
‘Jammer zeg, geen vrijwilligers gekregen
voor de vrijmarkt. Dit jaar geen vrijmarkt
op Spaarwaterveld, echt sneu’, twitterde
Jacob Snijders, voorzitter van het Wijkbe-
raad Bezuidenhout, op 13 maart. 
Een dag later op zijn kantoor in het Wijk-
en Dienstencentrum vertelt hij: ‘Vorig jaar
was de vrijmarkt nog spectaculair, met
3.300 bezoekers en verkopers. En nu: niks.’
Oproepen voor vrijwilligers, ook in Bezui-
denhout Nieuws, leverden niets op. Terwijl
deze vrijwilligers juist nu hard nodig zijn,
legt Snijders uit.

Bij de organisatie van de vrijmarkt kreeg
het Wijkberaad altijd hulp van het wel-
zijnswerk in de wijk. Maar de Stichting
Vóór Welzijn mag van de gemeente Den
Haag bij het op poten zetten van evene-
menten geen uitvoerend werk meer doen.
Dat betekent voor de vrijmarkt dat vrijwil-
ligers nu de handen uit de mouwen moe-
ten steken voor het regelen van
containers, het opzetten van een EHBO-
post en het aanvragen van een evenemen-
tenvergunning. 
Die vrijwilligers waren dit jaar dus niet te
vinden. Überhaupt bespeurt Snijders in
Den Haag, maar ook daar buiten, dat het
moeilijker wordt om vrijwilligers te wer-
ven. Voetbalclubs, bijvoorbeeld, moeten
alle zeilen bijzetten om ouders aan zich te
binden. Vrijwilligers vinden die zich ook
nog eens voor het algemeen belang willen
inzetten, is nog lastiger.

Parelroute wordt succes 
Maar de voorzitter van het Wijkberaad
houdt de moed erin. Want de Parels van
Bezuidenhout, het evenement waarbij Be-
zuidenhouters kunnen kennismaken met
de bijzondere bezigheden van hun wijkge-
noten en dat dit jaar plaatsvindt op 8 juni,
draait ook op een clubje enthousiaste vrij-
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De traditionele vrijmarkt op Koninginnedag op het Spaarwaterveld gaat dit jaar niet
door. Er zijn geen vrijwilligers om de markt te organiseren. 

Verleden jaar
werd de vrij-
markt aan
het Spaar-
waterveld
nog druk be-
zocht. (Foto:
Jacob Snij-
ders)

willigers en belooft een groot succes te
worden. Snijders meldt dat zich dit jaar 
40 mensen als Parel hebben aangemeld,
waarvan 15 voor de eerste keer. Trok de Pa-
relroute verleden jaar 800 bezoekers, dit
keer verwacht de organisatie 1.000 geïnte-
resseerden. Elke parel is natuurlijk bijzon-
der, maar dit keer zullen tien verzamelaars
van klassieke auto’s op het parkeerterrein
van Meeùs aan de Laan van Nieuw Oost
Indië vijftien klassiekers tonen.

Koningsdag 2014
In 2014 viert Nederland onder koning Wil-
lem-Alexander geen Koninginnedag meer
maar Koningsdag. Dat zal zijn op zaterdag
26 april, een dag voor de verjaardag van
Willem-Alexander. Snijders verwacht dat
deze nieuwe traditie ook een herstart zal
betekenen voor de vrijmarkt. Hij gaat
ervan uit dat er tegen die tijd weer genoeg
vrijwilligers zullen zijn zodat Bezuiden-
houters volgend jaar weer gewoon met
hun spulletjes naar het Spaarwaterveld
kunnen komen.
Vrijwilligers die willen meehelpen om in
2014 weer een vrijmarkt te organiseren
kunnen zich nu al melden bij het Wijkbe-
raad.

Door John Hermse

In kleur en dikker!
We hadden het u beloofd: uw wijkkrant in
kleur. Nu is het zo ver. En of dat niet al genoeg
reden is om te juichen, hebben we Bezuiden-
hout Nieuws ook nog eens vier pagina’s dikker
gemaakt. Dus nog meer leesplezier. Laat eens
weten wat u van de krant vindt. Wij zien uw 
reactie graag tegemoet op bezuidenhout-
nieuws@gmail.com.

De redactie

Geen vrijwilligers gevonden

Dit jaar geen vrijmarkt op Spaarwaterveld 
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Bezorger gezocht
voor Bezuidenhout

Nieuws 
Voor meer info, zoals vergoeding: Harold Thijssen: 

06 – 54 72 56 38 of har100@zonnet.nl

Theresiastraat 268 

www.wijnvansteve.nl - info@wijnvansteve.nl 
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Toen Ron Klijn en Linette Karssen drie jaar
geleden de voormalige banketbakkerij En-
gelhard overnamen, hadden ze nauwelijks
horeca-ervaring of een plan. Ze besloten
eerst grondig te verbouwen. In vijf maan-
den tijd werd de klus van betonnen casco
tot stralende zaak geklaard. Ze doopten
hun gloednieuwe lunchroom 'Nieuw En-
gelhard'. De naam verwijst naar de ban-
ketbakker Engelhard die eerder, vanaf
1959, in het pand was gevestigd; een 
begrip in Den Haag met, behalve in de
Theresiastraat, zaken in de Stationsweg en
de Van Hoytemastraat. 
Niet alleen buiten, maar ook binnen vallen
de felroze accenten op. Op de muren af-
beeldingen van bloemen met roze tinten
en achter de bar een wit-roze geruite te-
gelwand. Daarnaast geven een flat screen,
een openhaard en ronde hoekbanken het
geheel een Amerikaanse sfeer. ‘Linette
heeft de inrichting en kleurstelling be-
dacht, maar niet omdat roze haar lieve-
lingskleur is’, verklapt Klijn. ‘Als ik het had
moeten doen, zou het alleen maar bruin,
zwart en wit zijn geworden.’ 

Stampotavond
Het is vandaag een frisse lentemiddag.
Desondanks is het terras van Nieuw Engel-
hard goed bezet met mensen die met een
- uiteraard roze – fleecedeken en terrasver-

warming de kou trotseren. Volgens Klijn en
Karssen komen de klanten overal vandaan.
'Van Loosduinen tot Wassenaar. Het pu-
bliek varieert van pauzerende kantoor-
mensen tot winkelende wijkbewoners'.
Wel valt het hen op dat veel mensen speci-
aal naar hun zaak komen. Klijn: 'Het is cri-
sis en mensen willen daarom extra waar
voor hun geld. Wij werken met verse kwa-
liteitsproducten en stevig belegde brood-
jes. Daarnaast staat de persoonlijke
benadering bij ons hoog in het vaandel.
Daarop train ik mijn personeel conse-
quent. En ik denk constant na over wat
beter kan. Zo hebben we bijvoorbeeld ac-
ties waarbij klanten kunnen sparen voor
korting, of activiteiten als een stamppot-
avond of een avond onbeperkt mosselen
eten. En ons driejarig bestaan vieren we
door van 13 tot en met 20 mei alle Illy-kof-
fie en thee voor 1 euro te schenken.'
ZZP'er Hélène van Oudheusden, die vaak
vanuit de Lunchroom Nieuw Engelhard
werkt, voelt zich hier helemaal thuis. 'Vroe-
ger had je de Amerikaanse serie Cheers op
televisie. Dat speelde zich af in een gezel-
lige bar, een soort tweede huiskamer, waar
het personeel alle klanten bij voornaam
kende. Eenzelfde gevoel krijg ik hier; het
Cheers-gevoel.‘  

Door Arnoud Willemsen

Lunchroom Nieuw Engelhard
heeft de 'Cheers’-factor

Met de felle roze kleuren op de gevel en een felroze Fiat 500 voor de deur vormt Lun-
chroom Nieuw Engelhard op z’n minst een kleurrijke verschijning in de Theresiastraat.
Binnenkort bestaat de zaak drie jaar. ‘We denken constant na over hoe het beter kan.’

Ron Klijn en Linette
Karssen: ‘Bij ons staat
de persoonlijke bena-
dering hoog in het
vaandel.’ 
(Foto: Ariane Gordijn

Bezuidenhout wil een duurzame wijk
zijn, waar het veilig en leefbaar is. Daar
kunt u als bewoner ook een bijdrage
aan leveren. Bijvoorbeeld door het dak
en/of de vloer van uw huis te isoleren.

Uw woning kan veel warmte verliezen
via het dak of de vloer van de begane
grond. Dat verlies kunt u beperken door
het dak en de vloer te isoleren. Afhanke-
lijk van de maatregelen die u treft, kan
de energiebesparing op jaarbasis oplo-
pen tot 10 m³ gas per m². 

Een schuin dak is van binnenuit te isole-
ren met bijvoorbeeld glas- of steenwol.
Bij een plat dak moet dit materiaal van
de buitenkant worden aangebracht. Een
alternatief is de aanleg van een daktuin,
een zogenoemd groen dak. 

Met glas- of steenwol kunt u ook uw
vloer isoleren. Een andere mogelijkheid
is het gebruik van thermokussens in de
kruipruimte. Deze kussens isoleren door
de stilstaande lucht. Is de kruipruimte
vochtig dan kunt u schelpen overwe-
gen. Schelpen voorkomen rotting en
schimmel, maar voor een goede isolatie
heb je wel een laag van 30 centimeter
nodig. 

Subsidie
De gemeente heeft een subsidiepot
voor dak- en vloerisolatie. Daaruit kunt
u tot een maximum van 70 procent van
de totale kosten 20 euro per vierkante
meter subsidie krijgen. Deze regeling
loopt tot 1 november 2014, tenzij de pot
eerder op is. Ga voor meer informatie
naar de website van de gemeente: 
http://denhaag.nl/home/bewoners/w
onen-en-bouwen/to/Subsidie-dak-en-
vloerisolatie.htm 

Door Mark Hoogland

Energie besparen
via dak en vloer
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Sandwiches Verse koffie Salades Cookies

Subway® Theresiastraat open 17 April 2013

Op 17 April gaan wij open in de Theresiastraat 45, 2593 AA  Den Haag. 
Telefoon (070)�767 00 78, bgg 06�57568842. 

Onze openingstijden zijn maandag t/m vrijdag 07.30 – 20.00, zaterdag 09.00 – 19.00 en 
zondag 12.00 – 19.00 uur. Buiten de bekende sandwiches kunt u bij ons ook terecht voor een ontbijt, salade, 

cookies, frisdranken en vers gezette koffie!

TURKS RESTAURANT

HarputHarput

Een gezellig familierestaurant 
sinds 1980, het adres voor de rijke

Turkse keuken en gastvrijheid.

Theresiastraat 208 - 2593 AV  Den Haag

(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl

Ervaar ’m zelf...

De nieuwe JS 50!
Maak een proefrit...

45

GORDIJN
A U T O B E D R I J F

Johan van Hoornstraat 39, zijstraat laan van N.O.I.  -  (070) 383 84 05

www.garagegordijn.nl

� Sterk in
elk merk�
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Thuiskoks veroveren Bezuidenhout
Een keer geen zin of tijd om te koken? En ook geen trek in een restaurant of een snelle snack? Kijk dan eens op
www.thuisafgehaald.nl. Bezuidenhout telt op dit moment ongeveer twintig enthousiaste thuiskoks die tegen
een kleine vergoeding graag hun kookkunsten met anderen delen. Het aanbod is zeer divers, maar de maaltij-
den zijn altijd met liefde bereid. Misschien wel door uw buur.

Thaïse rode rijst en goulash
Ada Alkemade (Ada op de site) woont al-
leen en heeft een passie voor koken. Daar-
door maakt ze vaak te veel eten klaar. Dat
deelt ze graag met vrienden en buren.
Vooral sinds ze zich vorig jaar zomer als
thuiskok aanmeldde op de site Thuisafge-
haald. Alkemade kookt gerechten uit di-
verse landen en vooral met verse
ingrediënten. Bijvoorbeeld Thaïse rode rijst
met garnalen in bananen/komkommer-
saus of pörkölt a la lldiko (Hongaarse gou-
lash gebakken in ganzevet). Sinds een
bezoek aan India is ze dol op Indiaas eten.
‘En mijn afhalers ook’, lacht ze. Ook bakt ze
graag taarten, vooral Duitse, want ze heeft
jaren in Duitsland gewoond. In de keuken
staat een versgebakken perentaart met
donkere chocolade te wachten om aange-
sneden te worden. Alkemade kijkt ernaar
uit dat het weer mooier weer wordt. ‘Dan
ga ik op zaterdag naar de markt en haal al-

lemaal verse ingrediënten in huis. Daar
kan ik écht van genieten’, glimt ze bij het
vooruitzicht. 

Tagliatelle en Indisch
Miranda Davids (Gogeltje op de site)
houdt eveneens erg van koken. Sinds en-
kele maanden staat ze op Thuisafgehaald.
‘Het initiatief sprak me aan en je leert
meteen wijkgenoten kennen.’ Op de me-
nukaart van Davids staan diverse gerech-
ten, zoals een tagliatelle met gegrilde kip
of gebakken aardappels met broccoli.
Maar vooral de Indische keuken is promi-
nent aanwezig. En Davids weet hoe ze die
lekker moet bereiden, want haar man
komt daar vandaan. De tagliatelle is echter
minstens zo populair. ‘Die is heerlijk’, zegt
Jan Ooms, die net een bakje komt ophalen.
Ooms is blij met een thuiskok als Davids:
‘Ik kan zelf niet zo goed koken en voor de
afwisseling is het afhalen ideaal. Daar-
naast is de prijs ook gunstig. Ik haal vaak
wel een of twee keer per week wat af bij
verschillende koks.’

Nasi goreng en carrotcake
Ook Susan Verheijen (Muus op de site) en
haar vriend Max hebben inmiddels een
vaste schare afhalers opgebouwd. Vooral
de nasi goreng valt bij sommigen bijzon-
der goed in de smaak. ‘Als we dit gerecht

aanbieden is er steevast een persoon die
meteen bestelt.’ Verheijen en haar vriend
vinden het allebei leuk om te koken en de
resultaten daarvan te delen met anderen.
‘De eerste keer dat we een maaltijd op
Thuisafgehaald plaatsten, reageerde er
niemand. Later is dit goed gekomen. Ook
weet ik nog de eerste keer dat iemand een
maaltijd kwam afhalen; wij waren zo ze-
nuwachtig! Onzin natuurlijk, want we
koken graag en weten wat lekker is.’ Ver-
heijen vertelt dat ze graag bakt, en dan
vooral taarten, zoals bijvoorbeeld carrot-
cake of chocoladetaart: ‘Zo'n taart ga je
natuurlijk niet helemaal in je uppie op-
eten, die delen we op de site voor ieder die
wil.’ 

Meer informatie: www.thuisafgehaald.nl

Door Petra van der Vlugt

Ada Alkemade deelt graag met vrienden en
buren. (Foto’s: Petra van der Vlugt)

Susan Verheijen weet wat lekker is.

Miranda Davids maakt afhaler Jan Ooms 
weer blij.



In de week van 13 t/m 20 mei 
bestaat Nieuw Engelhard 3 jaar.

Alle Illy koffie of thee (15 verse smaken)
naar keuze voor 1 euro de hele week.

Tevens voor de kinderen gratis grabbelen in
de grabbelton. 

� 7 dagen per week geopend!
Alle activiteiten voor één prijs!

� Abonnement zonder 
opzegtermijn en inschrijfgeld!

� Alle activiteiten en onbeperkt
trainen voor één prijs.

� ma t/m vrijdag vanaf 07.00 uur
geopend.

www.jackslagman.nl
Theresiastraat 145 - 2593 AG  Den Haag - 070 3820203

Senioren gym Senioren Fitness (55+) Medische Fitness
maandag 10.30 - 11.30 Jaarkaart € 200,- ma/vr. 12.00 - 13.00
vrijdag 09.00 - 10.00 di/do. 10.00 - 11.00

� Fitness
� Cardio Fitness
� Jeugd Fitness
� Total Body Workout
� Step Shape
� BBB (buik-benen-billen)
� Pilatus (ook met bal)
� Burn Workout

� Body Pump
� Spinning
� Kick-fun
� Zumba
� Power Yoga
� Hatha Yoga
� Vinyasa Flow Yoga
� Body Shape

� Squash (4 banen)
� Finse Sauna
� Tafeltennis
� CX30 (core-training)
� Abdominal workout
� X-co

In het sportcentrum is ook gevestigd
Zonnecentrum, Schoonheidssalon, Fysiotherapie

Style PARKET

Alle onderhoudsmiddelen 
voor uw 

parketvloer

GRATIS 
THUISBEZORGD! 

www.deparketfabriek.nl - www.styleparket.nl
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Bewonerscommissie Pijnacker Hordijkstraat 

Bewoners nemen met succes heft in eigen handen
Wat doe je als de woningbouwcorporatie je klachten niet serieus neemt, of maar geen duidelijkheid geeft of je
woning gerenoveerd of toch gesloopt gaat worden? Eenzaam doorstrijden of je verenigen met je straatgenoten?
Dat laatste deden de bewoners van de Pijnacker Hordijkstraat. En met succes. 

Het was lange tijd onduidelijk wat er zou
gebeuren met de 116 woningen van wo-
ningbouwcorporatie Haag Wonen in de
Pijnacker Hordijkstraat. Een straat met so-
ciale huurwoningen en voor het onder-
houd afhankelijk van de
woningbouwcorporatie. De panden ston-
den op de nominatie om te worden ge-
sloopt, maar of en wanneer dat zou
gebeuren, was onbekend. De bewoners
waren hier ongerust over en dat raakte be-
kend bij het Wijkberaad Bezuidenhout. In
november 2011 organiseerde het wijkbe-
raad een bewonersbijeenkomst en al snel
bleek dat alle bewoners niet alleen de on-
duidelijkheid over de toekomst zat waren,
maar ook met veel achterstallig onder-
houd kampten. Het idee werd geopperd
om een bewonerscommissie op te richten.
Begin 2012 startten vijf enthousiaste be-
woners onder voorzitterschap van Maria
Mertens de bewonerscommissie Pijnacker
Hordijk.  
De kersverse commissie ging direct voort-
varend aan de slag. Eerst stuurde ze alle
bewoners van de straat een brief met
daarin de oproep alle klachten en wensen
bij de commissie in te dienen. Dit leverde
38 reacties op, die vervolgens allemaal zijn
besproken met Haag Wonen. ‘Dat is nou
het voordeel van onze commissie’, legt
penningmeester Desiree Ouwendijk uit:
‘Wij konden alle klachten van de straat
verzamelen en die aanbieden aan Haag
Wonen. Belde je eerder als gewone huur-
der dan werden je klachten of niet of pas
heel laat opgepakt. Als de commissie pun-
ten aandraagt, is de corporatie verplicht
daar binnen twee weken op te reageren.
En dat helpt.’

Hele verbetering
Ze vertelt dat in april 2012 een opzichter
van de woningcorporatie twee dagen lang
alle klachten in de straat heeft bekeken.
‘Inmiddels hebben tien woningen een
nieuwe keuken gekregen, is de vloer bij
verschillende bewoners gerepareerd en
zijn verschillende woningen behandeld
tegen de vorming van houtrot en schim-

mel’, somt Ouwendijk enkele resultaten
van de commissie op. Ze voegt eraan toe
dat de relatie met de corporatie nog niet
altijd even soepel loopt. ‘Maar dat er met
elkaar wordt gepraat, is al een hele verbe-
tering. Nu zijn we bezig te inventariseren
hoe tevreden de bewoners zijn over de
diensten van Haag Wonen. Zo houden we
elkaar scherp.’ 
Daarnaast zet de commissie zich ook in
voor het verbeteren van de leefbaarheid in
de straat. Samen met het wijkberaad heeft
ze ervoor gezorgd dat kinderen ook buiten
schooltijden en in vakanties gebruik
mogen maken van de schoolpleinen aan
de Rooseboomstraat. Van Haag Wonen
heeft de commissie een klein bedrag ge-
kregen om iets leuks te doen voor de
straat. ‘Wat dat wordt, moeten we nog be-
denken, maar daar verzinnen we vast wel
iets op’, weet Ouwendijk. ‘Verder zou het
fijn zijn als we een keertje met de wijk-
agent van gedachten kunnen wisselen, bij-
voorbeeld over geluidsoverlast , maar ook
over hard rijdende auto’s.’
Tevreden is Ouwendijk wel over de mate
waarin de bewonerscommissie inmiddels
leeft bij de bewoners van de Pijnacker Hor-
dijkstraat. ‘Commissieleden krijgen wel

eens meldingen van een lekke kraan. Dat
is natuurlijk niet de bedoeling, maar het
geeft wel aan dat de mensen vertrouwen
hebben in de commissie.’ 

Door Mark Hoogland

V.l.n.r. Sjaan Boutier,
Maria Mertens en
Desiree Ouwendijk van
de bewonerscommissie:
‘Belde je eerder als ge-
wone huurder dan wer-
den je klachten of niet of
pas heel laat opgepakt.’
(Foto: Ariane Gordijn)

Straatfeest 
‘Leve de koning’
De vrijmarkt op het Spaarwaterveld
gaat dan niet door, maar dat betekent
nog niet dat Bezuidenhouters hun ge-
zelligheid op die dag buiten de wijk
moeten zoeken. Café Locus op de hoek
van De Sillestraat/Theresiastraat orga-
niseert namelijk een straatfeest, inclu-
sief talentenjacht, activiteiten voor
kinderen en muziek. De talentenjacht is
van 13.00 tot 16.00 uur. Om 12.00 uur
begint het feest met jazzmuziek van
Bart van Riemsdijk. Vanaf 17.00 uur tre-
den diverse Bezuidenhoutse artiesten
op, zoals Karin Kagie, François Pieters
en Ricardo Smit.
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Op zijn kamer laat hij de losse onderdelen
zien die zijn nieuwste gitaar moeten gaan
vormen: de nek en de kast van een Fender
Telecaster. Voor deze ene keer heeft hij de
kast kant-en-klaar gekocht, want hij wilde
echt het model van de ‘Tele’, maar zijn al-
lereerste gitaar zaagde, schuurde, vijlde en
lakte hij helemaal zelf in elkaar. Dan helpt
het wel dat hij terecht kan in de werk-
plaats van vader Tony, die een klusbedrijf in
de wijk heeft. Patricks motto was: als ande-
ren het kunnen maken, waarom ik dan
niet. ‘Niet bang zijn, gewoon die giganti-
sche bandschuurmachine aanzetten en kij-
ken wat er gebeurt.’
Gebruiksaanwijzingen of filmpjes op inter-
net raadpleegde Regan pas achteraf, om
eens te kijken hoe anderen een gitaar bou-
wen. Maar de eigenaar van een Haagse gi-
taarwinkel waar hij onderdelen haalde,
maakte hem wegwijs, en hij gaf gewoon
zijn ogen goed de kost. ‘Ik heb een oude
ragbak van een vriend opengemaakt en
gekeken hoe het van binnen in elkaar zit.’

Celluloselak
Het resultaat was een gitaar die er voor de
leek wel als een klassieke Fender uitziet,
maar een geheel eigen vorm heeft. Regan
laat de achterkant zien. Door de gesp van
zijn broek begint zijn eerste zelfgebouwde

Kinderactiviteiten in Bezuidenhout
Voor kinderen worden tal van activiteiten in de wijk georganiseerd.
Hieronder de agenda voor de komende periode. Op de website
www.bezuidenhout.nl staat de meest actuele agenda en meer 
informatie over de activiteiten.

Bijzondere buur Patrick Regan

‘Bij een zelfgebouwde gitaar weet je 
waar het geluid vandaan komt’
Patrick Regan (19) koopt nooit meer een spiksplinternieuwe gitaar in de winkel. Hij
bouwt ze liever zelf. ‘Een eigen gitaar is zoveel mooier. Dan weet je echt waar het geluid
vandaan komt.’

Patrick Regan: ‘Niet bang zijn, gewoon die gigan-
tische bandschuurmachine aanzetten en kijken
wat er gebeurt.’ (Foto: Ariane Gordijn)

gitaar daar al aardig te slijten. En zo hoort
het eigenlijk ook. ‘De meeste gitaristen
maakt het geen reet uit hoe hun gitaar
eruit ziet, als-ie maar speelt. Een gitaar
hoort karakter te krijgen, en dat krijgt hij
door geleefd te hebben, zou ik bijna zeg-
gen.’ 
Regan wijst op de Epiphone Les Paul die hij
net gerepareerd heeft. Op de plaats waar
de hals was afgebroken, zijn nog de sporen
van de breuk te zien. Regan vindt die gi-
taar te dik in de lak zitten. Het geluid
wordt er dan niet beter op. Zelf ontdekte
hij dat celluloselak het beste was. ‘Dat is
dunner, het hout ademt dan nog.’ Een elek-
trische gitaar mag dan wel geen klankkast
hebben, het hout blijft het belangrijkste
van de gitaar. ‘Dat maakt een gigantisch
verschil.’ Voor zijn nieuwste gitaar grijpt
hij terug op pine (grenen) van de oudste

Fenders. ‘Dat heeft een iets warmere, zach-
tere klank.’

Afgeragde staat
Zijn tweede gitaar bouwde hij voor een
vriend die zijn nieuwe instrument in afge-
ragde staat aangeleverd wilde hebben.
Regan ging er na het spuiten met schuur-
papier overheen, maar vindt dat toch niet
the real thing. ‘Het is een beetje half werk,
maar het is wel wat de klant wil.’
Klantgericht mag Regan dan zeker zijn, hij
ziet zichzelf niet een bestaan als gitaar-
bouwer opbouwen, en ook niet als muzi-
kant. ‘Daar is geen brood mee te
verdienen. Het zou hoogstens echt per on-
geluk een baan kunnen worden, maar voor
mij blijft het een hobby.’

Door John Hermse

Datum Tijd Activiteit Informatie Bijzonderheid

0-2 jaar

3 mei 10.00 - 11.00 Baby-café www.bibliotheekdenhaag.nl Reserveren

7 juni 10.00 - 11.00 Baby-café www.bibliotheekdenhaag.nl Reserveren

2-4 jaar

26 april  10.00 - 11.00 Voorlezen voor www.bibliotheekdenhaag.nl Reserveren
peuters

31 mei 1o.oo - 11.00 Voorlezen voor www.bibliotheekdenhaag.nl Reserveren
peuters

Vanaf 3 jaar

elke 14.00 - 15.00 Voorlezen + www.bibliotheekdenhaag.nl 3+
woensdag knutselen Reserveren

Wilt u ook uw activiteit voor kinderen in de krant? Kijk dan op www.bezuidenhout.nl voor meer info.
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De Hopjes aan het Spaarwaterveld en Hendrik Hamelplantsoen zijn al jaren een succes.
Kinderen kunnen er spel- en sportmateriaal lenen en op de speelplaats gebruiken. Zo
kunnen ze kennis maken met verschillende soorten spelmateriaal, zonder dat de ouders
dit hoeven aan te schaffen. Educatief, sportief en erg leuk voor kinderen.

Raymond Taal is al 13,5 jaar beheerder van
’t Hopje aan het Spaarwaterveld. Hij is ver-
antwoordelijk voor de inkoop, uitleen en
onderhoud van het materiaal. ‘Na zoveel
jaar ervaring weet je wel welk spelmateri-
aal kwalitatief en educatief goed is. Er is
hier van alles te leen: fietsen, ballen, skel-
ters, stoepkrijt. Kinderen hoeven zich alleen
maar in te schrijven om gebruik te kunnen
maken van dit materiaal.’
Tijdens zijn werk houdt Taal ook een oogje
in het zeil op de speeltuin. Als er iets ge-
maakt moet worden in de speeltuin, meldt

hij dit bij de gemeente. ‘Laatst waren hier
sporen die zo diep waren als de enkel van
een kleuter. Dat is gevaarlijk.’ Ook zorgt hij
ervoor dat de kinderen zich aan de regels
houden: ‘Ik ben hier vrijwel iedere dag. De
kinderen noemen mij ‘Ouwe’. Ze weten dat
ik over het speelgoed ga. Ze luisteren naar
mij als naar geen ander.’
Taal doet dit werk met enkele vrijwilligers
en een kleine subsidie. Door veranderingen
en bezuinigingen, is het steeds lastiger om
de kwaliteit te kunnen waarborgen. ‘De ge-
meente geeft minder prioriteit aan de Hop-

jes. Zaken die voorheen normaal waren, zijn
nu een discussiepunt.’ Mede daardoor is hij
nog op zoek naar vrijwilligers die hem op 
’t Hopje willen ondersteunen, en spelmate-
riaal en ondersteunend materiaal, zoals
een laptop.
‘t Hopje is tijdens het zomerseizoen ge-
opend van 12.00 – 18.00 uur en tijdens het
winterseizoen van 15.00 – 17.00 uur. 

Door Ellie Melis

Haagse Hopjes zorgen al jaren voor speelplezier

Inwoners konden zelf aangeven waar be-
hoefte bestaat aan de fietstrommels. De
gemeente heeft daarna bekeken waar ze
het beste kunnen komen. De  twintig
trommels mogen niet ten koste gaan van
het groen in de wijk, met parkeerplaatsen
voor auto’s moet rekening worden gehou-
den en het liefst komen ze ook niet pal
voor iemands raam te staan.
Op de informatiebijeenkomst die de ge-
meente half maart belegde in het Wijk- en
Dienstencentrum klonk hier en daar wel
een vraag over een fietstrommel die mis-
schien te dicht in de buurt van een huis

zou komen te staan. Maar volgens Hidde
van der Bijl van de afdeling Verkeerszaken
van de gemeente Den Haag zijn de reac-
ties over het geheel genomen positief. Al-
leen bewoners van een pand aan de
Bezuidenhoutseweg bij de Cornelis Hout-
manstraat bleken moeite te hebben met
de plaatsing van een fietstrommel vlakbij
hun huis. In meer wijken komen fietstrom-
mels te staan. Bezuidenhout hoort daarbij
omdat de wijk veel portiekwoningen telt
zonder eigen bergruimte. Fietsen worden
steeds zwaarder en de bewoners worden
ouder, waardoor het steeds lastiger wordt

fietsen de trap op te tillen. De fietstrom-
mels zijn daarom alleen bedoeld voor be-
woners van een bovenwoning zonder
berging of een woning zonder schuurtje
achter het huis. Nu de aanvragen binnen
zijn bekijkt de gemeente of er nog gescho-
ven moet worden met de geplande fiets-
trommels, waarna er een definitief plan
komt. Dit najaar zullen de nieuwe stallin-
gen opduiken in het straatbeeld van Bezui-
denhout-Oost.

Door John Hermse

Fietstrommels zijn in trek
Meer dan negentig Bezuidenhouters heb-
ben zich al gemeld voor de fietstrommels,
de kleine fietsenstallingen die in heel Be-
zuidenhout-Oost komen te staan. Er is in
totaal ruimte voor tachtig fietsen, dus de
vraag naar de nieuwe overdekte stalling is
nu al groter dan het aanbod.

(Foto: Roel Rozenburg)
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Zij liepen de koningin tegen het lijf
In de vorige Bezuidenhout Nieuws vroegen wij de lezers om verhalen over hun ontmoeting met 
koningin Beatrix in de wijk. Dat leverde twee reacties op die we u uiteraard niet willen onthouden. 

‘Daar komt de koningin!’

‘Het was op een maandagmiddag in februari 2009. Ik was op
weg naar Jack Slagman om te trainen, maar fietste eerst nog
even langs parfumerie Khun om reinigingsmelk voor mijn ge-
zicht te kopen. Bij Khun kwam ik altijd leuke meiden tegen
voor een gezellig praatje. Nadat ik mijn reinigingsmelk had ge-
kocht, bleken ze ook net nieuwe zonnebrillen te hebben bin-
nengekregen. Die waren zo leuk dat ik er een kocht. Na
betaald te hebben, stonden we nog wat te kletsen, want het
was toch rustig in de zaak. Ik stond met mijn gezicht naar de
deur gekeerd, toen ik opeens zag dat de koningin naar binnen
wilde komen. Ik zei: ‘Daar komt de koningin!’ ‘Nee, joh, gek’,
reageerde een van de meiden. Waarop ik weer zei: ‘Jawel, daar
heb je d’r.’ En ja hoor, niemand mocht meer de winkel in, want

de dkdb stond buiten geposteerd. De koningin was samen met
haar hofdame. Ze liep zo langs me heen en groette ons. We
waren helemaal uit het veld geslagen en stonden met onze
mond vol tanden. Ik heb haar niet eens een hand durven
geven. Dat had makkelijk gekund, maar ik was zo zenuwach-
tig. Dat ik het niet heb gedaan, daar heb ik nu nog spijt van,
hoor. Want ik ben echt koningsgezind. Toen de koningin er nog
was, ben ik weggegaan om te gaan sporten. Maar ik was toch
wel nieuwsgierig of ze nog wat had gekocht bij Khun en
fietste na het sporten weer even langs om te vragen hoe het
was afgelopen. Daar vertelden ze me dat de koningin heel veel
cadeautjes had gekocht met als klap op de vuurpijl de zonne-
bril die ik ook had gekocht! Dat vergeet je toch nooit meer?!’

Dicky Korving

‘Ze bleef even bij het portier staan’

‘Enkele jaren geleden kwam ik wat vroeger uit mijn werk. Ik
liep van het station naar huis. Bij de Koninklijke Bibliotheek zag
ik een aantal mensen staan met telefoons en fototoestellen.
Ze stonden rond een donkere auto. Uit nieuwsgierigheid bleef
ik staan. Enkele minuten later kwam de koningin naar buiten.

Ze bleef even bij het portier staan en lachte beleefd naar ons.
Daarna zwaaide ze even en stapte in de auto. Het was een kort
moment. Wat mij voornamelijk bij is gebleven is haar gezicht.
Ze zag er op dat moment stralend en krachtig, maar ook
kwetsbaar, menselijk en oud uit.’

Ellie Melis

De ramen zijn nog dichtgeplakt in verband
met de verbouwing als we Breedveld spre-
ken. Die vertelt dat hij al enige tijd een
oogje had op het pand aan de Theresia-
straat. Toen het door vertrek van uitzend-
bureau Tempo-Team leeg kwam, greep hij
meteen zijn kans en vroeg een vergunning
aan. ‘Voor een Subway is dit natuurlijk een
zeer interessante locatie met veel bedrij-

ven, winkels en scholen in de omgeving. Er
is zeker nog ruimte voor een broodjeszaak.
Mensen kunnen dagelijks bij ons terecht
voor een snel, makkelijk en gezond
broodje. 

Spectaculaire ervaring
‘Bij Subway krijg je de beste kwaliteit
brood voor een betaalbare prijs’, meent
Breedveld. Hij vertelt dat de sandwiches
ter plaatse worden gebakken en klaarge-
maakt met verse ingrediënten. Daarbij
heeft de klant de keuze uit diverse verse
groenten en een keur aan vleessoorten.
‘Aangevuld met een van onze speciale sau-

zen en specerijen wordt het eten van een
Subway sandwich een spectaculaire erva-
ring’, belooft Breedveld. 
Hij voegt er aan toe dat de naam Subway
duidt op de vorm van de langgerekte sand-
wiches, die doet denken aan een onder-
zeeër (submarine). Het eerste
Subway-restaurant opende zijn deuren in
1965 in het Amerikaanse Bridgeport. Met
het filiaal in de Theresiastraat telt de
keten inmiddels 37.984 vestigingen in 99
landen. 

Door Jarina Hamidullahkhan

Op 17 april opende sandwichketen Subway een nieuwe vestiging aan de 
Theresiastraat 45. Filiaalhouder Frank Breedveld heeft er zin en hoopt dat ook de 
buurtbewoners de weg naar zijn restaurant zullen weten te vinden. 

Subway nu ook in Theresiastraat 

Frank Breedveld is er (bijna) klaar voor. 
(Foto: Ariane Gordijn)
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In de rubriek Toen | Thans combineert Roel Rozenburg twee passies: prentbriefkaarten van Bezuidenhout uit de periode 1900-1935 en
fotograferen. De kaarten van Toen komen uit zijn privéverzameling. De foto’s van Thans ‘schiet’ hij speciaal voor Bezuidenhout
Nieuws op precies dezelfde plek als dat de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen in het Emmapark in 1907 en 2013. 

ThansToen

Een twitter-account (@WagBezuidenhout) hebben de wijkagenten van Bezuidenhout al en hun eerste tweets zijn in-
middels verschenen. Politiebureau Overbosch, dat de hele Haagse Hout onder zijn hoede heeft, twittert al wat lan-
ger. Met onder meer tips voor het publiek om misdaad te voorkomen en vragen aan getuigen om zich te melden. 

Politiebureau Overbosch twittert al volop

Niet elke inbraak in Bezuidenhout zal tot
een tweet van de politie leiden. Want het
is niet de bedoeling de inwoners van deze
rustige wijk een onveilig gevoel te geven
door over ieder incident te twitteren. Maar
als er echt wat aan de hand is, dan weten
de agenten van bureau Overbosch Twitter
te vinden. 
‘De afgelopen dagen is er veelvuldig inge-
broken in personenauto's in Bezuiden-
hout. Laat geen waardevolle spullen
achter in uw auto’, zo waarschuwde een
tweet. In dit geval was de boodschap:
beter voorkomen dan genezen. Maar de
burger kan ook helpen bij het oplossen van
een misdrijf.  ‘Gewapende overval AH The-
resiastr. Dader Marok. man, glimmend jas,
capuchon, donkere sjaal en broek. 1,70
lang. weg richt Mariastr. Bel 8844’, twit-
terde de politie begin dit jaar En bij de ont-
manteling van een hennepkwekerij werd
gevraagd om vermoedens van hennep-
kweek te melden.

Politie zichtbaarder
‘Bewoners kunnen wel degelijk zelf in-
vloed hebben op de veiligheid in hun wijk’,
meent Wijnand de Gelder van bureau

Overbosch. Doorgaans houdt De Gelder
zich met verkeerszaken bezig, maar sinds
ruim een half jaar begeleidt hij de wijk-
agenten in de Haagse Hout bij het twitte-
ren. Via Twitter kunnen bewoners ook bij
de politie aan de bel trekken. Als die bij-
voorbeeld merkt dat in een bepaalde
straat met eenrichtingsverkeer automobi-
listen vaak tegen het verkeer in rijden, zul-
len ze zeker komen controleren. De Gelder:
‘Omdat we beter weten waar we gericht
kunnen optreden, wordt de politie zicht-
baarder en kunnen we meer van ons werk
laten zien.’

De Gelder verwacht dat, naast het verkeer
op de grote doorgaande wegen in Bezui-
denhout, ook de werkzaamheden op een
aantal bouwterreinen in de wijk vragen,
meldingen of waarschuwingen via Twitter
zullen opleveren. Mensen kunnen via Twit-
ter namelijk doorgeven of ze overlast on-
dervinden van een bouwterrein, of dat er

gevaarlijke situaties ontstaan of dat men
vermoedt dat er materiaal wordt gestolen.
In het laatste geval adviseert De Gelder
niet te twitteren maar gewoon 0900-
8844 of 112 te bellen. Want alhoewel de
agenten in de wijk steeds meer zullen
gaan twitteren, hebben ze nog niet de tijd
om de hele dag hun twitter-account in de
gaten te houden. Tegelijkertijd is twitteren
is niet meer weg te denken uit de praktijk
van de politie. Het bureau Overbosch twit-
tert (begin april had @PolOverbosch al
bijna 2.000 volgers) en ook de wijkagen-
ten van Mariahoeve en Benoordenhout
zijn al langer actief. De wijkagenten in Be-
zuidenhout, Hans van der Linde en Pleun
Jansen, zijn inmiddels voorzichtig aan het
twitteren geslagen. Ze zijn te volgen onder
het account @WagBezuidenhout.

Door John Hermse

‘Bewoners kunnen wel 
degelijk zelf invloed hebben op 

de veiligheid in de wijk’



Garagebedrijf Gordijn

Garagebedrijf Gordijn
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat laan van N.O.I.
070-383 84 05
www.garagegordijn.nl

Ook op zaterdag geopend van 
09.30 – 13.00 uur. 

Altijd welkom voor olie, koelvloeistof, 
verlichting controleren enz.

Onder een nieuwe leiding maar 
met ouderwetse service en 
kwaliteit bij u om de hoek

Stijl & Traditie
UitvaartzorgJ.S. van der Meer

Aandacht, tijd en betrokkenheid

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31.
2593 NB  Den Haag in Bezuidenhout, (070) 7070007 - www.stijlentraditie.nl

Ook voor bijzondere rouwvoertuigen: Daimler, Citroën DS, Traction en CX.

Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek, 
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‘De buurt wat levendiger maken, op een
ondernemende manier’, zo omschrijft Van
Dam BOB’s, dat ze samen met haar twee
kinderen runt. Door de week werkt ze als
interim-directeur bij de CG-Raad (Chronisch
zieken en Gehandicapten Raad), zaterdags
is ze in de cadeauwinkel te vinden, op de
hoek van de De Moucheronstraat. 
Voor de buurt dus, met een deel van de op-
brengst naar goede doelen, onder meer
naar de stichting Osani, die zich inzet voor
de ouders van kinderen met een beperking.
Maar het is geen buurthuis, zegt Van Dam.
‘Het gaat om eigen kracht, het is geen lief-
dadigheid.’ Ze noemt het liever sociaal on-
dernemerschap. Ze mikt erop dat BOB’s
zichzelf binnen twee jaar bedruipt.
Daar heeft ze ook goede hoop op, want van
de ruim dertig plekken in de fietsenstalling
zijn er al veel verhuurd en ook voor de
werkplekken die BOB’s verhuurt aan kleine
zelfstandigen is belangstelling. Een vereni-
ging gaf al aan de ruimte als vergaderplek
te willen gebruiken en er was zelfs al ie-
mand in de buurt die er een etentje wilde
geven.

De klussers die de laatste hand legden aan
de herinrichting van het pand, kochten
meteen een paar van de poppen uit de ca-
deauwinkel. BOB’s Kado heeft onder meer
vazen, kaarsen en sieraden op de plank, ge-
maakt door de bewoners van twee zorgin-
stellingen. Zeker bij het keramiek is het
altijd weer een verrassing wat er binnen
komt, want het is allemaal handgemaakt
en daardoor altijd weer anders.
Voor ZZP’ers denkt Van Dam aan de oprich-

ting van een zogeheten broodfonds. Daar-
mee kunnen kleine zelfstandigen samen
een vermogen opbouwen waaruit ze kun-
nen putten als ze ziek worden. Voor hen is
een arbeidsongeschiktheidsverzekering
vaak te duur. BOB’s organiseert op 7 mei
een informatiebijeenkomst in de pastorie
van de Church of our Savior, Koningin 
Marialaan 2. 

Door John Hermse

BOB’s wil buurt ondernemend verlevendigen
Toen het pand van de schoenmaker aan het eind van de Theresiastraat leeg kwam te staan, zag Angelique van Dam
haar kans schoon: daar zou zij haar buurtonderneming beginnen. Eind maart vierde ze de opening van BOB’s, de
Buurt Onderneming Bezuidenhout, met een fietsenstalling, werkplekken en een cadeauwinkel.

Angelique van Dam
(2e van links) in haar
cadeauwinkel: ‘Een
deel van de opbrengst
gaat naar goede 
doelen.’ 
(Foto: Ariane Gordijn)

Waarom hier in het Bezuidenhout een
wijnhandel beginnen?
‘Ik ben in de buurt opgegroeid en mijn
vader is er geboren. Bovendien is de lig-
ging aan de Theresiastraat perfect. Je zit
middenin Bezuidenhout en vlakbij Benoor-
denhout, Voorburg en Mariahoeve. Alle-
maal wijken waar mensen, denk ik, graag
een goed glas wijn drinken. En je kunt hier
makkelijk parkeren. Als mensen een doos
kopen, kunnen ze die zo in de auto laden.’

Om je heen zitten twee Gall & Galls en
twee Albert Heijns, hoe onderscheid je je?
‘Ik heb twintig jaar als sommelier in res-
taurants gewerkt. Kopers zijn voor mij dan
ook geen klanten, maar gasten. Met mijn
achtergrond weet ik heel goed welke wij-
nen je met welke spijzen kunt combineren.
Soms komen mensen met complete
menu’s langs in het vertrouwen dat ik
daar iets lekkers bij te drinken weet. Met
Pasen heb ik wel honderd menu’s voorbij
zien komen. Soms kreeg ik er zelf honger
van.’

Door Patrick Regan

‘Kopers zijn gasten, geen klanten’ 

Steve van Roon: ‘Ik weet heel goed welke wijnen je
met welke spijzen kunt combineren.’ 
(Foto: Ariane Gordijn)

In de omgeving van twee Gall & Galls en twee Albert Heijns een wijnzaak beginnen. 
Je moet maar durven. Steve van Roon deed het. In november vorig jaar opende hij in de
Theresiastraat op nummer 268 Wijn van Steve.



Bakkerij Hans & Frans Hessing
De bakkers van de Haagsche Kakkers

Theresiastraat 131

(070) 383 50 19

Elke nacht bakken wij voor u vers 
� Speltbrood
� Speciaal Desembrood
� Koolhydraat-armbrood
� En natuurlijk lekker Biologisch brood

04 ADVERTENTIES nummer 32 - juni 2012

Laan van Nieuw Oost-Indie 54-64 Den Haag. 

Telefoon 070-3830644. www.buyszitcomfort.nl

Nice quality furniture for nice 
prices and good service.  
See website
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De wijkmakelaar

De portiekwoning is een typisch Haagse
woningvorm. In het Bezuidenhout zijn ze
volop gebouwd vanaf 1920. In die tijd
werd een bouwverordening uitgevaar-
digd waarin stond dat elk huis vanaf de
straat met een eigen voordeur bereik-
baar moest zijn. Het buitenportiek was
een oplossing om toch gestapeld te kun-
nen bouwen. Na de oorlog werd de
bouwverordening aangepast en de regel
van de eigen voordeur vanaf de straat
verdween. Vanaf 1945 verschenen de
vierlaags flatgebouwen met afgesloten
trappenhuis, zoals bijvoorbeeld die in
Mariahoeve. 

Op het eerste gezicht lijken alle portiek-
woningen op elkaar. Het meest kenmer-
kende is natuurlijk de buitentrap,
meestal van Belgisch hardsteen. In onze
buurt werden ze altijd in drie lagen ge-
bouwd. De variaties zitten in de architec-

tuur en de grootte. Intussen zijn de
meeste portiekwoningen gemoderni-
seerd, maar heel soms zien we er nog
een in de oorspronkelijke staat. Die heeft
nog het granito aanrechtblad, een kolen-
hok op het balkon, marmeren schouwen
en natuurlijk de suites met schuifdeuren.
Ook typerend is het glas-in-lood in bo-
venramen en schuifdeuren. Oorspronke-
lijk werden portiekwoningen verwarmd
met een kolenkachel in de voor- en ach-
terkamer, de slaapkamers hadden geen
verwarming. Een badkamer was er niet,
in elke buurt was een badhuis. 

In trek bij starters
De portiekwoning is nog steeds in trek,
vooral bij starters op de woningmarkt.
Veel woningen zijn aangepast aan de
huidige eisen. Kolenkachels en granieten
aanrechtbladen zijn verdwenen, keukens
zijn vernieuwd en de kleinste kamer

werd de badkamer. Het zijn leuke betaal-
bare woningen met sfeer. De suites met
schuifdeuren, het glas-in-lood en de
schouwen worden weer gewaardeerd. 
Een nieuw fenomeen in onze wijk is de
dakopbouw. De gemeente heeft onlangs
besloten om de vergunningseisen voor
dakopbouwen te versoepelen. Zo kun je
de oppervlakte van je woning flink ver-
groten. Het is een oplossing bij gezins-
uitbreiding: je hoeft niet op zoek naar
een andere woning. 
Een ander voordeel van portiekwoningen
is dat ze platte daken hebben die heel
geschikt zijn voor zonnepanelen. De kos-
ten van deze panelen zijn flink gedaald
en de investering loont. Ik verwacht daar
een nieuwe trend.
Kortom, de Haagse portiekwoning is na
bijna honderd jaar nog steeds heel actu-
eel.

Als iemand onze wijk als zijn broekzak kent, dan is het wel de makelaar. In deze rubriek behandelen de
makelaars Langezaal, Are en Van Paaschen onderwerpen waarmee u, als huizenbezitter en/of -huurder,
uw voordeel kunt doen. Dit keer Ed Schmidt van Are Makelaars.

Over de portiekwoning
Ed Schmidt

In de vorige editie van Bezuidenhout
Nieuws vertelde ik over crowdfunding:
met hulp van veel donateurs via internet
geld ophalen. Ook ik deed aan crowdfun-
ding, voor de realisatie van mijn droom.
Het maken van een heuse speelfilm: ‘Jong-
ste zegt nee’.

Inmiddels is het alweer bijna twee maan-
den geleden dat de crowdfunding ein-
digde, en het was zelfs succesvoller dan ik
had gedacht. Toen de vorige krant, waarin
ik schreef dat ik tachtig procent van het

bedrag had opgehaald, van de persen
rolde, bleven de donaties komen! Resul-
taat: 102 procent! 11.785 euro! Met dank
aan 70 donateurs; wat een helden.

Op dit moment staat ‘script afmaken’ bo-
venaan mijn to do-list. Het verhaal is er: ik
verfilm niet voor niets een boek. In mijn
hoofd zitten veel beelden van scènes. De
eerste vijf scènes staan zelfs al helemaal
uitgeschreven in een script. Mijn hele
muur is beplakt met volgeschreven post-
its: de scènes die al vaststaan, in de goede

volgorde. En eens in de zoveel dagen gooi
ik de hele volgorde om. En intussen mail ik
met verhuurbedrijven en crewleden.

Het wordt tijd om praktisch te worden en
dagenlang te gaan schrijven. Ik hoef alleen
nog maar, met het boek in mijn hand, de
ideeën die in mijn hoofd zitten gestructu-
reerd op te schrijven. Het liefst nog deze
maand, want volgende maand wil ik een
castingdag organiseren, om de acteurs uit
te zoeken. Een maand. Moet lukken. Geluk-
kig heb ik binnenkort vakantie.

Bezuidenhouter Hidde van Koningsveld is Jongere van het Jaar 2012 en druk bezig met
het maken van een speelfilm die medio 2014 uitkomt. In Bezuidenhout Nieuws vertelt
hij over zijn vorderingen. 

Hoe is het met Hidde? 
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

Luxafl ex® maakt van wonen genietenWOW!
 15%
INTRODUCTIE

KORTING
op Luxafl ex Outdoor*

Nu terraszonwering met een RTS motor 
inclusief afstandsbediening zonder meerprijs!

Gratis markies-in beschermhoes 
bij aanschaf van een markies.

*Actie geldig 
t/m 30 juni 2013.

Vraag naar de 
voorwaarden.

Kobaltstraat 27
2544 ET Den Haag
Postbus 53086
2505 AB Den Haag

t 070 – 308 21 21
f 070 – 308 21 29
e info@kds.nl
i www.kds.nl

De Swart combineert vakmanschap en innovatie, in de 
eerste plaats als het gaat om professioneel drukwerk. 
Maar vandaag de dag is De Swart dé aangewezen partner 
voor het gehele grafi sche communicatieproces. Van concept 
tot distributie. Van huisstijl tot digitaal voorraadbeheer.
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Geldig tot uiterlijk 1 juni 2013

COUPON
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Wijkbus al 25 jaar meer dan een vervoermiddel 

‘Heel Den Haag moet weten dat Theresiastraat klaar is’

De Wijkbus Haagse Hout vervoert al een kwart eeuw ouderen en mindervaliden. Van maandagochtend tot 
zaterdagmiddag, vijf en een halve dag per week. En dat alles dankzij de inzet van ongeveer dertig vrijwilligers. 

Om te vieren dat de herinrichting van de Theresiastraat is afgerond, vindt er op 14 en 15 juni een groot straatfeest
plaats. Het Trees Feest wordt georganiseerd door de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Theresiastraat.  

De wijkbus maakte haar eerste rit op 
25 maart 1988. Vijf jaar later meldde Arie
Mooijman zich aan, als vrijwilliger: ‘Ik was
in de WAO beland en wilde iets nuttigs
doen. Ik ben bij de wijkbus begonnen als
chauffeur, maar in de loop van de tijd kwa-
men er steeds meer taken bij. Tegenwoor-
dig ben ik secretaris/penningmeester en
reserve chauffeur. In noodgevallen spring
ik nog wel eens bij. Twee weken geleden
nog.’ Volgens Mooijman maken zo’n hon-
derd mensen regelmatig gebruik van de
bus. Dit zijn ouderen en mindervaliden die
behoefte hebben aan vervoer maar niet of
moeilijk gebruik kunnen maken van het
openbaar vervoer. De bus rijdt hen binnen

Bezuidenhout en Benoordenhout naar bij-
voorbeeld ziekenhuis, huisarts, pedicure,
bibliotheek, winkels, familie of Centraal
Station. Ook een ritje naar het Winkelcen-
trum Mariahoeve behoort tot de mogelijk-
heden. Iedere donateur betaalt per
kwartaal 25 euro (of 30 euro met partner
of begeleider) en kan onbeperkt van de
bus gebruik maken. 

Mooijman: ‘De wijkbus is wijkgebonden, je
wordt voor de deur waar je moet zijn afge-
zet en je hoeft nooit langer dan tien minu-
ten te wachten, tenzij er onverhoopt
oponthoud is bijvoorbeeld vanwege een
ongeluk op de van Alkemadelaan.’

Mooijman is een van de dertig vrijwilligers
waarop de wijkbus draait. Daarvan zitten
er vijf op het meldpunt, waar mensen hun
vervoer telefonisch kunnen aanmelden. De
overigen zijn actief als chauffeur of bijrij-
der. Het meldpunt is op werkdagen be-
mand van 10:00 tot 11:15 uur. De bus rijdt
op alle werkdagen van 8:45 tot 16:45 uur
en op zaterdag van 9:00 tot 12:00 uur. Het
streven is om ieder dagdeel twee mensen
op de bus te hebben. ‘Gelukkig redden we
het nog met onze huidige vrijwilligers,
maar we zijn eigenlijk constant op zoek
naar nieuwe mensen.’

Sociale functie
Mooijman maakt duidelijk dat de Wijkbus
voor de gebruikers meer is dan een makke-
lijk middel van transport en ook een soci-
ale functie heeft. ‘Dat zie je vooral op
maandagochtend, als de chauffeurs men-
sen ophalen die bij wijze van spreken een
heel weekend niemand gezien of gespro-
ken hebben. Voor hen vormen die chauf-
feurs een soort uitlaatklep waar ze hun
verhaal aan kwijt kunnen. En een stukje
veiligheid, want soms als de mensen geld
moeten pinnen, vragen ze de chauffeur
om even mee te lopen.‘
Voor meer informatie bel: 070 347 7498

Door Fred Geelen

Wijkbuschauffeurs
Peter Eggermont (2e
van links) en Job Ver-
meul (rechts) hebben
een groepje ouderen
naar de wekelijkse
bridgemiddag ge-
bracht. Arie Mooijman
is de 4e van links.
(Foto: Fred Geelen)

‘Het ziet er allemaal mooi uit en ook de
toegankelijkheid voor invaliden is flink ver-
beterd.’ Stefan Hessing, voorzitter van de
BIZ Theresiastraat, is tevreden over de op-
knapbeurt van de Theresiastraat. En
omdat - aldus een enthousiaste Hessing -
‘heel Den Haag en omgeving moet weten
dat het hier zo mooi is geworden’, organi-
seert de BIZ een straatfeest. Dat vindt
plaats op 14 en 15 juni onder de naam Trees
Feest. ‘We willen het feest een Haags
tintje geven, daarom komt er een Haags

muziekspektakel met twee podia en een
optreden van de Haagse Toppers!’ Verder
zijn er kinderattracties, een Haags stand-
werkersconcours en een gezellige braderie
gepland. 
De Theresiastraat wordt op vrijdag 14 juni
officieel geopend door wethouder Revis
van Stadsbeheer. De herinrichting is mede
mogelijk gemaakt door de BIZ Theresia-
straat. Die is drie jaar geleden opgericht en
verenigt 124 winkeliers uit de Theresia-
straat en omgeving. Gezamenlijk investe-

ren zij - samen met de gemeente en Eu-
ropa - in een aantrekkelijke en veilige win-
kel- en bedrijfsomgeving. 

Dus zet 14 en 15 juni alvast in uw agenda! 
Overigens kan de BIZ nog vrijwilligers ge-
bruiken bij het opbouwen van het feest.
Ook ideeën voor het feest zijn welkom.
Aanmelden kan via
Hoffelijkwinkelen@gmail.com

Door Marjon Damen



Bosscher-Advies
Uw Frans Recht Jurist

info@bosscher-advies.nl - 0642661075
www.bosscher-advies.nl

Voor al uw vragen op het gebied van:
� Aankoop/verkoop
� Fiscaliteit
� Erfrecht
� Testamenten/huwelijksvoorwaarden

Droomt u van een huis in Frankrijk of heeft u 
wellicht al een woning in la douce France?

TE HUUR:
Multifunctionele kelderruimte

geheel verlicht en verwarmd met water, toilet,
kitchenette en bankkluis Ca. 150 m2 geschikt  

voor opslag/werkruimte/training
Locatie; Bezuidenhout; prijs n.o.t.k.

info. 06-153 234 83
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Adverteer ook in Bezuidenhout Nieuws!

Wist u dat…
� � � de Christus Triumfatorkerk en
het gebouw van het ministerie van
Sociale Zaken nu op de monumenten-
lijst staan?

� � � in het Haags Yogacentrum (De
Sillestraat 13) Stadsverlichtingbijeen-
komsten plaatsvinden? Daar kunt u
samen stil zijn en mediteren. Op zon-
dagavond 12 mei, 9 juni en 14 juli 2013
van 20.00 tot 21.00 uur. Gratis. Wel
van te voren aanmelden via: haagsyo-
gacentrum@gmail.com 

� � � tafeltennisvereniging VVV in de
Liduina-school aan de Amalia van
Solmsstraat een zaal heeft waar kin-
deren tussen de 7 en 11 jaar elke
maandag tafeltennisles kunnen krij-
gen? Zie ook ttv-vvv.nl.

� � � de Liduina-school ook na
NLdoet-dag - op 16 maart - met ou-
ders en buurtgenoten op zowel het
grote als kleine schoolplein heeft ge-
klust voor het groene schoolplein?

� � � Les amis de Fanny, een groep die
speelt op de Jeu de Boulesbaan 'Bou-
lodrome sous les platanes' aan de
Loudonstraat, is genomineerd voor de
Gulden Klinker?

� � � de Parels van Bezuidenhout
plaatsvindt op 8 juni, en dat dit keer
aandacht wordt gevraagd voor Save
the Children als goede doel?

� � � de Beeldentuin Het Groene
Oordtje na 1 august verhuist naar IJs-
clubpad 1, aan de overkant langs de
Schenk? Vanaf 8 juni tot het afscheid
is de tuin open op de huidige locatie
IJspadclubpad 2. 

� � � de Stadsboerderij Reigershof aan
de Reigersbergenweg 280 op 8 mei
van 13.30-15.30 uur haar jaarlijkse
schaapscheerfeest houdt? Naast het
scheren van de schapen zijn er ook
verschillende activiteiten met wol.   

Ga voor al het nieuws in de wijk naar
www.bezuidenhout.nl

Zittend in de trein uit Leiden kijk ik
graag uit over onze wijk: de molen, de
moestuintjes, de platte daken met daar-
achter het bos, en daarom heen: alle-
maal flats. En als ik tegen middernacht
vanuit de bioscoop over het Prins Bern-
hardviaduct naar huis fiets: allemaal
kantoorgebouwen waar het licht nog
brandt. Alsof je een metropool binnen
fietst. Nu weet ík wel dat er aan de voet
van het viaduct een vooroorlogse woon-
wijk ligt. Maar de nietsvermoedende
vreemdeling die op Den Haag Centraal
uit de trein is gestapt, ontkomt niet aan
de indruk dat hij of zij met lijn 6 een Big
City binnen tramt. Of The Big Apple
zelfs, want wolkenkrabbers die in Man-
hattan niet zouden misstaan, werpen
steeds langere schaduwen over Bezui-
denhout. Neem de Bezuidenhoutseweg
richting de stad: de skyline wordt gedo-
mineerd door de torens van New Baby-
lon. Loop eens door de Theresiastraat
richting het station: daar doemen de
nieuwe ministeries van Binnenlandse
Zaken en Justitie op.
Dat zijn dan nog maar de randen van de
wijk. Maar als het aan de gemeente ligt
gaat Bezuidenhout op veel meer plekken
de hoogte in. Gebouwen aan door-
gaande wegen mogen een stukje verder
tot in de hemel reiken. Hoe dat eruit zal

zien? Flats langs de Schenkkade, kan-
toorkolossen aan de Laan van NOI, en in
de Theresiastraat shoppingmalls, met
dakterrassen die een heerlijk uitzicht
bieden op de Noordzee aan de ene en de
weilanden en slootjes van het groene
hart aan de andere kant.
De gewone Bezuidenhouter mag het
ook al hogerop zoeken; op het platte dak
van zijn bovenverdieping kan hij er nog
een etage bij laten timmeren. Dakop-
bouwen heet dat. De gemeente heeft uit
laten zoeken dat dit in een groot deel
van de wijk gemakkelijk kan, zonder al te
veel mensen in de schaduw te laten zit-
ten. Het zal niet lang meer duren of ik
kan over de huizen het bos helemaal
niet meer zien als ik met de trein de stad
in rijd. Dan kom ik niet meer aan op Den
Haag Centraal, maar op Grand Central
Station. Vandaar sla ik dan niet meer
rechtsaf de Bezuidenhoutseweg op,
maar wandel ik langs Fifth Avenue, die
me langs Lower- en Mid- naar Upper Be-
zuidenhout voert, met na ruim een mijl
aan mijn linkerhand niet langer het
Haagsche Bos, maar The Hague Central
Park. Twee plekken op de plattegrond
van Bezuidenhout horen in ieder geval al
helemaal thuis in het mini-Manhattan
waarin onze wijk dan veranderd zal zijn.
Stuyvesant Street en Stuyvesant Square,
die kennen ze in het echte Manhattan al
lang.

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws loont. Voor de tarieven hoeft u het niet te laten:

Afmeting Hoogte (mm) Breedte (mm) Prijs
Voorpagina 60 70 € 200,-
Middenpagina 1/8   66 93 € 70,- 

1/4  134 95 € 129,-
1/3   90 90 € 160,-
1/2  135 190 € 225,-
1/1  269 190 € 450,-

Achterpagina 64 123 € 120,-
64 61 € 65,-

1/16  45 66 € 50,-

De bovenstaande tarieven zijn vrij van BTW en gelden bij een eenmalige plaatsing in
zwart/wit. Bij drie of vijf plaatsingen profiteert u van nog aantrekkelijkere kortingen. 
Voor een volledig prijsoverzicht, inclusief kleur, zie: www.bezuidenhout.nl (linker
kolom onder de knop Wijkkrant).

Neem de proef op de som en adverteer in Bezuidenhout Nieuws. 
Meer informatie Harold Thijssen: 06 – 54 72 56 38 of har100@zonnet.nl

Buurman John

Manhattan



Colofon

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.
De krant verschijnt 5 keer per jaar in
een oplage van 8.400 exemplaren.
Bezuidenhout Nieuws 37 wordt 
bezorgd in de week van 20-27 juni.
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Leo Leeflang
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Ariane Gordijn, Roel Rozenburg

Redactie
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Johannes Camphuysstraat 25
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bezuidenhoutnieuws@gmail.com
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pak uw kansen online

{ websites - training - advies - redactie } 

isi media | denken ontwerpen doen

isi media

vraag nu een gratis adviesgesprek aan

En hoe goed kent u de wijk? Waar be-
vindt zich het hiernaast afgebeelde de-
tail? Stuur uw antwoord per e-mail of
brief naar de redactie (zie het colofon
voor de adresgegevens) en maak ook
kans op een boekenbon, beschikbaar 
gesteld door Advocatenkantoor 
Mr. E. Fransen.

Krant niet ontvangen, 
laat het ons weten

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is een deel van het bord boven de ingang van de 
bibliotheek aan de Theresiastraat. J.M.A. Nauta mag de boekenbon ter waarde van 
15 euro ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum Johannes Camphuysstraat 25. 

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 
Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25
Voor afspraak bellen op (070) 3477297

Edith Pedicure

Waar bevindt zich dit detail?
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De Van Hoogstratenschool (VHS) in 
Bezuidenhout is weer een stap dichterbij
haar Groene Droomschoolplein. 
Op vrijdag 15 maart staken leerkrachten,
leerlingen en ouders de handen uit de
mouwen tijdens de nationale NL-DOET-
dag. De Van Hoogstratenschool is, met 
200 leerlingen van 40 nationaliteiten en 
diverse achtergronden, een kleurrijke 

basisschool. Maar het schoolplein heeft
veel steen en beton en kan goed kleur en
fleur gebruiken. Met takken van de ge-
snoeide plantaan werden onder meer
houtrillen en natuurlijke hekjes gemaakt.
Ook werd de klimop gesnoeid, en delen
van de buitenmuur kregen met een lik verf
een frisse groene kleur.

Groene Droomschoolplein
(Foto: Esther Ubink)

Manuele Face Lifting

Combinatie van diverse massagetechnieken.
Herstelt de elasticiteit van de huid.
Een aangename, ontspannende behandeling,
incl. epileren, peeling, dieptereiniging en masker.

Bij inlevering van deze advertentie 
een gratis ampul t.w.v. € 7,50
www.salonnolliekleijheeg.nl - (070) 385 41 71

€ 67,50


