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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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Krant niet ontvangen, 
laat het ons weten

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.
De krant verschijnt 5 keer per jaar in een
oplage van 8.500 exemplaren.
Bezuidenhout Nieuws 42 wordt bezorgd
in de week van 19-26 juni.
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Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 
Marjon Damen, Roeland Gelink
Jarina Hamidullahkhan, 
John Hermse, Mark Hoogland, 
Ellie Melis, Evelien ter Meulen, Roos Pols,
Patrick Regan, Petra van der Vlugt, 
Floor Zoet

Fotografie
Ariane Gordijn, Roel Rozenburg,
Willem Verheijen

Vormgeving
Leo Leeflang

Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@zonnet.nl.
Jaap Venneman
Voor mogelijkheden en tarieven zie 
www.bezuidenhout.nl knop ‘wijkkrant’.

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

Tarieven Bezuidenhout Nieuws
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws tegen scherpe 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

U wilt ook graag adverteren in Bezui-
denhout Nieuws, maar u heeft nog
geen advertentie? De redactie helpt
graag met het schrijven van een pak-
kende tekst en een passende vormge-
ving tegen een schappelijke prijs.
Meer weten? Neem contact op met 
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
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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.

Sinds 1998 maatwerk 
voor uw VvE
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Mom in balance

‘Hé joh, ze zijn zwanger’ 
Stilzitten tijdens de zwangerschap? De dames van Mom in Balance peinzen er niet over. Een keer per week komt
de groep zwangere vrouwen in het Haagse Bos bij elkaar voor een uur intensief sporten. Trainster Saskia Rutgrink:
‘Sommigen komen en denken: ‘Een groep zwangere vrouwen, die kan ik wel bijhouden’. Dat valt soms vies tegen.’

Terwijl het langzaam donkerder wordt en
de wind steeds kouder aanvoelt, verzame-
len de dames van Mom in Balance zich bij
het Spaarwaterveld. Klaar voor een inten-
sieve training. ‘We krijgen veel verraste
voorbijgangers’, vertelt trainster Saskia
Rutgrink. ‘’Hé joh, ze zijn zwanger’, horen
we dan. Maar zwangere vrouwen kunnen
bijna alles nog gewoon.’
En dat kunnen ze zeker. De les bestaat uit
hardlopen, spieroefeningen, rekken en
strekken. Onder leiding van Rutgrink, die
zelf twee kinderen heeft en in de Theresia-
straat woont, volgt alles elkaar in rap
tempo op. Ze trekt de dames als een boot-
camp instructeur door de activiteiten
heen. ‘Nog even de tanden op elkaar, drie,
twee, nog één keer, en doe maar een
rondje om het veld.’ Menig mens zou er
moeite mee hebben, ‘maar iedereen mag
het in zijn eigen tempo doen. Het moet
wel leuk blijven.’
Misschien nog wel het meest verbazing-
wekkend is de fitheid van sommige van de
hoogzwangere vrouwen. ‘Het gebeurt wel
dat er iemand van tien weken komt die
het misschien niet gewend is om te spor-
ten. Die kan het dan veel zwaarder hebben
dan iemand van dertig weken die wat 
fanatieker is.’

39 weken
Coralie van der Sijs is het meest ervaren lid
van de groep. Met 39 weken staat haar be-
valling voor de deur, maar ze doet nog
steeds mee. ‘Ik voel me nog ontzettend fit
en van thuis zitten word je alleen maar
moe. Als ik nog niet bevallen ben, doe ik
volgende week ook gewoon weer mee.
Dan zou ik de tweede worden die de veer-
tig weken haalt.’
Deze mentaliteit is volgens Rutgrink teke-
nend voor de vrouwen. ‘Door weer en wind
zijn ze echt elke week van de partij. In dat
opzicht zijn het echte bikkels. Ik heb in an-
derhalf jaar maar één les niet door laten
gaan. Toen bliksemde het en dat vond ik
iets te riskant. Verder zijn ze er altijd.’
Zelf miste de coach een sportieve uitlaat
tijdens haar zwangerschap. ‘Ik deed aan
waterpolo, maar op een gegeven moment
mocht ik van mijn teamgenoten niet meer
meedoen omdat ze zich zorgen maakten.
Toen ben ik op de bank beland en twintig
kilo aangekomen. Daarom vind ik het zo
leuk om nu voor deze groep te staan.’

Voordelen
Los van het op peil houden van het ge-
wicht, heeft sporten tijdens de zwanger-
schap volgens de trainster veel meer

voordelen. ‘Je traint spieren die je nodig
hebt tijdens de bevalling. Zowel de dames,
als de verloskundigen laten eigenlijk altijd
wel weten dat de bevalling soepeler ver-
liep en het herstel na de bevalling sneller.’ 
Vaak komen de dames volgens Rutgrink
als moeder terug bij de ‘Back in Shape’ les-
sen die ook door Mom in Balance worden
verzorgd. ‘Daar kunnen vrouwen rustig
weer gaan sporten na de bevalling. Ko-
mende zaterdag mogen ze hun kindje
meenemen. Dan doen we squats achter de
buggy.’
Tegen het einde van de training worden er
nog wat armspieroefeningen gedaan. Rut-
grink loopt voor de dames heen en weer
en probeert ze door de laatste loodjes
heen te trekken. ‘Als je straks urenlang met
je kindje in je armen staat omdat het niet
wil slapen, dan realiseer je je: hier heb ik
het allemaal voor gedaan.’ 

Coralie van der Sijs is inmiddels bevallen
van een gezonde dochter.

Door Patrick Regan

De dames van Mom in 
Balance zijn echte bikkels.
(Foto: Willem Verheijen)



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

Iedereen kan wel eens een hel-
pende 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 
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

Maakt u al gebruik van de 
Burenhulpcentrale? 

Bel 070-2629999 

of kijk op 

www.burenhulpcentrale.nl

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

Nette Nederlands sprekende, flexibele en betrouwbare 
vrouw met uitstekende referentie biedt zich aan voor 
huishoudelijk werk tel: (06) 45 23 60 03

Huishoudelijk werk 
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Antikraak wonen in een gebouw van 8.000 m²

Lange duistere gangen, holklinkende trap-
penhuizen, stilstaande liften, kelders met
zware metalen deuren en vele ruime ka-
mers. Met vier anderen wonen Wouter en
Desirée (beiden wilden liever niet met hun
achternaam in de krant) in het grote lege
pand aan de Koningin Marialaan dat
haaks staat op de Theresiastraat ter
hoogte van viskraam De Garnaal. Sinds
september 2009 staat het voormalige De-
fensiekantoor leeg en wordt het tijdelijk
bewoond. Desirée is bewoonster van het
eerste uur. ‘Ik kwam uit een relatie en had
snel woonruimte nodig. Een vriend droeg
me voor bij leegstandbeheerder Ad Hoc.
Voordracht is de enige manier om via hen
woonruimte te krijgen. De eigenaar wilde
het pand bewoond hebben en zo ben ik
hier gekomen.’ 
In 2004 nam het ministerie van Defensie
uit bezuinigingsoverwegingen afscheid
van het pand. Maar nog altijd zijn er spo-
ren uit dat tijdperk te vinden. Zo is in de
vloerbedekking van Wouters woonkamer
een groot logo van Defensie te zien. ‘Best
bijzonder’, meent hij. ‘Want van 2007 tot
2009 heeft de Vereniging Nederlandse Ge-
meenten hier gehuisd toen hun kantoor
aan de Willemshof werd verbouwd. Dat de
VNG hier heeft gezeten, merken we - al
wordt het al wel wat minder - tot op de
dag van vandaag. Lange tijd ontvingen we
veel aan de VNG gerichte post, zelfs per-
soonlijke brieven aan voorzitter Annema-
rie Jorritsma. Met het doorsturen van de
brieven zijn we inmiddels gestopt. Ook de
tijd dat we onbedoeld flessen wijn be-
zorgd kregen, is helaas voorbij,’ grapt Wou-
ter.

Balzaal
De antikraak bewoners betalen ieder een
paar honderd euro per maand voor hun tij-
delijk onderkomen. Desirée vertelt dat zij
en haar medebewoners regelmatig de
vraag krijgen of er in het pand nog woon-
ruimte beschikbaar is: ‘Dat lijkt voor het
oog misschien het geval te zijn, maar de

eigenaar wil niet meer bewoners in het
pand. Het is voldoende bewoond om kra-
kers buiten te houden. Bovendien is het
niet goed ingericht voor bewoning. Echte
keukenvoorzieningen zijn er niet, koken
doen we elektrisch, water tappen we af
van de kraantjes onder de wasbakken bij
de WC’s, en een fatsoenlijke badkamer ont-
breekt.’ 
Ondanks, of misschien wel dankzij de om-
standigheden kunnen de bewoners het
onderling goed met elkaar vinden. Af en
toe wordt er samen gegeten of een
drankje gedaan. Bijvoorbeeld in de ‘ge-
meenschappelijke keuken/woonkamer’. Of
in iemands kamer. Dat kan gemakkelijk,
aan ruimte geen gebrek. Een blik in de
kamer van één van de bewoners zegt ge-
noeg: een balzaal van bijna 20 meter lang
biedt meer dan voldoende plaats voor een
ruime zithoek, een van kratten gebouwde
bar, een pooltafel, een bureau en een bed.
Wouter heeft op de eerste verdieping een
aparte slaap- en woonkamer. De woonka-
mer - ook geen kleintje - is vanaf de There-
siastraat te herkennen aan de staande
verrekijker voor het raam. 

Feestjes
Een 8.000 m² groot pand, dat nodigt uit
om in rond te dolen of flinke feesten in te
geven. Wouter en Desirée vertellen dat op
de bovenste verdieping aan de kopse kant
in een penthouse diverse verjaardagen en
oud & nieuwpartijtjes zijn gevierd. Desi-
rée: ‘Erg leuk die feestjes allemaal, maar op
een gegeven moment werden er ook din-
gen gesloopt. En dat is niet de bedoeling.
We wonen hier met veel plezier en willen
dat zo houden. De eigenaar heeft wel
plannen om alles op te knappen en er ap-
partementen of huisvesting voor studen-
ten van te maken. Tot op de dag van
vandaag is het er niet van gekomen. Zo
lang het pand geen andere bestemming
heeft, hebben wij geen reden om ergens
anders te wonen.’ 

Door Mark Hoogland

Wouter en Desirée: ‘Zolang het pand geen andere
bestemming heeft, hebben wij geen reden om 
ergens anders te wonen.’ (Foto: Mark Hoogland)

    
     

 

   Makkelijk was het niet om in contact te komen met de antikraak bewoners in het voormalige kantoor van het
ministerie van Defensie aan de Koningin Marialaan. Het pand heeft maar één voordeur en geen deurbel. Uitein-
delijk reageerde Wouter vlot op een brief met het verzoek voor een interview. Samen met huisgenote Desirée
vertelt hij hoe het is om in dit 8.000 m² grote lege complex te wonen.
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Voor de zomer komt er een haalbaarheidsonderzoek naar een systeem dat de uitstoot van fijnstof van het ver-
keer op de Utrechtsebaan kan beperken. Met de steun van de gemeenteraad. Een belangrijk succes voor het bur-
gerinitiatief ‘Schone lucht in Bezuidenhout’ dat met veel inspanning, overredingskracht en uithoudingsvermogen
is bereikt.

‘Het is bewezen dat vuile lucht slecht is en
levens kost. Vooral ultrafijnstof dringt diep
door in de longen en heeft negatieve ge-
volgen voor de gezondheid, met name bij
kinderen.’ Dat stellen Rob van der Zwan en
Ad Wouters. Met het ophalen van de eer-
ste handtekeningen van wijkbewoners
startten de leden van de Werkgroep Bezui-
denhout-Midden in september 2012 het
burgerinitiatief ‘Schone lucht in Bezuiden-
hout’. Doel van dit initiatief: de gemeente
bewegen iets te doen aan de luchtvervui-
ling die het verkeer op de Utrechtsebaan
elke dag weer veroorzaakt. Gedacht wordt
aan een elektrostatisch ‘dak’. Bij dit sys-
teem zorgt een elektrisch veld voor het ‘af-
vangen’ van fijnstofdeeltjes uit de lucht.
Vervolgens slaan de deeltjes neer op een
plek waar ze onschadelijk zijn voor de om-
geving. Proeven hebben uitgewezen dat
dit systeem de uitstoot van fijnstof met 15
tot 30 procent kan beperken.

1.200 handtekeningen
Omdat de Werkgroep Bezuidenhout-Mid-
den aanvankelijk geen gehoor vond bij de

gemeente, werd besloten tot een burger-
initiatief. Daarbij geldt dat als er minimaal
duizend handtekeningen worden opge-
haald, de gemeenteraad een bepaald on-
derwerp op de agenda moet zetten.
Gewapend met die kennis opende het bur-
gerinitiatief ‘Schone lucht in Bezuiden-
hout’ een online petitie en doorkruiste Van
der Zwan meer dan een jaar lang met
handtekeningenlijsten de wijk. De reacties
die hij kreeg, hielpen hem om vol te hou-
den. ‘Ik kreeg veel feedback en vaak bleken
mensen enthousiast om iets te doen aan
schonere lucht in Bezuidenhout. Sommige
reacties waren echt hartverwarmend. On-
dertekenaars bedankt!’ 
Met die laatste opmerking verwijst Van
der Zwan naar de 1.200 handtekeningen
waarmee het Wijkberaad zich uiteindelijk
bij de griffie van de gemeenteraad meldde
en alle woordvoerders van de gemeente-
raadsfracties over luchtkwaliteit uitno-
digde voor een gesprek over het initiatief
in het eigen Wijk- en Dienstencentrum. Op
de PVV en de Groep De Mos na bleken alle
partijen geïnteresseerd. ‘En ze luisterden

allemaal heel goed naar onze argumen-
ten’, vertelt Wouters.

Bezorgde burgers
Een gesprek met de verantwoordelijke
wethouder verliep veel minder positief. ‘In
plaats van als bezorgde burgers werden
wij ontvangen alsof wij de vijand waren.
Binnen twintig minuten stonden we weer
buiten.’ Belangrijkste boodschap van de
wethouder was dat Den Haag in 2015 al zal
voldoen aan de Europese normen voor
luchtkwaliteit. ‘Op gezag van allerlei ge-
leerden zeggen wij echter dat die normen
niet goed zijn. De Wereldgezondheidsor-
ganisatie wil die Europese normen niet
voor niets halveren. Bovendien’, vinden
Wouters en Van der Zwan, ‘is luchtkwali-
teit nooit voldoende.’ 
Bij de behandeling van hun voorstel in de
gemeenteraad vonden zij alsnog de beno-
digde steun. Een motie van de PvdA om
een haalbaarheidsonderzoek te laten
doen, kreeg een ruime meerderheid. ‘Het
was leuk om daar even mede-wetgever te
zijn en ons eigen voorstel te verdedigen.
En het was mooi om bij de stemming een
muur van vóór ons voorstel stemmende
mannen en vrouwen op te zien staan’, ver-
telt Wouters. De gemeente heeft inmid-
dels laten weten dat een extern bureau de
opdracht heeft gekregen om het haalbaar-
heidsonderzoek uit te voeren. Afhankelijk
van de uitkomst zou een fijnstofreductie-
systeem op zijn vroegst volgend jaar kun-
nen worden gerealiseerd. Voor Wouters en
Van der Zwan zou dat de echte bekroning
op hun werk zijn.

Door Roeland Gelink

‘Schone lucht in Bezuidenhout’ 

Loon naar werken voor burgerinitiatief 

Rob van der Zwan (links) en Ad Wouters: 
‘Luchtkwaliteit is nooit voldoende.’ 
(Foto: Ariane Gordijn)



Eind februari heeft atelier Vetro Colorito, het
glasatelier van Irene van der Does de Bye,
een prachtig onderkomen gevonden in het
markante schoolgebouw aan de Van
Heutszstraat 12, vlak achter het Stadsdeel-
kantoor. 
In het glasatelier kunt u terecht voor glas-
kunst en glas-in-lood. Irene maakt kleur-
rijke glasobjecten voor binnen en buiten.
Glas-in-loodramen in alle stijlen maakt zij in

opdracht. Daarnaast verzorgt zij cursussen
en workshops in diverse glastechnieken op
allerlei niveaus. Zij is al meer dan 10 jaar
actief als docent. 

Irene: ‘De meeste cursisten beginnen met
glas-in-lood. Soms vanwege de belangstel-
ling voor dit mooie, oude ambacht, maar
vaak ook omdat men graag zelf de originele
ramen in eigen huis in de oude glorie wil
herstellen.’

Glas-in-lood is een bekende techniek, even-
als glas-in-koperfolie, ook bekend als ‘tif-
fany’. Meer recent is glasfusing in de
belangstelling komen te staan. Hierbij wor-
den stukken glas versmolten tot een nieuwe
glasplaat. Van zo’n zelfgemaakte glasplaat
kan men schalen, objecten en sieraden
maken. 

Zij vervolgt: ‘Vaak begint een cursist met
één techniek en raakt vervolgens geïnteres-
seerd in een andere. Dan blijkt dat het alle-
maal met elkaar te combineren is. De
mogelijkheden met deze relatief eenvoudige
glastechnieken zijn eindeloos. Tijdens een

les buitelen de ideeën vaak over elkaar
heen. Ik vind het altijd weer erg leuk om te
zien dat ook anderen besmet raken met het
glasvirus. Ik werk nu 15 jaar met glas en ik
vind het nog steeds fantastisch!’

In 2011 heeft Irene Glasacademie Colorito
opgezet. De glasacademie biedt een gevari-
eerd programma voor aankomend professi-
onals waarin naast aandacht voor techniek
en creativiteit plaats is ingeruimd voor de
zakelijke kant van het ondernemerschap. 
De glasacademie is onderdeel van atelier
Vetro Colorito.

Het atelier is te be-
zoeken op afspraak.
U bent ook welkom
tijdens de Pareldag
op 24 mei. Of neem
contact op met Irene:
06 39 22 98 14,

irene@vetrocolorito.com, of kijk op
www.vetrocolorito.com en 
www.glasacademie.nl.

Lunchroom & Catering

In de week van 12 tm 18 mei

vieren wij het 4 jarig bestaan. 

Alle Illy koffie en 15 smaken 

verse thee voor maar 1 euro. 

Gratis grabbelton voor 

de kinderen.

4 jaar

Theresiastraat 142 - Den Haag - 070 385 82 61
www.nieuwengelhard.nl 

Aktie week

Glasatelier en glasacademie in Bezuidenhout

(advertorial)
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De winkel valt niet zo op, maar toch zit de Brood-Kaasshop ‘De Laan’ er al een hele tijd. Precies op de hoek van
de Stuyvesantstraat en de Laan van Nieuw Oost-Indië runt Robert Boer zijn buurtwinkel. Komende juni zit hij er 
twintig jaar. 

Brood-Kaasshop ‘De Laan’ al 20 jaar als eerste open

Robert Boer: ‘Ik ben de
enige in Den Haag die
om 06.00 uur zijn win-
kel opent.’ (Foto: Ariane
Gordijn)

Boer was ooit bedrijfsleider in een super-
markt. Hij gaf er leiding aan 48 man perso-
neel, maar dat gaf alleen maar gedoe. ‘Ik
wilde alles zelf in de hand hebben en geen
telefoontjes meer in de ochtend van me-
dewerkers die zich ziek melden. Uiteinde-
lijk ben je zelf het hardst aan het werk.
Dan kan ik beter voor mezelf beginnen.’ En
zo begon Boer met zijn brood- en kaaswin-
kel. 

Door het wegvallen van kruideniers,
groenteboeren en slagers in de buurt is
Boer van lieverlee meer verschillende pro-
ducten gaan verkopen. In de loop der jaren
heeft hij alles in het assortiment wat een
gewone supermarkt ook heeft. Van katten-
grit tot en met medicijnen en van fruit tot
en met hagelslag en schoonmaakproduc-
ten. En ondanks dat de winkel klein is, past
het allemaal. 

Trots
Het meest trots blijft Boer op zijn brood en
kaas. Brood wordt iedere ochtend voor
05.00 uur geleverd door een warme bak-
ker uit Schiedam. Boer: ‘Het brood is op
ambachtelijke wijze bereid. Het is geen fa-
brieksbrood en dat proef je.’ Zijn kaas haalt
hij ook uit de buurt. ‘Van een boer uit Zoe-
terwoude betrek ik verschillende rauw-
melkse kazen, zoals jong, belegen, oud en
komijn. En bij een andere boer uit de buurt
haal ik een bijzondere jonge kaas, die vier
weken extra is gerijpt. Deze kazen, samen
met het verse brood, maken dat de klan-
ten blijven terugkomen.’

Boer onderscheidt zich met zijn buurtwin-
kel van de andere (buurt)supers op nog
een punt. Iedere ochtend gaat de winkel-
deur om 06.00 uur van het slot. ‘Ik start ie-
dere ochtend om 05.00 uur, dan bereid ik

me voor en bak verschillende broodjes in
de oven. Een uur later komen de eerste
klanten. Dit zijn met name mensen die uit
de nachtdienst komen en klanten die
graag hun dag beginnen met een vers
croissantje. Ik ben de enige in heel Den
Haag die zo vroeg zijn winkel opent.’ 

Hoeveel jaar denkt Boer nog door te gaan?
‘O, geen idee. Aan stoppen denk ik hele-
maal nog niet. Ik zou niet weten waarom.
Ik heb tevreden klanten die me goed
weten te vinden. Ja, de crisis merk je best
wel, maar ach, het is een kwestie van ge-
woon doorgaan. Over de toekomst denk ik
ook niet echt na.’

Door Mark Hoogland
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‘Goud voor Bezuidenhout’. Dat is het
motto van het Bezuidenhoutfonds. Anita
Regout, een van de drie bestuursleden,
legt dat uit dat het fonds lokale projecten
wil stimuleren, die kunnen bijdragen aan
het verbeteren van de kwaliteit van leven
in de wijk en die het onderling contact en
de samenwerking tussen bewoners kun-
nen bevorderen. ‘We hebben het fonds
niet opgericht omdat er iets mis zou zijn
met de wijk’, legt ze uit, ‘maar omdat we
enthousiast zijn over Bezuidenhout en als
ondernemers graag iets terug willen doen
voor onze wijk’.
Het idee voor het fonds werd geboren tij-
dens een bijeenkomst van het onderne-
mersnetwerk Bezuidenhout. Regout: ‘Daar
zijn inmiddels zo’n 150 ondernemers -
vooral zzp’ ers - uit de wijk bij aangesloten.
Rob Velders, de initiatiefnemer van dit net-
werk, bedacht dat, als al die ondernemers
een klein geldbedrag in een pot zouden
doen, een heel mooi bedrag zou kunnen
ontstaan om iets leuks mee te doen in de
wijk.’  

www.bezuidenhoutfonds.nl
Samen met de medebestuursleden Paul
van der Plasse en John Dullaart en een
aantal enthousiaste ondernemers, is Re-
gout dit plan verder gaan uitwerken. In-
middels is er een stichting opgericht en
wordt er druk gewerkt aan de website van
het fonds. Het idee is dat iedere bewoner
van Bezuidenhout via deze website een
project kan indienen. Vervolgens kan er op
de site gestemd worden op de projecten.
Uiteindelijk bepaalt het bestuur (mede op
basis van het aantal stemmen) welke pro-
jecten in aanmerking komen voor een bij-
drage uit het fonds. 
Het fonds wordt gevuld met de bijdragen
van het ondernemersnetwerk en de stich-
ting Lokale Fondsen Nederland, die heeft
toegezegd het binnengekomen bedrag te
verdubbelen. Daarnaast zijn de initiatief-

nemers van plan om bij bedrijven in de
wijk langs te gaan voor een bijdrage.

Ideeën
Regout geeft aan dat het Bezuidenhout-
fonds in eerste instantie vooral ideeën uit
de wijk wil ophalen die kunnen bijdragen
aan het welzijn van Bezuidenhout. ‘We
willen dus niet al van te voren gaan opleg-
gen om wat voor soort projecten het moet
gaan. Na het bericht in de laatste Bezui-
denhout Nieuws hebben er al mensen ge-
beld met een idee voor een project. Die
ideeën kunnen vanaf nu dus via de site
worden ingediend. We zijn heel benieuwd
wat er allemaal gaat komen.’

De stichting wil binnenkort een geschikt
evenement in de wijk aangrijpen als offici-
ële ‘kick off’ voor haar activiteiten. Welk
evenement dat zal zijn, wordt zo spoedig
mogelijk bekend gemaakt. Houd de web-
site in de gaten voor meer info.

Door Marjon Damen

Enthousiaste ondernemers in onze wijk hebben het Bezuidenhoutfonds opgericht. Met het fonds willen ze bijdra-
gen aan het welzijn, de ontwikkeling en de samenhang in de wijk. Bewoners van Bezuidenhout kunnen projecten
voor het fonds indienen via de nieuwe website www.bezuidenhoutfonds.nl.

Het team van het Bezuidenhoutfonds. V.l.n.r. Paul
van der Plasse (Penningmeester), Karen Kamme-
raat, Anita Regout (voorzitter), Chantal Linneman
Tim Osorio Rodriguez (van lokalefondsen.nl), 
Ariane Gordijn en Rob Velders. Mede-bestuurslid
John Dullaart kon helaas niet bij de foto shoot
aanwezig zijn.

Bezuidenhoutfonds

Goud voor Bezuidenhout

Heeft u een idee voor een (niet com-
mercieel) project in de wijk? Ga dan
naar www.bezuidenhoutfonds.nl en
dien het in. Minimaal één keer per half
jaar en maximaal één keer per kwartaal
worden projecten geselecteerd die fi-
nancieel door het fonds ondersteund
gaan worden. 
Op de site vindt u meer informatie over
de voorwaarden waar projecten aan
moeten voldoen. De belangrijkste zijn:
degene die het project aanmeldt, moet
er een eigen inbreng in hebben; 
het project moet worden uitgevoerd in
Bezuidenhout en de cohesie, het wel-
zijn en/of de leefomgeving in de wijk
bevorderen.
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Vrijmarkt weer terug op Spaarwaterveld

Net als eerdere jaren op Koninginnedag
wordt het ook dit jaar op zaterdag 26 april
weer een groot feest op het Spaarwater-
veld. Naast de vrijmarkt zijn er tal van acti-
viteiten. Zo kunnen kinderen zich laten
schminken, meedoen aan een circus work-
shop of zich uitleven op een springkussen. 

Van 10.00 tot 15.00 uur
Het opbouwen van de vrijmarkt start om
9.00 uur. De verkoop begint om 10.00 uur.
En rond de klok van 15.00 uur gaat de
poort weer dicht. Op de vrijmarkt zullen
geen handelaren en professionele verko-
pers worden toegelaten. Er is alleen plek
voor particulieren. De verkoop van etens-
waren en levende have is niet toegestaan. 

Gouden tips
Tips van een doorgewinterde ‘Spaarwater-
veldzitter’:

� Kom op tijd, dan kun je nog een leuk
plekje uitzoeken. 

� Neem, zeker als je wat ouder bent, een
stoeltje mee. Uren op een hard veld zit-
ten, is niet comfortabel. Alhoewel het

wel leuk is om op terrein rond te lopen,
want er valt genoeg te beleven en je
komt altijd wel bekenden tegen. 

� Vergeet de zonnebrandcrème en je -
petje niet, want het weer wordt fantas-
tisch. Pessimisten mogen een regenjas
en vuilniszakken meenemen om zich-
zelf en hun spulletjes droog te houden.  

� Koester de gedachte dat meedoen ook
hier belangrijker is dan veel geld verdie-
nen.

� Heb vooral plezier: er is niks leukers dan
met gezellige mensen om je heen in de

zon je spulletjes verkopen. Ga lekker
met vrienden een dagje in de zon zit-
ten, en als je iets verkoopt is dat mooi
mee genomen. Veel plezier!!!

De vrijmarkt 2014 is mogelijk dankzij de
inzet van vrijwilligers. Tijdens de vrijmarkt
zelf kan de organisatie nog enkele vrijwilli-
gers gebruiken. Als u van deze dag voor de
wijk een geweldig feest wilt maken, meld
u dan aan bij het Wijkberaad Bezuiden-
hout: 070 - 3150902 of via wijkberaad@be-
zuidenhout.nl.

Na een jaar afwezigheid is hij weer terug: de vrijmarkt op het Spaarwaterveld aan de Theresiastraat. Op 26 april,
op Koningsdag, kunt u er opnieuw terecht voor en met tal van leuke spulletjes. En natuurlijk ook voor heel veel
gezelligheid. 

nummer 41 - april 2014 -www.bezuidenhout.nl

In de rubriek Toen | Thans combineert Roel Rozenburg twee passies: prentbriefkaarten van Bezuidenhout uit de periode 1900-1935 en
fotograferen. De kaarten van Toen komen uit zijn privéverzameling. De foto’s van Thans ‘schiet’ hij speciaal voor Bezuidenhout Nieuws
op precies dezelfde plek als de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen in de Rijnstraat. Deze vormde in het verleden het randje
van Bezuidenhout. Vroeger liep de Bezuidenhoutseweg namelijk door tot aan het Staatsspoor (nu Centraal Station). 

ThansToenToen
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In Bezuidenhout zetten tal van vrijwilligers zich in voor andere mensen in de buurt. Ook Annemiek Tromp. 
Bijna alles waarmee ze zich in de wijk bezighoudt, heeft te maken met groen en duurzaam.

Wat doet u in het dagelijks leven?
Ik ben landschapsarchitect en planoloog.
Na heel lang bij het ministerie van Land-
bouw te hebben gewerkt, houd ik me nu
bij Rijkswaterstaat bezig met vormgeving
en duurzaamheid. Dan gaat het bijvoor-
beeld om het verfraaien van geluidsscher-
men langs de A2 met vogels van de
graficus M.C. Escher. Maar hier in de wijk
denk ik aan het gebruik langs de Beatrix-
laan van kletterend water om het geluid
van de Utrechtsebaan te bufferen. Mensen
horen toch liever water dan verkeer.

Wat doet u voor de wijk?
Ik zit in de gebruikersgroep van het
Haagse Bos, waar ik bijvoorbeeld graag
nog meer fietspaden zou zien, vooral rich-
ting Benoordenhout. Verder ben ik lid van
het wijkberaad en de werkgroep Duur-
zaam Bezuidenhout. In Bezuidenhout-
Midden, waar ik woon, heb ik me
beziggehouden met het groen nadat de
straten hadden opengelegen voor werk-
zaamheden aan de riolering. We hebben
toen het bomenplan met de gemeente
doorgenomen. Aan de overkant van mijn
straat staan nu ook bomen, dat mocht
eerst niet.

Waarom?
Ik kom uit het oosten van Nederland, dus
voor mij is een groene buitenruimte altijd
heel belangrijk geweest, ook voor kinde-
ren. Toen we hier eind jaren tachtig kwa-
men wonen, ben ik gelijk betrokken
geraakt bij de Schenkstrook die de ge-
meente toen helemaal wilde volbouwen.
Het is belangrijk om iets voor de maat-
schappij terug te doen en wat is er gemak-

kelijker dan dat dichtbij te doen? Vlak ach-
ter ons, waar nu de Prinsenhof staat, heb-
ben we op een braakliggend terrein waar
werd gedeald en wildgeparkeerd ooit in
een weekend een park aangelegd.

Hoeveel tijd bent u ermee kwijt?
Bij vlagen ben ik er veel mee bezig, maar
aan vergaderen ben ik gemiddeld een
avond per week kwijt en in het weekend
steek ik er natuurlijk ook nog wel tijd in. 

Wat betekent dit voor u persoonlijk?
Ik krijg er heel veel energie van. En het is
leuk om in een wijk te wonen waar je de
mensen kent. Daardoor wordt het ook
echt jouw wijk. Het is heel mooi dat nu in
het voorjaar de gordijnen weer open gaan,
dat je met elkaar over de heg staat te pra-
ten. Als ik hier in de straat met de boom-
spiegels bezig ben, maak ik altijd wel een
praatje. 

Welke vrijwilliger in onze wijk zou u in
het zonnetje willen zetten? E-mail bezui-
denhoutnieuws@gmail.com

Door John Hermse

Vrijwilliger in het zonnetje

‘Voor mij is de groene buitenruimte altijd 

belangrijk geweest’

Annemiek Tromp: ‘Wat is er makkelijker dan dicht-
bij iets voor de maatschappij te doen?’ 
(Foto: Ariane Gordijn)
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Maak van uw straat een bloemenstraat
Afgelopen jaren zijn de straten van Bezuidenhout-Midden een voor een opgesierd met bloeiende boomspie-
gels. Het project startte in de De Carpentierstraat waar wijkbewoner Antoon Moonen als experiment wat
stokrooszaden aan de voet van de boom voor zijn huis zaaide. Het uitbundig bloeiende resultaat werkte
aanstekelijk en met de zaadoogst van dat jaar kon hij het volgende jaar ook de boomvoeten in buurstraten
van stokrozen voorzien. Inmiddels zijn we vier jaar verder en breidt het project zich met hulp van vrijwilli-
gers steeds verder uit.    

Afgelopen najaar is er 15 kilo stokrooszaad geoogst
dat nu klaar ligt om weer uitgezaaid te worden. Op
veler verzoek zullen naast de straten in Bezuiden-
hout-Midden ook verschillende straten in Bezui-
denhout-Oost worden ingezaaid. Daarvoor komen
in eerste instantie alleen de bredere straten in aan-
merking. Het project wordt inmiddels ook door an-
dere organisaties ondersteund. De groenbeheerder
van het stadsdeel laat de boomspiegels prepareren
en levert gereedschap. Het wijkberaad heeft subsi-
die aangevraagd en zelfs de kindergroep van VOOR-
welzijn is betrokken en heeft in maart tijdens vier
vrijdagmiddagen helpen zaaien. 

Meehelpen
Afgelopen jaar waren er al verschillende enthousi-
aste vrijwilligers die hielpen met de zaadoogst. Nu
het project zich steeds verder uitbreidt zal de orga-
nisatie ook verbreed moeten worden. Daarom zijn
de initiatiefnemers op zoek naar ondersteuners die
bereid zijn om in hun eigen straat enkele keren per
jaar wat onderhoudswerk te verrichten. Komt u ook
helpen?
Er zijn vier onderhoudsmomenten. In het voorjaar
zaaien, onkruid wieden en uitlopers van de bomen
wegsnoeien. Als het lang niet regent af en toe
water geven. Stokrozen zijn echte overlevers, ze
groeien makkelijk en zijn niet kieskeurig. Tijdens de
bloei moeten de overhangende stengels opgebon-
den worden. 
In het najaar wordt een paar keer een collectieve
‘seedhunting’ georganiseerd, een oogstfeest waar-
bij zoveel mogelijk mensen worden betrokken. Na
afloop is er een ‘potluckparty’ waarbij iedereen iets

te eten of te drinken meeneemt. In november moet
er nog een keer de straat langsgegaan worden om
de uitgebloeide stengels af te knippen. In totaal
vier of vijf keer per jaar een paar uurtjes werk. De
beloning voor al dit werk is een zomerstraat vol
kleurige bloemen, die ook bijen en vlinders aantrek-
ken.

Informeren en communiceren
Een wijkproject als dit staat of valt met goede com-
municatie. Met de website www.stokrozen.nl, huis-
aan-huis-flyers, artikelen in de wijkkrant en een
digitale stokroos-alert worden vrijwilligers onder-
steund.
De allereerste informatieavond vindt plaats op
dinsdag 22 april in het Wijk- en Dienstencentrum
aan de Johannes Camphuijsstraat. Om 19:45 uur
staat de koffie klaar. Vanaf 20.00 tot 22.30 uur
hoort u hoe u kunt meehelpen om van uw eigen
straat een bloemenstraat te maken.

Door Antoon Moonen en Aletta de Ruiter  
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Bijzondere buur Stephan Fransen

Via Iran naar Wimbledon
Toen hij zeven jaar geleden als veelbelovend tennistalent van de middelbare school kwam, wilde Stephan Fran-
sen niets anders dan als tennisprof in de voetsporen treden van Richard Krajicek. Met Wesley Koolhof als vaste
dubbelspelpartner denkt hij nu een goede kans te maken op een optreden op het prestigieuze Wimbledon.

Stephan Fransen is net terug in de There -
siastraat na drie succesvolle tennisweken
in het Iraanse vakantieoord Kish Island.
Niet direct een plaats die je associeert met
tennis, maar een eerste kennismaking op
zijn 18de beviel zo goed, dat Fransen er re-
gelmatig terugkomt. ‘Voor het tennis is
het echt perfect: het verblijf en het eten
zijn er goedkoop, de reis er naartoe is niet
duur en er zijn genoeg trainingsbanen en
andere faciliteiten om goede toernooien
te spelen.’
Met zijn tennispartner Wesley Koolhof
speelde Fransen in Iran maar liefst drie
toernooien achter elkaar. Dat leverde het
koppel één eerste plek en twee finale-
plaatsen op, maar het grote doel dit jaar is
meedoen aan Wimbledon. ‘Om dat te be-
reiken zijn we vorig jaar alles samen gaan
doen, veel wedstrijden gaan spelen, en
sindsdien zijn we goed vooruitgegaan.’ In
november behaalde het tweetal een eer-
ste zege op een Challenger-toernooi in
Ecuador, en in december werden ze Neder-
lands tenniskampioen dubbelspel tijdens
de Masters in Rotterdam. ‘Dat was voor
ons een mooie bevestiging dat we op de
goede weg zijn en dat er voor ons toe-
komst in het dubbelspel zit.’

Investeren
Fransen woont vanaf zijn geboorte in Be-
zuidenhout. Hier werd hij ook besmet met
het tennisvirus. ‘Ik speelde als kind dagen
achter elkaar op Sportcentrum Maria-
hoeve, net als Richard Krajicek.’ Ontdekt
als talent door de tennisbond nam Fran-
sen het in nationale jeugdtoernooien vaak
op tegen een andere veelbelovende ten-
nisser uit de regio, Thiemo de Bakker. 
Sinds zijn 18de tennist Fransen fulltime.
Meer dan financieel quitte spelen is er nog
niet bij. ‘Ik verdien wel wat door competi-
tie te spelen in Nederland en Duitsland,
maar verder is het vooral investeren. Ge-

lukkig zijn mijn ouders voor mij een grote
steun.’ Om als tennisprof zijn broek te kun-
nen ophouden, is deelname aan de hoog-
ste categorie toernooien noodzakelijk. ‘Het
startgeld voor die toernooien is zo hoog,
dat je er wel geld aan overhoudt.’

165ste
Toen een blessure hem enkele jaren gele-
den het spelen een half jaar onmogelijk
maakte, begon Fransen aan een opleiding
tot personal trainer. Met een nieuwe car-
rière wil ik in ieder geval in de sport blij-
ven. Ik heb die opleiding nu voor de helft
gevolgd en beschik inmiddels over het di-
ploma fitness coach.’ Maar de droom om
van zijn hobby zijn beroep te maken, heeft
hij nog niet opgegeven.   
Daarom besloot hij anderhalf jaar terug
ook om zich vooral op het dubbelspel te
concentreren. De krachtenbundeling met
Wesley Koolhof (afkomstig uit Duiven)

heeft, zoals gezegd, zijn eerste vruchten
afgeworpen. Ze staan nu 165ste op de ATP
dubbel wereldranglijst en moeten stijgen
naar plaats 125 om een kans op Wimble-
don te maken. ‘We hebben nu ook een ge-
zamenlijke trainer en de CIC Group doet
ons management.’ Met dezelfde racket- en
kledingsponsor en een eigen website -
www.fransenkoolhof.nl - doen Fransen en
Koolhof er alles aan om uit te stralen dat
ze een professioneel team vormen op weg
naar de top. ‘Wij hebben onlangs ook met
Jacco Eltingh gesproken, omdat zijn dub-
bel met Paul Haarhuis een beetje ons voor-
beeld is.’

Door Roeland Gelink

Stephan Fransen (links) en Wesley Koolhof: ‘We
zijn op de goede weg.’ (Foto: Ariane Gordijn)



� 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

Nico's Snackbar

Nico’s Snackbar maakt zijn ijs zelf!

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

Wij hebben een paasijsje voor
slechts €1,59 met vers fruit of 

advocaat en een paasei!

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

Lunchroom & Catering
Theresiastraat 142 - Den Haag - 070 385 82 61

www.nieuwengelhard.nl 
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Jong Bezuidenhout

Het groene schoolplein 

Bezuidenhout Nieuws heeft weer de hulp ingeroepen van enkele piepjonge verslaggevers en persfotografen. 
Dit keer kinderen van de Liduina Basisschool. 

Kinderkabinet 
Wij als Liduina Basisschool hebben een
kinderkabinet op school. Het kinderkabi-
net bestaat ondertussen uit leerlingen uit
de groepen 5 t/m 8. 

Verkiezingen
Ieder schooljaar worden er verkiezingen
gehouden in de groepen 5 t/m 8. Als je
mee wil doen, gaat het zo: iedere deelne-
mer bedenkt leuke en goede ideeën. Tij-
dens een presentatie vertel je jouw ideeën
aan de rest van de klas. Als de klas jouw
ideeën goed vindt, dan word je uitgeko-
zen. Per groep mag er één leerling in het

kinderkabinet. Het kinderkabinet probeert
de school beter te maken door hun ideeën.
Daarnaast bedenkt het kinderkabinet ook
acties, zoals het groene schoolplein en de
schoolwaaier. 

Vergaderingen
Wij hebben vaak op donderdag een verga-
dering. De vergadering word geleid door
meester Yuri. Tijdens de vergadering heb-
ben wij het over dingen die we op school
beter kunnen maken. Een voorbeeld hier-
van is dat de fietsenstalling wel eens een
keer wat verf verdient en dat wij graag
meer boeken zouden willen. 
Tijdens de vergaderingen bekijken wij ook

de ideeënbus. Deze brievenbus is bedoeld
voor alle leerlingen van de Liduina om
goede ideeën in te stoppen. Enkele ideeën
die in de brievenbus worden gedaan zijn:
toiletcompetitie organiseren waarbij de
leerlingen een toilet adopteren en hier zelf
voor moeten zorgen. De winnaar krijgt
dan de gouden wc-borstel. Er worden ook
vaak ideeën in de brievenbus gedaan zoals
een lift in de school, maar dat is natuurlijk
onrealistisch.
Het kinderkabinet mag ook nieuwe ouders
rondleiden bij hun kennismakingsgesprek.
Dit vinden wij speciaal, omdat het leuk is
om te vertellen over onze school. 

Iedereen op school is trots op het kinder-
kabinet. Ondertussen bestaat het kinder-
kabinet al vier jaar en dat verdient wel een
groot applaus. Wij als leerlingen van de Li-
duina vinden het kinderkabinet een goed
idee en hopen dat het voor altijd zal blij-
ven bestaan.

Door Roos Krikke, Britt ter Walt en 
Annemoon Campos (allen groep 6/7)

De geschiedenis van ons schoolplein. Het
begon allemaal twee jaar geleden, met
een saai schoolplein. De oudercommissie
van de Liduina kwam met het idee om het
plein te veranderen in een groen school-
plein. Dit hadden ze gezien op andere
scholen, waar het prachtig was en de kin-
deren het erg naar hun zin hadden. De ou-
dercommissie bedacht: zo’n schoolplein
moeten wij ook hebben op de Liduina. De
kinderen leren op deze manier veel over de
natuur en spelen op een andere manier.
Samen met de meester/juffen en de kin-
deren hebben zij toen een mooi school-
plein bedacht.

Het schoolplein is prachtig geworden. Wat

hebben wij allemaal gekregen? Wij heb-
ben veel hulp gekregen van ouders en de
gemeente. Met deze hulp hebben wij een
schoolplein met een glijbaan, een zand-
bak, plantjes, een klimboom, een wilgen-
tunnel, wilgenhutje, kunstgras,
perenbomen, een theaterbankje van
steen, houten ballenvangers, knuppel-
paadjes, klimop, en nog mooie grote
bomen. In het begin was het schoolplein
nog niet bijzonder, maar toen de plantjes
en de perenbomen uitkwamen werd het
een mooi en een vrolijk schoolplein.

Elke leerling van de Liduina is blij met het
schoolplein en wij hebben allemaal
nieuwe spelletjes bedacht tijdens het bui-

tenspelen. Elke dag beleven wij opnieuw
avonturen op ons eigen schoolplein.  
De meningen van verschillende kinderen:
Wij vinden het schoolplein leuk, omdat je
altijd in de natuur zit.

Ik ben er blij mee. Twee jaar geleden had ik
echt niet zo’n natuurlijk schoolplein ver-
wacht. Eigenlijk ben ik liever op het
schoolplein dan in de klas.
De natuur is belangrijk en op deze manier
leren we dat nog sneller.
Dit is het leukste schoolplein van Neder-
land.

Door Asmae Bouyirdane en Vere 
(beide van groep 7)

Het kinderkabinet van de Liduina Basisschool met
meester Yuri en juf Ellen.



Autobedrijf Houtwijk v/h Garage Gordijn

Autobedrijf Houtwijk
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat Laan van N.O.I
(070) 383 84 05
info@autohoutwijk.nl
www.autohoutwijk.nl

Na 3 jaar onder leiding van 
Peter Pannekoek zijn we nu ook 
toe aan een nieuwe naam.
 

Bosscher-Advies
Uw Frans Recht Jurist

Mr Mireille Bosscher - 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?

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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De wijkmakelaar over

Mag ik verhuren of moet ik daarvoor
mijn hypotheekbank om toestemming
vragen? Dit is een van de vragen die wij
als makelaar dagelijks gesteld krijgen.
Met name in een tijd als deze kunnen
verkopers in de knel komen door de lage
verkoopprijzen en de hoge restschulden.
Zeker wanneer, wegens omstandighe-
den, niet gewacht kan worden met ver-
huisplannen. Zal de bank toestemming
geven als ik vraag mijn huis tijdelijk te
mogen verhuren? Wanneer u als regu-
liere huizenbezitter die vraag bij de hy-
potheekbank neerlegt, zal deze géén

toestemming geven. Een huurder geniet
immers huurbescherming en bij het uit-
blijven van betaling van de hypotheek-
last, kan het zijn dat de woning verkocht
moet worden. Het punt voor de bank is
dat een verhuurde woning een lagere
opbrengst heeft dan een niet-bewoonde
woning. Maar er is een uitweg om toch
tijdelijk te kunnen verhuren, namelijk via
de leegstandswet. Deze wet is in het
leven geroepen om te helpen in gevallen
waarbij een verkoop moeizaam verloopt
door een te hoge hypotheekschuld en
een lage verkoopprijs. Om van deze wet

gebruik te kunnen maken, moet wel aan
een aantal voorwaarden worden vol-
daan. Zo moet de woning minimaal twee
maanden te koop staan en te koop blij-
ven staan. Verder moet bij de gemeente
een vergunning worden aangevraagd.
Pas nadat de gemeente toestemming
heeft gegeven, kunt u uw woning verhu-
ren. De vergunning is geldig voor een pe-
riode van maximaal vijf jaar en kan
daarna weer worden verlengd. Daar-
naast geldt voor de verhuurder een op-
zegtermijn van maximaal zes maanden. 

De natuur-educatieve speeltuin op de Rei-
gershof is de 500ste speeltuin in Den
Haag. De speeltuin bestaat uit drie onder-
delen. Voor de peuters en kleuters is een
natuurbelevingstuin aangelegd met een
water- en zandspeelplaats, wilgenhutten
en speelheuvels met zitgelegenheid voor
bijvoorbeeld de (groot)ouders. Voor de gro-
tere kinderen komt er een miniatuurland-
schap gemaakt van slootjes, greppels en
eilanden die op diverse manieren worden
verbonden met vlotten, vlonders, boom-
stammen en stappalen. Op de eilanden
komen bomen, struiken en wilgenhutten.
Ook komen er mogelijkheden om zelf hut-
ten te bouwen. Kinderen vanaf 12 jaar kun-
nen straks op de verlengde dijk naar
hartelust klimmen over gespannen tou-
wen zonder de grond te raken. Een nieuwe
toegangspoort zorgt voor een directe ver-
binding tussen de verschillende speelon-

derdelen binnen en buiten de stadsboer-
derij. Omdat in deze tuin de beleving van
de natuur centraal staat wordt alleen ge-
bruik gemaakt van natuurlijke materialen
en Nederlandse houtsoorten.
Scouting Haagse Hout krijgt een eigen
stek in de natuurbelevingstuin.

Op woensdag 7 mei organiseert Reigers-
hof het jaarlijkse schaapscheerfeest.
Naast het scheren van de schapen, is er
een demonstratie wol spinnen en kunnen
kinderen een armbandje vilten, leren
breien, of een schaapje knutselen. 

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 Mark Aardse van Langezaal.

Op het terrein van Stadsboerderij Reigershof is het eerste deel van de natuur-educatieve speeltuin geopend. 
Dat gebeurde op 5 maart door wethouder Karsten Klein. In de speeltuin komen avontuurlijke speelplekken voor
alle leeftijden. Het tweede en derde deel zullen binnenkort klaar zijn. In de tussentijd is de stadsboerderij gewoon
open.

Tijdelijk verhuren
Mark Aardse van Langezaal

Makelaars (Foto: Fred Geelen)

Reigershof 

Natuur-educatieve speeltuin open



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

Het verhaal van wijn
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Bezuidenhout weer een stukje duurzamer
Bezuidenhout wil de meest duurzame wijk van Den Haag worden. Daarvoor zetten al heel wat bewoners, on-
dernemers, scholen en andere organisaties zich in. Zoals de winkeliersvereniging BIZ ‘De Straat’, de bibliotheek
Haagse Hout en de Van Hoogstratenschool. Soms maken ze daarbij gebruik van de adviezen van de werkgroep
Duurzaam Bezuidenhout. 

Duurzame Theresiastraat
Het trapje oogde wat wankel. Maar
daardoor liet wethouder Henk Kool 
(Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Eco-
nomie) zich niet van de wijs brengen.
Onversaagd draaide hij bij Lunchroom
Nieuw Engelhard in de Theresiastraat op
27 maart een energiezuinige en duur-
zame LED-lamp in het plafond. Daarmee
rondde hij het project ‘Duurzaam Doen,
Verlicht je BIZ’ van Vereniging BIZ ‘De
Straat’ af. Door dit project zijn in het
winkelgebied van de Theresiastraat en
omgeving het afgelopen jaar meerdere
ondernemers overgestapt op duurzame
LED-verlichting. 

Met het idee voor dit project won BIZ
‘De Straat’ vorig jaar de Retailprijs 2013
van het Haags Retailpunt. De Retailprijs
daagt de besturen van Haagse winke-
liersverenigingen uit het meest innova-
tieve, creatieve en/of duurzame idee aan
te leveren. De werkgroep Duurzaam Be-
zuidenhout zette de BIZ op dit spoor
door het bestuur te wijzen op het maat-
schappelijk belang en de financiële voor-
delen van duurzame investeringen voor
de aangesloten winkeliers. 

In het onderwijs op de Van Hoogstratenschool speelt het
groene schoolplein dat in de zomer van 2013 is aangelegd,
een grote rol. Veel van het materiaal op het plein is bijvoor-
beeld afkomstig van de plataan die is gerooid en een oude ri-
oolbuis van de gemeente is voor veel kinderen een favoriete
speelplek. ‘Zo kunnen we laten zien dat je afdankte spullen
nog heel goed voor iets anders kunt gebruiken’, vertelt direc-
teur Corien Van Starkenburg. De moestuin, die bieten, wor-
tels, aardappels, aardbeien, diverse kruiden en een
appelboompje bevat, maakt aanschouwelijk hoe de natuur
groeit en bloeit. En van de oogst maken leerkrachten heer-
lijke, gezonde salades met en voor de kinderen. Van het insec-
tenhotel dat op het plein is opgehangen, leren de kinderen
dat insecten niet eng, maar vooral nuttig zijn voor de natuur.
In de buitenklas (uniek voor de groene schoolpleinen in Be-
zuidenhout) kunnen ze zelfs in de frisse buitenlucht les krij-
gen. ‘Inderdaad, natuur en groen zijn een integraal onderdeel
van ons onderwijs’, stelt Van Starkenburg. Zelfs de zonnepa-
nelen leveren de school, behalve een forse besparing op de
energierekening, ook lesmateriaal op. Van Starkenburg: ‘We
kunnen de kinderen bijvoorbeeld duidelijk maken dat zonne-
energie niet vervuilend is. Waarom heeft niet iedereen dat
dan? hoor je ze wel eens vragen. En op een schermpje kun-
nen ze aflezen hoeveel kilowatt aan energie we op dat mo-
ment van de zon krijgen. Dat scheelt weer een hoop papier
voor boeken! Op die manier kunnen we duidelijk maken hoe
belangrijk het is om duurzaam met zaken om te gaan voor
de wereld en hoe dichtbij die wereld soms is.’

Wethouder Kool rondt het project ‘Duurzaam
Doen, Verlicht je BIZ’ af. (Foto: Roel Rozenburg)

Door de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

Les in de buitenklas

Groep 4 krijgt zangles in de buitenklas.

Energiezuinige sfeer in de bieb  

Ook de bibliotheek Haagse Hout aan de Theresia-
straat heeft voor de aanstaande verbouwing gebruik
gemaakt van de adviezen van de werkgroep Duur-
zaam Bezuidenhout. De bibliotheek kiest voor sfeer
en zal straks veel meer op een huiskamer dan een
winkel lijken. Nadat twee jaar geleden alle puien al
van dubbelglas zijn voorzien, wordt bij de komende
verbouwing de verlichting aangepakt. De armaturen
zullen zo duurzaam mogelijk zijn en naar verwach-
ting een forse besparing op de energierekening ople-
veren.



‘Ik kwam hier als kind al met mijn ouders’,
herinnert Patricia Hoogland zich de plek
waar nu Patricia’s Place is gevestigd. Ter-
wijl haar vader daar boekhandel J.B. van
Seters bezocht, ging zij met haar moeder
wol uitzoeken bij de naastgelegen hand-
werkwinkel Dietz. ‘En als wij klaar waren,
kreeg ik aan de overkant een gebakje en
chocolademelk bij Engelhard.’
Na de periode bij Gulf Air wilde zij in die
vertrouwde omgeving graag een ‘goede
oude buurtwinkel’ beginnen. ‘Voor mij be-
tekent dat vriendelijk zijn en echt tijd
nemen voor je klant.’ Met al haar ervaring

in de service-industrie weet zij hoe zij haar
klanten iets extra’s kan bieden, of het nu
gaat om hulp bij het vinden van de juiste
wenskaart of een plek om een kind even
borstvoeding te geven. Ook voor een
praatje zijn buurtbewoners bij Hoogland
aan het juiste adres. ‘Je moest eens weten
hoeveel koffie er hier doorheen gaat. Het
is soms net een praathuis.’

Arabisch
Behalve voor aandacht kunnen klanten in
Patricia’s Place ook terecht voor cadeaus,
wenskaarten, tijdschriften, kantoorartike-

len en souvenirs. ‘Als het aan mij ligt, breid
ik het assortiment souvenirs nog flink uit,
want ik ben de enige in de buurt die het
echte spul van Holland Souvenirs aan-
biedt.’
Van de klanten komt 90 procent uit de
buurt. Dat Hoogland toch vrij veel souve-
nirs verkoopt, heeft te maken met de ver-
anderende wijkbevolking. ‘Er wonen hier
nu ook veel expats en buitenlandse stu-
denten van het conservatorium.’ Haar ver-
leden in de internationale luchtvaart komt
daarbij soms nog van pas. ‘Toen ik met het
beetje Arabisch dat ik spreek eens een
vrouw uit Syrië te woord stond, stond er
de volgende dag een hele klas op de
stoep.’
In de vorm van een ‘shop-in-shop’ biedt 
Patricia’s Place sinds 2012 in de kelder on-
derdak aan de lijstenmakerij van Steve
Young . Hoogland zou het liefst ook hob-
bymaterialen, zoals karton, verf en pense-
len, opnemen in haar winkel. Er is ruimte
zat. Dit soort artikelen past bij haar eigen
aanbod. Bovendien is er veel vraag naar dit
soort artikelen in de wijk.

Door Roeland Gelink
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Op de agenda staan onder meer de behan-
deling van het jaarverslag 2013 van het
Wijkberaad Bezuidenhout. Verder zullen
de verschillende werkgroepen binnen het
wijkberaad u op de hoogte brengen van
hun laatste activiteiten. Ook wijkbewoners
kunnen hun ideeën en wensen op het ge-
bied van leefbaarheid en woonomgeving
kenbaar maken. 

Riool en herinrichting Oost
Daarnaast geven vertegenwoordigers van
de gemeente Den Haag voorlichting over
de planning en de procedures rond de aan-
leg van het riool in en de herinrichting van
Bezuidenhout-Oost.

Mis deze avond dus niet. De vergadering
begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf

19.00 uur. Na afloop kan er informeel wor-
den nagepraat onder het genot van een
hapje en een drankje.
Voor meer informatie: Wijkberaad Bezui-
denhout: 070 - 3150902 of via wijkbe-
raad@bezuidenhout.nl. Houd ook de
website www.bezuidenhout.nl in de
gaten.

Zet ‘m in uw agenda. Op maandag 19 mei is er een algemene bewonersvergadering in
het Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25. 

Cadeauwinkel Patricia’s Place

‘Het is hier soms net een praathuis’
Na twintig jaar vliegen over de hele wereld als stewardess en purser van Gulf Air keerde Patricia Hoogland vier jaar geleden
terug in Bezuidenhout om een andere jeugddroom in vervulling te laten gaan. Schuin tegenover een appartement van haar
ouders in de Theresiastraat heeft zij sinds januari 2011 haar eigen cadeauwinkel: Patricia’s Place.

Patricia Hoogland: ‘Je
moest eens weten hoe-
veel koffie er hier door-
heen gaat.’ (Foto:
Willem Verheijen)

Algemene bewonersvergadering op 19 mei
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TreesFeest 

Voor iedereen wat te beleven

Natuurlijk is er ook dit jaar weer een bra-
derie met kramen van winkeliers en onder-
nemers uit de Theresiastraat. En uiteraard
kan er weer genoten worden van swin-
gende brass- en dweilbands die op diverse
podia optreden of met hun muziek door
de straat trekken. Ook aan eten en drinken
- geheel verzorgd door de verschillende

horecaondernemingen in de wijk - zal
geen gebrek zijn. Daarnaast zijn er, net als
verleden jaar, voldoende activiteiten voor
kinderen. Yvette Schmale van Etos en win-
keliersvereniging BIZ ‘De Straat’ vertelt
begin april dat het programma voor het
TreesFeest nog niet helemaal rond is: ‘Met
de organiserende ondernemers zijn we

momenteel druk bezig met de voorberei-
dingen, maar wees ervan overtuigd dat er
dat weekend in ieder geval genoeg te
brassen, eten, drinken en te beleven valt.’ 
Houd de posters met meer informatie over
het TreesFeest in de gaten.

Nog geen plannen voor het Pinksterweekend? Reserveer dan alvast zaterdag 7 en zondag 8 juni in uw agenda en
kom naar het TreesFeest. Dit evenement wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd en belooft, voor zowel
jong als oud, weer veel te zien, te doen en te beleven. 

Parelroute met vijftig parels

De Parelroute wordt dit jaar alweer voor
de zesde keer georganiseerd door het Pa-
relteam van het Wijkberaad Bezuiden-
hout. Naast een aantal ‘oude vertrouwde’
Parels, zijn er dit jaar ook een aantal
nieuwe Parels te bewonderen. Zo kunt u
bijvoorbeeld in het Haagse Bos kennis
maken met wandelcoaching en op een an-
dere locatie de schoonheid van glaskunst
ervaren. Ook kunt u een bezoek brengen

aan een bamboetuin of bij iemand anders
thuis zien welke dieren je zoal van dekens
kunt maken. 
Kortom, er valt ook tijdens de zesde editie
van de Parelroute weer genoeg te zien en
te beleven. Mis hem niet. Reserveer 24 mei
in uw agenda en laat u verleiden door de
bijzondere talenten van uw wijkgenoten.
De dag wordt feestelijk geopend om 
10.00 uur in het Wijk- en Dienstencen-

trum, Johannes Camphuijsstraat 25 en ein-
digt om 16.30 uur. Aan de hand van een
folder met informatie over alle deelne-
mende parels en een plattegrond met
route kunt u zelf bepalen welke Parels u
wilt bezoeken. Deze folder zal enkele
weken voorafgaand aan de Parelroute bij u
in de bus vallen. 

Door Petra van der Vlugt

Het TreesFeest was verleden jaar een gezellige
boel. (Foto: Ariane Gordijn)

50 Benieuwd naar de passies van uw wijkgenoten? Doe dan mee aan de Parelroute op zaterdag 24 mei.
Maar liefst vijftig buurtbewoners geven u dit jaar ‘een kijkje in de keuken’ en tonen u letterlijk bij
hen thuis of op locatie hun bijzondere passie, hobby of verzameling.
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Spring Festival 2014

Tijdens het avantgardistische Spring Festi-
val staan de nieuwe werken centraal van
studenten van de afdeling Compositie.
Deze worden omlijst door een aantal
meesterwerken van hedendaagse compo-
nisten. Het festival vindt plaats in zowel
het Koninklijk Conservatorium als het
Korzo theater. Op het programma staan
onder meer kamermuziek, stukken voor

groot ensemble, live elektronica, video,
performances en muziektheater.

Haagse componisten
Het festival herdenkt ook de vorig jaar
overleden Dick Raaijmakers in een bijzon-
dere reconstructie van zijn werk Nachtmu-
ziek uit 1969. Van de Amerikaanse
componist John Cage, met wie het Konink-

lijk Conservatorium een bijzondere band
had, klinken Credo in Us en de volledige
cyclus Sonatas and Interludes for prepared
piano. Het KC-Codarts ensemble brengt
een programma van Haagse en Rotter-
damse componisten, gespeeld door een
ensemble van studenten van Codarts en
het Koninklijk Conservatorium.

Naast alle andere bijzondere, en soms
prettig ontregelende studenteninitiatie-
ven, vindt de ‘ensemblemarathon’ plaats.
In dit afsluitend concert presenteren alle
scheppende afdelingen - Sonologie, ArtSci-
ence, T.I.M.E. en Compositie - zich met een
eigen ensemble als één afdeling presente-
ren. ‘Een knetterende avond’, belooft het
conservatorium, ‘waarop analoog, digitaal,
improvisatie en performance samenko-
men.’ 

Het volledige programma is te lezen op
www.koncon.nl/springfestival.

Van 22 tot 25 april organiseert het Koninklijk Conservatorium weer het Spring Festival. Het festival is een aanrader
voor iedereen die geïnteresseerd is in hedendaagse gecomponeerde muziek van de jongste generatie (inter)natio-
nale componisten. 

Conservatoriumstudenten
aan het ‘werk’ tijdens het
Spring Festival 2013 (Foto:
Iris van den Broek)

Vruchtbare 

Vrijwilligersparade

Meer dan twintig maatschappelijke organisaties op zoek naar
vrijwilligers en een tweehonderdtal in vrijwilligerswerk geïnte-
resseerde wijkbewoners maakten van de Vrijwilligersparade
Haagse Hout op 12 maart een vruchtbaar evenement. 

In de hal van het kantoor van AEGON maakten de organisaties en
(kandidaat-)vrijwilligers gretig gebruik van de mogelijkheid om
contacten te leggen en nader kennis met elkaar te maken. Bij PEP
(Participatie Emancipatie Professionals) konden bezoekers terecht
voor een talentenscan en een kijkje in de vrijwilligersvacature-
bank. 

Deelnemers aan de Vrijwilligersparade waren onder meer de Bu-
renhulpcentrale, Scouting Haagse Hout en de Van Hoogstraten-
school uit de Spaarwaterstraat. De school benutte het evenement
om te zoeken naar een vrijwillige opvolger voor de wegbezui-

nigde conciërge en kwam in contact met twee kandidaten. Boven-
dien deed een vrouw het aanbod om Chinese les te geven en wer-
den met de ook aanwezige Kindertelefoon afspraken gemaakt
over een gastles. ‘Al met al een fijne ervaring’, aldus schooldirec-
teur Corien van Starkenburg.

Door Roeland Gelink

Vrijwilligersparade Haagse Hout leverde tal van contacten op. 
(Foto: Richard Mulder)
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Wat merkten we van de summit?

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen in de wijk

Stefan Hessing van Bakkerij Hessing be-
waart goede herinneringen aan de Sum-
mit. Zijn bedrijf mocht in opdracht van de
gemeente Den Haag 4.000 Haagsche Kak-
kers uitdelen aan de politieagenten die de
wereldleiders van Schiphol naar Den Haag
escorteerden. Plaats van handeling: het
ADO-stadion.

Zoals het een goed ondernemer betaamt,
legde Marcel Middeldorp van Marcel by
Middeldorp zich niet bij voorbaat neer bij
het idee van een black monday op de zaak.
Hij stuurde al zijn relaties een ludieke mail

(zie afbeelding) met als resultaat dat het
die maandag toch nog best druk was.
‘Mensen waarderen het als je een beetje
lef toont.’ 

In Bezuidenhout ging ruim 57 procent van de 12.676 stemgerechtig-
den stemmen. Dat was iets minder dan de 60,1 procent van vier jaar
geleden. In heel Den Haag was de opkomst 48,5 procent (in 2010:
52,9 procent. Landelijk bedroeg de opkomst 53,8 procent.

Als de Nuclear Security Summit iets heeft bewezen dan is het wel dat je voor een goede maaltijd toch in Bezui-
denhout moet zijn. Zo prikten - begeleid door helikoptergeronk - maar liefst 58 wereldleiders een vorkje mee op
Paleis Huis ten Bosch. En smulden 4.000 politieagenten van de Haagsche Kakkers van Bakkerij Hessing.

D66 boekte een monsterzege in Bezuidenhout bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. De partij van
onze stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven haalde bijna een kwart van de stemmen binnen. De VVD werd
de tweede en de Haagse Stadspartij de derde partij in onze wijk.

Op Twitter kwamen de 
volgende berichten voorbij

Bob van Keulen 
Dranghekken langs Bezuidenhoutse-
weg worden in sneltreinvaart opge-
ruimd.

Petra Stienen 
In Bezuidenhout - Den Haag merken we
wel dat de Buren de halve wereldtop te
eten hebben #NSS2014 #helicopters

Jenny van Leeuwen 
Ik ben vandaag boswachter in best be-

waakte bos van NL! Alleen... Ik mag er
zelf ook niet meer in #haagsebos
#nss2014 http://twitpic.com/dz8slf

Maryse Ducheine 
ik daag de #factcheckers uit: verhou-
ding aantal bomen IN Haagse Bos t.o.v
aantal hekken + agenten EROMHEEN is
op dit moment 1 op 1 #NSS2014

Matthijs van Meerveld 
Op een paar honderd meter van mijn
huis, middenin het Haagse Bos, dineren
de leiders van deze wereld, langs mijn
vaste hardlooproute. #mooi

Partij stemmen percentage 2010

D66 1.768 24,4 18,6
VVD 945 13 19,2
HSP 907 12,5
PvdA 780 10,7 17,6
PVV 709 9,8 13,9
GRLKS  580 8,0 8,5
CDA 403 5,6 5,1
SP 340 4,7 4,7
PvdD 195 2,7 3,0
CU/SGP 132 1,8 2,4
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Theresiastraat

Van rustige woonboulevard tot drukke winkelstraat

De Theresiastraat met huizen van een ma-
jesteitelijke architectuur werd de slagader
van deze voor welgestelde mensen be-
doelde woonwijk. Met in het midden een

door bomen omzoomd wandelpad moest
de brede laan de ‘grandeur’ uitstralen van
een rustig woongebied.
Deze status, die de Theresiastraat in het

begin van de 20e eeuw nog had, veran-
derde na de Eerste Wereldoorlog volledig.
Om niet helemaal naar de Haagse binnen-
stad te hoeven gaan om inkopen te doen,
ontstond behoefte aan mogelijkheden
dichter bij huis. Daarom werd de ene be-
nedenverdieping na de ander omgebouwd
tot winkel. De bedrijvigheid van het ko-
pend publiek en de aanvoer van allerlei
goederen nam mede door de opkomst van
het gemotoriseerde verkeer in rap tempo
toe. 

Met één donderende klap verdween deze
voor velen gezellige drukte als gevolg van
het Britse bombardement aan het eind
van de Tweede Wereldoorlog. Na de we-
deropbouw kwam de Theresiastraat in een
totaal andere gedaante langzamerhand
weer tot leven.

Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)

Om de uit zijn kracht gegroeide binnenstad meer armslag te geven, besloot het Haagse stadsbestuur aan het eind
van de 19e eeuw ten zuiden van het Haagse Bos een nieuw woongebied aan te leggen. In 1885 werd begonnen
met de aanleg van een viertal straten. Om het voorname karakter van deze wijk te accentueren kozen de stadsbe-
stuurders voor de vier voornamen van koningin-regentes Emma (1858-1934): Theresia, Adelheid, Emma en Wilhel-
mina.

Bezwaar tegen laadpaal 
Een aantal bewoners van het De Eerensplein
heeft de gemeente begin maart een bezwaar-
schrift gestuurd, waarin ze bezwaar maken
tegen plaatsing van een oplaadpunt voor elektri-
sche voertuigen. ‘Als bewoners hebben wij niets
tegen de opmars van elektrische auto’s’, schrijft
Lieke Verroen de redactie van Bezuidenhout
Nieuws. 

‘Maar het onttrekken van twee parkeerplaatsen
aan het geheel in een gebied waar een tekort
aan parkeerplaatsen is en waar wij allemaal
moeten betalen om te mogen parkeren, gaat ons
te ver.’ Ze voegt eraan toe dat de gemeente de
‘laadpaal’ al heeft geplaatst nog voordat de 
bezwaarperiode is afgelopen.

Schoolvoetbaltoernooi
Leerlingen van de Van Hoogstraten-
school en de Liduina Basisschool speel-
den de sterren van de hemel tijdens
het schoolvoetbaltoernooi op het ter-
rein van voetbalclub VUC aan het
Kleine Loo. Van de Liduinaschool wer-
den zelfs twee teams (uit groep 3 en 4)
winnaar in hun poule. Zij gingen met
een mooie beker terug naar school. 
Aan het toernooi deden dertien basis-
scholen uit Den Haag mee. Het vond
plaats op 12 maart en 2 april. VUC or-
ganiseerde het voor de achtste keer en
gaf hiermee op sportieve wijze invul-
ling aan haar functie van ‘Buurthuis
van de toekomst’. 
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Kosmopoliet
Onze burgemeester grijpt elke kans aan
om onze stad naar voren te brengen als
de ‘internationale stad van vrede en
recht’. Eind maart veranderde Bezuiden-
hout tijdens de kerntop ook heel even
in een ‘internationale wijk van vrede en
recht’ toen Obama, Merkel, Hollande en
nog een paar wereldleiders voor het
oog van de wereld kwamen dineren in
Huis ten Bosch.
Grote zwarte schermen langs de Bezui-
denhoutseweg moesten tijdens het
hooggeplaatste etentje op het paleis
voorkomen dat Bezuidenhouters met
eigen ogen konden zien hoe internatio-
naal onze wijk op z’n minst voor een
avond was.
Maar wonen we daarmee ook de rest
van het jaar in een wijk die net zo inter-
nationaal en kosmopolitisch is als de
stad Den Haag pretendeert te zijn?
Als je uit eten gaat of boodschappen
haalt zeker wel. Parmezaanse kaas haal
ik bij een Fransman, voor pide en simit
stap ik binnen bij zijn Turkse buurman
en bij de Siciliaan een paar straten ver-
derop bestel ik graag een bordje penne
con salciccia. Buitenlandse middenstan-
ders te over in onze wijk, en dan heb ik
het nog niet eens gehad over al die Chi-
nezen die al jaren tot ons menu beho-
ren, om maar te zwijgen van de toko’s,

Buurman John
want die zijn zo Haags als wat.
En leg je oor eens te luisteren in onze
wijk. Op straat wemelt het van de
vreemde tongvallen: Frans, Duits, Rus-
sisch, Spaans en bij de kassa van de su-
permarkt spraken laatst zowel de
klanten voor als na mij Engels. Dat zul-
len dan de expats zijn die hier werken
voor bedrijven, instellingen en ambassa-
des die van Den Haag die internationale
stad maken waar de burgemeester het
altijd over heeft. Ze maken een groot
deel van de bevolking van onze wijk uit:
alleen al in Bezuidenhout-Midden valt
een van de vier bewoners onder de noe-
mer ‘Westerse allochtoon’, zoals het in
bevolkingstatistieken heet.
Maar wie hier over straat loopt, zal ook
opvallen dat onze wijk er behoorlijk wit
uitziet. Dat kan wel kloppen: mogen in
andere wijken niet-westerse allochto-
nen al lang geen minderheid meer zijn,
in onze wijk is slechts een handjevol Su-
rinamers, Antillianen, Marokkanen en
Turken terug te vinden.
Als je al die nationaliteiten bij elkaar op-
telt, heeft ongeveer een op de drie be-
woners van onze wijk wortels in het
buitenland. Maakt dat van Bezuiden-
hout een internationale wijk in een in-
ternationale stad? Wat mij betreft zeker,
daar hebben we geen Obama, Merkel of
Hollande achter een zwart scherm voor
nodig.

Voor kleine reparaties kunt u zonder afspraak terecht!

Leaserijders kunnen voor 
onderhoud bij ons terecht! 

Joan Maetsuyckerstraat 94
2593 ZM  ‘s-Gravenhage
Tel.: 070 347 81 10
www.bcsvanmaanen.nl

Autocenter van Maanen

Maak nu een afspraak!

Wist u dat…
� � � het pand aan de Bezuidenhout-
seweg 30, waar vroeger het Ministerie
van Economische Zaken was gehuis-
vest, het onderkomen wordt van vijf
landelijke organisaties, waaronder het
Centraal Planbureau en het Sociaal en
Cultureel Planbureau? De verbouwing
begint uiterlijk begin 2015 en moet
halverwege 2016 klaar zijn.

� � � Kunstpost aan de Van Heutz-
straat mogelijk een Buurthuis van de
Toekomst wordt? De kans is groot dat
er in het komend jaar, naast kunstzin-
nige activiteiten, ook yogalessen,
maaltijdprojecten en buurtbijeenkom-
sten worden georganiseerd.

� � � u op 29 april de presentatie ‘De 
3 grootste fouten die zzp’ers maken
waardoor hun omzet onnodig achter
blijft’ kunt bijwonen? De bijeenkomst
is bedoeld voor zelfstandige onderne-
mers die worstelen met hun acquisitie
en willen weten hoe ze aan meer ‘goed
betalende’ klanten en een ‘veel’ hogere
omzet kunnen komen. Van 19.30 –
21.00 uur in het Wijk- en dienstencen-
trum, Johannes Camphuijsstraat 25.
Aanmelden via info@succesvolleprak-
tijken.nl of bel Elvira Heemskerk op 
06 – 42 999 690. Voor koffie/thee en
zaalhuur wordt een vergoeding van 
10 euro in rekening gebracht.  

� � � Buurtzorg Nederland, de thuis-
zorginstantie met zelfsturende teams,
per 1 april met vier verpleegkundigen
in Bezuidenhout van start is gegaan?
Het team biedt verzorging en verple-
ging volgens het motto ‘eerst buurten,
dan zorgen’. Meer informatie: 
06 – 10 871 911 of denhaagbezuiden-
hout @buurtzorgnederland.com

Zie voor meer nieuws 
www.bezuidenhout.nl
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Bezuidenhoutse huisdieren

Bijzondere snack

Het grondwater, de stand van zaken 

Gon Vandenbergh is de dierenarts van
Dierenartspraktijk Bezuidenhout op de 
Theresiastraat 430. Haar werkdagen zijn
nooit saai en soms zelfs zeer bijzonder. 

Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft, samen met bewonersorganisatie Boze Emma, begin maart een brief 
gestuurd naar alle fracties in de gemeenteraad. In de brief worden de politieke partijen opgeroepen bij het 
gemeentebestuur aan te dringen op een grondig onderzoek, zodat een reëel beeld ontstaat van de overlast door
grondwater in de wijk. 

Mevrouw Louis belde ‘s ochtends naar de
praktijk met de boodschap dat haar hond
zojuist een tennisbal had ingeslikt. Dat
lijkt een sterk verhaal, maar voor een bor-
deauxdog van 82 kilo als Elmo is een ten-
nisbal nog niet eens een hele grote hap.
Probleem is echter dat zo’n voorwerp, ook
bij een dergelijk groot dier, makkelijker het
lichaam in gaat dan eruit, dus werden
baasje en hond vriendelijk verzocht om di-
rect naar de praktijk te komen. De rönt-
genfoto’s lieten duidelijk zien dat de
tennisbal zich in de maag bevond; Elmo
moest direct geopereerd worden. De ope-
ratie was meteen ook een goede lichame-
lijke training voor de dierenarts en haar
twee assistentes, want een slapende hond
met het gewicht van een volwassen man
op een operatietafel tillen, is niet niks. Hij
paste er ook maar net op. En omdat die-
renarts Vandenbergh niet zo lang is, moest
ze op een krukje staan om boven Elmo uit

te komen. Maar een goede dierenarts
draait voor een operatie als deze haar
hand niet om. De tennisbal werd al snel
gevonden en verwijderd. Mevrouw Louis
vond het zo interessant, dat ze de hele
operatie is gebleven. Aan het eind van een
turbulente ochtend liep ze met hond en

zonder tennisbal opgelucht de praktijk
weer uit. Elmo is inmiddels helemaal her-
steld van de operatie. Het huis van de fa-
milie Louis is voortaan tennisbalvrij.  

Door Roos Pols

Op basis van dat onderzoek kan dan,
samen met de bewoners, besloten worden
welke maatregelen nodig zijn. Raadslid
Van Vulpen van de Haagse Stadspartij
heeft het onderwerp inmiddels op de
agenda van de gemeenteraad gezet.  

Aanleiding voor de actie van het wijkbe-
raad en Boze Emma is een brief die wet-
houder Revis (Stadsbeheer) in februari
naar de gemeenteraad stuurde. Volgens
hem is er in Den Haag geen sprake van

grondwaterproblematiek, maar slechts
van incidentele problemen.
Het wijkberaad verwijt Revis de gemeen-
teraad niet goed te hebben geïnformeerd.
De cijfers die hij geeft, stemmen namelijk
in het geheel niet overeen met de werke-
lijke overlast bij bewoners en bedrijven.
Het wijkberaad concludeert dan ook dat
het gemeentebestuur geen kennis heeft
van de werkelijke overlast door grondwa-
ter in Den Haag. Een eerdere buurten-
quête in Bezuidenhout leverde 

61 meldingen uit drie straten op. Wel de-
gelijk een probleem dus!
Het wijkberaad zegt dat de overlast door
het hoge grondwater al vele jaren groter is
dan de wethouder stelt. Het gedrag van
het grondwater verandert, al dan niet door
klimaatverandering. De gemeente Den
Haag zou hier in haar beleid op moeten
anticiperen.

Door Marjon Damen

Bordeauxdog Elmo 
eindelijk bevrijd van zijn 
tennisbal. 
(Foto: Tineke van 
Eesbeek)
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En hoe goed kent u de wijk? Waar be-
vindt zich het hiernaast afgebeelde de-
tail? Stuur uw antwoord per e-mail of
brief naar de redactie (zie het colofon op
pagina 3) en maak ook kans op een boe-
kenbon, beschikbaar gesteld door 
Advocatenkantoor Mr. E. Fransen.

De gemeente wil ruim baan geven aan de
dakopbouwen om gezinnen te behouden
voor de wijk. Maar de Raad van State stelt
dat in het bestemmingsplan geen reke-
ning wordt gehouden met de gevolgen
voor de parkeerdruk in de wijk. De ge-
meente Den Haag moet daar alsnog on-

derzoek naar doen en krijgt daar - vanaf 
19 februari - tien weken de tijd voor.
De eis van het wijkberaad voor onderzoek
naar de behoefte aan speelvoorzieningen
door het toestaan van dakopbouwen,
wees de rechter af. Ook ziet de rechter
geen noodzaak voor nieuw groenbeleid
van de kant van de gemeente.

De gehele (tussen)uitspraak van de Raad
van State kunt u vinden op www.bezui-
denhout.nl

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is opnieuw door velen herkend. Het is een mozaïek aan de
voorkant van de Onze Lieve Vrouwe van Goede Raadkerk aan de Bezuidenhoutseweg.
Een van de inzenders weet te melden dat het mozaïek dateert van vóór het bombarde-
ment en later bij de herbouw van de kerk opnieuw is geplaatst. Cora van der Loos mag
de boekenbon ter waarde van 15 euro ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum, Johan-
nes Camphuijsstraat 25. 

Bestemmingsplan Bezuidenhout

Raad van State: 

‘Voorlopig geen dakopbouwen’

Zuivelland Didier Lachèvre in de
Theresiastraat is tweede is gewor-
den in de race om de titel Beste bui-
tenlandse kaasspecialist 2014. 

Er waren vijf genomineerden voor de
prijs. ‘Ik was graag eerste geworden’,
vertelt een trotse Lachèvre, ‘maar
volgens de jury had de presentatie
van onze verkoopkaartjes iets beter
gekund. Voor de rest zijn de kwali-
teitsverschillen in de top 5 nihil. Wij
behoren tot de top van de top van de
top.’
De prijs werd uitgereikt door Lachè-
vres landgenoot Alain Caron (bekend
van Masterchef en links op de foto)
op 25 maart. De Kaasmakerij in 
Almere werd eerste. 

Zuivelland 
Didier Lachèvre 
bijna de beste

(Foto: Bruno van Nierop)

Er mogen voorlopig geen nieuwe dakopbouwen worden geplaatst op woningen in 
Bezuidenhout. Dat bepaalde de Raad van State op 19 februari in een rechtszaak die het
wijkberaad heeft aangespannen tegen de gemeente.

Aanvulling
In het artikel over het nieuwe bestem-
mingsplan in Bezuidenhout Nieuws
40, februari 2014, wordt in een inter-
view gesteld dat de gemeente ten on-
rechte een vergunning heeft verleend
voor een dakopbouw aan de Carel Rei-
nierszkade. Dit is niet juist; de ge-
meente heeft terecht vergunning
verleend op basis van het toen gel-
dende bestemmingsplan.




