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

Wij
zoeken
kwaliteits
(huur)
woningen
voor
onze
Expats?

www.vanpaaschen.nl

070-3.495.495

Aanbieding is geldig
t/m 22 maart 2014.
Vraag in de winkel
naar de deelnemende
merken en
actievoorwaarden.

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
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oplage van 8.500 exemplaren.
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Krant niet ontvangen,
laat het ons weten

Getuigen van het bombardement
'Bij geluid sirene nog steeds gevoel van gevaar'

Tarieven Bezuidenhout Nieuws

Adres
Johannes Camphuijsstraat 25
2593 CH Den Haag
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

U wilt ook graag adverteren in Bezuidenhout Nieuws, maar u heeft nog
geen advertentie? De redactie helpt
graag met het schrijven van een pakkende tekst en een passende vormgeving tegen een schappelijke prijs.
Meer weten? Neem contact op met
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
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De Nieuwe Kerk, waar
muziek tot leven komt
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Uw specialist op het gebied van
administratie en belastingadvies.
Gespecialiseerd in zzp’ers,
eenmanszaken en vof’s.
Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN Den Haag
070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

www.wolvenhoff.nl

Sinds 1998 maatwerk
voor uw VvE

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
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Getuigen bombardement Bezuidenhout

'Bij geluid sirene nog steeds gevoel van gevaar'
Op 3 maart is het 69 jaar geleden dat Engelse bommen door een vergissing Bezuidenhout grotendeels verwoestten. Greet Staas-Pols (toen 7 jaar), Piet van der Eijk (destijds 11) en Anneke Steins Bisschop-Keeven (18) zagen de
wijk waar zij woonden, speelden en naar school gingen in één klap herschapen in een rokende woestenij.

ramen eruit en was de voordeur ontzet.
Mijn vader heeft dat provisorisch gerepareerd en die nacht zijn we thuis op de
divan blijven slapen.'
Moordtijd
Dat Bezuidenhout nog lang littekens van
het bombardement vertoonde, werd niet
altijd door iedereen als een nadeel ervaren. Staas: 'Tot in de jaren 60 is er puin blijven liggen. Als kind heb ik daar een
moordtijd gehad; in de overgebleven kelders vond je van alles.' 'Zelfs mijn kinderen
hebben nog in het puin gespeeld', vertelt
Van der Eijk.

'Een wijk met veel herenhuizen', herinnert
Greet Staas zich Bezuidenhout uit de tijd
dat ze aan de Charlotte de Bourbonstraat,
achter de drukkerij van haar vader,
woonde. 'Een beetje deftig, een wijk op
stand met enorme huizen van suikerbaronnen uit Indië', weet Piet van der Eijk
nog. Hij woonde aan de andere kant van
de spoorlijn aan de Zuidoostbuitensingel,
maar ging in Bezuidenhout naar school en
voetbalde bij VUC. 'Gezellig, een goede
wijk', is de karakteristiek van Anneke Stijns
Bisschop. Haar ouderlijk huis stond aan de
Bezuidenhoutseweg.
Toen de Duitsers vliegende bommen begonnen te lanceren, zorgde dat voor een
extra bedreiging voor Bezuidenhout. Tankwagens die bij het Staatsspoor (nu Centraal Station) brandstof voor de raketten
haalden, werden regelmatig door Engelse
vliegtuigen beschoten en bij de lancering
ging vaak iets mis. 'Dat hoorde je aan het
geluid. Als dat plotseling ophield, liep het
slecht af en kwam de raket naar beneden.
En dat gebeurde nogal eens,' zegt Anneke
Steins Bisschop, wier moeder zich steeds
meer zorgen maakte. Bepakt met kleding
en voedsel zocht het gezin eind februari
per paard en wagen tijdelijk een veilig onderkomen aan de Weimarstraat.

Getuigen van het bombardement. V.l.n.r . Anneke
Steins Bisschop-Keeven, Greet Staas-Pols en
Piet van der Eijk (Foto: Ariane Gordijn)

Onder de trap
Op de zaterdagochtend dat zware Engelse
bommenwerpers boven Bezuidenhout verschenen, was Greet Staas thuis. 'Wij
schuilden in een kast onder de trap. Als ik
die dag naar school was gegaan, was ik er
nu niet meer geweest.' Het vallen van de
bommen zal ze nooit meer vergeten. 'Bij
het horen van een sirene heb ik nu nog
steeds het gevoel van gevaar.'
Piet van der Eijk was het kolenpakhuis van
zijn vader ingevlucht. Al snel besefte hij
dat zich in Bezuidenhout een ramp had
voltrokken. 'Vanaf het dak van de buurman zag je de rook. Van de stroom vluchtelingen hoorden we dat de hele wijk plat
lag. Een vriend van mij was die ochtend
misdienaar in de kerk aan de Bezuidenhoutseweg. De koster werd later dood op
de stoep gevonden.'
Al snel na het bombardement ging Steins
Bisschop met haar vader kijken of hun
huis er nog stond. 'Ik zal nooit vergeten
dat we onderweg op de Bezuidenhoutseweg tegenover de kerk een dood paard
zagen liggen waar mensen vlees uit sneden.' Hun huis bleek gespaard, 'al lagen de

Als getuigen vinden zij het een goede zaak
dat het bombardement nog elk jaar wordt
herdacht. 'Op een gegeven moment
vreesde ik dat het een beetje een verplicht
nummer zou worden', zegt Van der Eijk.
'Maar het goede ervan is dat je zo kan
laten zien dat vrede niet vanzelfsprekend
is.'
Door Roeland Gelink

Herdenking op
zondag 2 maart
De herdenking van het bombardement op Bezuidenhout vindt dit jaar
plaats op zondag 2 maart.
Om 10.00 uur begint een herdenkingsdienst in de Christus Triumfatorkerk,
hoek Juliana van Stolberglaan / Laan
van NOI. Om 12.00 uur volgt een bloemenhulde bij het Juliana van Stolbergmonument, dat is geadopteerd door
de Liduina basisschool. Aansluitend is
er een herdenkingsconcert in het Koninklijk Conservatorium.
Meer verhalen, foto's en feiten over
het bombardement vindt u op
www.bezuidenhout.nl
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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

Maakt u al gebruik van de
Burenhulpcentrale?
Bel 070-2629999
of kijk op
www.burenhulpcentrale.nl
Iedereen kan wel eens een helpende hand gebruiken…een buur
die een boodschap meeneemt
als u ziek bent, iemand die de
hond uitlaat of een vuilnisbak
buiten zet of helpt met een klein klusje in huis of tuin.
Als vrienden of familie even niet kunnen helpen,
is er de burenhulpcentrale. In de Haagse Hout staan
via de burenhulpcentrale buren uit uw wijk voor
u klaar die u graag willen helpen.
De burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale

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

die buren bij elkaar brengt als er iets nodig is.
Burenhulp is voor alle leeftijden en gratis.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
de coördinator van BHC Haagse Hout Lies Bouts:
dinsdag, donderdag en
woensdagochtend
tel. 347 00 41 of via
l.bouts@xtra.nl

Kleine schilderruimte gezocht
Wie kan mij helpen met het vinden van een kleine ruimte voor het
maken van iconen. Daarbij denk ik aan een kelder/zolderruimte.
Tegenprestatie of vergoeding aangeboden. Reacties naar
s.meij@xs4all.nl of via 070-389 84 78 Zuster Emmanuel
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Spaarwaterveld op de schop
Het heeft even geduurd, maar de vernieuwing van het Spaarwaterveld gaat van start. Het sport- en speelterrein
aan de Theresiastraat wordt in fases opgeknapt. Fase 1 begint vlak na de eerste Koningsdag op zaterdag 26 april.
Veel eerder bleek niet raadzaam, om het risico te voorkomen dat de vrijmarkt op een half opengebroken
Spaarwaterveld zou moeten plaatsvinden.

Zo zal het vernieuwde
Spaarwaterveld er straks
ongeveer uitzien. Een gedetailleerd plan ligt ter
inzage op het Wijk- en
dienstencentrum
Bezuidenhout, Johannes
Camphuijsstraat 25.

Fase 1 bestaat uit het opknappen van de
achterkant van het terrein. De Krajicek
Playground wordt gedraaid. Hierdoor vervalt de dode hoek en ontstaat er ruimte
voor twee nieuwe speeltoestellen: een
grote klim-glijbaan burcht en een draaitoestel waar kinderen tussen de 6 en 12
jaar kunnen spelen. Daarnaast komen er
geasfalteerde heuveltjes die geschikt zijn
voor diverse streetspelen. De werkzaamheden in Fase 1 duren vier tot vijf weken.
De volgende fasen van de opknapbeurt
vinden plaats vanaf 2015. Dan is er weer

geld beschikbaar en kunnen de grootste
aanpassingen worden opgepakt. De struiken en de skatebaan verdwijnen. Het kleutergedeelte wordt verdubbeld en krijgt
allerlei nieuwe speelmogelijkheden met
een mooi laag hekje er omheen. Aan de
kant van de Theresiastraat komt een klimparcours van bomen met een touwbrug,
bedoeld voor de oudere jeugd.
Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft zich
sterk gemaakt voor de opknapbeurt. De
gemeente presenteerde vorig jaar een
conceptplan. Na goed overleg met bewo-

ners en klanten is het uiteindelijke plan
aanzienlijk veranderd. Er komt geen open
tuin met een rozen- en een kruidentuin.
De behoefte bleek sterk te liggen op speelmogelijkheden voor kinderen. De hele vernieuwing gaat in totaal zo’n 7 ton kosten.
Er zijn nog wensen om de faciliteiten van
het ‘Haags Hopje’ te verbeteren, maar hier
moet apart geld voor komen.
Door Mark Hoogland
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Bekende Bezuidenhouter Paul Verhoeven:

‘Ik heb hier een fantastische jeugd gehad’
Regisseur Paul Verhoeven, bekend van films als Turks Fruit, Soldaat van Oranje, RoboCop
en Basic Instinct, woonde in zijn jeugd in de Gerard Reijnststraat. Exclusief voor Bezuidenhout Nieuws vertelt hij over zijn jonge jaren in onze wijk.

‘Daar, aan het einde van de straat, woonde
het meisje op wie ik verliefd was: Lonneke.’
Paul Verhoeven straalt als hij voor zijn ouderlijk huis aan de Gerard Reijnststraat 7
staat en de herinneringen weer boven
komen. ‘Aan de overkant woonden mijn
tante en later mijn opa, en daarnaast meneer Van der Klauw. Die heeft nog een granaat onder ons balkon vandaan gehaald.’
Verhoeven was zes toen hij in 1943 met
zijn ouders in Bezuidenhout kwam wonen.
Zijn vader had er een aanstelling gekregen
als hoofdonderwijzer aan de Van Heutszschool. De ouderlijke woning stond niet
ver van de lanceerinstallaties van de
Duitse V2-raketten , die meer dan eens
door de geallieerden werden gebombardeerd. ‘Op een gegeven moment begon de
straat langzaam leeg te raken, ook mijn
vriendjes gingen weg. Uiteindelijk bleef
ons gezin als laatste over. Mijn vader besloot toen om in te trekken bij vrienden
aan de Hoefkade. Daar hebben we twee
maanden gewoond.’
Eén rode gloed
Op 3 maart 1945 in de ochtend vertrokken
zijn ouders naar de Gerard Reijnststraat
om spullen uit de woning op te halen. Paul
was nog op de Hoefkade toen hij van het
bombardement hoorde. ‘Op straat keken
we naar de hemel boven Bezuidenhout.
Die was één rode gloed. De hele wijk stond
natuurlijk in de fik en míjn ouders waren
daar. Iemand legde een hand op mijn
schouder en zei dat ze wel terug zouden
komen. Maar het zag er niet best uit. Uiteindelijk is het gelukkig goed afgelopen,
want mijn vader en moeder waren bij het
Schenkkade viaduct toen de bommen vielen. Daar hebben ze onder het viaduct met
andere mensen de gebeurtenissen afgewacht. Door de ravage konden ze pas een

Paul Verhoeven voor het ouderlijk huis aan de
Gerard Reijnststraat 7. (Foto: Willem Verheijen)

week later naar de Gerard Reijnststraat.’
Het puin dat nog lang in de wijk is blijven
liggen, was voor de jonge Verhoeven een
grote speeltuin. ‘Voor kinderen was het
vlak na de oorlog een fantastische tijd. De
stapels met brokstukken waren de perfecte plek om te spelen. Met vriendjes
haalde ik bij kapotte huizen stenen weg en
maakten we tunneltjes via welke je onder
die huizen terecht kwam. Achteraf bekeken natuurlijk hartstikke gevaarlijk, maar
je kon daar vreselijk goed verstoppertje
spelen.’
Eendjes kijken
In zijn puberteit ontdekte Verhoeven het
Haagsche Bos. ‘Dat lag op nog geen minuut lopen van mijn huis. Toen ik op het
Haganum zat, heb ik daar vaak gewandeld
aan het water gezeten en naar de eendjes
gekeken. Ik werd daar altijd heel filosofisch van: wat is het leven nou eigenlijk
waard, bestaat er een God en bemoeit die
zich echt met ons? Terugblikkend heeft
zich op die plek toch voor een deel mijn
kijk op het leven en de interesse in het
doen en laten van mensen ontwikkeld.’
In deze tijd groeit ook zijn belangstelling
voor film. Verhoeven: ‘Ik ging vaak naar de
bioscoop. Vooral in de Boekhorststraat. In
Tahlia draaiden ze veel rouwdouwfilms.
Westerns en heel veel knokken. Daar
kwam ook lekker rauw volk en dat vond ik
wel spannend. Mijn vriendjes vonden het
maar raar dat ik daar steeds naartoe ging,
ook omdat het een hoerenbuurt was.
Maar ik heb ik daar toch veel interessante
films gezien.’

Paul Verhoeven toen hij ongeveer 9 jaar oud was.

Door Patrick Regan

Martine
Als de taxi vanaf de Gerard Reijnststraat
de Laan van Nieuw Oost-Indië op draait,
wijst Verhoeven richting nummer 14. ‘Dat
nieuwe gebouw daar, vroeger stond op die
plek een kraamhuis. Terwijl ik om de hoek
speelde, is Martine, mijn vrouw, er geboren.’
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Gemeenteraadsverkiezingen

Plannen politieke partijen met Bezuidenhout
Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De redactie van Bezuidenhout Nieuws heeft de programma’s van
verschillende partijen met elkaar vergeleken op hun plannen voor Bezuidenhout.

Bij het schrijven van dit artikel was nog
niet zeker welke partijen aan de verkiezingen zouden deelnemen. Daarom is gekozen voor de programma’s van partijen die
nu twee of meer zetels in de raad hebben.
Dit zijn D66, VVD, GroenLinks, SP, Haagse
Stadspartij, PvdA en CDA. PVV, PvdD en de
Eenheidspartij hebben geen inzage in hun
programma’s gegeven.
Overeenkomsten
Alle partijen richten hun programma’s
vooral op het centrum, Scheveningen en
Laakkwartier. Problemen in onze wijk worden niet of nauwelijks benoemd. Opvallend is dat ruim 80 procent van de
programma’s overeen komt: meer werk,
minder regels voor ondernemers, een
groen en duurzaam Den Haag, en meer
hoogbouw in het Beatrixkwartier en
boven de Utrechtsebaan.
Participatiemaatschappij
De afgelopen vier jaar is het begin van de
participatiemaatschappij zichtbaar geworden door het verstrekken van minder subsidies en de vraag naar meer vrijwilligers.
Deze trend zet de komende jaren door. Al-

leen D66 en GroenLinks willen participatie
door burgers faciliteren met minder regelgeving.
Economie
Het Beatrixkwartier huisvest 25 procent
van de kantoorpanden van Den Haag.
Daaronder zijn leegstaande panden waarvoor nog geen bestemming voor is. Behalve CDA en VVD, willen alle partijen dat
leegstaande panden makkelijker en sneller
een nieuwe bestemming krijgen.
Alle partijen vinden dat werklozen sneller
en beter begeleid moeten worden naar
werk. De meeste partijen zoeken naar mogelijkheden als stageplaatsen, samenwerking en ondernemerschap. VVD kiest voor
lagere uitkeringen als stimulans om te
gaan werken.
Kinderopvang
Net als vier jaar geleden staat in alle programma’s, behalve SP, dat er goede, betaalbare en toegankelijke opvang voor
kinderen moet zijn.
Scholen en onderwijs
De scholen ontvingen de afgelopen vier

Afgelopen vier jaar
Jacob Snijders, voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout, stelt dat in de
afgelopen vier jaar alle politieke partijen even betrouwbaar waren in het al
dan niet waarmaken van hun beloften.
Wel ziet hij verschillen in de samenwerking met het wijkberaad: ‘SP, HSP,
GroenLinks, D66 en PvdA zijn geïnteresseerd in onze problemen en denken
mee. VVD en CDA zijn minder toegankelijk voor onze argumenten. De PVV
heeft de afgelopen vier jaar geen betrokkenheid getoond.’

jaar geld om te investeren in hun gebouwen en pleinen. Alle partijen willen Brede
Buurtscholen en passend onderwijs, voor
zowel kinderen met achterstand als getalenteerde kinderen. De meeste partijen
willen meer vakken, zoals cultuur, sport en
maatschappijleer. VVD wil terug naar de
kernvakken. D66 en PvdA willen kinderen
al met 2,5 jaar leerrecht geven.
Openbare ruimte voor senioren
en kinderen
Er wonen relatief veel kinderen en ouderen in Bezuidenhout. Dit vraagt om aanpassingen aan de openbare ruimte, zoals
veilige oversteekplaatsen. Alleen CDA
heeft dit als punt in haar programma opgenomen. De wijk zit onder de gemeentelijke norm van speelruimte, maar volgens
alle programma’s krijgen kinderen meer
speelruimte.
Zorg
Alle partijen willen zorg wijkgericht organiseren met een wijkverpleegster als spil
Bezuidenhout zit onder de gemeentelijke norm
van speelruimte, maar volgens alle programma’s
krijgen kinderen meer speelruimte.
(Foto: Bert Carati)
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in het team. In tegenstelling tot de andere
partijen, zegt GroenLinks duidelijk liever
meer betaalde krachten dan mantelzorgers te zien. VVD wil diverse budgetten
(wonen, zorg, werk) samenvoegen.
Integratie, discriminatie en emancipatie
Alle partijen zijn tegen discriminatie en
voor integratie, diversiteit en inburgering.
Allochtonen en expats dienen Nederlands
te leren, vrouwen krijgen betere kansen op
de arbeidsmarkt. Alle partijen, behalve
CDA en VVD, denken aan stimulerende
maatregelen om dit te bereiken. Alleen SP
is tegen de segregatie in Den Haag.
Stadsontwikkeling.
Alle partijen wilden in 2010 meer woningen voor gezinnen en de middenklasse. De
partijen gingen akkoord met dakopbouwen, maar VVD, D66 en HSP zijn nu
tegen zomaar splitsen. In de programma’s

Lijsttrekkersdebat
Zaterdag 8 maart vindt er een lijsttrekkersdebat plaats in het Wijk- en dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25. Inloop: 15.00 uur. Begin debat: 15.30 uur. Bij het
ter perse gaan van deze Bezuidenhout Nieuws hadden vertegenwoordigers van
Haagse Stadspartij, VVD, D66, GroenLinks en PvdA al toegezegd over hun plannen
met de bewoners van Bezuidenhout in debat te willen gaan. Mocht u nog twijfelen
welke partij uw stem krijgt, kom dan ook.

van de andere partijen staat niets over
dakopbouw.
Betaald parkeren is uitgebreid, het aantal
parkeerplaatsen verminderd. De eerste
auto werd goedkoper, de tweede fors
duurder. Dit blijft zo. D66, SP en GroenLinks willen parkeerplaatsen van bedrijven
gebruiken voor bewoners.

zonde luchtkwaliteit. Zij geven echter geen
concrete oplossingen voor het fijnstofprobleem in Bezuidenhout. Alleen in het programma van HSP staat dat
grondwaterproblemen moeten worden
opgelost. Geen partij is tegen ondergrondse afvalcontainers. VVD wil grofvuil
nog maar een keer per jaar ophalen.

Milieu
Alle partijen willen een groen en duurzaam beleid en, behalve de VVD, een ge-

Door Ellie Melis

Bestemmingsplan waarschijnlijk deels van tafel
Het bestemmingsplan voor Bezuidenhout zal waarschijnlijk op het onderdeel dakopbouwen worden vernietigd.
Dat verwacht het Wijkberaad Bezuidenhout nadat de Raad van State de gemeente op 20 januari flink op de
vingers tikte over het plan. Eind februari doet de Raad uitspraak.
Reinierszkade. Maar dat probleem moet de
gemeente zelf oplossen.

Naar de hoogste bestuursrechter van het
land stappen, is ook voor Jacob Snijders,
voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout, geen dagelijkse kost. En alhoewel hij
zichzelf gekscherend een straatvechtertje
noemt, geeft hij eerlijk toe ‘best zenuwachtig’ te zijn geweest om voor de Raad
van State het bestemmingsplan van de gemeente aan te vechten. ‘Het zal wel weer
over de puntjes en komma’s gaan en niet
om de zin van een wet’, vermoedde hij.
‘Maar de raadsvoorzitter ging zeker wat
betreft de dakopbouwen precies in op
onze eisen en legde bij haar vragen aan de
gemeente de vinger op de voor ons zere
plekken.’
1.500 dakopbouwen
Een van de belangrijkste pijnpunten voor
het wijkberaad is dat het bestemmingsplan de bouw van 1.500 dakopbouwen
toestaat en zonder randvoorwaarden de
leefbaarheid in vooral Bezuidenhout-Oost
zal aantasten. Volgens de gemeente zullen
de dakopbouwen - in tegenspraak met
haar eigen beleid - nauwelijks tot meer
parkeerbehoefte leiden. Maar tijdens de

Jacob Snijders: ‘Het gaat om het behoud van de
leefbaarheid in onze wijk.’ (Foto: Willem Verheijen)

zitting moest de gemeente toegeven geen
onderzoek te hebben gedaan om die uitspraak te kunnen staven. Ook stelde de
raadsvoorzitter vast dat de gemeente een
fout heeft gemaakt door een vergunning
af te geven voor een opbouw in de Carel

‘Nog niet gewonnen’
Snijders: ‘Ik was blij verrast door de constatering van de voorzitter dat het bestemmingsplan geen conserverend karakter
heeft, maar ten aanzien van dakopbouwen
een flink aantal wijzigingen bevat. Dat betekent dat de gemeente nieuwe ontwikkelingen in het plan zou moeten opnemen.
Maar het is afwachten. In de zaal ging het
er scherp aan toe, maar uiteindelijk komt
er misschien een genuanceerder oordeel
uit. Dus ik ben nog niet tevreden omdat
we nog niet gewonnen hebben, maar wel
voldaan, omdat de voorzitter onze identieke argumenten heeft gebruikt. Alleen
op onze eisen over de grondwaterstand
kon ze niet ingaan, omdat we die verkeerd
hadden benoemd. Sowieso hebben we de
groenperkjes in Bezuidenhout-Oost gered.
En daar gaat het om, om het behoud van
de leefbaarheid in onze wijk.’
Door Fred Geelen
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Thans
Toen
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In de rubriek Toen | Thans combineert Roel Rozenburg twee passies: prentbriefkaarten van Bezuidenhout uit de periode 1900-1935 en
fotograferen. De kaarten van Toen komen uit zijn privéverzameling. De foto’s van Thans ‘schiet’ hij speciaal voor Bezuidenhout Nieuws
op precies dezelfde plek als dat de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen in de 2e Louise de Colignystraat in 1938 en in 2013.

La Viña, van barretje naar Zuid-Europees restaurant
De broers Frank en Roy Opgenhaeffen vierden onlangs het 25-jarig jubileum van restaurant La Viña, in de
Theresiastraat. ‘In een kwart eeuw zijn we veranderd van een barretje waar je wat kan eten, in een restaurant
waar je wat kan drinken.’

‘We hebben al heel
wat ministers over de
vloer gehad.’ V.l.n.r.
Chefkok Joeri Rodenrijs en Roy en Frank
Opgenhaeffen. (Foto:
Ariane Gordijn)

Ministers
Wat La Viña uniek maakt, weet Frank wel.
‘We hebben nog steeds dat Zuid-Europese
interieur. Dat geeft een warm uiterlijk. Ook
door de ligging hebben we altijd wel aanloop van kantoren en bedrijven. Van ieder
kabinet zijn er wel een aantal ministers
over de vloer geweest, maar buurtbewoners komen ook regelmatig wat eten.’
Grote hobby van Roy Opgenhaeffen is de
jacht. ‘Op dinsdagen ga ik altijd jagen. Op
haasjes, fazanten en eenden. Soms ga ik
ook een weekend naar Duitsland. Dan kom
ik met herten, reeën of wilde zwijnen
thuis. Die serveren we dan en dat voegt
heel wat toe. We hebben zelfs klanten die
eerst even bellen om te vragen wat ik die
dag geschoten heb.’

In oktober 1988 namen de broers het restaurant, dat begin jaren 70 door hun ouders was geopend, over. ‘Onze ouders zijn
na twee of drie jaar gestopt’, vertelt Frank.
‘Hun compagnon is daarna alleen verder
gegaan. Toen we hoorden dat het te koop
stond, grepen wij onze kans.’
12

Onder het bewind van de broers onderging La Viña een flinke verandering. Frank:
‘We begonnen als tapasbar, maar na anderhalf jaar werd het meer een bistro.’ Nu
is het volgens Roy een ‘gezellig en knus’
restaurant.

Door Patrick Regan
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Buren in het Haagse Bos

De buizerd en de eekhoorn
Ze laten zich niet altijd zien, maar het Haagse Bos zit vol met zoogdieren. Muizen,
konijnen, hermelijnen, wezels en grotere dieren als reeën en vossen. We gingen naar ze
op zoek met Staatsbosbeheer boswachter Jenny van Leeuwen.

‘We hebben geluk’, zegt Van Leeuwen als
een eekhoorn zich laat fotograferen. Zo
vaak laten de schuwe beestjes zich niet
portretteren. Ze wijst naar een bolletje van
takken en twijgen dat in een boom tussen
de stam en een tak zit. Dat is een eekhoornnest, wat rommeliger dan een vogelnest en van binnen bekleed met mos. In
zijn territorium heeft een eekhoorn er vijf
of zes, om altijd snel te kunnen schuilen
als er gevaar of slecht weer dreigt. Boven
de boomtoppen zien we de buizerd cirkelen die ook hier in de buurt woont.
Rosse woelmuis
‘Met de eekhoorns gaat het best goed’,
zegt Van Leeuwen. Volgens een voorlopige
telling van zoogdieren in opdracht van de
gemeente zijn er nu zo’n twintig eekhoorns in het Haagse Bos. Een camera in
de ecotunnel tussen het bos en de Koekamp legde ook drie soorten muizen vast:
de bosspitsmuis, de bosmuis en de rosse
woelmuis. ‘Dat is een hele leuke soort om
in het bos te hebben’, weet Van Leeuwen
over de laatste soort. ‘Het is niet een typische bosbewoner.’
Het is een teken dat het goed gaat met
het bos. Lage struiken en kruiden krijgen
weer een kans sinds het Haagse Bos een
paar jaar geleden is uitgedund. In het bos
staan veel beuken die met hun dichte
boomkronen geen licht doorlaten. Door
het bos uit te dunnen komt er weer meer
licht op de bodem en krijgt de volgende
generatie bomen de kans om te groeien.

Eekhoorn toch door de fotograaf ‘gevangen’.

Vos
Zoogdieren profiteren dus ook van dit onderhoud. Grotere dieren als reeën en vossen komen weer meer in het bos voor. Ook
zij houden zich vaak schuil, maar ze laten
natuurlijk wel hun sporen na. Van Leeuwen hurkt bij een dode boomstam waar
een paar veren liggen, waarschijnlijk van
een houtduif. Aan de punten van de veren
zitten nog stukjes huid. Dat wijst erop dat

Boswachter Jenny van Leeuwen bij de ecotunnel.
(Foto’s: Willem Verheijen)

de duif ten prooi viel aan een vos, die bij
zijn maaltijd veel grover te werk gaat dan
bijvoorbeeld een buizerd.
Niet ver daar vandaan liggen kleine keuteltjes op de bosgrond bij een holletje. Die
zijn van een konijn, een dier waarmee het
na jaren van ziekte ook weer goed gaat.
Tussen de wortels van een boom zit een
groter gat waarin ook konijnen zitten,
maar dat vroeger wel eens een vossenburcht geweest kan zijn.
Van Leeuwen is best te spreken over al die
soorten in de 85 hectare van het Haagse
Bos. ‘Zo groot is dat niet, maar dat we hier
deze rijkdom vinden is heel bijzonder. Daar
zijn we trots op.’
Door John Hermse
13
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Bijzondere buur Peter Striekwold

‘Bijen blijven boeien’
Bijen. Bang om gestoken te worden, vlucht de een bij het zien van één exemplaar al weg. Peter Striekwold is
minder bevreesd voor bijen. Als hobbyimker heeft hij er tienduizenden onder zijn hoede. En niet alleen vanwege
de honing.

Peter Striekwold zwaait de scepter over
twee bijenvolken. Een volk bestaat uit
60.000 tot 80.000 bijen. Dat klinkt als een
hoop werk, maar volgens Striekwold, die in
de Jacob Mosselstraat woont, valt dat best
mee: ‘In de winter maak ik de kast één keer
open voor een behandeling tegen ongedierte. In de periode tussen mei en september kijk ik eens in de twee weken of de
bijen nog genoeg ruimte en voer hebben.
Want is dat niet het geval, dan vertrekt de
koningin en ben je zo de helft van je volk
kwijt. In het najaar kun je in principe de
honing oogsten en voer je de bijen suikerwater, als vervanging voor de honing, want
dat is eigenlijk hun voedsel in de winter.
Als je geluk hebt, oogst je met een volk
30 kilo in een jaar. Afgelopen jaar had ik
uit twee volken samen 12 kilo, daaraan kun
je zien dat ik nog een beginner ben. Maar
de opbrengst hangt ook af van andere factoren, zoals het weer of de omvang van
het volk dat uit de winter komt; als er een
zwerm vertrekt, neemt die ook een deel
van de honing mee.’
Fascinerend
Wat is zo fascinerend aan bijen?
Striekwold: ‘Het boeiende van bijen zit
voor mij niet alleen in de geduldige en onvoorwaardelijke toewijding van elke bij afzonderlijk, maar ook in hun vermogen om
als groep te overleven en problemen op te
lossen. Hoe een bijenvolk is georganiseerd
of hoe ze hun honing produceren, gebeurt
zo efficiënt. Daar wil ik graag inzicht in
krijgen en van leren. Ook voor mijn eigen
werk, want het groepsleven van bijen
heeft heel wat parallellen met hoe mensen of organisaties functioneren.’
Een van de meest fascinerende vragen
voor Striekwold is: wanneer grijp je in en
wanneer laat je de natuur zijn gang gaan.
‘Daar moet je echt een gevoel voor ontwikkelen om dat moment te kunnen bepalen.
Zo ben ik een aantal keren in de winter
een volk kwijtgeraakt. Wat daar de oorzaak van was, is me nog niet duidelijk. Was
14

Peter Striekwold: ‘Het
groepsleven van bijen
heeft heel wat parallellen met hoe mensen
of organisaties functioneren.’
(Foto: Ariane Gordijn)

het volk te klein om elkaar warm te houden, hadden ze te weinig voer? Het kan
van alles zijn.’
Imkersvereniging
Bijen hebben al een tijd Striekwolds interesse. Misschien door zijn grootvader, die
ook imker is geweest: ‘Mijn opa had mooie
boeken over bijen, waar ik als kind veel in
heb zitten lezen. Zijn bijenkasten heb ik
nooit gezien, maar misschien heb ik er onbewust wat van meegekregen.’
Zes jaar geleden kreeg hij van zijn vrouw
een cursus van de Imkersvereniging Den
Haag cadeau. Na de cursus sloot hij zich
aan bij de vereniging, die ongeveer honderd leden met in totaal zo’n 350 bijenvolken telt. ‘Je hoeft geen cursus te volgen of
bij een vereniging te zijn aangesloten om

bijen te kunnen houden. Dat kan ook gewoon in je eigen tuin. Een paar kasten, een
jas plus kap, roker en ramenlichter, meer
heb je niet nodig. Maar vooral in het begin
heb je veel vragen en dan helpt het om lid
te zijn van een vereniging.’
Door Marjon Damen

De bijentuin van de Imkersvereniging
Den Haag is open voor bezoek elke
eerste zondagmiddag van de maanden
april t/m oktober, van 12.00-16.00 uur.
Adres: Leidsestraatweg 51 - Landgoed
Reigersbergen (tussen Marlot en het
Haagse Bos).
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SnappCar

Auto huren van de buren
De straten van Bezuidenhout staan vol
met auto’s. Vaak komen die dagen niet
van hun plaats. Zonde eigenlijk, want ook
een stilstaande auto kost geld. Er is een
manier om aan een auto, die u zelf even
niet gebruikt, toch nog een zakcentje te
verdienen: verhuur ‘m aan de buren. Via
de website SnappCar. Een aantal wijkbewoners maakt er al gebruik van.

Renée Aggenbach (41) woont in de Cornelis Houtmanstraat en verhuurt haar Ford
Focus (2002).
‘Als mensen mijn auto komen ophalen,
vraag ik altijd even uit nieuwsgierigheid
waar ze ‘m voor nodig hebben. Omdat ik
een stationwagen heb, wordt deze vaak
gehuurd om dingen mee te vervoeren. Bijvoorbeeld door een fotograaf die voor een
opdracht veel spullen moest meenemen,
of door iemand die op Marktplaats een
kast had gekocht. Het idee dat je eigendommen deelt, spreekt me enorm aan. Er
zullen best mensen zijn die zich door de
crisis geen eigen auto kunnen veroorloven
maar er wel af en toe een nodig hebben.
Op deze manier kun je elkaar helpen. En je
zou er de parkeerproblemen in Bezuidenhout voor een deel mee kunnen oplossen.
Misschien een mooi initiatief voor de gemeente om te steunen. Zelf gebruiken we
de auto vooral om naar familie te gaan die
ver weg woont en om met de kinderen op
kampeervakantie te gaan, dus helemaal
zonder auto zouden wij niet kunnen.’
Lucas Ligtenberg (55) woont in de Louise
de Colignystraat en verhuurt zijn Ford
Mondeo (2001).
‘Ik werk vanuit huis, dus mijn auto staat
veel stil. Via SnappCar heb ik mijn auto in
anderhalf jaar al zo’n dertig keer verhuurd.

Zo heb ik aardig wat geld verdiend aan een
auto die anders niet wordt gebruikt maar
wel geld kost. Door de bank genomen zijn
mijn ervaringen met de verhuur positief.
Maar ik erger me ook wel eens. Bijvoorbeeld als de auto naar mijn idee niet helemaal met een volle tank wordt teruggebracht. Ook heb ik een keer na een verhuur te maken gehad met een kapotte
versnellingsbak. Dan is het moeilijk om te
zeggen of het aan mijn oude auto ligt of
aan de huurder. Om gedoe te voorkomen
laat je het dan voor wat het is. Dat zijn dan
van die mindere momenten, maar over het
algemeen ben ik tevreden over het concept. Zou ik echter een keer een hele
slechte ervaring hebben, dan stop ik meteen, want dat is het me niet waard.’
Victor Siemonsma (38) woont in de Johannes Camphuijsstraat en huurde al twaalf
keer een auto.
‘De eerste keer voelde het wel raar om iemand anders zijn auto mee te nemen,
maar het went snel. SnappCar is voor mij
ideaal omdat ik per gelegenheid kan kiezen wat voor type auto ik wil. Voor lange
afstanden huur ik graag een Audi, moet ik
naar de Ikea dan is een stationwagen juist
handig. Tot nu toe heb ik een keer een
klein startprobleem gehad met een auto,
en dat was binnen een uur opgelost. Bij

Renée Aggenbach en haar Ford Focus: ‘Het idee
dat je eigendommen deelt, spreekt me enorm
aan.’ (Foto: Ariane Gordijn)

het ophalen van de auto maak ik altijd
even kort praatje met de verhuurder. Dat is
fijn. Zo weet je beiden met wie je te
maken hebt. Vroeger had ik een eigen
auto, maar de kosten daarvan werden me
te hoog. Nu ga ik veel met de fiets en het
openbaar vervoer. Heb ik echt een auto
nodig, dan kan ik via SnappCar in de buurt
terecht.’
Door Roos Pols

Ervaring met Peerby?
Leent of leent u wel eens iets uit via
Peerby? Laat het ons weten. De redactie wil graag een artikel schrijven
over leuke ervaringen van wijkbewoners met deze website. U kunt zich
melden via
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
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Het verhaal van wijn
Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar
de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese
wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag
feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met
prachtige verhalen over wijn en wijnboeren.
Interesse? Bel 0648073217 of mail: info@wijnwereld.net
Wilt u gratis proeven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van
€ 57,50 voor € 45,00 (Oostenrijk, Spanje, Italie,
Duitsland, Frankrijk).
Ingo Wewer

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
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Duurzaam Bezuidenhout

Vogelhuisjes maken voor ‘het goede doel’
Jong geleerd is oud gedaan. Ook als het om duurzaamheid gaat. De leerlingen van groep 6 van de Nutsschool
aan de Merkusstraat maakten vorig jaar vogelhuisjes. Spelenderwijs staken ze ook nog het een ander op over
de natuur en een gezond milieu.
Trots toveren Danique Braun (10) en
Minh Contant (9) hun vrolijke vogelhuisjes tevoorschijn. Die vertonen geen
woonsporen. Danique noch Minh blijkt
een tuin te hebben. Danique vertelt dat
haar vogelhuisje tot nu toe binnen heeft
gestaan, maar in april mee mag naar
een natuurcamping. Minh, die op acht
hoog in Mariahoeve woont, heeft zijn
huisje uitgeleend aan iemand die wel
een tuin bezit. Daar heeft ie nu een
beetje spijt van. ‘Ik bewaarde er altijd
snoep in. Voor mijn laatste rapport kreeg
ik een hele grote zak. Daar moest ik dus
een ander plekje voor verzinnen. Zonde.’
Danique legt uit dat de vogelhuisjes zijn
bedoeld voor koolmeesjes. ‘Tijdens het
maken hebben we geleerd, dat er heel
veel soorten mezen zijn en dat die erg
gevoelig zijn voor te koud of te warm
weer.’ ‘En ze zijn schuw voor mensen’,
weet Minh. ‘Met het maken van de huisjes zijn we dus bezig geweest voor het
goede doel: de mezen.’ Danique: ‘We
hebben mezen een plek gegeven om
rustig eitjes te leggen, te broeden en
hun kindjes te verzorgen.’ ‘Zonder dat
een kat of een grote vogel erbij kan’,
voegt Minh eraan toe. ‘Daarom heb ik

mijn vogelhuisje ook in schutkleuren geverfd.’
Danique vindt koolmeesjes ‘hele mooie
en gezellige vogels’ en wil niet dat ze
verdwijnen. ‘Met het maken van de vogelhuisjes ben ik meer over de natuur
gaan nadenken en beter op het milieu
gaan letten. Zo gebruik ik een plastic
zakje meerdere keren en pak ik niet meteen een nieuw. Mijn moeder koopt ook

Danique en Minh met hun vogelhuisjes.
( Foto: Fred Geelen)

minder dingen die in plastic zijn verpakt.
Zo help je de natuur, want plastic is heel
erg milieuvervuilend.’
Minh is ook milieubewust bezig: ‘Ik recycle, want heb thuis een speelgoedstadje
gemaakt van oude kartonnen rollen,
piepschuim en lege batterijen.‘

Papier in de plasticbak?

Energiecafé

Bezuidenhout heeft er sinds kort een tweede afvalbak
voor plastic bij. Na de bak op de hoek van de Theresiastraat/Carpentierstraat (ter hoogte van Gall & Gall),
kunnen bewoners hun kunststofafval nu ook in de De
Sillestraat (bij de bibliotheek) kwijt. Prima initiatief van de gemeente. En
hopelijk worden er snel meer geplaatst. Want een gemiddeld gezin in Nederland - en dus ook in onze wijk - gooit jaarlijks 50 tot 60 kilo aan plastic
weg. Wordt dat afval goed gescheiden dan kan het worden hergebruikt
voor tennisballen, vloerbedekking of fleece kleding. En dat bespaart weer
grondstoffen en energie. Of dat ook met de nieuwe afvalbak in de De Sillestraat gaat lukken, is de vraag. Want daarin wordt ook oud papier gedumpt.
Dat krijg je als de gemeente een van de twee papierbakken weghaalt. Of
zullen wij, als bewoners, afspreken dat we in een bak voor plastic geen papier doen?

Bezuidenhout wil de meest duurzame wijk van Den Haag worden.
Daarvoor zet onder meer de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout zich
in, bijvoorbeeld met het organiseren
van Energiecafé’s. Hier kunt u terecht met vragen of tips over zonnepanelen, vloerisolatie en dergelijke.
Het volgende café vindt plaats op
vrijdag 7 maart om 20.00 uur in
café-restaurant Pan, 2e Louise de
Colignystraat 53.
Door de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
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Nic o's Sn a c kba r

■ 7 dagen per week geopend!
Alle activiteiten voor één prijs!
■ Abonnement zonder
opzegtermijn en inschrijfgeld!
■ Alle activiteiten en onbeperkt
trainen voor één prijs.

59 JAAR
DUS
Kroket 0,59 cent
alleen op 24/25 februari

■ 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,-

■ 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

■ Abdominal workout

■ BBB (buik-benen-billen) ■ Hatha Yoga

Nico's Patat: bekend bij iedere Bezuidenhouter
Stuyvesantstraat 35 - (070) 3857010

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

■ Pilatus (ook met bal)

■ Vinyasa Flow Yoga

■ Burn Workout

■ Body Shape

■ X-co

In het sportcentrum is ook gevestigd
Zonnecentrum, Schoonheidssalon, Fysiotherapie
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De wijkmakelaar over
goed onderhoud en reële prijzen

Michiel van de Poll
(Foto: Fred Geelen)

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 of -huurder, uw
voordeel kunt doen. Dit keer Michiel van de Poll van Van Paaschen.
Sinds september/oktober vorig jaar trekt
de huizenmarkt - zeker in Bezuidenhout
- gelukkig weer aan. In de afgelopen drie
maanden zagen we het aantal verkopen
in deze wijk met 15 tot 20 procent stijgen. Natuurlijk is en blijft de locatie het
meest doorslaggevende criterium bij de
aankoop van een woning. Opvallend was
echter dat met name de woningen die in
een goede staat van onderhoud verkeren, als eerste ’over de dam gingen’. Met
goed onderhouden bedoelen we met
name de kwaliteit van het buitenwerk:

Bezuidenhoutfonds
opgericht

hoe ziet het verfwerk eruit en hoe staat
het met de gevel? Een koper wil namelijk
best investeren in een nieuwe badkamer
of keuken, maar als er ook nog een schilder moet komen voor de raamkozijnen,
is men toch wat huiveriger.
Een goed onderhouden woning is één,
maar minstens zo belangrijk is een reële
vraagprijs. Dat merken ook onze collegamakelaars in de wijk bij de extra verkopen van objecten. Bezuidenhout mag
dan verdeeld zijn in een aantal wijkjes,
met voor ieder deel een specifieke doel-

groep, toch blijkt dat naast de uitstraling
van het woonobject met name de goede
staat van onderhoud en de juiste prijsstelling de koper in spé pas echt motiveren om tot actie over te gaan.
Onze verwachting is dat de huidige opleving van de markt alleen maar zal doorzetten. Daarbij zal er voorlopig nog geen
sprake zijn van hogere verkoopprijzen,
maar de verkoopsnelheid zal wel zeker
toenemen en … uiteindelijk zullen ook de
prijzen in Bezuidenhout weer gaan stijgen.

Word ook Parel van Bezuidenhout
Op zaterdag 24 mei vindt voor de zesde keer de Parelroute plaats. Woont u in Bezuidenhout en heeft u een bijzondere hobby, verzameling of gave die u graag met uw wijkgenoten wilt delen? Meld u dan aan als Parel en laat uw passie zien op deze dag.

Enthousiaste ondernemers in Bezuidenhout hebben de handen ineengeslagen en het Bezuidenhoutfonds
opgericht. De doelstelling van het
fonds is: bijdragen aan het welzijn, de
ontwikkeling en de samenhang in de
wijk. Dat gebeurt door het meehelpen
realiseren van projecten die iemand
niet alleen kan realiseren, die niet op
een andere wijze kunnen worden
gefinancierd en die bijdragen aan de
kwaliteit van leven in Bezuidenhout.
Er komt een stichting en een website
en er wordt hard gewerkt aan de eerste financiering.
Meer nieuws volgt, maar de initiatiefnemers roepen wijkbewoners nu al op
om mee te denken over projecten die
het fonds zou kunnen steunen.
Voor meer informatie: Anita Regout,
regout@randstadmediation.nl

Na vijf succesvolle edities organiseert het
Parelteam van het Wijkberaad Bezuidenhout dit jaar opnieuw de Parelroute. De afgelopen jaren kon er in huizen of ateliers
van wijkbewoners worden genoten van tal
van passies. Denk aan het maken van muziek, cabaret, sieraden, schilderijen, beelden, handwerken en glas-in-lood. Of het
geven van Franse les of een geschiedeniswandeling door de wijk. Of van oldtimers
en een verhalenverteller.
Heeft u ook een leuke, grappige of bijzon-

dere passie? Meld u dan zo spoedig mogelijk aan voor de Parelroute die dit jaar
plaatsvindt op zaterdag 24 mei. Deelname
is uiteraard gratis, maar het aantal Parels
is beperkt (commerciële deelname is uitgesloten). Voor publiciteit rond deze dag
wordt gezorgd.
Aanmelden bij: Parelteam van Wijkberaad
Bezuidenhout. Telefoon 070 - 347 72 97 of
e-mail: parels@bezuidenhout.nl. Na aanmelding bespreekt het Parelteam de mogelijkheden met u.
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Autobedrijf Houtwijk v/h Garage Gordijn
Na 3 jaar onder leiding van
Peter Pannekoek zijn we nu ook
toe aan een nieuwe naam.
Autobedrijf Houtwijk
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat Laan van N.O.I
(070) 383 84 05
info@autohoutwijk.nl
www.autohoutwijk.nl

Kapper speciaalzaak

GROENEWEG

sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

TABAC& GIFTS
by Kisla Bij inlevering
van deze
advertentie

10%
korting
Openingstijden: Zondag, maandag gesloten
Di t.m Vr 08.30 tot 17.30 Za 08.30 tot 16.00 uur

bij uw eerste bezoek

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
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Vrijwilliger in het zonnetje

William Hofker: ‘De wereld verbeteren? Begin bij jezelf’
In Bezuidenhout zetten tal van vrijwilligers zich in voor andere mensen in de buurt.
Ook William Hofker. Met zijn 17 jaar is hij het jongste lid van een Buurt Preventie Team
in Den Haag.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik zit in het laatste jaar van het vmbo.
Hierna wil ik een opleiding gaan doen richting bedrijfsautotechniek of metaalindustrie. Ik wil in ieder geval bezig zijn met het
onderhoud aan voertuigen of het maken
van metalen onderdelen ervan.
Wat doe je voor de wijk?
Ik ben preventist - mooi woord, hè - bij het
Buurt Preventie Team. Met ongeveer dertig andere mensen let ik op de veiligheid
in de buurt en haar bewoners. Dat doen
we door in teams in shifts zes dagen in de
week, overdag en ’s avonds, door de wijk te
lopen.
Waarom?
Zo’n twee jaar geleden was ik op een
buurtfeest. Daar was ook een vrouw in het
uniform van het Buurt Preventie Team. Ik
heb met haar staan kletsen en verwachtte
alleen maar spannende avonturen, maar
het waren vooral verhalen over het verleggen van losliggende stoeptegels en het
weghalen van graffiti . ‘Maar er kan uiter-

aard ook weleens wat gebeuren’, zei ze. En
dat prikkelde me wel. Op een voorlichtingsavond heb ik me gelijk ingeschreven.
Ik was toen 16 en net oud genoeg om erbij
te mogen. Samen met nog iemand, ben ik
nu de jongste van het team.
Hoeveel tijd bent je ermee kwijt?
Ik loop twee keer per week een shift van
twee uur. Op die dagen ben ik er iets eerder om als wachtcommandant alle spullen
voor de looprondes klaar te leggen en berichten van de politie te checken om te
horen of we ergens extra alert op moeten
zijn. Daarnaast ben ik hoofd Sectie Inlichtingen en zit ik in het bestuur. Dat kost
ook een paar uurtjes per week.
Wat betekent dit voor jou persoonlijk?
Het is fijn om elkaar te helpen. Ik heb altijd
geleerd: wil je de wereld verbeteren, begin
dan bij jezelf. Iedereen moet zijn steentje
bijdragen. Ik draag bij aan de veiligheid
van de wijk en dat doe ik met veel plezier.
Voor de mensen in de wijk, maar ook een
beetje voor mezelf natuurlijk. Want het is

William Hofker: ‘Het is fijn om elkaar te helpen.’
(Foto: Willem Verheijen)

niet alleen leuk om door de wijk te lopen
en een praatje te maken met medebewoners, ook het team is heel gezellig en ik
krijg ik allerlei cursussen aangeboden,
zoals EHBO of omgaan met agressie. Wat
wil je nog meer?
Door Petra van der Vlugt

Vrijwilligers gezocht voor jeugdtoernooi voetbal/hockey
Dit jaar vinden zowel de wereldkampioenschappen voetbal (in Brazilië) als hockey (in Den Haag) plaats. Het Wijkberaad Bezuidenhout en de winkeliersvereniging Theresiastraat willen daarop inhaken met het organiseren van een voetbal- en hockeytoernooi voor de Bezuidenhoutse jeugd.

Deze toernooien zijn gepland op 7 en 8 juni 2014 op het Spaarwaterveld. De toezegging voor een straathockey-clinic is al binnen en contacten met de voetbal- en hockeyclubs worden gelegd.
Voor dit evenement zoeken de initiatiefnemers vrijwilligers die ervaring hebben met
het organiseren van een toernooi én/of die willen meehelpen op de toernooidagen
zelf. Voor meer informatie: Wijkberaad Bezuidenhout, telefoon: 070 - 347 72 97 of
e-mail: wijkberaad@bezuidenhout.nl
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Eenzaam in de wijk

Niet tot last willen zijn
Ouderen - ook in Bezuidenhout - zullen in de toekomst steeds langer thuis blijven
wonen en voor zorg aangewezen zijn op hun directe omgeving. Die ‘omgeving’ is er
niet altijd. Daniëlle Kruger van Uw Kompaan ziet in haar praktijk bijna dagelijks wat
daarvan de gevolgen zijn.
Ik heb de buurvrouw van een aantal huizen verderop al enige tijd niet gezien. Zou
er iets aan de hand zijn? Ze woont alleen
sinds haar man een aantal maanden geleden is overleden. Ze waren altijd
samen, hand in hand. Wanneer ik hen tegenkwam, nam ik altijd even de tijd om
een praatje te maken of om de boodschappen te tillen. Het is een gemis hen
niet meer te samen te zien.
Ik moest maar eens aanbellen, mijn gevoel zat me niet lekker.
Na een aantal keren bellen deed ze open.
Ik schrok. Ze was wat verward en de per-

soonlijke en de huiselijke hygiëne was
niet zoals ik van haar gewend was. Ze
bleek ongeveer vijf weken niet meer buiten te zijn geweest; ze was gevallen en
had een lelijke beenwond die nodig verzorgd moest worden. Omdat ze moeilijk
kon lopen, was het huis niet bijgehouden
en waren er in al die tijd geen boodschappen gedaan. Ik vroeg waarom ze
geen hulp had gevraagd aan haar kinderen of buren. Ze wilde de mensen niet tot
last zijn. Haar kinderen wonen buiten de
stad. Ze had af en toe wel telefonisch
contact met hen, maar gaf dan niet aan

Al meer dan 50 jaar!
Advies op maat!

Schenkkade 209 | 2595 AT Den Haag | Tel. 070 385 11 01 | info@langezaal.nl | www.langezaal.nl

hoe serieus de situatie eigenlijk was. De
kinderen zagen dan ook geen directe
noodzaak om te komen.
Daniëlle Kruger ziet als doktersassistente en betrokken wijkbewoonster dat
veel oudere mensen eenzaam zijn en af
en toe best wat hulp kunnen gebruiken.
Met Uw Kompaan biedt ze mensen gezelligheid of hulp bij het doen van boodschappen of de huishouding of meegaan
naar de (huis)arts. Voor meer informatie:
www.uwkompaan.nl
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Buurman John
onheils is wel in de buurt, want in Bezuidenhout is eigenlijk alles in de buurt.
Maar is Bezuidenhout ook een veilige
buurt? Twee straatroven in korte tijd, en
dan waarschuwt de politie ook nog voor
babbeltrucs, winkeldieven met geprepareerde tassen en wordt er wel eens wat
gejat uit auto’s.

Veilig
Dat was schrikken laatst, op een maandagavond. We maakten een ommetje
door de wijk, even de straat uit, een
stukje langs de Carel Reinierszkade en
toen weer naar huis. Even later komt de
volgende tweet van onze eigen wijkpolitie voorbij:
omstr. 22.40, beroving met pistool,
C. Reinierszkade, ant.man, jas m.bontkraag, 180 cm, spijkerbr., sportsch., zw.
handsch., iets gezien 112
De C.Reinierszkade! Daar liepen we net
nog! Voor hetzelfde geld hadden wij die
‘ant.man’ in onze nek gehad met zijn
pistool en zijn ‘zw.handsch’. Of was hij
vlak langs ons weggevlucht, want later
las ik in een politiebericht dat de man
ervandoor was gegaan in de richting
van de IJsclubweg, waar wij niet veel
eerder ook nog wandelden. De man had
bij een tramhalte een vrouw van telefoon en geld beroofd.
Twee weken daarvoor zocht de politie
ook al een man die een vrouw van haar
laptop en mobieltje had beroofd. Op de
Schenkkade. Daar was ik niet toevallig
net langsgekomen, maar de plaats des

Incidenten? Of schering en inslag?
Gelukkig zijn er harde cijfers. Op
www.hoeveiligismijnwijk.nl zijn de misdaadstatistieken per wijk terug te vinden. Wat blijkt uit de meest recente
cijfers, van oktober vorig jaar? Overlast
vormt het grootste probleem in onze
wijk: door geluid, door mensen op straat
en door burenruzies. Vervelend, soms
ook een reden om wakker te liggen,
maar geen keiharde criminaliteit.
Daarna volgt diefstal, uit auto’s, en van
bromfietsen en vooral fietsen.
Ook heel vervelend en irritant, maar
minder bedreigend dan een straatroof,
overval of inbraak. Van overvallen zijn
geen cijfers per wijk, straatrovers waren
er die ene maand niet en er was maar
een inbreker die een poging waagde.
Ik voel me veilig in de wijk. Maar wat als
die ene inbreker aan mijn deur had
staan morrelen? Voel ik me dan nog zo
op mijn gemak in de wijk, in mijn eigen
huis? Al die sloten op mijn deur, ik draai
ze stuk voor stuk op slot als ik het huis
verlaat. Voelt toch een stuk veiliger.

Wist u dat…
er dit jaar met Koningsdag op
26 april weer een gezellige vrijmarkt
is op het Spaarwaterveld? Dit is mogelijk dankzij de inzet van de vrijwilligers.

●●●

Banketbakker Boheemen eind
januari bij de Boschebollenactie
41.173 bollen heeft verkocht? Dat
waren er ongeveer 5.000 meer dan
een jaar eerder.

●●●

het niet opruimen van hondendrollen een boete van 140 euro oplevert? Een hondenbezitter die geen
zakje bij zich heeft is 110 euro kwijt.

●●●

het burgerinitiatief Schone
lucht in Bezuidenhout op 12 februari is
besproken in de commissie Leefomgeving van de gemeente?

●●●

buurvrouw Beatrix op 4 februari
is verhuisd naar kasteel Drakensteyn?

●●●

de gemeente Den Haag de komende vier jaar bijna 1.400 nieuwe
parkeerplaatsen aanlegt? In de wijken
Bezuidenhout-Oost, BloemenbuurtOost en Rustenbroek-Oostbroek
komen meer dan duizend extra parkeerplekken.

●●●

het de komende tien jaar niet
mogelijk is om bij portiekwoningen
de bovenste twee woningen te splitsen en daar dakopbouwen op te
plaatsen?

●●●

dit voorjaar Tramrestaurant Hoftrammm gaat rijden? Het restaurant
in een verbouwde Haagse tram is een
initiatief van Bezuidenhouter Bobby
van Galen en zal langs verschillende
bezienswaardigheden in Den Haag rijden.

●●●

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche
Uw specialist in Haagse publicaties.
Voor meer info kunt u contact opnemen met de uitgeverij,
tel. (070) 308 21 12
Zie ook onze website: www.denieuwehaagsche.nl
Kobaltstraat 27, 2544 ET Den Haag

Ga voor al het nieuws in de wijk naar
www.bezuidenhout.nl
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Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is opnieuw door velen herkend. Het is het bankje dat staat
op het Emmapark. Het bankje is ooit aangeboden door de communicatiebedrijven rond
het park. Inés Salinas Blasco mag de boekenbon ter waarde van 15 euro ophalen in het
Wijk- en Dienstencentrum Johannes Camphuijsstraat 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 op
pagina 3) en maak ook kans op een boekenbon, beschikbaar gesteld door
Advocatenkantoor Mr. E. Fransen.

Gulden Klinker

Den Haag zoekt meer leden
voor het Stadspanel
De gemeente vraagt het Stadspanel regelmatig om haar
mening over allerlei onderwerpen die in de stad spelen.

De gemeente wil graag dat er nog meer bewoners
lid worden van het stadspanel. We zijn dan
met genoeg mensen in contact om ook met het
stadspanel over uw leefomgeving en de buurt te
kunnen nadenken. Wat gaat goed, wat gaat niet
goed in de stad en in uw buurt? Uw meningen
helpen bij het bepalen wat er gedaan of verbeterd
moet worden in de stad. Daarom is meedoen
belangrijk. Een korte vragenlijst wordt zes tot acht
keer per jaar voorgelegd aan het stadspanel. Als u
internet heeft kunt u meedoen.
Aanmelden als lid van het Stadspanel?
Ga naar www.stadspaneldenhaag.nl

(Foto: Jurriaan Brobbel)

Namens de groep buurtbewoners van jeu de boulesbaan Boulodrome sous les platanes (Van Heutszstraat/Loudonstraat) ontving Will Wilhelmy Damsté uit handen van wethouder
Boudewijn Revis de nominatie voor de Gulden Klinker. Op 14
maart om 15.00 uur wordt de klinker ingestraat door wethouder
Ingrid van Engelshoven. Uiteraard wordt dit gevierd met een
Frans feestje, inclusief live muziek en een hapje en een drankje.
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