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september 2013

Nieuw:
Laura’s Corner

‘What did you say?’
Facebook-vrienden in de straat

Speeltuinentest
Groente uit eigen wijk

Profiteer nu van onze najaarsaanbieding

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Algemene Bewonersvergadering
op maandag 23 september 2013
Plaats: Johannes Camphuysstraat 25.
Aanvang 20.00 uur. (zaal open 19.30 uur).

Onderwerpen van gesprek:
■ Behandeling jaarverslag 2012 en financiën 2012.
■ Update van de werkgroepen.
■ Ideeën en wensen van de bewoners op het
gebied van leefbaarheid en woonomgeving

Thema: Duurzaam Bezuidenhout
■ Een lagere energierekening?
■ Gratis Advies?
■ Duurzaam is niet duur!
■ Uitleg duurzaam plannen
Informeel na praten en genieten van een
hapje en een drankje
Meer informatie:
Wijkberaad Bezuidenhout: 070- 3150902 of via
wijkberaad@bezuidenhout.nl
Kijk ook op de website: www.bezuidenhout.nl
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‘What did you say?’
Veel expats vinden het niet altijd prettig om voortdurend in het Engels te worden aangesproken, omdat ze zo de Nederlandse taal niet leren. Dat menen althans de mensen
achter de campagne ‘Spreek Nederlands! Met mij!’. Wat vinden de expats in Bezuidenhout hier zelf van?
Ian Fowden: ‘Je mist
dingen over je wijk als
je de taal niet spreekt.’
(Foto’s: Ariane Gordijn).

Ian Fowden komt uit Wales en woont
sinds begin dit jaar in de De Vriesstraat in
Bezuidenhout. Hij volgt een cursus Nederlands ‘om een onderdeel te kunnen zijn
van dit land’. Dat deed hij achttien jaar geleden ook in België, waar hij toen woonde.
Fowdens ervaring is dat Nederlanders snel
overschakelen op het Engels als ze merken
dat je uit een ander land komt. ‘Dat was in
Italië, waar ik ook drie jaar heb gewoond,
heel anders. Daar sprak niemand Engels
tegen me en dat maakte het een stuk
makkelijker om de taal te leren.’
‘Je wilt erbij horen’
Op zijn werk bij Eurojust in Voorburg en
thuis gaat alles in het Engels, maar als hij
de wijk in trekt, probeert Fowden zo veel
mogelijk Nederlands te praten. ‘Nederlands leren is misschien niet echt nodig
om je hier te kunnen redden, maar je mist
dingen over je wijk en je stad als je de taal
niet spreekt. Bijvoorbeeld op de rugbyclub
waar ik lid van ben, zitten veel Nederlanders. Om er helemaal bij te horen, wil je
toch de taal spreken.’Fowden kent de campagne ‘Spreek Nederlands! Met mij!’. Hij
kreeg de bijbehorende button uitgereikt
bij Nederlandse les, maar zal hem niet opspelden. ‘Want vaak gaat het ook goed.
Vandaag was ik nog in een winkel om een
fiets te kopen en dat ging helemaal in het
Nederlands.’

aanse en woont sinds september 2008 in
Nederland. Eerst in Utrecht, voor haar studie. En tegenwoordig - voor haar werk in
Voorburg - in Bezuidenhout. Vorig jaar
kocht ze samen met haar Italiaanse vriend
een huis in de Usselincxstraat. ‘Toen ben ik
ook meteen een cursus Nederlands gaan
volgen. Want nu ik hier een huis heb, wil ik
me ook meer Nederlands voelen en het
land beter begrijpen. En taal is toch een
belangrijk onderdeel van de cultuur.’
Zelf begint ze in winkels altijd in het Nederlands, maar soms krijgt ze dan toch een
reactie in het Engels terug. Zeker in het
begin had ze daar wel last van: ‘Nederlands is echt een heel moeilijke taal om te
leren. Dan doe je heel erg je best om iets in
het Nederlands te zeggen en dan zegt iemand ‘What did you say?’ in plaats van
‘Wat zeg je?’. In zo’n geval zou de button
‘Spreek Nederlands! Met mij!’ zeker handig kunnen zijn.’
Tegenwoordig houdt Briamonte stug vol
en blijft ze gewoon Nederlands praten.
‘Daar zijn ook een paar buren, die geen of
weinig Engels spreken, heel erg blij mee.’

Steeds meer
Digitale
Bezuidenhouters
Bezuidenhouters met een website over
hun hobby, passie, kunstuiting of
goede doel kunnen die sinds enkele
maanden delen op Digitale Bezuidenhouters. Deze unieke pagina op de site
van onze wijk (bezuidenhout.nl)telt inmiddels vijftien deelnemers.
Zaida Oenema en Matthijs Winnubst
waren een van de eerste deelnemers die
zich aanmeldden voor de site. Beiden
vinden ze Digitale Bezuidenhouters een
waardevol initiatief, ook omdat het volgens hen een uitstekend online platform is om nieuwe klanten en
samenwerkingspartners te vinden.
Oenema is een beeldend kunstenaar die
met behulp van fotografie en video
haar ideeën vormgeeft. Op haar website presenteert ze haar kunstwerken.
‘Digitale Bezuidenhouters is een geweldige manier om mensen uit de buurt
via mijn website kennis te laten maken
met mijn kunstwerken, andere interessante contacten op te doen en onderling informatie uit te wisselen’, zegt ze.
Matthijs Winnubst is naast kunstschilder ook Tai Chi-instructeur, en hij heeft
een website. ‘Digitale Bezuidenhouters
is een bijzondere plek om mijn website
en werk te promoten’, meent hij. ‘Niet
alleen geeft dit platform mij de mogelijkheid om kennis te uit te wisselen,
zeker als hij goed gevuld is, kom je ook
veel te weten over je buurt en waar andere mensen mee bezig zijn.’

Door Marjon Damen
Onderhoudt u ook een website over uw
passie? Meld u dan aan voor Digitale
Bezuitenhouters. Kijk op www.bezuidenhout.nl links in de oranje balk.
Door Jarina Hamidullahkhan

‘Dan doe je heel erg je best…’
Federica Briamonte is van origine ItaliFederica Briamonte: ‘Dan doe je heel erg je best
om iets in het Nederlands te zeggen en dan zegt
iemand ‘What did you say?’’
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BRIEDÉ BOUWEN & WONEN GESPECIALISEERD IN ALLE (KLEINE) VERBOUWINGEN
o.a. badkamers, keukens, behangwerk, schilderwerk, kastenwanden op maat en radiatorombouwen
Hulp nodig voor klussen in uw huis? Wij nemen u alle kleine verbouwingen geheel uithanden. Van het verbouwen van badkamers en keukens,
het maken van kastenwanden of radiatorombouwen op maat en natuurlijk alle schilder-, behang- en pleisterwerkzaamheden.
Ons vakmanschap staat garant voor een perfect eindresultaat! Voor vrijblijvend advies bel 070 - 335 11 11.

Bij Deco Home Briedé vindt u
alles voor een compleet interieur:
tWFSGtSBBNEFDPSBUJFtCFIBOH
tHPSEJKOFOtWMPFSCFEFLLJOH
tCVJUFO[POXFSJOH

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

Storm en regen doen me niets!
Bosch Car Service monteert
weer mijn winterbanden.
Uw specialist op het gebied van
administratie en belastingadvies.
Gespecialiseerd in zzp’ers,
eenmanszaken en vof’s.

Maak nu een afspraak!

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN Den Haag

Autocenter van
Maanen

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Joan Maetsuyckerstraat 94
2593 ZM 's-Gravenhage
Tel.: 0703478110
http://www.bcsvanmaanen.nl

www.wolvenhoff.nl

Wij doen alles voor uw auto

Maakt u al gebruik van de Burenhulpcentrale?
Iedereen kan wel eens een helpende hand gebruiken. Als vrienden of familie
(even) niet kunnen helpen, is de Burenhulpcentrale wellicht iets voor u!
In uw wijk Bezuidenhout staan via de Burenhulpcen-

Burenhulp is voor alle leeftijden en gratis.

trale buren voor u klaar die u graag kosteloos willen hel-

Voor nadere informatie kunt u dinsdag, donderdag en

pen. Denk bijvoorbeeld aan een buur die een boodschap

woensdagochtend contact opnemen met Lies Bouts,

meeneemt als u ziek bent, een keertje de hond uitlaat of

coördinator BHC Haagse Hout: tel.070- 347.00.41 of

u helpt met een klein klusje in huis of tuin. Ook kunt u

lies.bouts@voorwelzijn.nl .

een beroep doen op de burenhulpcentrale als u een keer

De Burenhulpcentrale is een initiatief van de Gemeente

vervoer nodig heeft bijv naar de huisarts.

Den Haag en de Haagse Welzijnsorganisaties.

De Burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale
die buren voor dit soort klusjes bij elkaar brengt.
Wilt u gebruik maken van de burenhulpcentrale of wilt
u af en toe gebeld worden om hulp te bieden? Bel dan
snel 070-2629999 of kijk op www.burenhulpcentrale.nl.
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Groente uit eigen wijk
Wat is er nou lekkerder dan groente uit je eigen tuin? De Bezuidenhoutse stadboer Jeffrey Otten kookt het liefst
bietjes, boontjes of kool uit zijn eigen achtertuin. Bezuidenhouters met alleen maar een balkon kunnen de
groenvoorzieningen om de hoek omtoveren tot ‘eetbare plantsoenen’ door er groenten te gaan verbouwen.

‘Het is gewoon lekker! Die doperwtjes, dat
is gewoon snoep. Je haalt ze uit de dop en
eet ze op.’ Jeffrey Otten praat enthousiast
over alles wat er groeit in zijn eigen tuin,
achter zijn woning aan de Usselincxstraat.
Met het koude voorjaar kwam zijn moestuin wat langzaam op gang, maar zo halverwege de zomer staan zijn 80 vierkante
meter vol met pompoen, venkel, drie soorten bonen, knoflook, rabarber, bieten en
nog veel meer.
Domweg het lekkerst
Twee- tot driemaal per week eet hij met
vrouw en kind van eigen tuin en vorig jaar
lukte dat nog vaker. Het liefst zou Otten de
hele week eten op tafel hebben staan dat
hij zelf heeft verbouwd, maar daarvoor
zou een veel grotere tuin nodig zijn. ‘Dan
zou ik niet meer afhankelijk zijn van de supermarkt’, zegt Otten, die overigens niks
tegen grote winkels heeft. Maar groenten
uit eigen tuin zijn domweg het lekkerst. ‘Ik
wil simpel koken, met verse producten.
Maar die zijn niet altijd te vinden.’
Dat hij het dan maar zelf doet, is ook niet
zo vreemd voor een zoon uit een tuindersfamilie. Tijdens zijn studententijd kwam
het tuinieren op een wat lager pitje te
staan, maar werkte Otten wel als kok. Zijn
balkon in de Haagse binnenstad stond al
vol met kruiden en planten, maar sinds
Otten in Bezuidenhout woont, kan hij zijn
liefde voor tuinieren combineren met zijn

werk als projectmanager bij een internetbedrijf.
Wilde rucola
Zijn website www.goedboerenindestad.nl
trekt al meer dan duizend bezoekers per
dag. Het gaat hem er vooral zijn bezoekers
kennis te laten maken met bijzondere recepten, tips te geven over tuinieren of het
bakken van brood. ‘Kennis over de moestuin is aan het verdwijnen. Hoeveel mensen van mijn leeftijd doen dit nog?’
Veel mensen hebben ook geen idee dat er
gewoon in de eigen buurt en direct daarbuiten ook veel te halen valt. Otten laat
het op zijn website zien. Bramen en kastanjes natuurlijk, maar ook wilde rucola en
walnoten. ‘Er valt zoveel te plukken in de
buurt. Dat geeft wel aan hoe mooi deze
wijk is.’
Braakliggende grond
Harry Hummel uit de Theresiastraat houdt
het net als Otten dichtbij huis. Zijn balkontuintje van 1 bij 1 meter leverde zoveel
plantjes op dat hij er geen ruimte meer
voor had. Zijn oog viel op een braakliggend
stuk grond bij hem om de hoek, in de Wilhelminastraat. Hij plantte er bieten en
koolrabi. Na een maand stond het er nog
steeds. ‘De planten hebben droogte en
slakken overleefd.’
Nu gaat het volgens Hummel nog om een
eenmansactie in ‘zeer embryonale staat’,
Jeffrey Otten: ‘Er valt
zoveel te plukken in de
buurt.’

Harry Hummels visioen is dat meer buurtbewoners een stuk braakliggende grond gaan beplanten. (Foto: Willem Verheijen)

maar zijn ‘visioen’ is dat meer buurtbewoners een heel stuk braakliggende grond
gaan beplanten. De gemeente zou een
handje kunnen helpen door oude struiken
nog grondiger te rooien en de grond in
bruikleen te geven aan buurttuinders.
Eetbare plantsoenen
Hummel zou aan kunnen kloppen bij Mireille Hollaar van de stichting Zelfvoorzienende leefhectaren. Zij is van plan groente
en fruit te verbouwen op grond van de gemeente en woningbouwverenigingen die
ze wil omtoveren tot ‘eetbare plantsoenen’. In eerste instantie aan de Haverkamp
en Roggekamp in Mariahoeve, waar ze zelf
woont, maar Bezuidenhouters met dezelfde ideeën kunnen zeker bij haar terecht. Dit najaar wil ze beginnen met
groente en fruit in de plantsoenen. Twee
woningbouwverenigingen die grond bezitten, hebben al positief gereageerd en ook
heeft ze bewoners gevonden die mee
gaan doen.
De stichting Zelfvoorzienende leefhectaren van Mireille Hollaar is te bereiken op
070-7850989. Email:
mireillehollaar@gmail.com
Door John Hermse
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Bosscher-Advies
Ongewenste graffi ti ontsiert uw

Buitengewoon schoon!

huis en de straat ziet er rommelig uit.
De gemeente biedt nu gratis de

Samen maken we van onze stad een
aangename, veilige en schone plek om in

graffi tischoonmaakregeling aan. Snel

te wonen, werken en leven.

schoonmaken voorkomt vaak meer
graffi ti. Dus maak gebruik van de

www.denhaag.nl/graffiti

Uw Frans Recht Jurist

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

regeling!

Meldpunt Graffiti

Kijk op de website voor de voorwaarden
of neem contact op met Meldpunt
Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl of
(070) 353 46 05.

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

info@bosscher-advies.nl - 0642661075
www.bosscher-advies.nl
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Duurzaam is niet duur
Investeren in het verduurzamen van uw huis, hoeft tegenwoordig helemaal niet duur meer te zijn. Het aanpassen van uw woning kan zelfs al snel geld opleveren. Wilt u weten wat investeren in een duurzame woning u kan
opleveren? Kom dan op 23 september naar de bewonersavond in het Wijk- en Dienstencentrum. Daar geven de
onafhankelijke deskundigen uit de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout gratis advies over welke duurzame
maatregelen voor uw type woning interessant zijn.

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
heeft een duurzaam advies voor een aantal in Bezuidenhout veel voorkomende
typen woningen. Hierbij gaat het om de
portiekwoning (drie verdiepingen), het naoorlogse flatgebouw (vier verdiepingen)
en het herenhuis.
Duurzaam advies
Het duurzaam advies geeft niet alleen per
type woning aan welke duurzame maatregelen van toepassing zijn. Denk daarbij
aan bijvoorbeeld aan dak- en vloerisolatie
en dubbelglas. Ook wordt bij elke maatregel aangegeven hoe de kosten zich verhouden tot de besparingen. Hierdoor is
van te voren duidelijk hoe snel u geld kunt
verdienen door te besparen op de energierekening. Tel daarbij op de verschillende
mogelijkheden tot subsidie; voor bijvoorbeeld dak- en vloerisolatie is dat op dit
moment 20 euro per m² en voor extra isolerend (HR++) dubbelglas 35 euro per m².
Zo’n subsidie maakt een investering in een
duurzame woning een stuk goedkoper.
Wat levert het op?
Tijdens de bewonersavond op 23 september geven de vakexperts van de werkgroep
Duurzaam Bezuidenhout u graag advies
over welke duurzame maatregelen u voor
uw woning kunt nemen en wat dat u kost

De winkeliersvereniging BIZ Theresiastraat heeft
de prijs voor het beste winkelidee van het Haags
Retailpunt gewonnen. Het idee bestaat uit het
aanbrengen van duurzame led-verlichting in de
winkels van de Theresiastraat. Het idee is ontwikkeld samen met het initiatief Duurzaam Doen.
Op de foto: Stefan Hessing, voorzitter van de BiZ
Theresiastraat, (links) krijgt van wethouder Henk
Kool de prijs van het Haagse Retailpunt uitgereikt. (Foto: Jacob Snijders).

en oplevert. Ook als u een ander woningtype heeft dan een van de bovengenoemde. Verder kunt u zich voor een
(eveneens) gratis advies oriënteren op de
website van de werkgroep: www.bezuidenhout.nl/duurzaam
Ook bij de uitvoer
Behalve met advies ondersteunt de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout u ook
graag bij de uitvoer van de verschillende
maatregelen. Denk aan het gezamenlijk
aanschrijven van een aannemer of installateur, het collectief aanschaffen van zonnepanelen of het aanvragen van een
interessant aanbod voor een onderhouds-

contract van een specialist in de buurt. Tijdens de bewonersavond op 23 september
vertelt de werkgroep u graag meer over de
mogelijkheden.
Met z’n allen zijn we al behoorlijk bezig
om van Bezuidenhout een zo duurzaam
mogelijke wijk te maken. Heeft u nog een
leuk duurzaam idee, dan nodigen wij u
graag uit dit met ons te delen op www.bezuidenhout.nl/duurzaam of tijdens de bewonersavond op 23 september in het Wijken Dienstencentrum. U met ons en wij
samen met u maken het mogelijk!
Door de Werkgroep Duurzaam
Bezuidenhout

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout werkt
samen met het centrum Duurzaamheid Den
Haag. Dit centrum is in mei van dit jaar van start
gegaan met als doel de verduurzaming van de
stad te versnellen. Bewoners, bedrijven en instellingen kunnen er terecht met vragen over duurzaam wonen, werken en leven in de stad. Kijk
voor meer informatie en tips op: www.duurzaamdenhaag.nl. Op de foto: de werkgroep Duurzaam
Bezuidenhout bezoekt in stijl – met elektrische
auto’s van Siemens en BAM – het centrum Duurzaamheid Den Haag. (Foto: Melvin Kaersenhout)
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Facebook verbindt buren
U heeft misschien een eigen Facebook-pagina. Dan weet u hoe prettig het is om op die manier contact te hebben
met vrienden en kennissen. Wel eens gedacht aan wat een Facebook-pagina van uw straat voor het buurtgevoel
kan betekenen? De mensen van het Anna van Buerenplein en de Jacob Mosselstraat wel.

Willem Verheijen heeft een van de mooiste uitzichten van de wijk. Hij woont namelijk op een van de hoogste etages in
een van de twee nieuwe woontorens van
New Babylon aan het Anna van Buerenplein. Drie jaar geleden nam hij het initiatief een Facebook-pagina op te zetten voor
alle bewoners. Waarom? Verheijen: ‘In de
lift kom ik altijd wel medebewoners tegen,
doorgaans blijft het bij korte gesprekken.
Maar ik dacht: het is dan wel een flat,
maar in feite wonen we hier allemaal in
een verticale straat en zijn we buren van
elkaar. Hoe leuk zou het zijn als we meer
met elkaar deelden en elkaar persoonlijk
beter leerden kennen?’
Oppas voor de hond
Verheijen zette met medebewoners een
besloten Facebook-pagina op, exclusief
voor de bewoners van de woontorens. Vervolgens stopte hij bij iedereen – op de ouderwetse manier - een A4’tje in de bus om
ze te informeren en enthousiast te maken.
Inmiddels zijn er al meer dan honderd appartementen ‘vriend’, dat is ruim meer dan
de helft van de bewoonde woningen. Voor
die Facebook-vrienden zijn al verschillende
activiteiten georganiseerd, vertelt Verheijen: ‘Zo hebben we een aantal keren
een running diner in het gebouw georganiseerd, maar ook een picknick in het
Haagse Bos. Daarnaast proberen we elkaar
via de Facebook-pagina te helpen, bijvoorbeeld bij het vinden van een goede elektri-

Dat is een
gezellig feest
geweest.
Screenshot van
de Facebookpagina van de
Jacob Mosselstraat.

cien, een werkster of een oppas voor een
kind of huisdier. Maar ook met vragen over
energiezaken.’
Voor Verheijen is Facebook dé manier om
mensen in zijn ‘straat’ bij elkaar te brengen. ‘Het enige dat je daarvoor nodig hebt,
zijn een paar enthousiaste bewoners die
het opstarten. En dan gaat het vanzelf
lopen.’

groots vieren. Na het feest hebben mensen er zelf foto’s en filmpjes op geplaatst
om de herinnering levend te houden. In de
toekomst willen we Facebook ook gaan
gebruiken om de bewoners te informeren
over andere zaken dan de straatspeeldag.
Zo hebben we laatst een waarschuwing
geplaatst voor insluipers en autokrakers in
de buurt.’

Kinderstraatspeeldag
Sinds april heeft ook de Jacob Mosselstraat
(het deel tussen de Schenkkade en de
Louise de Colignystraat) een Facebook-pagina. Ingrid van Frankenhuyzen is een van
de beheerders: ‘We zijn met Facebook begonnen om de bewoners te informeren
over en te enthousiasmeren voor de jaarlijkse Kinderstraatspeeldag die wij hier

E-mailadressen
Bijna om de hoek van de Jacob Mosselstraat, in de Imhoffstraat, beheert Jacob
Snijders samen met een straatgenoot al
vijf jaar een lijst met alle e-mailadressen
van bewoners in de straat. De lijst wordt
gebruikt voor diverse doelen, vertelt Snijders: ‘Nu zijn er bijvoorbeeld een aantal
mensen bezig met de organisatie van een
feest in de straat, dan vragen ze mij om de
lijst om mensen een uitnodiging te sturen.
En een tijdje terug waren een aantal bewoners het niet eens met de gemeente
over de rioolvervanging. Dan wordt hierover gemaild om te kijken welke actie we
hier tegen kunnen ondernemen. Heel simpel dus zo’n adressenbestand, maar wel
handig en nuttig.’
Door Petra van der Vlugt

Bewoners van het Anna van Buerenplein (de verticale straat) picknicken in het Haagse Bos na uitnodiging op Facebook. (Foto: Willem Verheijen)

8

nummer 38 - april 2013 - www.bezuidenhout.nl

Vrijwilliger in het zonnetje

Fred Fuit: ‘Ik wil maatschappelijk betrokken blijven’
In Bezuidenhout zetten tal van vrijwilligers zich in voor andere mensen in de buurt. Fred
Fuit is een van hen. De geboren en getogen Bezuidenhouter heeft iets met verkeer en
veiligheid. We spreken hem tijdens de voorbereidingen van de cursus ‘Wat doe je in
nood’, die plaatsvindt in september en oktober in het Wijk- en Dienstencentrum.
Naam?
Fred Fuit
Wat doet u in het dagelijks leven?
Ik heb bij de politie in Den Haag in verschillende functies gewerkt. Ik zat onder
meer bij de hondenbrigade en de controle
van vracht- en personenverkeer, was motorrijder en heb op het hoofdbureau gewerkt in de staf van het korps. Nu ben ik
met pensioen.
Wat doet u voor de wijk?
Ik ben betrokken geweest bij de oprichting
van het Buurt Preventie Team. Momenteel
ben ik bezig met het opzetten van de cursus ‘Wat doe je in nood’ die vanaf 19 september vier avonden in het Wijk- en
Dienstencentrum wordt gegeven. In deze
cursus van één avond wordt onder meer
aandacht besteed aan inbraak- en brandpreventie, maar ook aan babbeltrucs. De
Veiligheidsregio Haaglanden vroeg me
hiervoor vanwege mijn behoorlijke netwerk in Bezuidenhout en de nuttige contacten uit mijn tijd als politieman. Zo kon
ik de gemeente erbij betrekken en de wijkagent, die ik goed ken. Vanuit de Veiligheidsregio doet de brandweer mee, het
Rode Kruis geeft een mini-cursus EHBO,
en ik plak het geheel aan elkaar.

Waarom?
Ik ben geboren en getogen in Bezuidenhout, maar heb er niet altijd gewoond.
Toen ik in 2007 terugkwam, wilde ik iets
doen met verkeer. Daarmee gebeurde binnen de wijk niet zoveel. Maar als oud-verkeersman bij de politie zie je wel wat er
loos is.
Bij de Carel Reinierszkade en de IJsclubweg
kon je niet veilig oversteken, net als op het
De Eerensplein. En dan was er nog slecht
wegdek en een overschot aan verkeersborden. Ik weet wie ik bij de politie over het
verkeer bellen moet. Dat is hartstikke gemakkelijk.

Fred Fuit: ‘Met de kennis die ik bij de politie heb
opgedaan, kan ik me nuttig maken voor de wijk.’

Hoeveel tijd bent u er mee kwijt?
Nu met de cursus zit ik al snel op tien tot
twaalf uur per week. Anders ben ik vier tot
acht uur voor de wijk bezig.

Cursus ‘Wat doe je in nood’

Wat betekent het voor u persoonlijk?
Met de kennis die ik bij de politie heb opgedaan, kan ik me nuttig maken voor de
wijk. Het is ook belangrijk om maatschappelijk betrokken te blijven. Die geraniums
staan er nog lang genoeg. Daar hoef ik
niet achter te gaan zitten.
Door John Hermse

De cursus ‘Wat doe je in nood’ is gratis, duurt één avond en wordt vier
keer georganiseerd: op 19 en 26 september en op 8 en 17 oktober 2013,
van 19:00 tot 22:00 uur. Aanmelden
uiterlijk één week voor de aanvangsdatum bij Fred Fuit: per e-mail
fredfuit@gmail.com of telefoon
070-3150900.

Koffieochtend in de bieb …
De bibliotheek aan de Theresiastraat 195 organiseert op donderdag 26 september een gezellige koffieochtend. Tussen 10 en 12 uur bent u welkom voor een kopje koffie met door de medewerkers zelf gebakken lekkers. Tijdens deze ochtend zullen ook organisaties als Unicef, Save the Children en
Kattenzorg zich presenteren. Verder meldt de bibliotheek dat de grote boekenverkoop voortaan iedere
eerste vrijdag en zaterdag van de maand is.

… avondeten in de Christus Triumfatorkerk
Wilt u eens per week het avondeten graag nuttigen samen met anderen? Elke vrijdag bent u vanaf 17.30 uur weer van harte welkom
bij het maaltijdproject in de Christus Triumfatorkerk. Om 18.00 uur gaat u aan tafel voor een smakelijke maaltijd met soep, hoofdmaaltijd, toetje en koffie, voor slechts ¤ 6,50. Graag van tevoren aanmelden bij Aad Tulling, 070-3858611.
9

Thans
Toen

nummer 38 - september 2013 - www.bezuidenhout.nl

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 de Juliana van Stolberglaan rond 1930 en in 2013.

Nieuwbouw Zandvlietcollege

‘We blijven een kleinschalige school’
Het Zandvlietcollege aan de Bezuidenhoutseweg 40 gaat haar gebouw vernieuwen. Daarvoor verhuist de school
in april 2014 tijdelijk naar de overkant. In het schooljaar 2015/16 hoopt rector Alphons den Heijer het nieuwe onderkomen in gebruik te nemen. ‘Het word een hele operatie, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat het goed
gaat komen.’
Veel leerlingen kiezen voor het Zandvlietcollege omdat het een relatief kleine
school is waar een intieme sfeer hangt.
Maar zelfs voor 771 leerlingen (en 70 medewerkers) in het komende studiejaar is
het gebouw uit 1966 aan de krappe kant.
Toch heeft het Zandvliet niet de ambitie
om groter te worden. ‘We vinden dat kleinschaligheid bij het Zandvliet past en we
gaan dus niet verbouwen om meer leerlingen te kunnen hebben. We willen moderne faciliteiten creëren voor de
leerlingen en daarmee ook in de toekomst
goed onderwijs blijven bieden’, verduidelijkt Den Heijer de plannen.

Geen geringe klus
Tijdens de nieuwbouw vestigt het Zandvlietcollege zich in het voormalig kantoorgebouw aan de Bezuidenhoutseweg 105.
‘Het gebouw is qua oppervlakte groter
dan onze eigen school en de ruimten zijn
ook behoorlijk groot.’, vertelt de rector.
‘Maar voordat we gaan verhuizen richten
we het helemaal in om modern onderwijs
te kunnen bieden. Zo leggen we bijvoorbeeld een computernetwerk aan. Voor de
gymzalen hebben we ‘s winters een externe zaal geregeld en ’s zomers gaan we
weer gewoon buiten gymen. Het onderwijs zal er totaal niet onder lijden.’
Toch geen geringe klus zo’n tijdelijke opEen artist impression van het nieuwe
Zandvlietcollege
gezien vanaf het
Haagse Bos.
(DP6 architectuurstudio).

lossing realiseren, geeft Den Heijer toe:
‘Sinds 2004 denken we al na over hoe we
ons het beste op de toekomst kunnen
voorbereiden. Onderzoek wijst uit dat
nieuwbouw de beste keuze is. Daarnaast is
de Bezuidenhoutseweg ook een locatie
met veel historie. Hier is het voor ons ooit
allemaal begonnen. Het zou zonde zijn om
ergens anders naartoe te gaan.
Het word een hele operatie, maar ik heb er
het volste vertrouwen in dat het goed gaat
komen.’
6.900 m2
Het nieuwe gebouw van het Zandvlietcollege heeft straks een oppervlakte van
6.900 m2. Het komt met zijn rug naar het
Haagse Bos te staan. Aan die kant wordt in
het ontwerp een relatie met het bos gelegd. Zo zijn de kozijnen en geveldelen hier
van hout, wordt er ruim uitzicht geboden
en weerspiegelen de glazen puien de
bomen. Aan de zijde van de Bezuidenhoutseweg krijgt het gebouw een meer ‘stads’
karakter. Hoe dat eruit gaat zien is op dit
moment nog niet definitief bepaald.
Door Patrick Regan
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Bijzondere buur Laura Haris

‘Ik behandel mijn gasten als mijn familie’
Laura Haris is Libanese en woont met haar gezin al dertien jaar in Bezuidenhout. Enkele maanden geleden
opende ze aan het De Eerensplein Laura’s Corner. Het Libanese (afhaal)restaurant heeft inmiddels heel wat fans.
‘Mensen die een keer geweest zijn, komen terug.’

Als we Laura’s Corner binnenstappen, zijn
we even in verwarring: de inrichting is
identiek aan die van de vorige zaak, Thai
Lunch. Inderdaad, Laura Haris heeft de
hele inventaris overgenomen en alles zo
laten staan zoals het stond. Zelfs de horecadiploma’s van de vorige eigenaar hangen nog boven de vitrinekast. ‘Ik verkoop
geen diploma’s, maar lekker en gezond
eten’, zegt ze om duidelijk te maken dat de
entourage voor haar niet belangrijk is.
Bloemkool?
‘Proeven?’, vraagt Haris. Voordat we antwoord kunnen geven, staat er een bord
voor onze neus met daarop een uitgebreide selectie van Haris’ kookkunsten. Behalve hummus, tabouleh, gevulde
aubergine, köfte en lamsgehakt, schotelt
ze ons een gerecht voor waarvan we moeten raden wat erin zit. Een proef die ze eerder heeft gedaan met twee dames die
aarzelend de zaak binnenkwamen. Haris
herhaalt het gesprek dat zich toen ontwikkelde: ‘We willen alleen maar kijken.’ Maar
dan moet u ook iets proeven. Wat denkt u
dat dit is? ‘Het is wel heel lekker, maar ik
kom er niet op.’ Het is bloemkool! ‘Maar ik
lust helemaal geen bloemkool!’
Haris schatert het uit als ze de anekdote
vertelt. ‘Als mensen een keer zijn geweest,
komen ze terug’, weet ze inmiddels uit ervaring. Het bewijs wordt meteen geleverd
door een tevreden klant uit Wassenaar.
‘Heerlijk’, oordeelt ze over het eten in Laura’s Corner. ‘Dit is weer eens wat anders.’
Een andere klant die om de hoek blijkt te
wonen is minstens zo lovend: ‘Je krijgt niet
alleen goed eten, Laura is ook heel gastvrij.
Het is hier alsof je thuiskomt. Laura, wil je
de foto’s zien van mijn kindje?’
12 kilo afgevallen
Haris is blij dat het zo goed gaat. Maar het
komt haar niet aanwaaien. Want op dit
moment doet ze nog alles zelf – naar de

Laura Haris met haar kinderen. ‘Wat ik mijn man
en kinderen geef, krijgen mijn klanten ook: met
liefde gemaakt eten.’ (Foto: Ariane Gordijn)

veiling gaan voor groenten, andere boodschappen doen, koken, klanten bedienen,
opruimen, afspoelen. Omdat ze zeven
dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur
open wil zijn (‘ Mensen vinden het fijn dat
het hier ook op zondag in de straat de hele
dag leeft’), betekent dat iedere dag om
5.00 uur aan de slag en om 21.00 uur naar
huis. ‘In drie maanden tijd ben ik 12 kilo afgevallen en is maatje 40 maatje 36 geworden.’
Maar Haris heeft het er voor over, want
hiervoor werkte ze als manager bij een cateringbedrijf. Op zich een prima baan,
maar door de crisis werd het werk zo onzeker dat ze besloot voor zichzelf te beginnen. ‘Ik was het zat, wilde echt niet meer
voor een ander werken.’ En toen het pand
van Thai Lunch vrijkwam, was de beslissing snel genomen.

Toch een opmerkelijke stap voor een
vrouw die in Libanon is afgestudeerd in de
rechten en de informatietechnologie en
die, vertelt ze, toen ze trouwde nog geen ei
kon koken. Na haar trouwen vertrok Haris
met haar man achtereenvolgens naar Panama en Colombia om uiteindelijk met
het gezin in Bezuidenhout te belanden.
Eerst in de Van der Capellenstraat en later
in de Cornelis van der Lijstraat. Koken
heeft ze zich zelf geleerd, net als de Nederlandse taal: van de TV en uit de boeken
van haar kinderen. ‘Ik heb nooit één uur
Nederlandse les gehad’, zegt ze trots.
Haar kinderen vertelt ze iets anders, maar
voor zichzelf gelooft ze niet in diploma’s:
‘Het gaat erom wat je in de praktijk laat
zien’. Met Laura’s Corner is dat elke dag
met liefde gemaakt vers en gezond eten
bieden. ‘Ik behandel mijn gasten als mijn
familie; wat ik mijn man en kinderen geef,
krijgen mijn klanten ook.’
Door Fred Geelen
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Garagebedrijf Gordijn
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

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

Stijl & Traditie
J.S. van der Meer

Uitvaartzorg

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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Wijkberaad naar Raad van State om bestemmingsplan
Het Wijkberaad Bezuidenhout stapt naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in het land. Daar wil zij
onderdelen van het bestemmingsplan van de gemeente aanvechten. Jacob Snijders, voorzitter van het wijkberaad, legt uit waarom.
Jacob Snijders: ‘Misschien krijgen we niet
op alle punten gelijk,
maar op onderdelen
geef ik ons een goede
kans.’ (Foto: Willem
Verheijen)

Wat is er mis met het bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan is een enorm dik
boekwerk. Het gaat ons niet om het hele
plan, maar om onderdelen ervan: het dakopbouwbeleid en de grondwaterproblemen in delen van de wijk. Door het
toestaan van dakbouwen komen er meer
inwoners in de wijk , maar daar is de wijk
niet op berekend. Er zijn nu al weinig parkeerplekken en er is weinig speelruimte
voor kinderen. Ook vinden wij dat de Carel
Reinierszkade en de Co Brandes-flats aan
de Juliana van Stolberglaan niet bebouwd
zouden moeten worden. Dit zijn architectonisch bijzondere gebouwen met strakke
zichtlijnen. Het zou zonde zijn deze stadsgezichten te bebouwen.
Denkt u dat u hiermee de bewoners van
de wijk vertegenwoordigt?
Er zijn natuurlijk mensen die zelf graag
hun woning met een extra verdieping uit-

breiden. Maar wij zijn ook niet tegen dakopbouwen. Alleen vinden wij het huidige
bestemmingsplan tekort schieten.
Wij willen flankerend beleid om het aantal
parkeerplaatsen en speelruimte voor kinderen aan te pakken. En richtlijnen om verrommeling van het straatbeeld te
voorkomen.
En het grondwaterprobleem?
In delen van de wijk hebben bewoners veel
last van grondwater. Bijvoorbeeld in het
Emmakwartier, de Theresiastraat en in de
omgeving van de Van Imhoffstraat. Ik
spreek bewoners die dat in veertig jaar
nog niet hebben meegemaakt. Maar de
wethouder wil hierover geen beleid opnemen in het bestemmingsplan, omdat het
er volgens hem niet in hoort. Dat is onzin,
want bijvoorbeeld in het bestemmingsplan Huis Ten Bosch is er wel uitgebreid
aandacht voor het grondwaterbeleid.

Waarom naar de rechter?
We hebben de betrokken ambtenaren, de
wethouder zelf en alle gemeenteraadsfracties gesproken over onze bezwaren.
Desondanks is het bestemmingsplan aangenomen door de raad. De stap naar de
Raad van State is de enige mogelijkheid
die nog rest.
Zijn er veel wijkbewoners mee bezig?
Het aantal reacties op onze oproep op de
site bezuidenhout.nl leverde honderden
reacties op. Dat vond ik een behoorlijk
aantal. Maar eerlijk is eerlijk, bij het overgrote deel van de bewoners leeft het niet.
Zij hebben niet van het bestemmingsplan
gehoord of denken dat het hen niet raakt.
Maar als het bestemmingsplan eenmaal is
vastgesteld, dan is het te laat om nog bezwaar aan te tekenen.
Wat verwacht u van de uitspraak?
Onze advocaat is tevens bouwkundige en
heeft vaker dergelijke zaken gevoerd en
gewonnen. Hij schat de kans 50-50. Zelf
heb ik er ook vertrouwen in. Misschien krijgen we niet op alle punten gelijk, maar op
onderdelen geef ik ons een goede kans.
Begin volgend jaar wordt de zaak behandeld.
Door Arnoud Willemsen

Overstekend wild in Bezuidenhout?
Sinds dit voorjaar staan er langs de Bezuidenhoutseweg verkeersborden die waarschuwen voor overstekend wild. Bezuidenhout Nieuws vroeg de boswachter van Staatsbosbeheer, Jenny van Leeuwen, om opheldering.
Van Leeuwen legt uit dat de borden
waarschuwen voor overstekende
reeën. ‘Ongeveer vijf reeën uit het duingebied verschijnen zo nu en dan in het
Haagse Bos. Dat kan komen óf door
veranderingen in de populatie - als er

meer reeën zijn, gaan ze op een gegeven
moment hun areaal uitbreiden - of
doordat ze op zoek zijn naar andere plekken om te fourageren.‘
De borden staan er niet voor niets. Van
Leeuwen: ‘Er is al een keer een jong dier

aangereden aan de Laan van Nieuw OostIndië.’
Door Marjon Damen
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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

Gospelgroepen treden op in de
Christus Koningkerk Den Haag
The Old GospelTrain; Sharing Gods grace. Dit is de naam van het gospelconcert dat op zaterdag 26 oktober 2013 zal plaatsvinden in de Christus
Koningkerk te Den Haag. De avond zal aanvangen om 19:30 uur.
Diverse gospelgroepen zullen tijdens dit concert een bijdrage leveren. Er
zijn optredens van o.a. de groepen Invocation, Lady Grace, AdVocals en
Purpose Praise. Daarnaast zal een aantal solisten hun opwachting
maken. Een live band zorgt voor de begeleiding. In dit concert zullen wij
een tocht maken door de geschiedenis van Old Gospel. Denk aan bijvoorbeeld nummers van Mahalia Jackson, Andrae Crouch e.a.
GospelFuse organiseert het concert. GospelFuse heeft als doel om door
middel van zang en muziek de christelijke boodschap over te brengen.
Gospelevenementen als deze bieden diverse artiesten een podium om
hun persoonlijke ‘verhaal’ te vertellen. GospelFuse organiseerde eerder
The Gospel; Singing in His presence , The Gospel; Lifting Him up, en de
talentenshow GospelFactor.
Kaarten voor het concert zijn zowel in de voorverkoop als op de avond
zelf te verkrijgen bij de kassa van de Christus Koningkerk. De kaarten
kosten €12,50 per stuk. Op onze website kunt u lezen hoe tickets te bestellen. www.gospelfuse.nl
Voor meer informatie over het concert kunt u contact opnemen met
Jennifer van der Reijden (tel: 06-22108748) of via info@gospelfuse.nl
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De wijkmakelaar over
Mark Aardse
(Foto: Fred Geelen)

goede tijden, slechte tijden

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 Mark Aardse van Langezaal.
Sinds het begin van de economische crisis zijn in onze wijk de prijzen voor appartementen gedaald met gemiddeld
20 procent en die voor herenhuizen en
eengezinswoningen gemiddeld 10 tot
15 procent. Daarmee zitten we op het
prijsniveau van in de jaren 2002/2003.
Toen ik in 1987, net na een andere crisis,
mijn carrière als assistent van de makelaar in deze wijk begon, waren de huizenprijzen ook fors gedaald. Ook toen
voelden we ons in verkoopgesprekken
wel eens een onheilsprofeet. Bijvoorbeeld in de gesprekken met medewerkers van PTT, die uit werkbehoud met het
bedrijf meeverhuisden naar Groningen.
Daar zaten soms schrijnende gevallen
tussen met een restschuld.

Groot verschil met nu: de huizenhoge hypotheekrente, soms van wel 13 procent,
en het ontbreken van een vangnet voor
huizenbezitters in problemen als de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).
Het duurde een aantal jaren tot de huizenprijzen weer op het niveau van eind
jaren zeventig lagen, de hypotheekrente
daalde naar 8 procent en ook de verkoopgesprekken weer gezelliger werden.
In plaats van geld op de verkoop toe te
moeten toeleggen, begonnen mensen
quitte te spelen. Nog wat later werd
ruim op de verkoop van een woning verdiend. De kopers stonden immers in de
rij. Niet zelden hoorde je: ‘Ik ben blij dat
ik eindelijk een huis heb kunnen kopen,
ik zat er steeds naast.’

27 Jaar later zitten we opnieuw in een
dal. Met één verschil, de rente is geen 13
maar 3,5 procent, de overdrachtsbelasting geen 6 maar 2 procent en als vangnet is er de NHG. Door het ruime aanbod
kan er weer worden onderhandeld. De
beste omstandigheden om een huis of
appartement te kopen.
Mocht u toch nog twijfelen om te kopen
of liever wachten op betere tijden om te
verkopen, bedenk dan: straks zijn we
deze dip weer helemaal vergeten.

Hoe is het met Hidde?
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.
Het recept om een film te maken? Men
neme een hele hoop tijd, gooit daar nog
wat tijd bovenop en verdubbelt dat ten
slotte. Met andere woorden: een film
maken kost tijd. En niet zo’n beetje ook.
Inmiddels is het een jaar geleden dat ik
ben begonnen met de crowdfunding-actie
op Voordekunst en is er een hoop gebeurd.
De eerste versie van het scenario is afgerond, en de afgelopen weken ben ik – in
m’n vakantie– bezig geweest met versie
twee. Een versie waarin er weer een hele

hoop anders gaat. Dit is waar het belangrijkste ingrediënt, tijd, in de pan gaat.
Want na de eerste versie een aantal weken
met rust te hebben gelaten, ziet het eruit
als De Markies in de Grote Marktstraat:
het gebouw staat er, maar van binnen is
het nog een rotzooi. Er is een solide basis,
maar er moet nog een hoop aan gedaan
worden. Maar da’s prima, want Rome is
ook niet in één dag gebouwd. En de Markies ook niet.

Scènes moeten anders, opnieuw geschreven of worden verplaatst. Karakters moeten anders reageren. Plaatsen moeten
anders. Ga zo maar door. Dus eerst dit afronden, en dan wordt ’t tijd om gezichten
bij de papieren karakters te gaan zoeken.
Acteurs. Maar niet voordat ze op papier
helemaal af zijn.
Want da’s ook een onmisbaar ingrediënt.
Een goed verhaal.
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TURKS RESTAURANT
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 grafische communicatieproces. Van concept
tot distributie. Van huisstijl tot digitaal voorraadbeheer.

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

Bezuidenhout Nieuws zoekt

vrijwillig advertentie acquisiteur
Taak: het huidige aantal advertenties op peil
houden en uitbreiden.
U (M/V) bent een enthousiast iemand met
commercieel gevoel en vindt het leuk om
ondernemers te wijzen op de voordelen van
adverteren in de wijkkrant.
Meer informatie: Harold Thijssen
06-54 72 56 38 of har100@zonnet.nl

Ervaar ’m zelf...

45

De nieuwe JS 50!
Maak een proefrit...
Sterk inerk
GORDIJN elk m
GARAGEBEDRIJF

Te bezichtigen in onze showroom aan de Zichtenburglaan in Den Haag
Johan van Hoornstraat 39, zijstraat laan van N.O.I. - (070) 383 84 05 - www.garagegordijn.nl
Autobedrijf Houtwijk, Zichtenburglaan 82, Den Haag - www.autohoutwijk.nl

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
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Jong Bezuidenhout
Bezuidenhout Nieuws heeft weer de hulp ingeroepen van enkele piepjonge verslaggevers en persfotografen.
Dit keer kinderen van de buitenschoolse opvang 2Ridders. Ze onderwierpen de speeltuinen in de wijk aan een
onderzoek.
delen, een deel voor jonge kinderen en een
deel voor de wat oudere kinderen. Voor de
oudere kinderen staat er een groot en
hoog klimrek, deze vinden wij erg gaaf. Er
staan ook verschillende sporttoestellen,
daarmee kan je goed aan je conditie werken. Het is wel jammer dat er in dit deel
geen schommels staan, daarvoor moet je
naar het deel voor de jonge kinderen. Het
deel voor de jonge kinderen heeft meer
toestellen, daar kunnen wij als het rustig
is ook spelen. Naast de 2 speeltuinen is er
ook een voetbal- en basketbalveld.
In de Sophiepark speeltuin kan je ook goed
verstoppertje spelen door de bomen die er
staan.
De kinderen van de buitenschoolse opvang 2Ridders zijn op onderzoek gegaan
naar de beste speeltuin in Bezuidenhout.
Daarbij hebben zij gekeken naar de verschillende speeltoestellen en de omgeving. Daar kwamen wel wat
verbeterpunten uit, maar uiteindelijk wisten zij één speeltuin te benoemen tot de
beste speeltuin van Bezuidenhout.

daardoor heb je veel keus in wat je wilt
gaan doen. De kabelbaan vinden wij het
leukst, deze is erg lang en daardoor ga je
erg hard. Ook de ligschommel is erg leuk
want daar kan je in chillen.
Wat minder leuk aan deze speeltuin is dat
het niet alles geschikt is voor jonge kinderen, daarvoor zijn sommige toestellen te
gevaarlijk.

Robin Hood speeltuin in het
Haagse bos

Deze speeltuin geven wij als
eindcijfer een 6,5.

Deze speeltuin ligt midden in het bos, dat
is leuk want dan kan je goed ademen, je
hebt er veel frisse lucht. De insecten vinden wij minder leuk.
Er staan verschillende speeltoestellen,

Deze speeltuin geven wij als
eindcijfer een 9,5.
We hebben tijdens ons onderzoek maar
naar twee speeltuinen goed gekeken. Er
zijn in de wijk Bezuidenhout nog meer
speeltuinen, maar van allemaal vonden
wij deze twee het leukste om over te
schrijven. De speeltuin van het Sophiepark
vinden wij het leukste en wij hopen dat
jullie er ook eens heen gaan zodat jullie
zelf kunnen zien hoe leuke deze is.

Speeltuin Sophiepark
De Sophiepark speeltuin ligt in het park,
dat is erg gezellig want daardoor kan je iedereen zien. De speeltuin bestaat uit twee

Door Jaimely, Joële, Anson, Dylan, Ezra,
Geshlyne en Sharday

Snelle en veilige fietsroute door Bezuidenhout
Den Haag werkt aan een snelle en veilige fietsroute die deels door Bezuidenhout loopt. De route loopt vanuit de
binnenstad via het Prins Bernhardviaduct, de Juliana van Stolberglaan en de IJsclubweg naar Zoetermeer.
De inspraakperiode loopt tot en met 29 september 2013.
Wat zijn de plannen? Langs de Juliana van
Stolberglaan en de IJsclubweg wordt het
fietspad doorgetrokken tot aan het Stuyvesantplein. Tussen het Stuyvesantplein en
de IJsclubweg komen fietsstroken in rood
asfalt. De oversteek voor fietsers bij de IJsclubweg en de Carel Reinierszkade wordt
overzichtelijker en veiliger. Daarmee geeft
de gemeente ook gehoor aan een wens
van het burgerinitiatief IJsclubweg. Op de

IJsclubweg vervangen fietspaden in rood
asfalt de huidige fietsstroken.
Om oversteken voor fietsers gemakkelijker
te maken, krijgen de kruisingen met de Juliana van Stolberglaan en de Carel Reinierszkade een middeneiland. Hierdoor
ontstaat ook meer ruimte voor auto's die
vanaf de IJsclubweg afslaan naar de Juliana van Stolberglaan. Het middeneiland
op de kruising met de Carel Reinierszkade

maakt het niet langer mogelijk linksaf te
slaan van en naar de IJsclubweg. Hierdoor
zal het autoverkeer op de Carel Reinierszkade afnemen.
De plannen voor de fietsroute zijn in te
zien op de website van de gemeente Den
Haag, bij het Haags Informatiecentrum in
het stadhuis (Spui 70) en het stadsdeelkantoor Haagse Hout (Loudonstraat 95).
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■ 7 dagen per week geopend!
Alle activiteiten voor één prijs!
■ Abonnement zonder
opzegtermijn en inschrijfgeld!
■ Alle activiteiten en onbeperkt
trainen voor één prijs.

Iedere dag compleet ontbijtje incl. verse jus
en koffie voor € 6,95.
U kunt bij ons ook uw verjaardag of baby
shower vieren met een kopje koffie met gebak
of een high tea.
Wij hebben een heerlijke lunch kaart met o.a.
onze huisgemaakte hamburger en huisgemaakte Filet Americain en tonijnsalade.
Ook zondag geopend.
● Wij bezorgen al uw broodjes
● 15 smaken verse thee
● gratis WiFi
● Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen

■ ma t/m vrijdag vanaf 07.00 uur
geopend.

www.jackslagman.nl
Theresiastraat 145 - 2593 AG Den Haag - 070 3820203
Senioren gym
maandag 10.30 - 11.30
vrijdag 09.00 - 10.00

Senioren Fitness (55+)
Jaarkaart € 200,-

Medische Fitness
ma/vr. 12.00 - 13.00
di/do. 10.00 - 11.00

■ Fitness

■ Body Pump

■ Squash (4 banen)

■ Cardio Fitness

■ Spinning

■ Finse Sauna

■ Jeugd Fitness

■ Kick-fun

■ Tafeltennis

■ Total Body Workout

■ Zumba

■ CX30 (core-training)

■ Step Shape

■ Power Yoga

■ BBB (buik-benen-billen) ■ Hatha Yoga
■ Pilatus (ook met bal)

■ Vinyasa Flow Yoga

■ Burn Workout

■ Body Shape

■ Abdominal workout
■ X-co

In het sportcentrum is ook gevestigd
Zonnecentrum, Schoonheidssalon, Fysiotherapie

Style PARKET
Heeft uw vloer een
grondige reiniging
nodig?
Huur nu de

Bona
Powerscrubber
www.deparketfabriek.nl - www.styleparket.nl
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Buurman John
Authentiek
U kent ze vast wel, de aanprijzingen van
makelaars voor de vooroorlogse woningen in onze wijk: ‘met authentieke elementen’. Haarden, schuifdeuren,
glas-in-lood. Zelf heb ik nog een ouderwetse trekbel in de gang, en het glas-inlood zit ook nog in de ramen, net zoals
bij alle andere woningen in ons portiek.
Makelaars weten precies hoe de woningen in Bezuidenhout erbij staan. Dan zal
ze ook wel opvallen dat veel huiseigenaren zich weinig gelegen laten liggen aan
al die authentieke elementen. Laatst zag
ik het weer in de Theresiastraat: werklui
die de originele houten kozijnen uit een
appartement tilden, inclusief het glasin-lood. Wat kwam er voor in de plaats?
Plastic kozijnen natuurlijk, want die hoef
je niet te verven. En dat glas-in-lood?
Weg, en het komt nooit meer terug.
Is dat jammer? Vind ik wel. Ik houd van
een woning met karakter, in een wijk
met karakter. En dat karakter is van voor
de oorlog. Dat mag je dan ook zien, met
al die authentieke elementen.
Mij doen die robuuste donkerbruine
boerendeuren met gele ruitjes pijn aan
de ogen, of al die platte wit-plastic kozijnen, of erger nog: donkerbruin of legergroen. Of een afdakje van glas en plastic
boven de voordeur, van bewoners die
droog willen staan als ze de sleutel in
het slot steken.

Jammer, maar is het ook erg? Is het een
schande, een misstand die aangepakt
moet worden? Nou nee, we wonen niet
in een museumwijk, bewoners mogen
klussen wat ze willen, en er staan maar
drie oudere monumenten in de wijk
waar niet zomaar wat aan vertimmerd
mag worden: de Nieuwe Veenmolen, het
sportcomplex van Jack Slagman aan de
Theresiastraat en Hofje van Hoogelande
aan de Johannes Camphuijsstraat.
Maar woningen die niet op de monumentenlijst staan, maar toch bijzonder
zijn? Neem nou Plan Molensloot aan de
rand van de wijk, een ‘unieke wijk’ meldt
de Architectuurgids Den Haag. Wijkberaad en bewoners van de Carel Reinierszkade komen in het geweer tegen
dakopbouwen die een janboel dreigen
te maken van de strakke lijnen van architect Cornelis van Eesteren. Dat geldt ook
voor de appartementen aan het laatste
stuk van de Juliana van Stolberglaan,
met voorgevels van Co Brandes, een van
de toparchitecten van de Nieuwe
Haagse School.
‘De architect koos voor slanke, stalen kozijnen in plaats van hout’, schrijft diezelfde architectuurgids. Dat zag er
inderdaad mooi uit, en je ziet het nog
steeds. Hier en daar, want ook hier verdwenen de kozijnen. Erg? Nou nee, een
dakopbouw springt meer in het oog.
Maar karakteristiek? Nee, dat niet, laat
staan authentiek.

Adverteer ook in Bezuidenhout Nieuws!
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws loont. Voor de tarieven hoeft u het niet te laten:
Afmeting
Voorpagina
Middenpagina

1/8
1/4
1/3
1/2
1/1

Achterpagina
1/16

Hoogte (mm)

Breedte (mm)

Prijs

60
66
134
90
135
269
64
64
45

70
93
95
90
190
190
123
61
66

€ 200,€ 70,€ 129,€ 160,€ 225,€ 450,€ 120,€ 65,€ 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

Wist u dat…
op 29 september meer dan
tachtig kunstenaars hun werk laten
zien tijdens de Open atelierroute
Haagse Hout?

●●●

het Bezuidenhoutfestival dit
jaar plaatsvindt in de Christus Triumfatorkerk op 16 november? Zet die
datum meteen in uw agenda.

●●●

de Grote klokjesbij vorig jaar
voor het eerst in Den Haag is waargenomen? En nog wel in Het Groene
Oordje? En meteen veertien stuks? De
Grote klokjesbij steekt overigens niet.

●●●

de brug op de Laan van Nieuw
Oost-Indië - Schenkkade wordt gesloopt en vervangen door een
nieuwe? De werkzaamheden duren
tot eind 2014.

●●●

een trouwe lezer die in de Theresiastraat woont, een rat op zijn terras heeft gezien? Hij roept mensen op
geen etensresten te laten slingeren of
eten te voeren aan dieren op het grasveld van de Koningin Marialaan.

●●●

het Buurt Preventie Team is verhuisd naar de Van Heutszstraat 12?
Daar vindt op 20 september ook de
officiële oprichting plaats van de
Stichting Buurt Preventie Team Bezuidenhout.

●●●

de Christus Triumfatorkerk op
Monumentendag - 14 september - bezichtigd kan worden? In de kerk is in
september ook een expositie van
quilts van Lous Reesink-Luijer.

●●●

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

Bezuidenhout Nieuws zoekt
Journalist (vrijwillig)
Welke journalist/tekstschrijver (M/V)
wil vijf keer per jaar een artikel voor Bezuidenhout
Nieuws schrijven? Je werkt samen in een geweldig
team van creatieve mensen die de beste wijkkrant
van in elk geval Den Haag willen maken.

Voor meer informatie: Fred Geelen 06-44244655
of bezuidenhoutnieuws@gmail.com
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Colofon

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is door velen herkend. Het is een deel van een mozaïek op
een leegstaand kantoorgebouw op de hoek Theresiastraat/Wilhelminastraat. Kendreth
Odor mag de boekenbon ter waarde van 15 euro ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum
Johannes Camphuysstraat 25.

En hoe goed kent u de wijk? Waar
bevindt zich het hiernaast afgebeelde
detail? 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.
Waar bevindt zich dit detail?

Dubbel feest in Joan Maetsuyckerstraat
In de Joan Maetsuyckerstraat was het dubbel
feest op zaterdag 7 september. Om 16:00 uur
werd het convenant getekend voor het plaatsen
van historische lantaarnpalen eind dit jaar.
Dat gebeurde in aanwezigheid van Lilianne
Blankwaard, stadsdeeldirecteur Haagse Hout,
en ‘Joan Maetsuycker’
himself. Daarna kon het
straatfeest pas echt
goed van start.

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 39 wordt bezorgd
in de week van 05-12 december.
Vormgeving
Leo Leeflang
Fotografie
Ariane Gordijn, Roel Rozenburg,
Willem Verheijen (cover)
Redactie
Fred Geelen (hoofd-/eindredactie),
Marjon Damen,
Jarina Hamidullahkhan,
John Hermse, Mark Hoogland,
Ellie Melis, Patrick Regan,
Petra van der Vlugt,
Raymond Wajwakana,
Arnoud Willemsen
Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@zonnet.nl.
Voor mogelijkheden en tarieven zie
www.bezuidenhout.nl knop ‘wijkkrant’.
Adres
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Krant niet ontvangen,
laat het ons weten

Manuele Face Lifting
€ 67,50
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

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