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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

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 43 wordt bezorgd
in de week van 18-25 september.

Redactie
Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 
Marjon Damen, Roeland Gelink,
Jarina Hamidullahkhan, 
John Hermse, Mark Hoogland, 
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.
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

Voorpagina: Bezuidenhoutfonds gaat van
start tijdens TreesFeest (Foto: Ariane Gordijn)
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Lucent Danstheater
Dr Anton Philipszaal    

Nieuwe Kerk

Cultuur aan het

Koop nu 
uw kaarten 

voor ons nieuwe 
seizoen!

www.ldt.nl

www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

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

Professionele en 
fl exibele opvang 

bij u thuis Meer weten over Nannywereld? 

www.nannywereld.nl
+31 (0)70 31 20 070

Professionele opvang 
bij u thuis

Flexibel, afgestemd op 
de tijden en dagen dat u 

dat wenst

Het gezinsleven loopt voor 
de kinderen gewoon door

Nanny’s met HBO werk- 
en denkniveau

Uitgebreid selectie- 
en screeningsproces

Betaalbaarder dan 
u denkt

Sinds 1998 maatwerk 
voor uw VvE
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Herinrichting en nieuw riool

Bezuidenhout-Oost gaat op de schop

Vanaf september 2015 tot en met juli 2018
gaat Bezuidenhout-Oost op de schop. Op
het programma staan het vervangen van
de riolering, het toevoegen van parkeer-
plekken, het herinrichten van straten en
het, daar waar noodzakelijk, kappen
en/of vervangen van bomen. De ge-
meente lichtte de plannen toe tijdens de
jaarlijkse Algemene Bewonersvergadering
voor Bezuidenhout op maandag 19 mei.

Bezuidenhout-Oost staat een grote opera-
tie te wachten die ook overlast voor de be-
woners zal betekenen. Zo schat de ge-
meente dat gedurende het vervangen van
de riolering een straat gemiddeld vier
weken van gevel tot gevel openligt. In die
tijd blijven bedrijven en woningen voor
voetgangers bereikbaar en ook de riole-
ring blijft gewoon functioneren. Wel zal er
tijdelijk  hogere parkeerdruk zijn. 
Niet alleen de riolering wordt aangepakt,
ook zullen er ongeveer vijfhonderd par-
keerplaatsen bijkomen. De ruimte daar-
voor wordt gevonden door straten anders
in te richten, bijvoorbeeld door trottoirs te
versmallen of bomen te verplaatsen. Maar
er wordt ook gekeken naar alternatieven,
zoals ’s avonds parkeren voor bewoners op
de plekken van de ambtenaren van het
stadsdeelkantoor. 

Drie fasen
Bezuidenhout-Oost wordt in drie fasen op-
geknapt. Eerst (van september 2015 tot juli
2016) is de driehoek tussen Laan van
Nieuw Oost-Indië, Schenkkade en Juliana
van Stolberglaan aan de beurt. Daarna
volgt het deel tussen Bezuidenhoutseweg,
Carel Reinierszkade (tot aan Theresia-
straat), Stuyvesantstraat, Juliana van Stol-
berglaan en Laan van Nieuw Oost-Indië
(tot aan Theresiastraat). Deze fase 2 start
in oktober 2016. Fase 3 start waarschijnlijk
een jaar later en duurt volgens planning
tot juli 2018.
Met informatieavonden biedt de ge-
meente de bewoners de mogelijkheid om
op de plannen te reageren en met aanvul-

lende suggesties komen. Dat laatste overi-
gens binnen de marges van het gemeente-
lijk beleid ten aanzien van de kwaliteit van
de openbare ruimte. Zo is er bijvoorbeeld
maar één type anti-parkeerpaal en wil de
gemeente altijd bomen in een straat, al-
leen over de plaats en het aantal valt te
praten. 

‘Organiseer je per straat’
De besluitvorming over fase 1 vindt al in
september plaats. De eerste informatie-
avond is eind juni of begin juli. De ge-
meente zal de betreffende bewoners
hierover tijdig berichten. Jacob Snijders,
voorzitter van het Wijkberaad Bezuiden-
hout, raadde bewoners sterk aan zich per
straat te organiseren. ‘De bewoners van
Bezuidenhout-Midden hebben dit massaal
gedaan toen bij hun het riool is vervangen.
Dat heeft goed uitgepakt. De gemeente is
bereid aanpassingen te doen. Wel is het
verstandig om per straat alle wensen door
één partij in één keer te laten indienen.’
Vanuit de zaal kwam de tip per straat al-
vast e-mailadressen te verzamelen zodat
straatgenoten snel met een e-mailtje tot
actie kunnen worden aangezet. Houdt
daarnaast de websites in de gaten van de
gemeente (http://www.denhaag.nl
/home/bewoners/natuur-en-
milieu/water-en-bodem/werk-aan-het-
riool.htm) en bezuidenhout.nl 

Grondwater
Tijdens de presentatie van de gemeente
uitten bewoners hun zorgen over de
grondwaterstand gedurende en na de

werkzaamheden aan het riool. Ook klonk
de roep om de ‘Haagse mast’, de donker-
groene gietijzeren lantaarnpaal die al op
veel plekken in Bezuidenhout-Midden
staat. Aan het eind van de avond wist een
aantal bewoners elkaar te vinden om te
kijken of ze voor die lantaarnpalen bij de
gemeente kunnen lobbyen. 

Door Mark Hoogland

‘Hoe gaan we dat
aanpakken?’
(Foto: Mark
Hoogland)

De jaarlijkse Algemene Bewonersverga-
dering voor Bezuidenhout vond plaats
op maandag 19 mei in het Wijk- en
Dienstencentrum.  De opkomst was
met een veertigtal buurtbewoners iets
lager dan het voorgaande jaar, mis-
schien door het bijzonder mooie en
warme lenteweer. 
Tijdens de avond keurden de aanwezi-
gen het gevoerde financiële beleid van
het bestuur van het wijkberaad goed.
Overigens zoekt de Kascommissie nog
een nieuw lid. Mocht u interesse heb-
ben, u kunt zich melden bij het Wijkbe-
raad Bezuidenhout.
Het bestuur van het wijkberaad zelf
werd op de vergadering officieel ver-
sterkt met Jeroen ter Meulen. Ter Meu-
len, Bezuidenhouter sinds 2006, liep al
een tijd mee met het bestuur en werd
door de aanwezigen benoemd tot alge-
meen bestuurslid.



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

Hoera

Jesse Jayden Thijssen
is geboren op 14-5-14

zijn trotse opa Harold, oma Jonneke 
en oom Ricky

MONIEK Hulp in de huishouding
Betrouwbaar en ruime ervaring

Kunt u wel een hulp in de huishouden gebruiken? 
Wilt u een fris huis met glimmende ramen en kleding gestreken
in de kast? Ik help u graag en heb goede referenties.

Mobiel 06 161 182 61
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Madhvi Ramautar en Sterre Graafeijland
(dochter van Bezuidenhout Nieuws-foto-
grafe Ariane Gordijn; red.) kwamen tijdens
het WK Hockey respectievelijk als city am-
bassadrice en hostess in actie. In het net
betrokken geheel vernieuwde onderko-
men van de School voor Toerisme en Re-
creatie aan de Helenastraat 10 maken de
studentes er kort voor het begin van het
toernooi geen geheim van persoonlijk niet
echt iets met hockey te hebben. Sebasti-
aan Bliemert, docent en teamleider Lea-
sure & Hospitality, evenmin, ‘maar wel
natuurlijk met evenementen en de organi-
satie daarvan.’ In totaal ondersteunen
meer dan achthonderd ROC Mondriaan-
studenten het WK Hockey op uiteenlo-
pende gebieden als beveiliging, horeca en
hospitality (ontvangst van gasten).

Goed luisteren
Madhvi is een van de driehonderd ambas-
sadeurs die vorig jaar door een selectie-
ronde zijn gekomen. De uitverkorenen,
onder wie elf studenten van Toerisme en
Recreatie, kregen eerst een training voor-
dat ze op 24 april officieel tot ambassa-
deur werden beëdigd. ‘Vooral toeristen
gastvrij ontvangen en de juiste weg in Den
Haag wijzen’, zo omschrijft Madhvi haar
rol. Haar kennis van de stad - ‘Ik woon hier
al heel mijn leven’ - komt daarbij goed van
pas.

Anders dan Madhvi is Sterre, een van de
veertig hostesses van de School voor Toe-
risme en Recreatie tijdens het WK, niet
speciaal voor het WK Hockey getraind. ‘Op
de opleiding krijgen we les over wat het
vak van hostess inhoudt. Verder heb ik eer-
der tijdens de City-Pier-City-loop en een di-
nertocht op een boot als hostess
geholpen.’ In de eerste week van het WK
kon Sterre haar kennis en ervaring in de
praktijk brengen tijdens de openingscere-
monie en op verschillende locaties rond
het tot een WK-dorp omgebouwde Kyo-
cera Stadion. Wat vooral van haar verlangd
werd om van het WK een succes te maken,
wist ze van tevoren: ‘Goed luisteren naar
leidinggevenden en gasten.’

Achter de schermen
Terwijl van de Nederlandse hockeyman-
nen en -vrouwen vooraf niets minder dan

goud op het WK werd verwacht, wil
Madhvi op het toernooi vooral ervaring
opdoen als gastvrouw en city ambassa-
drice. ‘En zo’n WK staat ook best goed op je
CV.’ Sterre vindt het interessant om een
blik achter de schermen van een groot
evenement te kunnen werpen. ‘Ik hoop
veel te kunnen zien en leren van hoe zoiets
in zijn werk gaat.’

Docent Bliemert beschouwt elk evene-
ment als een goede gelegenheid om niet
alleen studenten vanuit een nieuw per-
spectief naar hun opleiding, maar ook om
de samenleving met andere ogen naar het
middelbaar beroepsonderwijs te laten kij-
ken. ‘Bij evenementen als zo’n WK Hockey
kunnen mensen zien dat onze studenten
prima opgeleid en in staat zijn een rol in
de stad en de samenleving te spelen. In die
wetenschap beginnen we volgend school-
jaar ook met het leveren van hostesses
aan bedrijven en gemeente via een eigen
praktijkuitzendbureau voor eerste- en
tweedejaarsstudenten.’ Ook bedrijven uit
Bezuidenhout die gastvrouwen voor eve-
nementen nodig hebben kunnen dan bij
Mondriaan terecht.

Door Roeland Gelink

Madhvi Ramautar en Sterre Graafeijland: ‘Inte-
ressant om een blik achter de schermen van zo’n
groot evenement te kunnen werpen.’
(Foto: Ariane Gordijn)

    
     

 

   

Nog voordat de eerste bal van het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië was getrapt, kleurde Den Haag al
oranje voor het WK Hockey. Aan het grootste sportevenement ooit in de Residentie droeg ook een vijftigtal stu-
denten van de School voor Toerisme en Recreatie van ROC Mondriaan aan de Helenastraat in Bezuidenhout hun
steentje bij.

ROC Mondriaan-studentes zijn gastvrouw

'WK Hockey staat goed op je CV'

Bezuidenhout Nieuws zoekt 
acquisiteur

Taak: contacten onderhouden met huidige adverteerders en nieuwe werven.
Jij (M/V) bent een enthousiast iemand met commercieel gevoel, 

die zich belangeloos wil inzetten voor de wijk.
Meer informatie: Harold Thijssen 06-54 72 56 38 of har100@zonnet.nl

   



De Theresiastraat heeft er een nieuwe eetgelegenheid bij. Op de plek waar ooit een vervallen groentekiosk
stond, opende op 7 juni een splinternieuwe ecokiosk voor ‘Broodjes en MIR’. Kioskhouder Ramazan Sertkaya is
ook eigenaar van Turks restaurant Harput, een eindje verderop. 

‘Het is echt ontzettend mooi geworden.’
Ramazan Sertkaya straalt van oor tot oor
als hij zijn nieuwe kiosk laat zien; volledig
ecologisch en van Nederlandse makelij.
Sertkaya hoopt er een publiek mee te trek-
ken dat zijn restaurant Harput, even ver-
derop in de Theresiastraat, doorgaans niet
bereikt: ‘Veel mensen die tijdens hun
pauze door de Theresiastraat wandelen,
steken de Laan van Nieuw Oost-Indië niet
over. Ik zit hier nu 34 jaar vlak achter het
kruispunt en tussen de middag is het
nooit echt druk.’

In zijn eetkiosk biedt Sertkaya niet alleen
Turks eten aan. ‘We richten ons echt op het
lunchpubliek, daarom verkopen we ook
Nederlandse broodjes. En we willen de
Amerikaanse hype van de Frozen Yoghurt
naar Bezuidenhout halen.’

Voor iemand die al 34 jaar in een restau-
rant werkt, kan het niet makkelijk zijn om
over te schakelen naar het snelle werk van
een kiosk. ‘Ik zie het als een hele leuke uit-
daging. In het restaurant heb ik mensen
een hele avond te gast en draait het niet

alleen om de kwaliteit van het eten, maar
ook om de bediening. In de kiosk gaat het
vooral om de kwaliteit, de prijs en de snel-
heid waarmee bediend wordt. Ik vind het
echt heel erg leuk om eens iets anders te
proberen. Je kan tenslotte altijd beter op
twee paarden wedden.’

Niet enthousiast
Aanvankelijk reageerde de buurt niet en-
thousiast op Sertkaya’s plannen om op die
plek een kiosk te beginnen: ‘Men had niet
zulke goede ervaringen met de groente-
boer die er eerder stond. Die stalde zijn
waren op de stoep, waardoor er bijna geen
loopruimte meer overbleef.’
Om zoveel mogelijk ruimte op de stoep te
houden, zijn parkeerplekken opgeofferd en
is de kiosk naar achteren geplaatst. ‘Vol-
gens mij ziet het er nu heel erg mooi uit.
Omdat het hout niet geschilderd is, past
het perfect in het straatbeeld. Hij valt zelfs
nauwelijks op. Als je het niet weet, zou je
er zo aan voorbij rijden.’

Door Patrick Regan

Restaurant Harput breidt uit met eetkiosk

Voor Turkse hapjes en Nederlandse broodjes.
(Foto: Willem Verheijen)
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In de Spaarwaterstraat kennen ze de nieuwe bewoners van nummer 96 vast wel van gezicht. De veertien autisten
met een verstandelijke beperking zijn tenslotte geen doorsnee buren. Maar de nieuwkomers en hun begeleiders
hopen dat de buurt hen ook nog écht leert kennen.

Een housewarmingparty zat er niet echt in
toen veertien nieuwe bewoners eind vorig
jaar hun intrek namen aan de Spaarwater-
straat. Vreemde mensen over de vloer,
drukte, veel nieuwe indrukken - dat is niets
voor verstandelijk beperkte mensen die
ook nog eens autistisch zijn. ‘Maar we
gaan wel heel bewust met ze voor de deur
zitten’, zegt zorgmanager Ellen van der
Helm van zorginstelling Middin, die mid-
den in de wijk wil zitten. ‘Hier zijn we’, wil-
len de bewoners maar zeggen. ‘We zitten
niet opgesloten.’

Theresiastraat
De groep heeft tijdelijk onderdak gevon-
den in het huis aan de Spaarwaterstraat.
Hun onderkomen in Mariahoeve moet
plaatsmaken voor nieuwbouw. Overdag
zijn de meesten naar hun werk in een acti-
viteitencentrum, aan het eind van de mid-
dag worden ze een voor een opgevangen
door de medewerkers, die hen precies ver-
tellen wat hen de rest van de avond te
wachten staat. Regelmaat, bekende ge-
zichten, voorspelbaarheid is wat deze

mensen nodig hebben. De gemeenschap-
pelijke ruimtes zien er kaal uit – prikkel-
arm, zoals dat heet, want de autisten kun-
nen niet te veel tegelijk aan hun hoofd
hebben. Ze hebben elk twee eigen kamers
op de twee bovenste verdiepingen.
Bij een rondleiding door het pand heeft
Sonja even geen zin haar kamer te laten
zien, maar ze kijkt wel nieuwsgierig om de
hoek van de deur naar de vreemde bezoe-
kers. Bij Paul zijn we van harte welkom. Hij
heeft één grotere kamer voor zichzelf. Met
een keuken, want hij houdt ervan wat voor
zichzelf klaar te maken. ‘Pizza, broodje
bapao, dat vind ik wel lekker’. Enthousiast
laat hij het oranje mutsje zien dat hij net
in de stad op de kop heeft getikt. 
Paul kan zichzelf goed redden, maar hij is
niet de enige bewoner die er in zijn eentje
op uit kan. Toch moeten ze nog wel alle-
maal hun weg vinden in de wijk. De bege-
leiders gaan met opzet met hen naar de
winkels in de Theresiastraat, want zelf
stappen de bewoners het liefst nog op de
bus naar het oude vertrouwde Maria-
hoeve. Daar kennen ze de winkels en kent

het personeel hen. Daar hadden ze contact
met de mensen in de buurt.

Het is nog wennen
De verhuizing naar Bezuidenhout ging
goed, maar het is nog wel wennen, zegt
zorgmanager Van der Helm. Voor de bewo-
ners, maar ook voor de buurt. Het is nog
wat afstandelijk, vindt ze. Niet zo raar ook.
De cliënten van Middin die zelf de straat
opgaan kunnen op het eerste gezicht
vreemd overkomen. Een van hen sleept
met vuilniszakken, een ander ziet er met
zijn lange en magere gestalte uit als een
drugsverslaafde, wat hij niet is. Zelf legt hij
niet snel contact en als anderen dat doen,
kan hij daar van schrikken en gebaren
maken die bedreigend overkomen. Een be-
woner die van de bus naar huis vreselijk
loopt te vloeken omdat hij nog niet ver-
trouwd is met zijn nieuwe route, kan be-
angstigend zijn voor mensen die hem niet
kennen, beseft Van der Helm.
Maar in Mariahoeve kwam het ook goed.
‘Daar werden ze geaccepteerd om wie ze
waren. We hopen dat we elkaar hier ook
kunnen vinden in de wijk. Als ze je een-
maal leren kennen, kan het ook heel gezel-
lig zijn.’ Van der Helm vertelt over een van
haar cliënten die niet kan lezen en schrij-
ven, maar heel goed boodschappen zou
kunnen doen voor iemand in de buurt.
‘Geef hem een briefje mee, dan redt hij
zich wel in de winkel.’

Door John Hermse

Veertien autistische buren

‘Het kan ook heel gezellig zijn’

‘Hier zijn we.’ Enkele bewoners van de Spaarwa-
terstraat 96. (Foto: Ariane Gordijn)



Uw gevel gratis graffi tivrij!

Graffi tischoonmaakregeling

Ongewenste graffi ti ontsiert uw 

huis en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente biedt nu gratis de 

graffi tischoonmaakregeling aan. Snel 

schoonmaken voorkomt vaak meer 

graffi ti. Dus maak gebruik van de 

regeling!

Meldpunt Graffi ti

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

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om in 
te wonen, werken en leven.

www.denhaag.nl/graffi ti

ASAPKlus.nl
RENOVATIE & ONDERHOUD

Usselincxstraat 8 - 2593 VL  Den Haag
info@asapklus.nl - Tel. 06 - 188 142 44

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!
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Vier jongens, één passie: vogels kijken.
Ieder weekend trokken Henk Kortekaas,
Jan van den Ende, Henk Bennink en Dick
Eijsbertse erop uit om in en rondom Den
Haag bijzondere vogelsoorten te spotten.
Uitvalsbasis was Bezuidenhout, waar ze
opgroeiden in de Wilhelmina van Pruisen-
straat, de Maasstraat en de Schenkkade.
Ondertussen was de Tweede Wereldoorlog
in volle gang. Henk Kortekaas noteerde
hun avonturen nauwgezet in dagboeken
en illustreerde ze met tekeningen en fo-
to's. ‘Ook was er een bom, maar die had Jan
Zaterdag al gevonden. Daar we niets bij ons
hadden, konden we hem jammer genoeg
niet demonteren.’

Toen Jolanda Kortekaas na het overlijden
van haar vader Henk in 2005 voor het eerst
diens dagboeken van de oorlogsjaren las,
vond ze al snel dat die meer aandacht ver-
dienden. Samen met Monique van den
Broek, sinds 2008 weduwe van Jan van
den Ende (en partner in diens productiebe-
drijf van natuurfilms aan de Bezuiden-
houtseweg), en Hans Peeters van
Vogelbescherming Nederland werden de
dagboeken leesbaar gemaakt. 
Kortekaas typte tijdens een regenachtige
zomer alle tweehonderd dagboekpagina’s
van haar vader over. Van den Broek wierf
fondsen en ontdekte en passant een oor-
logsdagboek van Dick Eijsbertse. Peeters
verwerkte het materiaal, interviewde na-
bestaanden en bezocht de gebieden waar
de vrienden vaak kwamen.
Het resultaat van die inspanningen is het
eind april gepubliceerde Geheim Vogel-
dagboek. Het AD besteedde er uitgebreid
aandacht aan. ‘Laatst ontmoette ik op een
cursus nog een vogelaar, die direct wilde
weten waar hij het boek kon bestellen’,
vertelt Van den Broek. Kortekaas meent
dat het boek ook jongeren zal aanspreken:
‘Het leest als een spannend jongensboek,
maar het is van A tot Z waar gebeurd. En

dankzij de beschrijvingen van de vogelge-
bieden in en om rond Den Haag en de
Nieuwkoopse Plassen toen en nu is het
boek ook in deze tijd waardevol.’

Duitse bezetter
Op zoek naar vogels trokken de vier vrien-
den uit Bezuidenhout er bij elke gelegen-
heid op uit. Een favoriete plek in Den Haag
was het Zuiderpark. ‘Vanwege de futen en
de eendenkooi’, verklaart Kortekaas. Naar
het Haagse Bos ging het viertal vaak om
vogels te tellen. ‘Ze troffen er een broe-
dende ransuil en een roekenkolonie aan.’
Gewapend met een fotocamera en een
verrekijker moest het viertal de Duitse be-
zetter wel eens opvallen. Jolanda: ‘Zolang
het kon, gingen ze elk weekend naar het
strand. Daar is hun camera eens afgepakt.
Die camera kregen ze terug, maar de film
werd eruit gehaald.’

Uiteindelijk maakte de oorlog een einde
aan de expedities van de vriendenclub.
Kortekaas moest met zijn twee broers on-
derduiken om aan de Arbeitseinsatz te
ontkomen. Benninks familie kwam om bij
het bombardement op Bezuidenhout. Van
den Ende viel in handen van de Duitsers
nadat hij zich had aangesloten bij het ver-
zet. Hij belandde in het concentratiekamp

Sachsenhausen en overleefde mede dank-
zij zijn hobby. ‘Jan bedacht dat de lampen
rond het kamp muggen aantrekken en die
muggen op hun beurt weer vogels’, ver-
haalt Van den Broek. ‘De spreeuw die hij
met die wetenschap wist te verschalken,
werd bij wijze van spreken met huid en
haar verslonden.’

Van de vier vogelaars is alleen de naar Aus-
tralië geëmigreerde Dick Eijsbertse nog in
leven. Kortekaas vindt het spijtig dat ze de
dagboeken niet eerder onder ogen heeft
gekregen: ‘Ik had graag gewild dat het
boek was verschenen toen mijn vader nog
leefde. Het is jammer dat hij dit niet meer
heeft mogen meemaken.’ Van den Broek:
'Het was ook zo leuk geweest als we de
plekken uit het boek hadden kunnen be-
zoeken met die vier vrienden van toen.’

Geheim Vogeldagboek is voor € 13,50 te
koop in de winkel van Vogelbescherming
Nederland te Zeist en via www.vogelbe-
schermingshop.nl

Door Roeland Gelink

Jongens waren ze, zo rond de 16 en 18 jaar oud: Henk Kortekaas, Jan van den Ende, Henk Bennink en Dick
Eijsbertse. Vier vrienden en vogelliefhebbers uit Bezuidenhout. In de Tweede Wereldoorlog verkenden
ze, soms met het geluid van mitrailleurvuur op de achtergrond, de natuur in en rondom Den Haag. Het
onlangs verschenen Geheim Vogeldagboek brengt hun belevenissen opnieuw tot leven. 

Monique van den Broek (links) en Jolanda 
Kortekaas: ‘Het leest als een spannend jongens-
boek.’ (Foto: Ariane Gordijn)

Geheim Vogeldagboek 

Vier vrienden in oorlogstijd
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Lezen op niveau in vernieuwde bieb

Bovenop een boekenkast een boek lezen,
in een soort kraaiennest vanwaar je de bi-
bliotheek kunt overzien als je even opkijkt
uit je boek. Ook dat is nu mogelijk in de bi-
bliotheek. Leerlingen van de Nutsschool
Bezuidenhout aan de Merkusstraat, die
mochten meedenken over de nieuwe in-
richting van de bibliotheek, leek dat wel
spannend, dus heeft de bieb ervoor ge-

zorgd dat de leesplek-op-niveau er kwam.
Voor jeugdboeken moeten bezoekers
rechts afslaan als ze de bieb binnenkomen.
De allerkleinsten zitten helemaal achterin,
met vlak naast hen de hoek waar peuters
en kleuters op woensdagmiddag voorgele-
zen kunnen worden. In de vernieuwde bi-
bliotheek krijgt iedereen zijn eigen hoekje,
zegt bibliothecaris Fenny Staverman. In de
oude inrichting zaten bezoekers die van de
computers gebruik wilden maken, nog pal
naast de kinderen, nu staan de pc’s een
eind verderop, in de andere vleugel, op een
rustigere plek. Helemaal achterin deze
vleugel zijn nu loungestoelen waar de be-
zoeker, die niet aan de nieuwe leestafel
voorin wil zitten, in alle rust een boek of
tijdschrift kan lezen. ‘Hoe verder weg je
gaat zitten, hoe stiller het wordt’, zegt Sta-
verman. Want het midden van de biblio-
theek vormt de plek waar bezoekers
terecht kunnen met vragen. Bij de balie
natuurlijk voor alles wat direct met de
bieb te maken heeft, maar ook bij twee
nieuwe informatiepunten. 

Historisch informatiepunt
Wie meer wil weten over de geschiedenis
van de wijk, is er nu het Historisch Infor-

matiepunt. Daarin werkt de bibliotheek
samen met onder meer het gemeentear-
chief, het Haags Historisch Museum en
Monumentenzorg. Verder begint de ge-
meente Den Haag in de bibliotheek met
een Servicepunt. Daar kunnen burgers
aankloppen voor alles wat de gemeente
via internet aanbiedt, van het aanvragen
van een parkeervergunning tot en met in-
formatie over het afhalen van het huisvuil.
Elke middag staan vrijwilligers klaar om
bezoekers op een van de zes computers
wegwijs te maken in de digitale informa-
tie van de gemeente Den Haag. Echt iets
voor een bibliotheek, zo’n Servicepunt,
want dat is de plek waar mensen komen
om informatie. Staverman: ‘Bezoekers
komen naar binnen met een vraag en dan
is het mooi als ze naar buiten gaan met
een antwoord.’

De bibliotheek Haagse Hout aan de There-
siastraat 195 is van dinsdag tot en met za-
terdag open van 11.00 tot 17.00 uur,
maandag van 12.00 tot 20.00 uur, zondag
gesloten. Het Servicepunt is open op
maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur.

Door John Hermse

nummer 42 - juni 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 dat de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen in de Stuyvesantstraat in 1935 en 2014.

ThansToenToen

Lekker lezen in een loungestoel, luisteren
naar een spannend verhaal of je verdie-
pen in de geschiedenis van de wijk. En na-
tuurlijk gewoon boeken lenen. Het kan
allemaal in de vernieuwde bibliotheek
Haagse Hout aan de Theresiastraat.

Fenny Staverman laat trots de vernieuwde bieb
zien. (Foto: Willem Verheijen)
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Dringend behoefte aan gespreksstof? Spoed u dan naar de Louise de Colignystraat. Daar hangt op nummer 18
een kastje waar u gratis aan gespreksonderwerpen kunt komen. De initiatiefneemster, Renée, wil verder 
anoniem blijven: ‘Het gaat om de vragen, niet om mij.’

Waar heeft Bezuidenhout het dankzij u
zoal over?
‘In het kastje zit gratis gespreksstof die
mensen op een luchtige manier uitnodigt
om na te denken of met elkaar in gesprek
te gaan. Dat kunnen simpele vragen zijn
als: Wat voor superheld zou je het liefst
willen zijn? Of grappige dilemma’s als: Lie-
ver met blote voeten door de sneeuw of
met snowboots over een tropisch strand?’

Hoe reageren mensen op uw initiatief?
‘De reacties zijn echt heel erg leuk. Soms
hoor ik mensen voorbijlopen die zeggen:
Oh ja, even een kaartje pakken. Een keer
lag er een briefje in de bus met Bedankt
voor het leuke idee.
Er wordt ook best goed gebruik van ge-
maakt. Gemiddeld gaan er zo’n vijftien
kaartjes per week uit, maar er zijn ook
mensen die het lezen en weer terugleg-
gen. Ik ben inmiddels al mijn vondsten aan
het opschrijven zodat ik mezelf niet ga
herhalen.’

Vindt u het niet leuk om die reacties per-
soonlijk te ontvangen? Waarom wilt u
anoniem blijven? 
‘Ik denk juist dat het iets toevoegt als

mensen niet weten wie erachter zit. Het
gaat immers om de teksten op de kaartjes,
niet om de persoon die de teksten schrijft.’

Gaat u dan ook ’s nachts in het geheim
het kastje bijvullen?
‘Nee, zo erg is het niet. Dat doe ik gewoon
’s ochtends voordat ik naar mijn werk ga.’

Het kastje hangt er nu drie jaar. Heeft er
al die tijd alleen gespreksstof in gezeten?
‘Ik heb dat kastje ooit opgehangen om re-
clame te maken voor een kinderknutsel-
club bij mij thuis. In het begin deed ik er
mijn foldertjes in. Na drie jaar ben ik met
die club gestopt en hing het kastje opeens
leeg. Toen dacht ik: weet je wat, ik ga gra-
tis complimentjes uitdelen, want een com-
plimentje kan iedereen op z’n tijd wel eens
gebruiken. Het is wel heel erg leuk als je
dan vanaf de bank mensen zo af en toe
ziet lachen. Toen de complimentjes op
waren, ben ik wat nieuws gaan zoeken. Ik
vroeg me af wat al die kantoormensen die
hier in de pauze door de wijk wandelen zo
al bespreken. Zo kwam ik op het idee ze
gratis gespreksstof aan te bieden.’

Denkt u al aan stoppen?
‘Nee, beslist niet. De gespreksstof is nog
lang niet op. Ik vind het leuk om nieuwe
dingen te verzinnen; dat doe ik bijvoor-
beeld tijdens het fietsen door de stad. En
ik geniet ervan als ik zie dat mensen op z’n
minst een glimlach op hun gezicht krijgen
als ze een kaartje lezen.’

En waar zal ik het morgen met mijn vrien-
den over hebben?
‘Even kijken… Dit vind ik wel een mooi di-
lemma om over na te denken: Welk ele-
ment (water, vuur of aarde) zou jij het
liefst onder controle willen hebben? Heb
het daar samen maar eens over.’

Door Patrick Regan

Bijzondere buur

Naar Renée voor gratis gespreksstof

‘Het gaat om de teksten op de kaartjes, niet om
de persoon die de teksten schrijft.’ 
(Foto: Ariane Gordijn)



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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Duurzaam Bezuidenhout

Plastic Martin stopt
‘Ik doe het voor het milieu, niet voor het geld’

‘Plastic Martin’ houdt ermee op. Vier jaar lang, van zijn achtste tot zijn twaalfde, bracht hij het plasticafval van
bewoners in de Spaarwaterstraat naar de container. Op 16 juli voltooit hij zijn honderdste plastictocht en
draagt hij het stokje over aan Sjoerd te Nijenhuis.

Martin Lelarge is - net als zijn ouders -
begaan met het milieu. Zo vertelt zijn
moeder hoe teleurgesteld Martin ooit
was toen op de Dag van de aarde, be-
halve hun gezin, niemand in de buurt
het licht in huis uitdeed. Martins moe-
der kwam ook op het idee om het plastic
verpakkingsafval van mensen in de
straat weg te brengen. ‘Dat deden we al
voor onszelf. Waarom zouden we het
plastic van anderen niet meenemen?’ En
het was een goede manier om de men-
sen in de straat te leren kennen.
‘Ik kreeg nooit zomaar zakgeld van mijn
ouders. Ik moest er altijd iets voor doen.
Zo veegde ik voordat ik met het plastic
begon, ons trappenhuis’, vertelt Martin.  

Op 15 december 2009 trad hij voor het
eerst aan als Plastic Martin. Op 16 juli
komt er een eind aan die ‘carrière’ en wil
hij zich op zijn schoolloopbaan storten.
Dan heeft hij ook precies honderd keer
de plastictocht gemaakt. Samen met
zijn vader Sylvain, die al die tijd als
chauffeur fungeerde. Om de twee
weken brachten ze het plasticafval van
zo’n twintig straatbewoners naar een
container bij het Bronovo-ziekenhuis:
achterbank plat, en hoppa. Martin en
zijn vader schatten dat ze per keer 2 m³
plastic vervoerden. ‘Soms moesten we
het echt naar binnen proppen.’
In het begin kreeg Martin 20 cent voor
zijn diensten. Dat werd later verhoogd
tot 30 cent. ‘Rijk word je er niet van; een
tosti en het is op. Nee, voor het geld doe
ik het niet. Wel voor het milieu. Het
geeft een fijn gevoel als je kunt zeggen:
ik heb vandaag weer iets goeds voor de
wereld gedaan. En het is heel leuk als je

een net geschreven briefje met ‘Dank je
wel, Martin’ bij een zak met plastic
vindt’.
Binnenkort neemt de achtjarige Sjoerd
te Nijenhuis het van Martin over. ‘Sjoerd
bracht zelf al plastic weg, zo ben ik op
het idee gekomen om mijn werk door te
geven. Sjoerd heeft me al een paar keer
meegeholpen om de kneepjes van het
vak te leren, en hij doet het hartstikke

goed. Of hij straks als Plastic Sjoerd door
het leven gaat? We zullen zien.’

Door werkgroep Duurzaam 
Bezuidenhout

Plastic Martin (rechts) leert Sjoerd de kneepjes
van het vak. Hoe leuk kan het zijn, iets doen
voor een beter milieu. (Foto: Katalin Kovàts)

Bezuidenhout wil de meest duurzame wijk van Den Haag worden. Daarvoor zetten
al heel wat bewoners, ondernemers, scholen en andere organisaties zich in. Soms
maken ze daarbij gebruik van de adviezen van de werkgroep Duurzaam 
Bezuidenhout. 

‘Wanneer wordt voor u (investeren in) energie besparen interessant?’

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout helpt bewoners en ondernemers van deze
wijk te besparen op energie. Wat doet u al op dat gebied? Waar zou u ons advies bij
willen hebben? Of heeft u tips voor anderen?  

Mail naar duurzaam@bezuidenhout.nl



� 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

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 

Nico's Snackbar
59 JAAR

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

DUS
Kroket 0,59 cent
alleen op 30 juni
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Trees wil De Fred verslaan
De Theresiastraat heeft zich in enkele jaren ontwikkeld tot een van de sterkste winkelstraten van Den Haag. 
Na een flinke opknapbeurt is de Trees nog steeds volop in ontwikkeling. Aan Stefan Hessing, voorzitter van BIZ
‘De Straat’, de vraag wat de plannen en ambities voor de komende jaren zijn.

Bij BIZ ‘De Straat’ zijn zo’n 120 onderne-
mers uit de Theresiastraat en omgeving
aangesloten. Hun missie: dit gebied laten
uitgroeien tot een bekend en geliefd inter-
nationaal winkelgebied door de bezoekers
een veilige, prettige winkelomgeving te
bieden. In de drieënhalf jaar dat de BIZ be-
staat, is er al veel gerealiseerd. Het meest
in het oog springt natuurlijk de herinrich-
ting van de Theresiastraat van de Prins
Clauslaan tot aan de Laan van Nieuw
Oost-Indië. Daarnaast zijn er verschillende
activiteiten georganiseerd, zoals het Trees-
Feest dat begin juni zijn tweede editie be-
leefde. ‘De eerste keer kostte het nog veel
tijd en energie om het TreesFeest te orga-
niseren. Maar door het succes en het en-
thousiasme onder de winkeliers ging het
dit jaar veel makkelijker en was de opzet
een stuk professioneler.’ Met enige trots
stelt BIZ-voorzitter Hessing vast dat de BIZ
goed is aangeslagen onder de winkeliers.
‘Een paar jaar geleden begonnen we met
twintig actieve winkeliers, dat zijn er in-
middels veertig. Dat lijkt misschien wat
weinig op een totaal van 120, maar vergeet
niet dat winkeliers het doorgaans druk
hebben. Ondanks dat willen ze naast hun
eigen zakelijke belang graag bijdragen aan
het bredere belang.’ 

Eén winkelgebied
In relatief korte tijd heeft Hessing de The-
resiastraat zien opklimmen van een mid-
denmoter tot de op een na sterkste
winkelstraat en economisch winkelgebied
van Den Haag. ‘In dit tempo moeten we
De Frederik Hendriklaan, oftewel De Fred,
van de hoogste positie kunnen verslaan’,
klinkt het strijdvaardig. ‘En waarom niet?
We zijn nu druk bezig met plannen om het
tweede gedeelte van de Theresiastraat en
het winkelgedeelte links en rechts op de
Laan van NOI dezelfde look and feel als de
rest te geven. Dat betekent dat we ook
daar nieuwe bestrating willen, zodat er
één winkelgebied ontstaat.’ De gemeente
staat, volgens Hessing, niet onwelwillend
tegenover die plannen. ‘De gemeente ziet
natuurlijk ook wat we inmiddels voor el-
kaar hebben gekregen en beschouwt ons
daardoor als een serieuze gesprekspartner.
Ze zijn steeds meer naar ons gaan luiste-
ren.’

Betere branchering
Het wensenlijstje van de BIZ bevat verder
een betere ‘branchering’, dat wil zeggen
een evenwichtige verhouding tussen
vraag en aanbod van winkels in dit gebied.
‘Er is ruimte voor nog meer kleine winkels

en ook een grote klantentrekker als een
HEMA zouden we graag in dit gebied zien.
Het kantoorpand aan de Koningin Maria-
laan biedt daarvoor tal van mogelijkhe-
den. Een Lidl of een Aldi passen niet goed
in onze winkelstraat, omdat we door de
ligging van internationale bedrijven en mi-
nisteries rondom en de internationale be-
woners van Haagse Hout, mikken op een
bepaalde categorie winkelend publiek.’ 
Over het aantal winkels in de Theresia-
straat die broodjes en lunches aanbieden,
zegt Hessing: ‘Er is nog wat ruimte, maar
we krijgen steeds meer opmerkingen dat
het er ondertussen wel veel zijn. Daarmee
lijkt het punt van verzadiging zo langza-
merhand bereikt. Het blijft opletten dat
we een goede verscheidenheid aan win-
kels houden.’ 

Nog 5 jaar
Een van de spelregels van de BIZ is dat als
de meerderheid van de winkeliers mee-
doet, iedere andere winkelier ook verplicht
is om mee te doen en op z’n minst een fi-
nanciële bijdrage levert. Een BIZ houdt na
vijf jaar op te bestaan, tenzij er een nieuw
vijfjarenplan wordt opgesteld. Hessing
geeft aan dat BIZ ‘De Straat’ niet ophoudt
te bestaan. ‘Het blijft belangrijk om geza-
menlijk iets moois te maken van het win-
kelgebied. We blijven evenementen
organiseren en aandacht besteden aan on-
derwerpen als verkeersveiligheid. De The-
resiastraat is nooit af. Onze BIZ willen we
zeker met nog vijf jaar verlengen.’

Door Mark Hoogland

Het ambitieuze bestuur van BIZ ‘De straat’. V.l.n.r.
Yvette de Schmale (Etos), Marcel de Zeeuw 
(Marcel by Middeldorp) en Stefan Hessing 
(Bakkerij Hessing). (Foto: Ariane Gordijn)



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

Stijl & Traditie
UitvaartzorgJ.S. van der Meer

Aandacht, tijd en betrokkenheid

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

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

Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek, 
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De wijkmakelaar over

Veel huiseigenaren, vooral starters, in Be-
zuidenhout hebben hun woning gekocht
in de jaren net voor de crisis. De markt
was ‘booming’ en je was blij als je een
huis kon bemachtigen. Onderhandelen
was er nauwelijks bij. Snel naar de bank
of hypotheekadviseur om een hypotheek
van 110 procent van de koopsom te rege-
len. Om het zo goedkoop mogelijk te
houden, was die hypotheek voor de helft
aflossingsvrij en voor de andere helft een
spaarhypotheek. Lekker weinig aflossen
en een hoge blijvende aftrekpost, dan
kreeg je het meeste terug via de belas-
ting. Vanaf 1982 stegen de woningprijzen

alleen maar en de verwachting was dat
dat eeuwig door zou gaan. Aflossen?
Zonde van je geld.
Het is een beetje anders gelopen. Sinds
2007 zijn de prijzen gemiddeld met 
20 procent gedaald en veel van de kopers
van toen willen nu hun huis verkopen.
Maar de hypotheekschuld is niet gedaald
en het spaarbedrag in uw spaarpolis niet
genoeg om het verschil tussen de schuld
en de waarde van uw huis te dekken. Zit
u in zo’n situatie, praat dan eens met een
makelaar. Om het probleem in kaart te
brengen. Een goede makelaar denkt met
u mee, belt met de bank en de Stichting

Waarborgfonds Eigen Woningen om de
mogelijkheden te bespreken. Zeker bij
echtscheiding of werkeloosheid kan de
Nationale Hypotheek Garantie iets voor
u betekenen. Zo hebben wij de afgelopen
tijd een aantal mensen kunnen helpen
en hun woning met succes kunnen ver-
kopen.
De woningmarkt lijkt zich nu te stabilise-
ren en het aantal kopers in de mark is de
laatste maanden gestegen. Misschien is
het tijd om eens te kijken hoe een goede
makelaar u kan helpen.

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 Ed Schmidt van Are.

huis onder water
Ed Schmidt van Are 
(Foto: Fred Geelen)

De uitbreiding van het huis van de familie
De Groot is al een tijd een feit, maar nog
steeds zijn er voorbijgangers die op de
hoek van de Carel Reinierszkade en het De
Eerensplein omhoog staren naar de dak-
opbouw die daar is verrezen. Aan de voor-
kant sluit het ontwerp direct aan bij de
gevel zoals architect Cor van Eesteren die
ontwierp: bijna dezelfde kleur baksteen,
met hetzelfde formaat ramen en zwart ge-
verfde metalen sponningen. ‘We hebben
ons best gedaan het in stijl te houden’,
zegt De Groot, ‘maar dan met een mo-
derne twist.’
Dat geldt niet alleen voor de buitenkant,

ook het interieur binnen is nieuwbouw.
‘Met een stevige knipoog naar het verle-
den’, zoals De Groot het uitdrukt. Hoewel
de huizenrij aan de Carel Reinierszkade
geen beschermde status heeft, besefte hij
dat uitbreiding van zijn woning met zorg
moest gebeuren. ‘Het is een heel belang-
rijk gevelbeeld, ooit de rand van de stad,
en ontworpen door een bekend architect.
Dat wil je niet aantasten.’ Toch wilde hij
uitbreiden, want zijn twee zoons begon-
nen te oud te worden om nog een klein
slaapkamertje te delen, en vertrekken uit
Bezuidenhout was ook geen optie. ‘Het is
een prachtige wijk om in te wonen.’
Dus ging hij aan de slag met een architect
en de gemeentelijke welstandscommissie,
die tot zijn verrassing, vanwege de hoek-
ligging de voorkeur gaf aan een dakop-
bouw die direct op de gevel aansluit. Bij

het ontwerp was De Groot nog uitgegaan
van een opbouw die anderhalve meter van
de dakrand ligt, zoals ook bij dakop-
bouwen elders in de wijk het geval is. Het
aangepaste plan gaf hem nog extra
ruimte.

Zorgen
De zijkant van de opbouw, aan de kant van
het De Eerensplein, ziet er met zijn uit-
springende glazen gevel moderner uit dan
de voorzijde, maar ook dat is geïnspireerd
op een ontwerp van Van Eesteren zelf. De
Groot kent de zorgen uit de wijk over
eventuele aantasting van een waardevol
straatbeeld. ‘We hebben ons best gedaan
er iets moois en passends van te maken.
Over smaak valt te twisten, maar een huis
mag toch ook een beetje met zijn tijd mee
bewegen. Er is geen architect die daar een
rolberoerte van krijgt.’

Door John Hermse

Menig Bezuidenhouter heeft een extra verdieping op zijn huis laten zetten, maar de dak-
opbouw van Frank de Groot aan de Carel Reinierszkade springt eruit. Zijn nieuwe etage
moest goed passen in de bijzondere gevelrij.

Dakopbouw Carel Reinierszkade

‘In stijl maar met een moderne twist’

Frank de Groot: ‘Een huis mag toch ook een
beetje met zijn tijd mee bewegen.’ (Foto: Willem
Verheijen)
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Tuinambassadeurs tegen verstening tuinen

Tuinen, ze zijn er in allerlei soorten en
maten. Ook in onze wijk. Terwijl achter het
ene huis ‘n ware wildernis woekert, heerst
achter het andere de orde van de onder-
houdsvriendelijke plavuis. Ieder zijn voor-
keur natuurlijk, maar het Haags
Milieucentrum (HMC) meent dat het 
juist in Den Haag en dus ook in Bezuiden-
hout van belang is dat tuinen zo groen
mogelijk zijn.
‘Den Haag is de heetste stad van Neder-
land, blijkt uit TNO-onderzoek’, verduide-
lijkt Geert van Poelgeest van HMC. ‘De
verstening van tuinen versterkt de hitte in
de stad. Groen verkoelt juist. Daarnaast
zijn groene tuinen belangrijk voor de bio-
diversiteit. Door de verstening zijn de leef-
gebieden van bijvoorbeeld egels, vlinders,
bijen en andere insecten, vogels en vleer-
muizen afgenomen. Bovendien zorgt een
gebrek aan groen niet alleen voor meer

wateroverlast bij buien, maar ook voor het
beperkt vasthouden van het winterse
neerslagoverschot, zodat er in tijden van
droogte minder ‘eigen’ water beschikbaar
is.’ Verder wijst hij erop dat bij het onder-
houd van verhardingen chemische midde-
len tegen grassen, mossen en algen
worden gebruikt. ‘Deze bestrijdingsmidde-
len kunnen in het oppervlakte- en het
grondwater terechtkomen.’

Gratis tuinadvies
Om mensen tot natuurlijker tuinieren aan
te zetten, is HMC samen met de Konink-
lijke Nederlandse Natuurhistorische Ver-
eniging (KNNV) het project Tuinambas-
sadeurs gestart. Tuinambassadeurs zijn
natuurliefhebbers die veel ervaring heb-
ben met natuurlijk tuinieren en die weten
hoe je meer natuur in een tuin krijgt en
die bijvoorbeeld aantrekkelijk kunt maken

voor vogels, vlinders en andere dieren. Van
Poelgeest: ‘De tuinambassadeurs, waarvan
we er inmiddels meer dan twintig hebben,
brengen hun kennis en enthousiasme
graag over op anderen. Daarbij maken ze
gebruik van onze Meetlat Groene Tuinen,
een vragenlijst die onder meer laat zien
hoe natuurlijk iemand tuiniert. Uiteraard
luistert de ambassadeur ook naar de wen-
sen van de klant, voordat hij een gratis ad-
vies opstelt om tot een natuurlijke tuin te
komen. Uiteindelijk is het aan de klant of
en hoe hij dit advies opvolgt.’

Ook een gratis tuinadvies? Aanmelden
kan bij het HMC. Zie voor meer informa-
tie: www.haagsmilieucentrum.nl  

Door Marjon Damen

Het Haags Milieucentrum maakt zich zorgen over het steeds meer ‘verstenen’ van tuinen. Met de inzet van 
tuinambassadeurs wil ze mensen stimuleren tot natuurlijker tuinieren. Ook in Bezuidenhout.

Aan deze hegemonie kwam een einde
toen de vermaarde rechtsgeleerde Pieter
Lyonet in 1764 tegenover de Koekamp zijn
bepaald niet bescheiden huis liet bouwen.
Door als eerste ‘burger’ buiten het stads-
centrum van Den Haag te gaan wonen,
zette hij een stap die kort daarop navol-
ging kreeg.

Meerdere welgestelde Hagenaars lieten
langs de Bezuidenhoutseweg fraaie behui-
zingen neerzetten. Omdat Pieter Lyonet
(1706-1789) de aanzet gaf tot de bewoning
en latere uitbreiding van dit woongebied,
zien geschiedkundigen in hem de grond-
legger, ofwel stamvader, van Bezuiden-
hout. 
Na zijn dood kwam het pand op de hoek
van de Bezuidenhoutseweg en de Rijn-
straat in handen van een projectontwikke-
laar. Het werd een hotel met de
welklinkende naam Belle Vue vanwege het
uitzicht op het Haagse Bos, de hofsteden
en het weidse polderlandschap met zijn
molens en grazende koeien.
Het hotel sloot zijn deuren in 1934. De
Rijksoverheid gebruikte het gebouw als
kantoorruimte. In 1974 werd Belle Vue ge-
sloopt in verband met de nieuwe inrich-
ting van de verkeerssituatie rond het
Centraal Station.

Door Carel Wiemers (tekst en illustratie) 

Bezuidenhoutseweg, voorheen Grafelijk Karrepad

Het ‘Grafelijk Karrepad’, de oorspronke-
lijke naam van de Bezuidenhoutseweg,
was tot in de 18e eeuw het exclusieve do-
mein van de Graven van Holland en an-
dere adellijke figuren. Zij bewoonden hun
langs deze verbindingsweg liggende hof-
steden en buitenverblijven, zoals Huis ten
Bosch, Huize Zandvliet en Huis Ter Noot.
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EXPAT Page
In Bezuidenhout live about 1,500 expatriates. As a hello to our ‘foreign’ neighbours we
give you some highlights of this Bezuidenhout Nieuws in English, plus a column by 
Kristin Anderson.Please let us know what you think of this initiative or is your motto
‘Spreek Nederlands! Met mij!’: bezuidenhoutnieuws@gmail.com 

Did you 
know that…
� � � this year, an estimated 2.000
people have paid a visit to one or more
of the 45 ‘Parels van Bezuidenhout’?

� � � the Kingsday market on the
Spaarwaterveld attracted about 4.000
visitors?

� � � Scouting Haagse Hout baked
300 pancakes on that very market?
Near the end of September, the scouts
will be holding an open house. Keep
an eye on their website for more infor-
mation.

� � � on the 17th of May more than
150 children competed in the Bezui-
denhout Soccer Championship in the
Koningin Sophiepark? 

� � � the democratic party, D66, was
the outright winner of the European
elections in Bezuidenhout with almost
30% of the votes? That was nearly
twice as much as the liberal VVD who
came in second. GroenLinks came in
third with 10,4% of the votes. Two
votes more than the PVV of Geert Wil-
ders. The turnout was as usual slightly
higher than the national average: 44%. 

Read more on page 23

As an English-speaking
expat who recently ce-
lebrated three years’
residence in Bezuiden-
hout, I have come to
know our neighbor-
hood through the

sense of taste: fresh spelt bread from
Hessing’s bakery, cappuccino and rhu-
barb crumble on the terrace of Café
Pan, cherry tomatoes from Joey’s gro-
cery. But when seeking culture, I head
downtown to a museum to experience
what the curators have in store for me.
I hadn’t given Bezuidenhout much
thought as a cultural hub until I atten-
ded Parels van Bezuidenhout. 
During this annual event, creatives
open their doors to share the fruit of
their talents with the general public.
On the route I discovered Kunstpost, an
artist’s collective designed to stimulate
art and culture. Although this organiza-
tion has been around for over five
years, they only recently (11 months

ago) took over the first floor of a school
at van Heutszstraat 12 just behind the
Stadsdeel office. 
As my expat friend and I visited the
ateliers, we were taken with the quality
of the art. My friend fell for a photo-
graph by Eveline van de Putte of a lone
woman sitting on a cement staircase
somewhere in Nepal. I was mesmerized
by a mixed-material sculpture by Haydi
Cameron. We had the special opportu-
nity to interact with the artists, hearing
the stories behind the art. 
I will still head downtown to the muse-
ums, but will also look forward to the
Kunstpost expositions and workshops,
and savor the knowledge that living
and breathing artists are lifting their
brushes, creating compositions in their
minds and bringing art to life right
here in Bezuidenhout. 

By Kristin Anderson, an author and
blogger who lives in Bezuidenhout
www.kristininholland.wordpress.com

Bezuidenhout’s got Culture

Bezuidenhout-East
ready for overhaul
A number of infrastructural projects in
Bezuidenhout-East are planned be-
tween September 2015 and July 2018.
They include replacing the sewage sys-
tem, creating extra parking spaces and
a number of streets will be refurbis-
hed.
Read more on page 5

Artistic felt lamps, one of the attractions in the Kunstpost. (Photo: Willem Verheijen)

Theresiastraat wants to overtake ‘De Fred’
Over the last couple of years, the Theresiastraat has developed itself as one of the top
shopping streets in The Hague. Even after a large overhaul the street is still in devel-
opment and has the ambition to overtake the Frederik Hendriklaan. This isn’t a place
for a Lidl or Aldi, but the HEMA is more than welcome.
Read more on page 17



Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

Sinds 1935 verzorgen wij de begrafenissen van
huisdieren.Later werd het mogelijk om huisdieren te
cremeren; ook in Den Haag.

Ons crematorium onderscheidt zich door een huiselijke
sfeer. Door onze ruime openingstijden zijn wij in staat een
goede service te verlenen.

Met uw persoonlijke wensen houden wij rekening en bieden
u de gelegenheid om op een waardige manier afscheid te
nemen van uw huisdier.

Indien u niet in staat bent uw huisdier zelf te brengen, 
kunnen wij voor vervoer zorgen, zowel bij u thuis als 
vanaf de dierenarts.

Het crematorium is op werkdagen geopend van 9.00 uur 
tot 21.00 uur. Zaterdag, zondag en op feestdagen van 
14.00 uur tot 18.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak.

De as wordt door ons regelmatig over zee verstrooid. 
Bij individuele crematie kunt u de bestemming van de as 
zelf bepalen. U kunt de as een vaste plek geven in een 
door u gekozen urn, of de as zelf verstrooien. 
U krijgt de as dan mee in een asbus.

Voor informatie: 
Adres: Orionstraat 8 - 2516 AS  Den Haag (Binckhorst)
Voor afspraken en informatie zijn wij 24 uur per
dag telefonisch bereikbaar op: (070) 382 55 00
www.haaglandencrematorium.nl

Tandartspraktĳk van Mevrouw Kruizinga

neemt tĳdelĳk weer patiënten aan. 

U kunt op korte termĳn een afspraak maken via onze

website www.tandartskruizinga.nl nadat u zich 

telefonisch (070-3268240) heeft aangemeld.

Uw eerste afspraak is mogelĳk binnen 14 werkdagen. 

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd,

bespreekt de tandarts wat de te verwachten resultaten

zĳn, het aantal behandelingen, de duur en de kosten van

de behandelingen. 

Desgewenst kan het behandelplan met de bĳbehorende

kosten schriftelĳk worden vastgelegd. Mevrouw 

Kruizinga is gespecialiseerd in het behandelen van 

patiënten met angst, ouderen, kinderen, kroon en 

brugwerk en porseleinen/composiet facings.

M.I. Kruizinga, Benoordenhoutseweg 229

2596 BG  Den Haag  

Nederlands sprekende betrouwbare hulp heeft nog tijd over
om u te helpen in de huishouding. Met referenties.
Afspreken met de hulp op tel.nr. 0654-236003 (Sandra)

Huishoudelijke hulp biedt zich aan 

Tandartspraktĳk neemt 

weer patiënten aan

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

Wie neemt er nou een foto van zijn
eigen huis? Daar loop je elke dag toch
langs? Toen ik in Bezuidenhout kwam
wonen, kreeg ik van mijn makelaar een
fles wijn met een foto van mijn aan-
koop op het etiket. Die fles ging snel de
glasbak in, het etiket heb ik niet be-
waard.
Wil ik nog weten hoe mijn huis er in
2001 uitzag? Nee toch? Die stoffige
luxaflex voor mijn ramen hangt er niet
meer en de boom voor mijn huis was
nog niet gesnoeid, maar dat was het
dan ook wel. 
Wat zal er door het hoofd zijn gegaan
van de fotograaf die in 1930 op het De
Sillepleintje een foto maakte van een
gloednieuw huizenblok. Was het de eer-
ste bewoner? Iemand die zijn nieuwe
fototoestel uitprobeerde?
Geen idee. Maar mijn huis staat er op
en elke keer als ik de foto opduikel uit
de Beeldbank van het Haags Gemeen-
tearchief zit ik er weer gebiologeerd
naar te kijken. Vitrages voor alle ramen.
Nog geen spoor van een boom voor
mijn huis, een ouderwetse lantaarn-
paal.
Waar nu onze buren wonen, ligt het

Buurman John
nog braak. Interessant, maar als die hui-
zen er al hadden gestaan, had die foto
van mijn eigen huis zeker dezelfde aan-
trekkingskracht gehad.
Hoe dat komt? Omdat het toch mijn
eigen huis is dat 84 jaar geleden op de
foto ging. Zonder dat ik er erg in had,
schreef ik in de vorige alinea MIJN EIGEN
HUIS. Het is alsof JE ZELF vanachter die
vitrages de De Sillestraat in staat te loe-
ren om te kijken wie die man is die een
foto neemt van je huis.
Wie heeft er nog nooit dat gele manne-
tje van Google Streetview naar zijn
eigen straat gesleept en voor zijn eigen
huis gezet? Toch benieuwd of jij zelf net
de portiek uit komt lopen, toch? Dus:
maak eens wat vaker een foto van je
huis, of gewoon van de straat, want ik
kijk al even gefascineerd naar het
groepje wijkbewoners dat volgens het
fotobijschrift in 1930 bij mij voor de deur
poseerde in hun duffelse jassen, met
hun petten en hoeden en aan hun hand
hun vooroorlogse fietsen met hoge stu-
ren en dikke banden. 
Doe dat: ga nu ook op de foto, in je eigen
straat. Grote kans dat je toekomstige Be-
zuidenhouters in de ogen kijkt, vanuit de
Beeldbank van de gemeente Den Haag.
Voor het huis waar je tachtig jaar gele-
den hebt gewoond.

Jong Zandvliet tegen ‘oud’ Cato

De leerlingen kwamen op het idee voor de spelmiddag via de maatschappelijke stage.
Het Jeugdwerk Haagse Hout Vóór welzijn vertelde hen dat het voortgezet onderwijs
weinig doet voor de buurt. Dat lieten de leerlingen van het Zandvlietcollege zich dus
geen twee keer zeggen. Om te laten zien dat ze buiten de schoolmuren net zo aardig
voor anderen zijn als daarbinnen, zochten ze een activiteit waarmee ze de betrokkenheid
met de wijk kunnen vergroten en de band tussen bewoners versterken. Dat werd dus
een spelmiddag voor de bewoners van Cato.

Leerlingen van het
Zandvlietcollege be-
zorgden de bewoners
van het Verzorgingscen-
trum Cato aan de Bezui-
denhoutseweg een fijne
middag op 30 mei. Met
de bewoners van het
centrum speelden de
leerlingen een middag
lang Oudhollandse-
spelen. 

Wist u dat…
� � � dit jaar ongeveer 2.000 mensen
een bezoek hebben gebracht aan een
of meer van de 45 Parels van Bezuiden-
hout?

� � � de vrijmarkt op Koningsdag op
het Spaarwaterveld ongeveer 4.000
mensen heeft getrokken?

� � � Scouting Haagse Hout op die-
zelfde vrijmarkt ruim 300 pannenkoe-
ken heeft gebakken? Eind september
organiseert Scouting Haagse Hout
overigens een open dag. Houd hun
website in de gaten.

� � � op 17 mei ruim 150 kinderen heb-
ben meegedaan aan het BK-voetbal in
het Koningin Sophiepark?

� � � er al bijna honderd inwoners uit
Bezuidenhout zijn aangesloten bij de
nieuwe Haagse activiteitenwebsite
Citee.nl en dat er binnenkort een Proef
Bezuidenhout-tocht en diverse andere
Bezuidenhout-kennismakingsactivitei-
ten gepland staan?

� � � er sinds eind mei een tweede-
hands Apple-winkel is geopend aan de
Theresiastraat 13a?

� � � het Beatrixkwartier opnieuw is
uitgeroepen tot tweede kantoorloca-
tie van Nederland? De Zuidas in Am-
sterdam staat nog steeds op één,
volgens vastgoedadviseur JJL.

� � � D66 ook in Bezuidenhout als ab-
solute winnaar van de Europese ver-
kiezingen uit de bus is gekomen? Bijna
30% stemde op deze partij. Ruim twee
keer meer dan op de VVD. GroenLinks
werd derde met 10,4% van de stem-
men, twee stemmen (!) meer dan de
PVV. De opkomst in Bezuidenhout
was, zoals gebruikelijk, iets hoger dan
het landelijk gemiddelde: 44%. Ga
voor een volledig overzicht van de uit-
slag naar bezuidenhout.nl

Zie voor meer nieuws 
www.bezuidenhout.nl
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En hoe goed kent u de wijk? Waar
bevindt zich het hiernaast afge-
beelde 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.

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Zo’n bekende instelling in de wijk en toch door slechts enkelen herkend. 
Het detail in de vorige editie is een deel van het naambord van de bibliotheek in 
de Theresiastraat. J.M.M. Nauta mag de boekenbon ter waarde van 15 euro 
ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25. 

Cheque voor 
Bezuidenhoutfonds
Het Bezuidenhoutfonds is officieel van start. Tijdens het Trees-
Feest ontving Anita Regout, de voorzitter van het fonds (op foto
rechts), van wethouder Ingrid van Engelshoven een cheque van
2.500 euro. 

Op haar beurt ontving de Vereniging Natuurtuinen Groene
Schenk van het fonds een cheque van 500 euro. Dat geld wordt
besteed aan een toilet op het volkstuinencomplex. 
Het Bezuidenhoutfonds is het eerste ‘lokale fonds’ in Den Haag.
Met geld van ondernemers en particulieren worden projecten
gesteund die de leefbaarheid en de sociale samenhang in de
wijk bevorderen.  (Foto: Ariane Gordijn)


