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Nieuw: uw wijkkrant geheel in kleur
Naar de kerk met kerst Bezuidenhout Festival in beeld

Guus Bijlard, wereldkampioen Hidde bijna burgemeester Utrecht7
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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 grootste kerken in onze wijk zijn de
protestantse Christus Triumfatorkerk aan
de Juliana van Stolberglaan en de rooms-
katholieke Onze Lieve Vrouw van Goede
Raadkerk aan de Bezuidenhoutseweg.
Beide kerken vieren met kerst de geboorte
van Jezus Christus. Een verschil is dat de
katholieken dit Kerstmis noemen en de
protestanten Kerstfeest.

Christus Triumfatorkerk
De Christus Triumfatorkerk viert ook dit
jaar het Kerstfeest op de avond voor kerst
en de ochtend van eerste kerstdag met
een dienst waarin natuurlijk het kerstver-
haal centraal staat. Dit jaar wordt de
dienst op kerstavond, die begint om 
21.00 uur, opgeluisterd door een vrouwen-
koor dat  a capella kerstliederen zingt. In
de dienst op eerste kerstdag (10.00 uur)
spelen kinderen een belangrijke rol. 
De Christus Triumfatorkerk huisvest niet
alleen de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN), maar ook twee Indonesische kerk-
genootschappen: Perki Den Haag en Ge-
reja Kasih Kristus. Vanwege de beperkt
beschikbare ruimte houdt de laatste groep
op de zondag voor kerst een speciale kerst-
dienst. Tijdens deze dienst worden, onder-
steund door een band, kerstliederen
gezongen. Daarnaast voeren kinderen een
kerstspel op. Na de dienst wordt er geza-
menlijk gegeten. 

In de week voorafgaand aan kerst wordt
de Christus Triumfatorkerk door diverse

scholen in de wijk gebruikt voor kerstdien-
sten.  Daarnaast viert de expatvereniging
Connecting Women in de kerk haar Kerst-
feest en wordt er op vrijdagavond tijdens
het maaltijdproject een kerstmaaltijd ge-
serveerd. 

Onze Lieve Vrouwe van Goede Raadkerk
Ook de Onze Lieve Vrouwe van Goede
Raadkerk biedt onderdak aan meerdere
gemeenschappen: de H. Driekoningenpa-
rochie, de Roman Catholic Church of Our
Saviour en de Rooms Katholieke Hon-
gaarse Kerk.  
H. Driekoningen viert de geboorte van
Jezus ook dit jaar - in een versierde kerk in-
clusief kerststal - met een mis op kerst-
avond om 21.00 uur. Op eerste kerstdag
organiseert ze om 9.30 uur een dienst in
Marlot en om 11.00 uur in Benoordenhout.

De internationale Church of Our Savior
heeft leden uit ongeveer negentig landen.
Omdat het daarbij vooral gaat om expats
en veelal jonge gezinnen is er speciaal
voor deze groep op kerstavond een vroege
avondmis (aanvang 19.00 uur) met liede-
ren en teksten gericht op kinderen en jon-
geren. Om 24.00 uur is er ook nog een
nachtmis. En op eerste kerstdag om 
11.00 uur vindt de grote mis plaats. 
De Hongaarse kerk viert kerst op de 
traditioneel Hongaarse wijze met op 
kerstavond cadeautjes en kerstgebak. 
Op tweede kerstdag houdt de kerk om 
12.30 uur een speciale eucharistieviering in 
Marlot. Tijdens deze viering spelen kinde-

ren het kerstspel worden Hongaarse kerst-
liederen gezongen en treden Hongaarse
musici op. Na afloop wordt er gezamenlijk
gegeten.

Door Ellie Melis

De geloofsvasten weten met kerst hun weg wel te vinden naar de kerken in onze wijk.
Maar ook mensen alleen op zoek naar bezinning of het kerstgevoel kunnen er aan hun
trekken komen. 

Naar de kerk met kerst

Kerstsfeer in de
Christus Triumfator-
kerk 
(Foto: Adriaan Sala)

Kerstmis in de Onze Lieve Vrouwe van Goede
Raadkerk

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
Het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout nodigt u als vrijwilliger, bewoner
of relatie uit voor de nieuwjaarsreceptie, die gehouden wordt op

maandag 13 januari 2014

U bent van harte welkom tussen 
18.00 – 20.00 uur in het 
Buurtcentrum Bezuidenhout aan de 
Johannes Camphuysstraat 25

‘Wij wensen u fijne feestdagen toe’



muziek ballet

zang

show

Spuiplein

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

TAPIJT GEEFT U WARMTE EN COMFORT

Sinds 1998 maatwerk voor uw VvE
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Bezuidenhout Festival in beeld
Van de organisatoren had de opkomst voor het Bezuidenhout Festival op 16 november in de Christus Triumfator-
kerk, iets groter mogen zijn. Maar degenen die wel waren gekomen, vermaakten zich goed. Een verslag in beeld
met foto’s van Willem Verheijen. 

Een lesje Salsa-dansen. Marja Roel (rechts) is nog best soepel in de heupen.

Kijken naar de intocht van Sinterklaas. Op de laptop, want de techniek liet de organisatie
even in de steek.

Oud en jong ontmoetten elkaar op het festival. ‘En wat zijn jullie plannen met de wijk?’, was met de 
verkiezingen op komst de vraag aan menige politieke partij.

Lies Bouts van de Burenhulpcentrale moet even
bijkomen.

Lilianne Blankwaard, stadsdeeldirecteur van 
Bezuidenhout, wil van Antoon Moonen weten
hoe ze haar boomspiegel moet inzaaien. 
(Foto: Fred Geelen)



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

www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

Gespecialiseerd in zzp’ers, 
eenmanszaken en vof’s.

� 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

GROENEWEG
sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

Juliana van Stolberglaan 284 - 2595 CP  Den Haag tel: 070-3855202
geopend: dinsdag t/m vrijdag van 7.00 – 17.30 uur zaterdag van 8.00 – 17.00 uur

TABAC&GIFTS
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Bijzondere buur Guus Bijlard

‘Ik zoek graag de grenzen op’ 

‘Ik ging recht naar beneden de zwarte
piste af. Achteraf gezien stom natuurlijk.
Maar iedereen doet wel eens wat geks. Al-
leen ging het dit keer mis: ik brak mijn rug
waardoor mijn ruggenmerg heeft klem
gezeten. Van mijn navel tot aan mijn
tenen raakte ik verlamd. De eerste dag na
het ongeluk dacht ik even dat ik nooit
meer zou kunnen lopen. Maar het ruggen-
merg bleek niet stuk. De artsen zeiden:
‘Alle functies kunnen terugkomen, of hele-
maal niet.’ Toen dacht ik: alles is nog mo-
gelijk! 
De revalidatie van anderhalf jaar was
zwaar, maar ik ben altijd positief gebleven.
Ik was alleen maar bezig met trainen en
beter worden. Eigenlijk is revalideren top-
sport. Maar het loont, ik kan nu bijna alles
weer.’

Zeilen
‘Ik kom uit een zeilfamilie en werd op een
gegeven moment benaderd door een zeil-
coach. Hij had van mijn ongeluk gehoord
en vroeg of ik interesse had om mee te
doen in de 2.4mR, een zeilklasse die licha-
melijk niet inspannend is. Ik zat toen net
niet meer in een rolstoel en liep met kruk-
ken, dus een sport als hockey, voetbal of
zelfs normaal zeilen zat er niet in. De
2.4mR-klasse leek me een goed alternatief.

Ik begon in maart met drie keer trainen in
de week en dat ging best goed. Het we-
reldkampioenschap was in augustus.’

Paralympics
‘Of iemand mee mag doen aan de Para-
lympics, beoordeelt een arts. Ik kon nog
niet goed lopen en in mijn rug zit ijzer-
werk en titanium. Daarom kwam ik voor
deelname in aanmerking. De boot waarin
ik zeil, is zo gemaakt dat ik kan blijven zit-
ten en de kiel zorgt ervoor dat omslaan
niet mogelijk is. Alles is zo afgesteld dat ik
overal bij kan zonder me te hoeven ver-
plaatsen. Fysiek hoef ik niet veel te doen,
het gaat vooral om tactiek en strategie. De
boot vaart wel, ik bepaal de rest. Het spel-
letje dat je daarmee sneller moet zijn dan
anderen, vind ik het allerleukst. Zomaar in
een plasje een rondje varen vind ik het
saaiste wat er is. Ik zoek graag de grenzen
op en zie wel hoe ver ik kan gaan. Al had ik
niet verwacht dat ik het meteen zo goed
zou doen.’

Nederlands beste zeiler
‘Ik ben zelfs genomineerd voor de Conny
van Rietschoten Trofee. Dat is in ons land
de meest prestigieuze zeilprijs die er is, na-
melijk die voor zeiler van het jaar. Eind no-
vember ben ik tweede geworden. Jammer

dat ik niet gewonnen heb, maar een
tweede plaats is natuurlijk ontzettend
mooi.’

Toekomst
‘In 2016 wil ik graag meedoen aan de Para-
lympics. Als ik dan nog gehandicapt ben,
want ik word twee keer per jaar gekeurd
en er is een kans dat ik doorherstel. Ik zal
altijd de platen in mijn rug houden, maar
als mijn benen verder verbeteren, mag ik
niet meer meedoen. Mocht dat zo zijn dan
vier ik een feestje en ga ik op zoek naar
iets anders. 
Als ik over een paar jaar weer kan hoc-
keyen, wil ik dat doen. Ik wil verder, maar
dat is voor later. Nu is dit hartstikke leuk, ik
zie bijna de hele wereld en dat is heel
gaaf.’

Door Roos Pols

Guus Bijlard met de wereldkampioenschaal. 
(Foto: Ariane Gordijn)

    
     

 

   

Na slechts vijf maanden training werd Bezuidenhouter Guus Bijlard (20) in augustus paralympisch wereldkampi-
oen zeilen in de 2.4mR-klasse. Eind november greep hij net naast de titel beste Nederlandse zeiler van het jaar.
Dit alles twee jaar na een ski-ongeluk waarbij hij een dwarslaesie opliep. ‘Ik had dood kunnen zijn, maar ik ben
er nog en alles is nog mogelijk.’

Vrijwilligers voor Vrijmarkt Spaarwaterveld gezocht 

Het afgelopen jaar kon de Vrijmarkt op het Spaarwaterveld niet doorgaan 
vanwege een gebrek aan vrijwilligers. Voor het organiseren van de Vrijmarkt

in april 2014 zoekt het Wijkberaad Bezuidenhout vrijwilligers.

Het wijkberaad zoekt betrokken wijkbewoners die 3 à 4 keer willen meedenken over de
organisatie en willen meehelpen in het voortraject. Ook is er dringend behoefte aan be-
woners die op de dag zelf aanwezig zijn om te helpen bij de op- en afbouw en het bege-

leiden van de vrijmarkters. Elke hulp - groot en klein - is welkom. 
Zonder vrijwilligers kan de Vrijmarkt niet doorgaan, want de gemeente Den Haag wil dat
wijkbewoners dergelijke evenementen zelf organiseren. Gaat de Vrijmarkt u aan het hart,

meld u dan aan. Met als doel Bezuidenhout gezellig houden en gezelliger maken.

Voor informatie : Jacob Snijders, Jacob.Snijders@Bezuidenhout.nl of Wijkberaad 
Bezuidenhout, Wijkberaad@Bezuidenhout.nl of 070- 315 09 02 (ma/di/do  9-12 uur)



Ik ben 17 en wilde burgemeester van
Utrecht worden. Waarom? Omdat het kan.
Omdat het moet. Ik wil laten zien dat jon-
geren niet bij het handje genomen hoeven
te worden, maar eigenhandig de wereld
kunnen veranderen. Als we daar tenminste
de ruimte voor krijgen. Door te solliciteren
naar het ambt van burgemeester, maar
ook door de film ‘Jongste zegt nee’ te
maken.

Op 27 september deed ik mijn sollicitatie-
brief voor het burgemeesterschap van
Utrecht op de post. Een storm van media-
aandacht kwam over mij heen en ik mocht
zelfs koffie komen drinken bij de Commis-
saris van de Koning. Mijn enthousiasme
was ongeremd, maar niet iedereen was
even enthousiast. Online reageerders, co-
lumnisten en journalisten: iedereen had
z’n woordje klaar. De één nog zuurder dan

de ander. Mijn gedrevenheid werd ge-
roemd, maar mijn gebrek aan grijze haren
werd door bijna iedereen als iets slechts
gezien. Het is pure leeftijdsdiscriminatie!
En de kritiek kwam niet alleen van de
grijze mannen zelf, maar ook juist van jon-
geren en kinderen (!). Op zeer jonge leef-
tijd worden we al zo geconditioneerd door
onze ouders, leraren en omgeving: zelfs de
jonge kijkers van het Jeugdjournaal zitten
al zo vast in die ouderwetse denkpatro-
nen. ‘Ik vind dat als je 17 bent, je nog te
jong bent, want dan moet je eerst nog een
opleiding doen’, zei iemand.
De kern van het probleem: jongeren wor-
den nog steeds niet serieus genomen. On-
danks leuke evenementen en succes -
verhalen van jonge ondernemers, worden
jongeren nog steeds klein gehouden door
oudere generaties, instanties en regelge-
ving. Het wordt tijd dat we gaan kijken

naar capaciteiten, in plaats van leeftijd.
Naar ervaring en vaardigheden, in plaats
van diploma’s en hoeveel kantjes je CV wel
niet heeft.

En natuurlijk is het naïef om te denken dat
je als 17-jarige de op drie na grootste ge-
meente van Nederland kunt besturen; ik
blijf realistisch. Maar wat mij betreft gaan
we de komende jaren een omslag in den-
ken meemaken. Wat mij betreft worden
wij de eerste generatie die het gewoon
doet: niet urenlang praten over jongeren-
participatie, maar gewoon actief worden
in de politiek of in andere bestuursfunc-
ties. De generatie van het young boys net-
work. En dat bereiken we niet door leuke
praatjes op een gesponsord evenement,
maar vooral door te doen. Burgemeester
ben ik niet geworden. Maar filmmaker, dat
ben ik wel.

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. Oh ja, tussen de bedrijven door
solliciteerde hij naar de functie van burgemeester van Utrecht. 

Hoe is het met Hidde? 
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Goed nieuws voor jazz-liefhebbers. Bezuidenhout heeft er sinds kort een nieuw concertpodium bij:  in de Church
of Our Saviour (COS)-kerk aan de Helenastraat. ‘Het atrium van de COS-kerk is een perfecte locatie om internatio-
nale artiesten op een intieme manier bij het publiek te brengen’, zegt Domagoy Ralasic, een van de initiatiefne-
mers van COS Jazz Connection.

Nieuw jazz-podium broedplaats voor talent

Domagoy Ralasic
in actie tijdens
het concert  van
Gaynel Hodge
van de Platters.
(Foto: Floor Zoet)

Ralasic, zelf tenor saxofonist, begeleidde
met zijn band in november Gaynel Hodge,
zanger van de legendarische Platters, in de
kerk. ‘Jazz is samenzijn en samenwerken’,
zegt hij. ‘Alle opbrengsten van de concer-
ten gaan naar het onderhoud van de kerk
en de meeste artiesten spelen kosteloos.
Samen kun je meer bereiken, dat is wat
we, naast goede muziek, ook willen over-
brengen op het publiek.’

COS Jazz Connection organiseert maande-
lijks een concert in de kerk en daarbij is ie-
dereen welkom. Naast de fijne klanken van
de jazz kan er worden genoten van kleine
hapjes met een internationaal tintje, die
worden geserveerd door lokale cateraars.

Ralasic: ‘Behalve de muzikanten en de ca-
teraars willen we iedereen een kans geven.
Wij zien de concerten in de COS-kerk als
een soort broedplaats voor talent. Zo bie-
den we tijdens elk concert ook andere kun-
stenaars de mogelijkheid de kerk als
podium te gebruiken. Denk aan exposities
van schilders en fotografen.’

Het volgende concert vindt plaats op 13
december en heeft een speciaal kerst-
thema. 

Meer informatie: 
http://cosjazzconnection.nl/

Door Floor Zoet
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1. Er is overleg met de TU Delft, prof. Olst-
hoorn en dr. Van der Ven, over de techni-
sche aspecten van de bestaande
grondwateroverlast. Daarbij wordt te-
vens gebruik gemaakt van een onder-
zoek in opdracht van de gemeente
betreffende grondwateroverlast in een
andere wijk. Verder komen aan de orde
de effecten van de koude/warmte-ont-
trekking door rijksgebouwen en de
nieuwe riolering. 

2.Er heeft een gesprek plaatsgevonden
met ambtenaren van de gemeente Den

Haag, waardoor wij de beschikking heb-
ben gekregen over nieuwe grafieken be-
treffende de grondwaterstand. Daaruit
blijkt duidelijk een gestage stijging van
het grondwaterniveau. Zoals het er nu
uitziet blijft het niveau nog steeds bin-
nen de rijksnormen. Wij zullen ze nader
bestuderen in overleg met de TU Delft.  

3.Er zal contact worden opgenomen met
het Waterschap en met de afdeling be-
malingvergunningen van de Provincie
Zuid-Holland. 

In Bezuidenhout zetten tal van vrijwilligers zich in voor andere mensen in de buurt. 
Sommige vrijwilligers houden het niet bij één organisatie en zetten zich in voor meer-
dere. Marja Roel is er zo een. We spreken haar in het wijkcentrum vóór een overleg met
het wijkberaad. 

In delen van Bezuidenhout kampen bewoners met grondwateroverlast. De werkgroep Boze Emma houdt zich
bezig met deze problematiek. Op 11 oktober meldde de werkgroep de volgende voortgang:

Naam?
Marja Roel

Wat doet u in het dagelijks leven?
Jarenlang heb ik bij Parnassia gewerkt als
hulpverlener in onder andere de versla-
vingszorg. Momenteel ben ik alweer acht
jaar werkzaam bij GGZ Delfland als advi-
seur van de cliëntenraad. Ik ondersteun de
leden van de cliëntenraad, bijvoorbeeld bij
het beoordelen van beleidsplannen of het
geven van adviezen aan de raad van be-
stuur. 

Wat doet u voor de wijk?
Waar te beginnen? Als secretaris van de
Werkgroep Oost neem ik namens de werk-
groep deel aan het wijkberaad. Ik help mee
met het organiseren van onder meer het
Bezuidenhout Festival. Bij De Zonnebloem
afdeling Haagse Hout ben ik secretaris en
activiteitencoördinator. Bij de werkgroep
en het wijkberaad ben ik meer met de
hoofdlijnen bezig. Bij De Zonnebloem heb
ik veel directer contact met de mensen
‘voor wie je het doet’. Die combinatie vind
ik erg prettig. Daarnaast ben ik activitei-

tencoördinator voor de campagne tegen
overgewicht onder jongeren ‘Gezond is
Vet, vet cool’. En o ja, ik ben voorzitter van
mijn VvE. Dan ben ik er ongeveer wel.

Waarom? 
Mijn vader is eigenlijk de aanstichter. Bij
ons thuis waren mijn ouders altijd al
maatschappelijk betrokken in allerlei ver-
enigingen en besturen. Mijn vader zat
onder meer in het wijkberaad van Maria-
hoeve. Klagen over de parkeerdruk in Be-
zuidenhout hielp volgens hem niet. Ik
mocht niet klagen, maar moest mijn han-
den laten wapperen. En zo kwam van het
een het ander. En het leuke is dat ik nu
samen met mijn vader onderdeel uitmaak
van het bestuur van De Zonnebloem. 

Hoeveel tijd bent u er mee kwijt?
Dat is niet te zeggen. En weet u, het maakt
mij eigenlijk niet uit. Natuurlijk ben ik ’s
avonds wel eens moe, maar van al mijn ac-
tiviteiten krijg ik energie. Ik voel het niet
als een belasting. Het zijn leuke dingen die
ik doe.

Wat betekent dit voor u persoonlijk?
Het begint altijd bij jezelf. Met een irrita-
tie, iets waar je last van hebt of wat je
raakt. Toen ik daar eenmaal iets aan ging
doen, kwam ik er achter dat ik niet alleen
mijzelf help, maar ook anderen. Ik woon
ondertussen sinds 1994 in de wijk en ik wil
graag mijn omgeving verbeteren. Dat
bleek mijn drijfveer te zijn.

Door Mark Hoogland

Vrijwilliger in het zonnetje

Marja Roel: ‘Ik moest mijn handjes maar laten wapperen’

Marja Roel: ‘Ik help niet alleen mijzelf, maar ook
anderen.’ (Foto: Willem Verheijen)

Het grondwater, de stand van zaken
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De gemeente heeft de onderzoeken voor  het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) in Bezui-
denhout in november afgerond. De verwachting is dat in het voorjaar het ontwerp-plaatsingsplan wordt vastge-
steld. Daarna volgt er een informatieavond en kunnen bewoners nog met ideeën voor alternatieve locaties
komen.

De ORAC’s komen eraan

Meet and Explore! Ontmoet en ontdek, dat is het motto dat Bezuidenhouter Pascal van der Straten meegaf aan
www.citee.nl. Mensen die er samen op uit willen gaan, kunnen elkaar en de stad op deze website leren kennen.

Samen op stap in de stad of de wijk

De gemeente kiest voor ORAC’s omdat
vuilniszakken op straat zorgen voor vervui-
ling, zwerfafval en overlast van onder an-
dere meeuwen en ratten. Vooral in
gebieden met gestapelde bouw vindt ze
ORAC’s een goede oplossing. Het Wijkbe-
raad Bezuidenhout deelt die mening als
het gaat om buurten waar veel portiekwo-
ningen zijn. Tegelijkertijd maakt het zich
zorgen over mogelijke waardeverminde-
ring van huizen met een ORAC voor de
deur, de troep die ook een onbeheerde
ORAC kan veroorzaken, en het verlies van
de toch al beperkte parkeermogelijkheden
in de wijk. 

Jacob Snijders, voorzitter van het wijkbe-
raad,  stelt dat in sommige delen van de
wijk de parkeerbezetting al 100 procent is.
Ook vindt hij het opmerkelijk dat in de Vo-
gelwijk geen ORAC’s komen, terwijl daar
het zwerfvuilcijfer hoger ligt dan in Bezui-
denhout. Bezwaar aantekenen tegen de
komst van ORAC’s is echter een gepas-
seerd station. Wel belooft Snijders dat het
wijkberaad de handhavingsprocedure van
de gemeente tot op ‘iedere komma en
punt’ zal volgen. ‘Zodra daar ook maar iets
van wordt afgeweken, gaan we naar de
Raad van State.’

Eigenlijk had de digitale ontmoetingsplek
www.citee.nl van Pascal van der Straten al
in de lucht moeten zijn toen hijzelf in Be-
zuidenhout kwam wonen: nieuw in de
stad, nog geen nieuwe vriendenkring, en
wel zin om er op uit te gaan, maar dan
niet in zijn eentje. Want daar is
www.citee.nl voor bedoeld: mensen met
elkaar in contact brengen die dezelfde be-
langstelling hebben. Een uitgebreide
agenda op de website biedt tal van tips
voor activiteiten in en rond Den Haag
waar mensen gezamenlijk op af kunnen
gaan.

Uit je comfortzone
Handig voor nieuwkomers in de stad,
maar ook voor mensen die zich al geves-
tigd hebben, denkt Van der Straten. ‘Als in
je eigen vriendenkring mensen zich begin-
nen te settelen, minder gaan stappen, dan
biedt deze website je de gelegenheid uit je
comfortzone te stappen.’
De activiteitenagenda is er voor iedereen
die zich registreert bij Citée. Dat waren er
half november ruim 250. Ook kun je dan

een eigen profiel aanmaken en aangeven
waarin je geïnteresseerd bent, zodat je ook
een persoonlijke agenda kunt samenstel-
len. Maar om zelf activiteiten op Citée aan
te maken en eraan deel te nemen, is een
betaald abonnement nodig.  Leden kun-

nen profielen van anderen inzien en con-
tact leggen.

Buurtborrel
Zelf organiseerde Van der Straten in no-
vember een kroegentocht in Bezuiden-
hout. ‘Superleuk’, zegt hij zelf. ‘Het waren
allemaal van die cafés waar je normaalge-
sproken altijd langsfietst, waarvan het lijkt
alsof je er niet welkom bent, maar waar
het juist heel erg gezellig is als je er bin-
nenstapt.’
Wordt vervolgd, want in navolging van
buurtborrels die Citée eerder organi-
seerde, bijvoorbeeld in de Zeeheldenbuurt,
is ook Bezuidenhout binnenkort aan de
beurt voor een borrel. 

Door John Hermse

Pascal van der Straten: ‘Citée brengt mensen met
elkaar in contact die dezelfde belangstelling heb-
ben.’ (Foto: Ariane Gordijn)
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Norma de Jong en Hans Ruitenberg. In hun vrije tijd vormen ze het duo RIJP!. Het cabaret hebben ze inmiddels
vaarwel gezegd, maar voor hun programma’s met eigen luisterliedjes en covers zijn ze nog steeds in te huren. 
En in deze tijd natuurlijk ook voor kerstliedjes.

Norma de Jong van RIJP!

‘Onze stemmen matchen zo goed’

Ze ontmoetten elkaar in 2002 in Het Koor-
enhuis bij een cursus kleinkunst. Sinds die
tijd treden Norma de Jong en Hans Ruiten-
berg samen op. Bijvoorbeeld tussen de
schuifdeuren van De Jongs huis aan de Ju-
liana van Stolberglaan als onderdeel van
de Parelroute. Of tijdens het Bezuidenhout
Festival op 16 november. Maar ook in ver-
zorgings- of verpleeghuizen is RIJP! een
graag geziene gast. 

Dikmaakpak
Met de avondvullende kleinkunstprogram-
ma’s is het duo vorig jaar gestopt. De Jong:
‘Met zo’n programma waren we een jaar
lang bezig, want naast de teksten en de
muziek, bedachten we ook het decor, de
kleding en het licht. In Theater Pepijn lukte
het nog wel om quitte te spelen, maar als
je een programma slechts drie keer kunt
spelen, krijg je niet de kans het te perfecti-
oneren en blijf je steken.’ ‘We hadden een
dikmaakpak, etalagepop en tal van andere
rekwisieten’, vertelt Ruitenberg. ‘Dat ging
allemaal in twee auto’s en geen roadie die
het voor ons sjouwde. Nu hoeven we al-

leen een gitaar en een versterker mee te
nemen en zijn we klaar. Wel zo makkelijk.’
Ruitenberg weet hoe het is om zonder veel
poespas op een podium te staan. Want
naast RIJP! treedt hij ook op als de trouba-
dour Hannes de Zanger. Verder is hij onder
meer bekend van Haagsche Bluf, een sati-
risch tv-programma van begin jaren ne-
gentig, en Seniorenjournaal TV. 
De Jong organiseert trainingen sjama-
nisme, is vrijwilliger bij De Regenboog-
boom en werkt momenteel aan een
roman, nadat ze eerder vooral korte verha-
len en teksten voor kleinkunst heeft ge-
schreven. Over de rolverdeling binnen RIJP!
zegt Ruitenberg: ‘De ene keer schrijft
Norma de tekst bij mijn muziek, de andere
keer maak ik de muziek bij haar tekst.’ Rui-
tenbert typeert zichzelf als de ‘muzikale
clown’ van de twee. ‘Onze stemmen mat-
chen goed’, voegt de Jong eraan toe. ‘We
zingen meestal tweestemmig.’ 

Drama genoeg
Behalve met eigen liedjes treedt RIJP! ook
op met covers en een programma rond de
aartsvader van de Nederlandse kleinkunst,
Koos Speenhoff. Voor dat laatste pro-
gramma kruipen ze in de huid van het
echtpaar Speenhoff, populair aan het
begin van de vorige eeuw, maar later ook
een inspiratiebron voor artiesten als Lies-
beth List en Robert Long.  ‘Een echt gezel-
lig stel is het niet’, lacht De Jong. ‘Ze
hadden een heftig huwelijk, maar de on-
derwerpen die ze aansnijden in hun liedjes
zijn nog steeds actueel. Hij kwam om bij
het bombardement op Bezuidenhout, zij
verloor daarbij haar been en stierf een jaar
later. Drama genoeg dus, maar misschien
iets minder geschikt voor in verzorgings-
of verpleeghuizen.’
‘Het liefst richten we ons op particulieren
met een programma van bijvoorbeeld een
half uur. In principe kunnen wij overal te-
recht. En als we het op tijd weten dan
maken wij een programma op maat voor
de jubilaris, het bruidspaar, of de jarige.
Met een aangepast repertoire en eventu-
eel ook een speciaal voor die gelegenheid
geschreven lied.’ ‘Kleinschalig en persoon-
lijk heeft de toekomst’, meent Ruitenberg.
‘We zijn ook niet zo duur; aan mensen met
een kleine beurs, vragen we minder dan
aan mensen die het wel kunnen missen.
Dat gaat in overleg, wij doen het ten slotte
ook voor ons plezier.’
De Jong: ‘Het geeft zoveel voldoening als
je merkt dat mensen je liedjes leuk vinden
en zeggen dat ze ervan hebben genoten.
Muziek kan zoveel losmaken bij mensen.’
‘Je krijgt er veel voor terug’, beaamt Rui-
tenberg. 

Voor meer informatie: 
www.allesoverrijp.nl

Door Fred Geelen

Norma de Jong en Hans Ruitenberg: ‘Het geeft zo-
veel voldoening als mensen je liedjes leuk vinden.’
(Foto: Ariane Gordijn)



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?
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Laat de zon maar schijnen 
In de Amalia van Solmsstraat had Sinter-
klaas dit jaar heel wat meer moeite om
zijn pakjes in de schoorsteen te krijgen.
Drie buren lieten in november namelijk
zonnepanelen op hun daken installeren.
Bij elk van hen gaat het om vijftien pane-
len.

‘Het idee om zonnepanelen te nemen slui-
merde al langer’, vertelt Laurie Baken.
‘Vooral met het oog op het milieu. Maar
omdat het een relatief nieuw techniek is
om je eigen energie op te wekken, hebben
we ermee gewacht, want we wilden ook
dat zo’n investering zich binnen redelijke
tijd terugverdient.’ 
Baken verwacht dat de zonnepanelen bij
haar en de buren gaan zorgen voor twee-
derde tot driekwart van de energiebe-
hoefte. Dat betekent een kostenbesparing
per huishouden van zo’n 800 euro per jaar
en daarmee verdient de investering zich in
zeven tot acht jaar terug.  ‘We rekenen op
een rendement van 6 procent per jaar en
dat is tegenwoordig meer dan je voor je
spaargeld krijgt.’
Ook de aanpassingen vielen haar mee: ‘Ik

had veel draden verwacht, maar eigenlijk
heb je niet meer dan een extra kastje in
huis.’ 

Kies voor maatwerk
‘En dan te bedenken dat we heel lang heb-
ben gedacht dat het bij ons niet zou kun-
nen, omdat we, volgens een leverancier,
een zogenaamd lessenaarsdak hebben dat
schuin naar het noordoosten helt.  In feite
wilde die leverancier geen dak op met een
hellingshoek van 5 procent en zonder dak-

pannen.’  Haar advies: ‘Vraag bij een leve-
rancier door en kies voor maatwerk.’
De leverancier, waar Baken en haar buren
uiteindelijk voor hebben gekozen, gaf
naast een staffelkorting van 12 procent,
ook nog een compensatie voor het recent
wegvallen van de subsidie voor zonnepa-
nelen. ‘En het is nog mogelijk om bij de fis-
cus de BTW terug te vragen.’ 
Baken kijkt al uit naar het voorjaar: ‘Want
dan gaan de zonnepanelen echt voor ons
werken.’

Bezuidenhout weer een stukje duurzamer
Bezuidenhout wil de meest duurzame wijk van Den Haag worden. Daarvoor zet onder meer de werkgroep Duur-
zaam Bezuidenhout zich in, bijvoorbeeld met het organiseren van Energiecafé’s. Maar ook bewoners zelf onder-
nemen actie. Zo plaatsten drie buren in de Amalia van Solmsstraat in november zonnepanelen op hun daken. 

De zonnepanelen in de
Amalia van Solms-
straat. Kostenbespa-
ring: 800 euro per jaar.

Duurzame tip 
Waterbesparende douchekop

Door de Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

Elke ochtend sta ik met moeite op om
vervolgens wakker te worden onder
het genot van een lange en warme
douche. Hoewel ik zeer energiebewust
probeer te leven, is korter douchen voor
mij geen optie. Ook wil ik geen conces-
sies doen aan het comfort van de
douche: ik wil wel graag voldoende
water over me heen krijgen om nat te
worden.  Misschien herkent u zich
hierin, maar wist u ook dat zo’n was-
beurt aanzienlijk minder geld kost met

een waterbesparende douchekop? 
Een waterbesparende douchekop ver-
rijkt het water met lucht en heeft vaak
een brede douchekop zodat het com-
fort van de waterstraal voor de gebrui-
ker gelijk blijft. Drie jaar geleden heb ik
zo’n douchekop aangeschaft en mezelf
meteen getrakteerd op een luxe versie.
Deze kostte toen ongeveer  120 euro,
maar eenvoudigere uitvoeringen zijn al
te krijgen vanaf 10 euro.  
Ik heb het even nagerekend op

www.milieucentraal.nl:  elk jaar heb ik
minstens 153 euro bespaard zonder ook
maar iets aan douchetijd of kwaliteit in
te leveren. Na aftrek van mijn ‘investe-
ring’ heb ik dus al 339 euro verdiend, en
volgend jaar 492 euro.



Style PARKET
Heeft uw vloer een 
grondige reiniging

nodig?

Huur nu de

Bona 
Powerscrubber 

www.deparketfabriek.nl - www.styleparket.nl

Wij serveren
dit tussen 

17.00 en 21.00
uur.
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De wijkmakelaar over

In onze wijk zijn veel portiekwoningen.
Een Vereniging van Eigenaren (VvE)
hoort daar onlosmakelijk bij. Tijdens ver-
koopadviesgesprekken vertellen mensen
vaak dat hun VvE goed functioneert: er is
regelmatig overleg met de buren en ‘als
er iets aan de hand is, lossen we dat
samen op’. Dat is natuurlijk mooi, maar
voor de verkoop van een woning hebben
we ook de VvE-gegevens nodig, zoals een
begroting, jaarverslagen en  - het be-
langrijkste - een onderhoudsplan. Vaak
ontbreken die gegevens.
Een portiekwoning is wat wij noemen
een ‘appartementsrecht’, ontstaan door
een splitsingsakte. En of u nu op de par-
terre of op de bovenste verdieping
woont, u bent als eigenaar van een van
de appartementen ook eigenaar van de

gevel, het dak, de fundering, de bouw-
muren en de vloeren. En daar moet u
samen met de andere eigenaren in het
gebouw voor zorgen en een onderhouds-
plan voor hebben.
Volgens de wet en de splitsingsakte
moet er eenmaal per jaar vergaderd wor-
den en van die vergadering horen notu-
len te worden opgesteld. In zo’n
vergadering wordt de begroting voor het
komende jaar vastgesteld en verant-
woording afgelegd voor de uitgaven van
het afgelopen jaar. Maar ook het onder-
houd van het gebouw wordt besproken.
Zijn er zaken die aangepakt moeten wor-
den en is daar geld voor gespaard? Din-
gen die, als een van de eigenaren gaat
verkopen, ook aantoonbaar moeten zijn.
Het belang hiervan wordt door veel eige-

naren onderschat, maar is essentieel
voor een goed verkoopresultaat. Kopers
willen weten wat er is besloten en of het
onderhoud op orde is. Is er wat reserve
voor toekomstige zaken? U koopt ook
geen auto als hij niet is gekeurd of als u
geen idee hebt wat er de afgelopen jaren
aan onderhoud is gedaan. En een huis is
natuurlijk een nog veel grotere en be-
langrijkere aankoop.
Mijn advies aan appartementseigenaren
is: zorg dat de VvE functioneert zoals het
hoort. Heeft u zelf geen zin of weet u
niet goed hoe het allemaal moet, be-
steed het uit aan een gespecialiseerd
kantoor. Die zijn er voldoende. Dan is het
goed geregeld en als u gaat verkopen,
heeft u daar zeker voordeel van.

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.

de Vereniging van Eigenaren
Ed Schmidt 

(Foto: Fred Geelen)

Van Domburgh sluit na 34 jaar bloemenzaak
Ineens hing daar het aanplakbiljet ‘Te Koop’ op het raam van de bloemenzaak op de hoek van de Theresiastraat
en De Sillestraat. Geen weelderige en kleurrijke uitstalling van bloemen en planten meer op de straat. Walter van
Domburgh houdt het na 34 jaar voor gezien. 

De vele bedankkaartjes die in de etalage
hangen, verraden een grote vaste en be-
trokken klantenkring. Als bloemist was
Van Domburgh voor veel bewoners en be-
drijven in Bezuidenhout een begrip: ‘Een

generatie lang heb ik heel wat levensge-
beurtenissen van wijkbewoners van bloe-
men voorzien.’
Van Domburgh is, zoals hij het zelf zegt,
een beetje moe. Hij heeft nog geprobeerd

zijn zaak aan iemand anders over te doen,
maar dat lukte niet. Terug van zijn laatste
vakantie wist hij het zeker: ‘Ik stop ermee,
het is genoeg geweest,’ en liep direct door
naar de makelaar. ‘Met mijn 68 jaar is het
tijd om andere leuke dingen te doen,’ ver-
telt  hij met een glimlach. ‘Van het vak , de
klanten en het werk heb ik altijd gehou-
den, maar ik wil meer tijd hebben om met
mijn paard te rijden, boeken te lezen,
musea te bezoeken, te reizen en ga zo
maar verder. Vervelen zit er totaal niet in.’

Door Mark Hoogland

Walter van Dom-
burgh: ‘Het is nu tijd
om andere leuke din-
gen te doen.’ 
(Foto Ariane Gordijn)



TURKS RESTAURANT

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
GARAGEBEDR I J F

Te bezichtigen in onze showroom aan de Zichtenburglaan in Den Haag

“Sterk in
elk merk”

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

De Swart, van huis uit drukker. Nu een organisatie 
die het hele communicatietraject beheerst. En dat 
allemaal onder één dak aanbiedt. Met als filosofie: 
Press Print Play. Drie woorden die staan voor wat we 
doen en vooral ook hoe we het doen. Om met het wat 
te beginnen: alles op het gebied van gedrukte, geprinte 
en digitale communicatie in combinatie met mail, 
fulfilment, warehousing en logistiek. Met professionals 
die ook interim, gedetacheerd of als consultant voor 
u aan de slag kunnen. Hoe? We zetten de lijnen uit, 
adviseren, regisseren. Met maar één doel voor ogen: 
het realiseren van uw communicatiedoelstellingen.

www.kds.nl

Maak nu een afspraak!

Wij doen alles voor  uw auto

Storm en regen doen me niets!
Bosch Car Service monteert
weer mijn winterbanden.

Autocenter van
Maanen
Joan Maetsuyckerstraat 94
2593 ZM  's-Gravenhage
Tel.: 0703478110
http://www.bcsvanmaanen.nl
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Jong Bezuidenhout

Donderdag 31 oktober vierden de kinderen
van Pien Dak Theresiastraat met elkaar
Halloween. Alle kinderen gingen eng ver-
kleed en geschminkt de buurt in om zo ie-
dereen aan het schrikken te maken. Van te
voren was bij alle bewoners een brief in de
bus gestopt waarin werd uitgelegd dat
wie mee wilde doen, de brief achter het
raam of bij de deur moest ophangen. De
kinderen waren blij verrast dat er zoveel
mensen enthousiast meededen.
Hieronder een verslag van Sanne en Gaby.

‘We gingen ons aankleden in enge kos-
tuums. Als we dat wilden, werden we
geschminkt. Toen ging iedereen zich in
groepen verzamelen. We gingen groepje
voor groepje weg en wij waren het eerste
groepje dat vertrok. We gingen ook de pij-

len neer zetten voor de andere groepjes. 
We gingen langs de deuren en overal waar
een brief hing, belden we aan en zeiden:
‘Geef ons een snoepje’, en dan kregen we
een snoepje. Daarna gingen we weer naar
de volgende deur en zo kregen we steeds
meer snoep.’
‘Het was heel erg leuk en de volgende keer
doen we weer mee. Alleen doe ik de vol-
gende keer wel  een andere jurk aan. 
Het leukste was verkleed gaan en snoepjes
krijgen. We vonden het heel erg gezellig
dat veel bewoners mee deden en som-
mige huizen waren ook nog eens leuk ver-
sierd. Het zoeken naar brieven op de
deuren en ramen was ook leuk. Het leek
net een speurtocht.’

De kinderen van
Pien Dak gingen
eng verkleed en
geschminkt de
buurt in.

Bezuidenhout Nieuws heeft weer de hulp ingeroepen van enkele
piepjonge verslaggevers en persfotografen. Dit keer kinderen van
de naschoolse opvang Pien Dak Theresiastraat. Ze maakten de
buurt ‘onveilig’ met Halloween. En vertellen nog een aantal grap-
pige moppen.

De Parels van Bezuidenhout is een evene-
ment waarbij wijkbewoners met een pas-
sie gedurende een  dag hun huis
openzetten om met medewijkbewoners
die passie te delen. 
Met 2.800 bezoeken was de Pareldag het
afgelopen jaar een groot succes. Dit werd
mede mogelijk gemaakt door een team

van vrijwilligers. Dit team werft Parels en
begeleid die op de dag zelf, stelt een folder
samen en zorgt voor de distributie daar-
van, en verzorgt hand- en spandiensten op
de Pareldag zelf.  

Gaat de Parels van Bezuidenhout u aan
het hart gaan en wilt u meehelpen van dit

mooie initiatief ook in 2014 een succes te
maken, meld u dan aan. Met als doel Be-
zuidenhout gezellig houden en gezelliger
maken.

Voor meer informatie: Jacob Snijders,
Jacob.Snijders@Bezuidenhout.nl of het
Parelteam, Parels@Bezuidenhout.nl  

Organisatie-Parels gezocht 
Voor het team dat de Parels van Bezuidenhout op 24 mei 2014 organiseert, 
zoekt het Wijkberaad Bezuidenhout vrijwilligers. 

Uit de 
moppentrommel van

Eva (4 jaar) 
De moeder van Jantje bakte elke dag
spinazie en op een dag hoefde papa
de spinazie niet meer. Papa gooide de
spinazie naar buiten.
Toen gooide Jantje een stoel naar bui-
ten. Papa zei: ‘Wat doe je nou?’ 
‘Oh’, zei Jantje. ‘Ik dacht dat we buiten
gingen eten!’

Jeroen (7 jaar) 
Twee koeien zitten in een bad, zegt
de ene koe tegen de andere: ‘Mag ik
even de zeep, ik krijg mijn vlekken er
niet af.’ 

Jasper (7 jaar) 
Jasper zegt tegen de juf: ‘Zeg eens
heel veel keer blub blub achter el-
kaar?” 
De juf zegt een aantal keren blub
blub blub. Jasper zegt: ‘Ik kan het veel
korter: Verdrinken!’

Damiaan (7 jaar)
Damiaan zegt tegen juf Simone: ‘Zeg
eens heel veel keer auto auto auto
achter elkaar?” Simone zegt een aan-
tal keren auto auto auto. Damiaan
zeg: ‘Ik kan het veel korter: File!”

Door Sanne Walison, Eva Lubbers, 
Jasper de Groot, Jeroen de Ridde, 
Damiaan Kiesling en Gaby van Dijk
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Een buurtbewoonster van 92 jaar woont
al ruim vijftig jaar op een bovenwoning
in Bezuidenhout. Eens in de week komt
haar dochter langs en dan doen ze
samen de boodschapjes voor de ko-
mende week. Ze maken er dan gelijk een
gezellig uitje van, met een bakkie koffie
en een gebakje in de Theresiastraat. 
Behalve haar dochter heeft mevrouw
geen familieleden meer. En omdat ze
moeizaam loopt, komt ze alleen nog
maar buiten als haar dochter haar be-
zoekt. 
Vorig jaar in de kerstperiode ging de

dochter tien dagen op vakantie. Ik kreeg
het verzoek om een keer boodschapjes te
halen voor haar moeder. Toen ik die afle-
verde, vertelde mevrouw erg op te zien
tegen de jaarwisseling. Op het plein
waaraan zij woont, wordt altijd veel
vuurwerk afgestoken. ‘Die knallen en al
dat geld wat het kost, het is zo zonde. Ik
ga maar gewoon op tijd naar bed en
hoop erdoorheen te slapen.’
Op 2 januari zou ik de dochter bij haar
moeder ontmoeten. Ik was als eerste
aanwezig, maar op mijn bellen werd niet
opengedaan. Toen de dochter kort
daarna verscheen, gingen we met een
angstig gevoel naar binnen. We troffen

mevrouw in verwarde toestand aan. Ze
dacht dat de oorlog was uitgebroken. In
plaats van vuurwerk hoorde zij knallende
geweren en vallende bommen. 
Bij doorvragen bleek dat ze een paar
dagen voor Oud & Nieuw in bed was
gaan liggen, omdat ze zich niet lekker
voelde. Door uitdroging was ze lichame-
lijk en geestelijk in korte tijd sterk achter-
uit gegaan. 

Voor meer informatie: 
www.uwkompaan.nl

Geweren en bommen
Ouderen - ook in Bezuidenhout - zullen in de toekomst steeds langer thuis blijven
en voor zorg aangewezen zijn op hun directe omgeving. Die ‘omgeving’ is er niet al-
tijd. Daniëlle Kruger van Uw Kompaan ziet in haar praktijk bijna dagelijks wat daar-
van de gevolgen zijn. 

Plezier Portiers voor 
kindvriendelijk Bezuidenhout

Onder de naam de Plezier Portiers zijn kinderen uit de wijk de 
afgelopen maanden druk bezig geweest om Bezuidenhout kind-
vriendelijk te maken. Op 28 november werd het project afgerond
met de officiële onthulling van onder meer een speelroutekaart
(zie: www.denhaag.nl/kindvriendelijk) door stadsdeeldirecteur 
Lilianne Blankwaard. Om het fietstunneltje op de Juliana van 
Stolberglaan aangenamer te maken hebben de Plezier Portiers
met een kunstenaar muurschilderingen aangebracht. 
(Foto: Fred Geelen)
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Tarieven Bezuidenhout Nieuws verlaagd!

Enkele weken geleden ging bij mij het
licht uit. Opeens, voor mijn huis. In het
schijnsel van de straatlantaarn die pal
voor mijn erker staat, kon ik altijd rustig
de krant lezen. Nu moest de schemer-
lamp aan. Hoeveel licht die lantaarn gaf,
viel pas echt op als de lamp stuk was.
Dan was het gelijk pikkedonker in huis.
Gelukkig was de gemeente er steeds als
de kippen bij om een nieuw peertje in de
straatlantaarn te draaien.
Maar nu was er wat anders aan de hand:
de lantaarn had er niet de brui aan gege-
ven, maar gaf veel minder licht. Een brief
van de stadsdeeldirecteur bood ophelde-
ring: bij mij in de straat schijnt drie
maanden lang LED-licht. Dat is duurza-
mer, waarmee de directeur vast bedoelt
dat het minder stroom kost. En het is
nog goedkoper ook. Heel mooi, maar de
straat kan er wel wat anders uit gaan
zien, waarschuwt de gemeente: ‘Hier-
door kan de licht- en sfeerbeleving in uw
straat anders worden.’ Het vertrouwde
gele licht is wit geworden. Dat kan wel
zo zijn, maar als ambtenaren ambtelijke
taal als ‘licht- en sfeerbeleving’ in de
mond nemen, gaat er bij mij een lichtje
branden: hier ligt een moeilijk punt.
Na de proef met LED-licht mogen de

wijkbewoners zeggen wat ze ervan vin-
den. Het laat zich raden wat er veel te
horen zal zijn: de LED-straat ligt er een
stuk duisterder bij. En wat gebeurt er als
op straat het licht wordt gedimd: men-
sen voelen zich minder op hun gemak,
hoe veilig het in Bezuidenhout door-
gaans ook is. Toeval of niet: dezelfde
week dat het dimlicht aan ging, sloegen
de eerste vuurwerkvandalen toe. Tot een
flink eind in de nacht vlogen de strijkers
over het plein voor mijn huis. Een buur-
vrouw die na drie knallen de politie
belde, kwam van een koude kermis
thuis: Ja, mevrouw, de tijd van het jaar,
houd er maar rekening mee dat het
vaker gebeurt. Je zal maar in een min-
dere buurt wonen en na een inbraak van
de politie te horen krijgen: Ja, mevrouw,
u woont in een onveilige wijk, houd er
maar rekening mee dat het vaker ge-
beurt. Gelukkig belde de politie nog
terug met de belofte er echt achteraan
te gaan en reed er uiteindelijk een poli-
tieauto door de straat. De knallers gin-
gen ervan door, of lagen net in bed.
Dimlicht in de donkerste tijd van het
jaar, en het echte knallen moet nog be-
ginnen. Gelukkig blijft de feestverlich-
ting in de Theresiastraat nog wel even
branden.

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws tegen nog scherpere prijzen.  

Plaats Formaat Zwart/wit Steunkleur Full color
pagina 1 x 1 x 1 x

Binnenpagina 1/32 25,00 27,50 37,50
1/8 62,00 68,20 93,00
1/4 111,00 122,10 166,50
1/3 145,00 159,50 217,50
1/2 210,00 231,00 315,00
1/1 410,00 451,00 615,00

Achterpagina 1/8 80,00 88,00 116,00
1/4 150,00 165,00 217,50
1/3 190,00 209,00 275,50
1/2 260,00 286,00 377,00
1/1 480,00 528,00 696,00

De bovenstaande tarieven zijn vrij van BTW en gelden bij 1 x plaatsen. 
Bij opdrachten voor 3 of 5 x plaatsen gelden zeer aantrekkelijke kortingen. 
Zie voor een volledig tarievenoverzicht www.bezuidenhout.nl de tab ‘wijkkrant’.
Opmaak van uw advertentie is ook mogelijk. De kosten hiervoor bedragen € 12,50 per 
kwartier vrij van BTW. 
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

Dimlicht Wist u dat…
� � � HydraGroup, aan de Juliana van
Stolberg, het eerste bedrijf in Den
Haag en het eerste schoonmaakbe-
drijf in de Randstad is met een 
Prestatieladder Socialer Ondernemen-
certificaat?

� � � de gemeente Den Haag en de
NS respectievelijk 5 miljoen en 1,5 mil-
joen euro investeren in de herinrich-
ting van Station Laan van NOI? Het
project begint in 2015. Het station ver-
werkt net zo veel reizigers als station
Hengelo of Rotterdam Blaak.

� � � sportvereniging VUC het 25ste
Buurthuis van de Toekomst is? Wet-
houder Karsten Klein opende het
buurthuis feestelijk op 13 november.
VUC laat maatschappelijke organisa-
ties, zoals wijkverenigingen, gebruik
maken van haar accommodaties.

� � � doe-het-zelf-winkel Fixet aan de
Laan van Nieuw Oost Indie ambassa-
deur is geworden van de Burenhulp-
centrale(BHC)? Vrijwilligers krijgen op
vertoon van hun BHC-pasje 10 procent
korting op het gehele assortiment.
Ook vrijwilliger worden? Bel of e-mail
Lies Bouts: 070-3470041 of
l.bouts@xtra.nl 

� � � zelfstandig wonende ouderen
gratis hulp kunnen krijgen bij hun
thuisadministratie? Denk daarbij aan
het maken van een overzicht van in-
komsten en uitgaven, het invullen van
formulieren of het contact leggen
met instanties. Meer informatie 
Joannemie van Dijk:  070-347 72 97 of
j.vandijk@voorwelzijn.nl

� � � 1.145 Bezuidenhouters de petitie
voor schone lucht hebben getekend?
1.000 Handtekeningen is voldoende
om als burgerinitiatief in de gemeen-
teraad te worden behandeld. De
handtekeningen worden nu op 
geldigheid gecontroleerd.

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

  



Colofon

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.

Krant niet ontvangen, 
laat het ons weten

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is opnieuw door velen herkend. Het is een deel van de en-
tree van de Liduina basisschool in de Amalia van Solmsstraat. Merel van Dam 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
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Met een leger van Zwarte Pieten bezocht Sinterklaas
op 23 november de Theresiastraat. Sint verloor nog
even een stukje van zijn staf, maar dat mocht de pret
van de vele aanwezige kinderen en hun ouders niet
drukken. Piet Rolando hield de sfeer er goed in met
eigentijdse sinterklaasliedjes.  (Foto: Ariane Gordijn)

Sint in de Trees

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

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 40 wordt 
bezorgd in de week van 20-27 februari.
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