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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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Voorpagina: Bezuidenhout in de mist
(Foto: © Willem Verheijen, wilhelmus14@gmail.com)

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 45 wordt bezorgd
in de week van 12-29 februari. Deadline
kopij en advertenties: 29 januari.
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, Floor Zoet
Vormgeving
Leo Leeflang

Bezuidenhout App gelanceerd
Winkeliers Theresiastraat over komst Hoogvliet
Minibieb verovert Bezuidenhout
Jan van der Laan, makelaar in luchtkastelen?
Bijzondere buur: Bobby van Galen
Fotoreportage intocht Sinterklaas
Op stap met Citée
Boschlust
Toen|Thans
Wijkschaatsbaan op pop-up park geopend
Harry’s Barber Saloon
Duurzaam Bezuidenhout
De wijkmakelaar
Tijdens feestdagen inbraken voorkomen
Hoogstratenschool wil kloppend hart wijk worden
Expat Page
Harry van Lent knipt alleen leuke klanten
Buurman John
Wist u dat?
Oog voor detail

Tarieven Bezuidenhout Nieuws

Drukwerk
Grafia Multimedia, Pijnacker

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws tegen scherpe prijzen.
Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@zonnet.nl.
Robert Boer: robert.boer@ziggo.nl
Voor mogelijkheden en tarieven zie
www.bezuidenhout.nl knop ‘wijkkrant’.
Adres
Johannes Camphuijsstraat 25
2593 CH Den Haag
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
U wilt ook graag adverteren in Bezuidenhout Nieuws, maar u heeft nog
geen advertentie? De redactie helpt
graag met het schrijven van een pakkende tekst en een passende vormgeving tegen een schappelijke prijs.
Meer weten? Neem contact op met
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Krant niet ontvangen,
laat het ons weten

Plaats
Binnenpagina

Achterpagina

Formaat
pagina
1/32
1/8
1/4
1/3
1/2
1/1
1/8
1/4
1/3
1/2
1/1

Zwart/wit
1x
25,00
62,00
111,00
145,00
210,00
410,00
80,00
150,00
190,00
260,00
480,00

Steunkleur
1x
27,50
68,20
122,10
159,50
231,00
451,00
88,00
165,00
209,00
286,00
528,00

Full color
1x
37,50
93,00
166,50
217,50
315,00
615,00
116,00
217,50
275,50
377,00
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
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Bosch Car Service wenst u
een vrolijk kerstfeest,
en een gelukkig Nieuwjaar!
We zien u graag weer in 2015!
Autocenter van Maanen
Johan Maetsuyckerstraat 94
2593 ZM ‘s-Gravenhage
Tel.: 070 347 81 10
www.bcsvanmaanen.nl

Uw specialist op het gebied van
administratie en belastingadvies.
Gespecialiseerd in zzp’ers,
eenmanszaken en vof’s.
Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN Den Haag
070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

www.wolvenhoff.nl

Dans

Muziek

Kerst aan
het Spuiplein
Lucent Danstheater
Dr Anton Philipszaal
Nieuwe Kerk

Familie

Bestel nu
uw kaart
en!
Ballet

@TheaterDenHaag
aanhetspuiplein

070 88 00 333
www.philipszaal.nl

kerst
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Bezuidenhout App gelanceerd
Aanbiedingen van winkeliers checken, een klusjesman om de hoek vinden, even het nieuws in de wijk lezen. Het
kan allemaal sinds 9 december met de Bezuidenhout App. De applicatie voor smartphones, uniek in Nederland,
wil de betrokkenheid van bewoners bij Bezuidenhout vergroten.

Digitale
burgerwacht
via app

Initiatiefnemer van de Bezuidenhout App
is wijkbewoner Peter van der Gaag. ‘Op bezoek bij mijn moeder zag ik Bezuidenhout
Nieuws liggen. Zelf ben ik niet zo’n lezer
van printmedia, ik consumeer nieuws
vooral via de smartphone. Maar de wijkkrant bracht me wel op het idee van een
wijk-app. Niet zo vreemd, want ik werk
voor een bedrijf dat apps maakt. Bij de Bezuidenhout App, dacht ik aan een app
waarop je zowel nieuws over de wijk kunt
vinden, als een overzicht van evenementen en acties van bijvoorbeeld winkeliers.’
Meerwaarde wijk-app
Met zijn idee stapte Van der Gaag op het
Wijkberaad Bezuidenhout af: ‘Zij zagen direct de meerwaarde van een wijk-app. Zo’n
app spreekt namelijk een doelgroep aan
die lastig te bereiken is. Mensen, zoals ik,
die een druk leven leiden, tussendoor snel
even iets willen weten en daarvoor de telefoon gebruiken. De Bezuidenhout App
voorziet in die behoefte. Samen met het
wijkberaad zijn we gaan kijken wat de app
zou moeten bieden.’
Voor winkeliers en zzp’ers
De wijk-app is bedoeld om de betrokkenheid van de bewoners bij Bezuidenhout te
vergroten. Dat gebeurt met het geven van
actuele informatie die relevant is voor de
wijkbewoners. Naast nieuws over de wijk,
met berichten afkomstig van bezuidenhout.nl, bevat de app ook informatie van
winkeliers en andere kleine ondernemers
uit de wijk. Van der Gaag: ‘Met de Bezui-

denhout App weet je niet alleen meteen
welke aanbiedingen en acties er bij winkeliers zijn, maar ook welke zzp’er uit de wijk
je kan helpen bij bijvoorbeeld de verbouwing van je huis of het maken van een
website. Want waarom niet een zzp’er inhuren uit onze eigen wijk? Zo helpen we
elkaar.’
Aanmelden en downloaden
Winkeliers en zzp’ers kunnen zich voor de
app aanmelden op een site
(https://www.uwwinkelstraatapp.nl/bezuidenhout/login.php). Voor een eenmalig
bedrag van 29 euro krijgen ze een basisvermelding, inclusief bedrijfsgegevens en een
foto. Dit bedrag is bedoeld om de kosten
te dekken voor aanloop, onderhoud en in
de lucht houden van de app. Daarnaast
kunnen winkeliers voor 10 euro en zzp’ers
voor 5 euro per maand onbeperkt op de
app adverteren. Winkeliers ontvangen bovendien een standaard voor op de kassabalie, waarmee het winkelend publiek via
een qr-code de app kan downloaden. Bewoners kunnen de app, die geschikt is voor
Android en IOS, ook op hun smartphone
zetten vanuit Apple Store en Google play.
Wethouder Ingrid van Engelshoven lanceerde de Bezuidenhout App officieel op
9 december. Een promotieteam trok op die
dag door de wijk om het publiek op de
voordelen van de app te wijzen en te helpen bij het downloaden.

Voor een veilige en leefbare leefomgeving lopen de 35 vrijwilligers van het
Buurt Preventie Team (BPT) vrijwel dagelijks door de wijk om een oogje in
het zeil te houden. Ziet u zelf iets verdachts of heeft u ergens overlast van,
dan kunt u dat sinds kort melden via
de Civilant App. Via deze gratis app te
downloaden op uw smartphone, ontvangt u ook bericht als zich verdachte
zaken of onveilige situaties in de wijk
voordoen. Daarnaast bevat de app
een overzicht van verschillende
(nood)diensten, zoals het dichtstbijzijnde politiebureau of huisarts.
Bezuidenhout is één van de eerste wijken in Nederland waar de Civilant App
wordt gebruikt. De app is nog in ontwikkeling, Bezuidenhout is als ‘pilot’wijk gekozen. Ervaringen in onze wijk
opgedaan, zullen worden gebruikt
voor een landelijk uitrol. De app is geschikt voor Android en IOS en te installeren vanuit Apple Store, Google
play of Windows Phone.
Voor meer informatie:
http://www.bptbezuidenhout.nl/

Door Mark Hoogland
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Bakkerij Hans & Frans Hessing
De bakkers van de Haagsche Kakkers
Theresiastraat 131
(070) 383 50 19

Elke nacht bakken wij voor u vers
● Speltbrood
● Speciaal Desembrood
● Koolhydraat-armbrood
● En natuurlijk lekker Biologisch brood

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

ASAPKlus.nl
RENOVATIE & ONDERHOUD

Usselincxstraat 8 - 2593 VL Den Haag
info@asapklus.nl - Tel. 06 - 188 142 44
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Winkeliers Theresiastraat
over komst Hoogvliet
Sportcentrum Jack Slagman heeft inmiddels zijn deuren gesloten. Op termijn neemt
supermarkt Hoogvliet zijn intrek in het monumentale pand. De kleine winkeliers in dit
deel van de Theresiastraat zien de toekomst met hoop en vertrouwen tegemoet.
‘Door de komst van Hoogvliet zullen meer mensen ons ontdekken.’

Turkse bakkerij Özvatan –
Suphi Aydemir

‘Voor mij is het moeilijk te zeggen wat de
invloed van een Hoogvliet op mijn winkel
zal zijn. Ik heb vroeger met mijn zaak
naast een grote supermarkt gezeten in
een andere buurt. Daar heb ik veel last van
gehad. Ik hoop dat mensen uit deze buurt
blijven komen naar de speciaalzaken. Toch
is brood een product dat veel bij de supermarkt gekocht wordt, dus ik durf er niks
over te zeggen. Ik wacht het af.’

‘Veel van mijn klanten komen na het sporten bij Jack Slagman nog even boodschappen doen, dat ga ik wel missen. Ik maak me
dan ook zorgen over de maanden dat het
gebouw leeg staat wanneer Slagman eruit
is en Hoogvliet bezig is met de verbouwing. We hebben hier een hechte klantengroep, mensen die bij ons boodschappen
doen, gunnen ons de omzet. Ik hoop dat
men blijft komen en de kleine winkels
steunt in de maanden dat het hier stiller is.
Als Hoogvliet eenmaal open is denk ik dat
mensen meer deze kant op komen. En als
er in de supermarkt lange rijen staan, komt
men hopelijk eerder naar mij. Het idee dat
speciaalzaken per definitie duurder zijn
dan de supermarkt klopt niet. Ik heb echt
marktprijzen en ik hou de supermarkten in
de gaten zodat ik nooit duurder ben.’

hangt af van hoe vers het product is, en vis
van de supermarkt is nooit zo vers als bij
ons. Het vervoeren en verpakken duurt altijd een paar dagen, hier komt het direct
van de afslag en dat proef je. Daar komen
onze klanten voor terug.’

Zuivelland –
Didier Lachevre

Visspecialiteiten Bezuidenhout –
Nel Roeleveld

Groente- en fruitspecialist –
Joey Brouwer

‘Wij zijn blij met de komst van een nieuwe
supermarkt aan deze kant van de Theresiastraat. Ik verwacht dat daardoor meer
mensen naar dit deel zullen komen en dan
ook naar de speciaalzaken. Ik denk niet dat
men alle vis bij de Hoogvliet zal kopen. Een
groot deel van de smaak en kwaliteit

‘Ik vind het super dat de Hoogvliet hier
komt. Veel mensen winkelen vooral in het
begin van de Theresiastraat en weten niet
van ons bestaan af. En dat terwijl dit deel
van de straat het enige deel is met verse
kaas, groente en vis. Door de komst van de
Hoogvliet zal meer publiek naar deze kant
komen en ons ontdekken, ik verwacht
daardoor meer inloop in mijn winkel. Natuurlijk zullen veel mensen hun kaas bij de
supermarkt kopen, maar als men echt iets
lekkers of speciaals zoekt, komen ze naar
mij. Ik ben niet voor niets nummer twee
van de beste buitenlandse kaaswinkels in
Nederland.’
Door Roos Pols (tekst en foto’s)
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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.

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.

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

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.

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.

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

DE Volharding
RAAD & DAAD
OMBUDSWERK

ur t!
u
b
e
d
n
i
Ook bij u

Duindorp / Scheveningen:

Mariahoeve / Haagse Hout:
Vrederust / Escamp:
Wijkverenigingsgebouw HVP-Zorg
Melis Stokelaan 2496W
Elke 1e dinsdag van de maand,
van 18.30 - 20.00 uur

Buurthuis De Landen,
ingang St. Paul College
Isabellaland 259

Wijkcentrum Het Trefpunt
Tesselsestraat 71
Elke 1e dinsdag van de maand,
van 18.30 - 20.00 uur

Elke 1e en 3e donderdag van de
maand, van 18.30 - 20.00 uur

Moerwijk / Escamp:
Segbroek:
Escamp:
Stadskantoor Leyweg
Elke 1e dinsdag van de maand
16.30 uur tot 18.30 uur

Toko Surinamibo
Heeswijkplein 37

Stadskantoor Segbroek
Elke 2e en 4e woensdag van de
maand, 16.30 uur tot 18.30 uur

In samenwerking met de Haagse Wetswinkel

Elke 3e dinsdag van de maand,
van 18.30 - 20.00 uur

Centrum:
Centrale Bibliotheek

Heeft u vragen?

Wilt u eerst telefonisch contact, of een afspraak op een andere dag? Belt u dan met Gerard Verspuij
op telefoonnummer 06 26 13 68 71 of stuur een e-mail naar g.verspuij@eerenvolharding.nl.

Elke maandag en donderdag van
16.30 uur tot 18.30 uur.
Elke zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.

WWW.VOLHARDING-VOORDEEL.NL

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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Minibieb verovert Bezuidenhout
In Bezuidenhout schieten ze als paddenstoelen uit de grond: kleine buitenbibliotheken waar buurtgenoten gratis
boeken kunnen (uit)lenen. Inmiddels telt de wijk vier minibiebs. ‘Je maakt mensen blij met boeken die anders
ergens liggen te verstoffen.’

in oktober als verjaardagscadeau van partner Rick. Hij heeft de kast zelf ontworpen
en gebouwd. Marianne Hoeing: ‘Onze
dochters wonen in de buurt van de Valkenboskade en daar staat zo’n buitenbibliotheek al langer. Ik vond het een leuk idee
dat je meer met boeken kunt doen dan ze
thuis in de kast laten staan. Bovendien
hadden we door erfenissen aardig wat
boeken, soms ook dubbele, en verkopen levert niets op.’ De minibieb zorgt behalve

Hendrik Zwaardecroonstraat
Noor Zwijnenburg uit de Hendrik Zwaardecroonstraat heeft sinds begin november
een minibieb naast haar voordeur hangen.
‘Ik las er over in een tijdschrift. De minibieb is een initiatief van het Fonds 1818 dat
de kastjes laat maken door de sociale
werkvoorziening. Je kunt een kastje dat in
de grondverf staat, ophalen en vervolgens
naar eigen smaak verven en versieren.’
Zwijnenburg is de minibieb begonnen
omdat ze veel boeken heeft die ze toch
niet allemaal gaat herlezen. Niet omdat ze
slecht zijn: ‘Maar je leest nou eenmaal niet
alle boeken nog een keer.’ Sommige boeken wil ze bewaren voor haar kinderen of
geeft ze aan vrienden. De rest wil ze graag
delen met de buurt en die wist de weg
naar haar boekenkastje snel te vinden.
‘Toen ik het net had opgehangen, heb ik de
straat met flyers laten weten wat de bedoeling was. Ik was nog niet terug van het
flyeren of het eerste boek stond er al in.
Elke keer als ik naar buiten stap, levert het
een praatje op en de inhoud van de kast is
elke keer anders.’ Behalve romans, bevat
de minibieb van Zwijnenburg ook kinderboeken en tijdschriften.
Theresiastraat/Moucheronstraat
Op de hoek van de Theresiastraat en de
Moucheronstraat hangt sinds enkele
weken de minibieb van Angelique van
Dam en Marie Louise Wauters. ‘We hingen
het kastje leeg op en twee dagen later was

het al vol.’ In het hoekpand hebben Van
Dam en Wauters BOB’s gevestigd; een cadeaushop, en daarnaast een buurtfietsenstalling en een buurtwerkplaats.
Van Dam. ‘Wij willen graag op een ondernemende, kleinschalige manier bijdragen
aan het leven in de buurt. Van mens tot
mens dingen voor elkaar doen. De minivoor veel positieve reacties uit de buurt
ook geregeld voor een praatje. ‘Ik was nog
bezig met het neerzetten van de kast ,
toen ik al vragen kreeg over wat de bedoeling was en of mensen er ook zelf boeken
in mochten zetten.’ Het aanbod in de bibliotheek aan de Adelheidstraat is gevarieerd. ‘Laatst stonden er studieboeken
Grieks in en die zijn al weer weg. In principe mag alles in de kast maar bijvoorbeeld porno of propaganda zou ik er
uithalen.’
bieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving met elkaar leuker kunt maken
door mensen blij te maken met boeken die
anders ergens liggen te verstoffen. Dat
idee sluit niet alleen naadloos aan op het
concept van BOB’s, ook zijn de boekenkasten gemaakt door mensen van de sociale
werkplaats, net als de producten die wij in
onze winkel verkopen.’

Adelheidstraat
De minibieb van Marianne en Rick Hoeing
in de Adelheidstraat is erg populair bij
kantoorpersoneel dat in de lunchpauze
voorbij wandelt. De kast kreeg Marianne

Door Marjon Damen
(Foto’s: Henk Zwijnenburg, Angelique van
Dam en Floor Zoet)

Ook het Buurthuis van de Toekomst
PuntZuid aan de Van Heutszstraat
heeft een minibieb.
Voor meer informatie, bijvoorbeeld
“hoe begin ik een minibieb”, zie:
www.minibieb.nl
Check ook de facebookpagina van
Marianne en Rick Hoeing: www.facebook.com/LFLAdelheid
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Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg
BDR Behandeling
(per 01-12-2014)
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Beauty - Defect - Repair methode
De methode die het mogelijk maakt om de
huisdstructuur en de huidconditie echt te
verbeteren.

voor

na

voor

na

Uw eerste BDR - behandeling 25% korting
Paulinastraat 88 - 2595 GK Den Haag
070 385 41 71 - 06 236 595 31 - wwwsalonnolliekleijheeg

Maison de la Forêt
Kerstbrunch 22 euro p/p

Bij binnenkomst zullen we een feestelijk glaasje Kir Royal serveren

✯ Verschillende soorten vers afgebakken broodjes
✯ Roomboter, kruidenboter, tappenade en pesto
✯ Gerookte vissoorten, forel, zalm, garnaaltjes, heilbot
✯ Diverse Italiaanse en Spaanse worststoorten, Parma, Serano, Chorizo
✯ Huisgebraden belegsoorten, staartstuk, fricandeau, rollade
✯ Franse Kazen, Port Salut, Chaumes, Blue Dáuverge, Brie
✯ Verschillende soorten fruit, annanas, mango, meloen, bosvruchten
✯ Antipasta van gerilde aubergine, courgette, paprika, venkel
✯ Diverse huisgemaakte salades, krab, eier, kipkerry, waldorf, selderij
✯ Hertencarpaccio met rucola, pijnboompitten en frambozen dressing.
✯ A la minute gebakken stukjes biefstuk en eendeborst
✯ Gegrilde garnalen en stukjes zeebaars.
✯ Vegetarische quiche van brocollie en geitenkaas
✯ Rundvlees kroketten
Als dessert zullen we u aan tafel een grand dessert serveren, bestaande uit
een tarte tatin van appel, suikerhoorntje met vanilleroom,
kaneelijs en gezoete aalbessen

zie voor het kerstdiner onze website

Restaurant Maison de la Forêt
Bezuidenhoutseweg 116 - 2594 AZ Den Haag - 070 335 56 00
www.maisondelaforet.nl

Het verhaal van wijn
Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar
de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese
wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag
feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met
prachtige verhalen over wijn en wijnboeren.
Interesse? Bel 0648073217 of mail: info@wijnwereld.net
Wilt u gratis proeven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van
€ 57,50 voor € 45,00 (Oostenrijk, Spanje, Italië,
Duitsland, Frankrijk).
Ingo Wewer

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK
BANDEN – A.P.K – BEURTEN
Van Alphenstraat 60a
2274 NC Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60

Arie’s Tweewieler Service
reparatie van alle merken rijwielen
Johannes Camphuijsstraat 215 - 2593 CM Den Haag
06 295 557 45

www.ariestweewielerservice.nl
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Jan van der Laan, makelaar in luchtkastelen?
Makelaar Jan van der Laan bruist van de ideeën voor de wijk. Een kasteeltje boven de Utrechtse Baan en, iets
minder wild, een vaarroute door het Haagse Bos, zijn slechts enkele voorbeelden.

Jan van der Laan ziet het al helemaal voor
zich, letterlijk. Aan de wand van zijn makelaarskantoor aan de Bezuidenhoutseweg,
tegen het Haagse Bos, hangt een afbeelding van het nieuwe Huis ter Noot. Tot
1863 stond dit kasteeltje aan de Bezuidenhoutseweg, op de plek waar later het ministerie van Landbouw zou verrijzen.
Als het aan Van der Laan ligt, staat Huis ter
Noot er straks weer, een klein stukje verderop. Op de illustratie in zijn kantoor is
het kasteel te zien vanuit het Haagse Bos,
op de plek die het van Van der Laan mag
krijgen: bovenop de Utrechtse Baan, tussen het bos en het Malieveld. ‘Het eerste
luchtkasteel van de wereld’, zegt hij niet
zonder zelfspot. ‘Met een weg eronder
door.’
Het is maar een van de ideeën die Van der
Laan spuit tijdens een gesprek op zijn kantoor. De makelaar zit alleen even op zijn
stoel als hij de telefoon moet opnemen.
Maar verder blijft hij gedurende het hele
interview voor de wand met oude afbeeldingen staan, of bladert hij in een van de
vele mappen waarin de documentatie over
zijn plannen is gebundeld.
Vaarroute door het bos
‘Kijk’, wijst hij op een oude kaart van het
Haagse Bos en het deel van de Bezuidenhoutseweg waar hij zelf kantoor houdt.
‘Over de Bezuidenhoutse Vaart liepen
vroeger ook al bruggen.’ Van der Laan
heeft het over de sloot achter zijn huis
waar hij zelf een boot heeft liggen en waar
het, als het aan hem ligt, nog veel drukker
mag worden. Door het Haagse Bos kan
een vaarroute komen, die aansluit op de
grachten van de stad. ‘Met kleine bootjes
kan dat, bijvoorbeeld van de Willemsvaart.
Of leg vanaf de Bezuidenhoutseweg een
kano in de sloot en ga varen.’ Met een
extra brug kunnen bezoekers van het bos
en toeristen bijvoorbeeld bij zijn buurman,
restaurant Maison de la Forêt, terecht om
wat te drinken. En in zijn eigen tuin heeft
hij nog een theehuisje van twee verdiepingen uit 1881 staan, dat inmiddels is opgeknapt, en er ook bij betrokken zou kunnen
worden.

Dan gebeurt er ten minste wat in het
Haagse Bos. De speelplek in het bos achter
zijn huis: prima. Maar Van der Laan wil natuurlijk meer. ‘Dat er niet gebouwd mag
worden in het Haagse Bos is kletskoek.’ Hij
pakt een van zijn mappen en laat een foto
zien van de vroegere dependance van Sociëteit De Witte in het Haagse Bos. ‘Het
bos heeft meer waarde in zich dan er nu
uit wordt gehaald. Zonder kleerscheuren
en grote investeringen kun je dit gedeelte
een veel recreatiever aureool geven.’
V2
Niet dat hij het bos vol wil bouwen, maar
er kan meer. In weer een andere map stuit
Van der Laan op een foto van V2’s uit de
Tweede Wereldoorlog. In het Haagse Bos.
Van der Laan ziet dan meteen oorlogsmuseum Overloon voor zich, waar ook materiaal uit die oorlog te bewonderen valt. Dat
zou ook kunnen met een V2 in het Haagse
Bos, om stil te staan bij wat er in de wijk
allemaal is voorgevallen in de oorlog. ‘Misschien niet het juiste gedenkteken’, beseft
Van der Laan. ‘Maar het is maar een idee.
Er is hier wel wat gebeurd.’
Van der Laan flitst heen en weer van het
ene idee naar het andere. Even terug naar
het nieuwe Huis ter Noot boven de
Utrechtse Baan, dat het Malieveld dan
weer verbindt met het Haagse Bos. Wat
moet daar dan in? Een trouwzaal, oppert
Van der Laan. Een ontmoetingspunt, een
schilderijententoonstelling. ‘Verzin ’t maar.
Maak het breed toegankelijk, van en voor
het volk.’
Maar: dat luchtkasteel? Zou het er ooit van
komen? En wat moet het allemaal kosten?
Van der Laan denkt niet aan morgen of
overmorgen, maar aan komende generaties. ‘Ik probeer slechts een aanzet te
geven. Ik praat over ideeën, niet over geld.
Maar ik ga niet aan een dood paard lopen
trekken. Als men het niet wil, dan houdt
het op.’
Door John Hermse

Jan van der Laan: ‘Het Haagse Bos heeft meer
waarde in zich dan er nu wordt uitgehaald.’
(Foto: Ariane Gordijn)
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KERSTAANBIEDING
beide kerstdagen van € 23,50
nu voor maar € 20,50.
Kinderen t/m 12 jaar € 12,50
kerstafhaalmenu voor 2 personen € 29,99

Meldpunt Graffiti

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

Laan van Nieuw Oost Indië 279 Den Haag 070-3838994
www.restauranthashi.nl
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Bijzondere buur Bobby van Galen

HoftraMMM valt in de smaak
Op wereldreis zag Bezuidenhouter Bobby
van Galen de zaak die hij graag zelf in Den
Haag zou beginnen: een tram als rijdend
restaurant. Het duurde nog enkele jaren
voor het zover was, maar sinds mei van
dit jaar loopt de HoftraMMM als een
trein.

Bobby van Galen woont met zijn partner
Marlou in de Van Heutszstraat, maar geboren en getogen is hij in de Stuyvesantstraat. ‘Dit is echt mijn buurt’, zegt hij
zonder aarzelen. Na een studie Facilitair
Management belandde Van Galen in de
horeca. ‘Ik heb wat met plekken waar mensen het gezellig hebben.’ Voor zichzelf beginnen was altijd al een doel, maar hij wist
nog niet met wat voor zaak. ‘Duidelijk was
wel dat het geen standaard restaurant
moest worden.’
Ei van Columbus
Tijdens een wereldreis in 2010 kreeg Van
Galen het idee voor een eigen zaak bij toeval voorgeschoteld. In Melbourne, Australië, kwam het ei van Columbus plotseling
voorbij: een restaurant in een rijdende
tram. ‘Ik dacht direct: wow, wat gaaf! En
toen ik een week later in Nieuw-Zeeland,
in Christchurch, weer zo’n tramrestaurant
zag, was ik echt verkocht. Op de terugreis
naar Nederland ben ik direct begonnen
met het schrijven van een businessplan.’
Teruggekeerd in eigen omgeving ging Van
Galen weer aan de slag in zijn oude baan
als horecamanager. Het idee van een
Haags tramrestaurant liet hem echter niet
los. Toen een enkelbreuk hem zes weken
aan huis kluisterde, greep hij de gelegenheid aan om serieus met zijn plan aan de
slag te gaan. ‘Ik heb allerlei instanties gebeld om meer te weten te komen over de
mogelijkheden hier, bouwde zo een heel
netwerk van contacten op en kreeg vaak te
horen dat ik een leuk plan had.’
Warm hart
Dat mensen zijn plan direct een warm hart
toedroegen, was een belangrijke steun om
door te zetten, maar de realisatie ervan
bleek geen eenvoudige opgave. ‘Het las-

tige was dat mijn tramrestaurant buiten
bestaande regels viel en ik veel mensen
nodig had die achter het plan wilden
staan. Natuurlijk heb ik ook wel eens getwijfeld, maar ik ben er altijd van overtuigd geweest dat de HoftraMMM er
uiteindelijk zou komen.’
Halte voor halte kwam het eindstation
dichterbij. Na het verkrijgen van alle vergunningen kon Van Galen in gesprek met
banken over de financiering. ‘Probleem
was dat ik als startend ondernemer niet de
gevraagde garanties kon geven.’ Crowdfunding bood de oplossing. ‘Uiteindelijk
hebben 177 investeerders de HoftraMMM
mede mogelijk gemaakt, door een investering via het platform CrowdAboutNow.nl.
Deels waren dat bekenden, deels mensen
die ik pas heb leren kennen nadat zij hun
investering hadden gedaan.’

Bobby van Galen met een deel van zijn
HoftraMMM-team. (Foto: Willem Verheijen)

Echt betrokken
Met de medewerking van de HTM en het
Openbaar Vervoermuseum stond de HoftraMMM op 11 mei van dit jaar dan toch op
de rails. Vrijwel dagelijks biedt maître Van
Galen 44 gasten een viergangendiner tijdens een tramtocht door de Hofstad. De
samenwerking met de van televisie bekende kok Pierre Wind, die als Executive
Chef verantwoordelijk is voor het menu,
zorgt ervoor dat er steeds iets bijzonders
op tafel staat. Het aantal reserveringen
neemt snel toe. ‘Toen we net begonnen
konden mensen een maand van tevoren

Door Roeland Gelink

boeken; nu loopt in november de maand
januari al vol met reserveringen. En in
plaats van vier ritten per week, rijden we
inmiddels zes of soms zelfs zeven dagen
per week.’ Van Galen schrijft dit succes
mede toe aan de inzet van zijn dertien medewerkers. ‘Het hele team is vanaf het
begin echt bij de HoftraMMM betrokken
en heeft vooral de eerste tijd veel uren gemaakt.’ Ook Van Galens ouders helpen regelmatig een handje mee, ‘van het
schoonmaken van de tram en het repareren van schorten tot het vouwen van menukaarten. Ik ben daar heel blij mee.’
Voor meer informatie:
www.hoftrammm.nl

Dare Devil
Van Galen was met de HoftraMMM
een van de vier genomineerden voor
de Dare Devil award. De onderscheiding voor het meest verrassende horecaconcept ging op 1 december net aan
zijn neus voorbij. Van Galen is niet
minder verguld met de nominatie: ‘Dit
onderstreept het speciale karakter van
het restaurant en geeft me een
enorme energie om zo door te gaan.’
13
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Bezuidenhout verwelkomt
Ondersteund door maar liefst zeventig Zwarte Pieten, bezocht Sinterklaas de Theresiastraat op 22 november. Met eigentijdse Sinterklaasliedjes had Piet Rolando het publiek
al opgewarmd. Dat was in groten getale op het evenement afgekomen; het leken er volgens sommigen zelfs meer dan andere keren. Een teken dat de wijk aan het verjongen is,
of ook nieuwsgierigheid naar het uiterlijk van Zwarte Piet? Die was als vanouds geheel
zwart. De foto’s op deze pagina’s zijn van Ariane Gordijn en Willem Verheijen.
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Sint en Piet
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Stappen en happen met Citée

Toerist in eigen wijk
Vorig jaar oktober lanceerde Bezuidenhouter Pascal van der Straten de sociale activiteitensite Citée. Om mensen samen te brengen en ze Den Haag en omgeving beter te laten leren kennen.
Bezuidenhout Nieuws-redacteur Petra van der Vlugt is sinds kort
lid. Onlangs deed ze mee met een buurtkroegentocht en een culinaire wandeling door de wijk.
Daar stond ik, op een zaterdagavond tussen zo’n 25 onbekenden in Cafe ’t Hoefje,
het startpunt van onze kroegentocht. Mijn
indruk was meteen goed, de sfeer was relaxed en iedereen stond open voor een
praatje. Onder de aanwezigen bleken ook
veel wijkgenoten. Niet zo vreemd als je bedenkt dat van de ruim duizend leden van
Citée er 136 uit Bezuidenhout komen.
Tijdens de tocht ontdekten we kroegen als
Café Animo, De Verborgen Gebreken, Café
Siberg en Café Klein Overbosch. Allemaal
gezellige buurtkroegen waar je anders
misschien nooit binnen stapt of ongemerkt langs fietst. Grappig om zo als toerist je eigen wijk te ontdekken en nieuwe
mensen te ontmoeten.

4-gangen wandeling
Toen ik hoorde over de culinaire ontdekkingstocht in onze wijk, wilde ik daar natuurlijk ook bij zijn. Tijdens deze 4-gangen
wandeling werd elke gang bij iemand anders thuis geserveerd. De start was in de
Van Reestraat met een port en een restaurantwaardig voorgerecht. Vervolgens
aten we op de Schenkkade een pittige
Thaise pompoensoep en een groenterijk
hoofdgerecht. In de Pahudstraat serveerde
ik mijn zelfgemaakte tiramisu als nagerecht. Iedereen had zijn best gedaan met
mooi gedekte tafels en bijzondere gerechten. Leuk om zo ieders culinaire kunsten te
ontdekken en ook meteen ‘een kijkje in andermans keuken’ te krijgen. Ieder huis had
zijn eigen sfeer en indeling, wat weer

mooie gesprekken opleverde. Zo leerde je
elkaar eens op een ander manier kennen.
Binnenkort eens kijken waar ik me nog
meer voor aanmeld, want Citée biedt meer
activiteiten in Bezuidenhout. Zo staat er in
ieder geval een Bezuidenhout-borrel, een
winterbarbecue inclusief kampvuur en
glühwein én een buurtetentje in een van
de wijkrestaurants op het programma. En
natuurlijk schaatsen op de vijver in het
Haagse Bos, als de winter meewerkt uiteraard. Dus neem vooral eens een kijkje op
www.citee.nl. Iedereen kan zich vrijblijvend registreren om op de hoogte te blijven van alle activiteiten.
Door Petra van der Vlugt (tekst en foto)

Landgoed Boschlust moest wijken voor woningbouw
Na jaren het beheer over Nederlandsch
Oost Indië te hebben gevoerd, zocht Johannes Graaf van den Bosch (1780-1844)
zijn ’welverdiende’ rust op een open plek
buiten het woelige Haagse stadscentrum.
Waar zich nu het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de nieuwe woontoren
naast het Centraal Station bevinden, liet
hij in 1836 het landgoed Boschlust aanleggen. Daarop verrees een huis in neoclassicistische stijl met een Indisch tintje.

Johannes van den Bosch was achttien toen
hij als 2e luitenant naar Nederlandsch
Oost Indië vertrok. Dankzij zijn leidinggevende capaciteiten klom hij al gauw op tot
luitenant-kolonel. Zijn benoeming tot
Gouverneur Generaal van het koloniale
gebied liet evenmin lang op zich wachten.
In 1834 keerde Johannes terug naar Nederland en werd benoemd tot Minister van
Koloniën. Voor zijn verdiensten in de Oost
verhief de regering hem in 1835 in de adel16

stand. Na vijf jaar ministerschap werd
Graaf van den Bosch benoemd tot Minister van Staat. Lang hebben Johannes en
zijn echtgenote niet van hun buitenverblijf
kunnen genieten. Na zijn dood kochten
Koning Willem II en zijn vrouw Anna Paulowna het landgoed voor hun jongste
zoon Prins Alexander. Toen deze enkele
jaren later overleed, verkocht Anna Paulowna in 1851 Boschlust aan de welgestelde Rotterdamse wijnkoper Cornelis

Suermondt, die er met zijn gezin dertig
jaar lang van profiteerde. Aan het eind van
de 19e eeuw besloot het Haagse stadsbestuur het rustieke landgoed met de grond
gelijk te maken. Er was ‘dringend’ behoefte
aan ruimte voor de aanleg van een nieuwe
woonwijk.
Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)

Thans
Toen
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In de rubriek Toen | Thans combineert Roel Rozenburg twee passies: prentbriefkaarten van Bezuidenhout uit de periode 1900-1935 en
fotograferen. De kaarten van Toen komen uit zijn privéverzameling. De foto’s van Thans ‘schiet’ hij speciaal voor Bezuidenhout Nieuws op
precies dezelfde plek als dat de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen in de Carel Reinierszkade in 1951 en nu.

ijsbaan

in Bezuidenht

Bezuidenhout heeft een echte
schaatsbaan en pop-up park
Hoe deze winter ook uitvalt, in Bezuidenhout kan er door kinderen sowieso worden geschaatst. Sinds 11 december is er namelijk een heuse schaatsbaan. Tot eind december ligt
die aan de Prinses Beatrixlaan, op de kavel voor de KPN-toren. Daarna verhuist de baan
naar het Spaarwaterveld voor nog een maandlang gratis schaatsplezier. Maar daar is de
hulp van vrijwilligers wel hard bij nodig.

De schaatsbaan is 200 m² groot en van 1,5
centimeter dik kunststof. De baan is vooral
bedoeld voor jongere kinderen en geschikt
voor ijshockey- en kunstschaatsen, maar
niet voor noren. Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft de schaatsbaan kunnen kopen
met een bijdrage van de gemeente. Jacob
Snijders, voorzitter van het wijkberaad, is
blij met de aankoop: ´Voor de komende
tien jaar hebben we een professionele
baan die zorgt voor gezond buitensporten
en veel gezelligheid in de wijk.´ Niet minder trots is Snijders op het feit dat Bezuidenhout, naar zijn weten, de eerste wijk is
met een eigen schaatsbaan.
Daar heeft het lange tijd niet naar uitgezien, want bij het bedrijfsleven aan de Beatrixlaan ving Snijders bot met zijn
voorstel om bij te dragen aan een schaatsbaan voor Bezuidenhout op de lege kavel
voor de KPN-toren. Toen Snijders definitief
alle hoop op een goede afloop had verloren, kwam Lilianne Blankwaard, directeur
van ons stadsdeel, met het goede nieuws

dat de gemeente garant staat voor de ontbrekende gelden. PostNL, dat wel meteen
enthousiast was voor de schaatsbaanplannen, sponsort nu de winterse aankleding
rondom de baan.
Pop-up park
De schaatsbaan is onderdeel van een popup park aan de Beatrixlaan. Dit park, inclusief bankjes, bestrating en een plek om te
volleyballen, is in zeer korte tijd gerealiseerd dankzij de hulp van de gemeente en
de inzet van de onlangs opgerichte Green
Business Club Beatrixkwartier. Bij deze organisatie zijn de grotere bedrijven in het
Beatrixkwartier aangesloten plus het wijkberaad. Samen willen ze de kwaliteit van
het kwartier verbeteren.
Op 11 december opende wethouder Ingrid
van Engelshoven het pop-up park en gaf
ze het startschot voor de Green Business
Club.
Vrijwilligers gevraagd
Het idee is om de baan aan de Beatrixlaan

dagelijks open te stellen van 11 tot 30 december en op het Spaarwaterveld van 3
tot 31 januari. De openingstijden zijn op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 15.00 tot 19.00 uur; op woensdag van
13.00 tot 19.00 uur; en in de weekenden
van 11.00 tot 21.00 uur. Om dat mogelijk te
maken is wel hard de hulp nodig van vrijwilligers. Daarbij gaat het om de op- en afbouw van de baan, maar vooral ook om de
dagelijkse begeleiding en het toezicht.
Vanuit het wijk- en dienstencentrum hebben zich al mensen enthousiast opgeworpen om voor koek en zopie te zorgen.
Maak van de schaatsbaan in Bezuidenhout een succes. Aanmelden als vrijwilliger kan via het Wijkberaad Bezuidenhout:
ijsbaantje@bezuidenhout.nl. Voor meer
informatie kunt u bellen met Jacob Snijders 06 23880468 of Jeroen ter Meulen
06 47162727. Kijk ook op Twitter bij
Bezuidenhout on Ice.
Door Fred Geelen
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www.njoyfitness.nl
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Duurzaam Bezuidenhout

Bespaar energie en geld met site Duurzaam Bezuidenhout
De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout heeft sinds kort een eigen website.
Daar kunt u zien dat investeren in het verduurzamen van uw huis, helemaal
niet duur hoeft te zijn. Het aanpassen van uw woning kan zelfs al snel geld opleveren. Bovendien is het goed voor het milieu.

Wilt u weten wat investeren in een
duurzame woning u kan opleveren? Op
de website duurzaambezuidenhout.nl
vindt u een duurzaam advies voor een
aantal in Bezuidenhout veel voorkomende typen woningen. Dat zijn de portiekwoning, het naoorlogse flatgebouw
en het herenhuis. Zo kunt u snel zien
welke duurzame maatregelen voor uw
type woning interessant zijn.
Het duurzaam advies geeft niet alleen

per type woning aan welke duurzame
maatregelen, zoals dak- en vloerisolatie
en dubbelglas, van toepassing zijn. Ook
wordt bij elke maatregel vermeld hoe de
kosten zich verhouden tot de besparingen. Hierdoor is van te voren duidelijk
hoe snel u geld kunt verdienen door te
besparen op de energierekening. En
heeft u toch nog vragen of opmerkingen
dan kunt u deze stellen via het reactieformulier bij het betreffende onderwerp.

pen, radiatorfolie of minder water. Op de
nieuwe website staan tal van dergelijke
tips. Verder vindt u er meerdere inspirerende voorbeelden van duurzame activiteiten van bewoners en ondernemers in
de wijk. Ook u bent van harte uitgenodigd om uw duurzame tips of activiteiten via de website te delen. Want
werken aan een duurzamer Bezuidenhout, dat doe je niet alleen. U met ons
en wij samen met u maken het mogelijk.

Energie besparen kan natuurlijk ook
door het treffen van kleine(re) maatregelen, zoals het gebruik van spaarlam-

Meer informatie:
www.duurzaambezuidenhout.nl

Energie besparen, een feestje waard
met de party bij Janszen thuis nu dus
ook in Bezuidenhout.

Ingrid Janszen woont in een bovenwoning in de Jacob Mosselstraat. Maandelijks is ze 104 euro kwijt aan energie.
Best weinig meende ze, totdat ze tijdens
een Energyparty met buren bij haar
thuis, met haar neus op de feiten werd
gedrukt.
‘Ik schrok me te pletter’, zegt Ingrid Janszen, toen haar energierekening werd vergeleken met die van zes buren en
straatgenoten. ‘Altijd gedacht dat het
wel meeviel, maar tijdens de Energyparty kwam ik erachter dat ik, in verhouding met de anderen, eigenlijk heel veel
energie verbruik. Alleen weet ik nog niet
waar dat in zit, want ik heb bij wijze van
spreken geen vier tv’s, vijf computers en
een wasdroger in huis. Vermoedelijk
gaat het mis bij de boiler. Of dat inderdaad het geval is, wil ik voor het eind van
het jaar gaan uitzoeken.’
Volgens Janszen is dat ook het doel van
een Energyparty: mensen bewust maken
van hun energieverbruik en vervolgens
aanzetten tot actie. Energyparty’s zijn

Ingrid Janszen organiseerde bij haar thuis een
Energyparty. (Foto: Fred Geelen)

een initiatief van 070energiek. Dit is een
Haagse coöperatieve vereniging, die zich
richt op duurzaam inkopen, duurzaam
opwekken én investeren in energiebesparing samen met buren en de buurt.
Dat begon in de wijken Regentesse/Valkenbos, Vogelwijk en Duinoord, maar

‘Onder begeleiding van twee mensen
van 070energiek hebben we onze energierekening vergeleken’, vertelt Janszen.
‘Daarbij is onder meer gekeken naar de
samenstelling van het huishouden en
het aantal oppervlaktemeters van je woning. Dat wordt allemaal in een diagram
verwerkt en vervolgens in verhouding
tot elkaar gezet. Zo weet ik nu dat ik te
veel energie verbruik. Daar verdenk ik
mijn boiler van. Als dat zo is, kan ik die
vervangen door een andere boiler, of een
alternatieve warmwatervoorziening als
een quooker. Of ik daar inderdaad in ga
investeren is nog de vraag, maar ik ben
me er wel bewust van geworden dat ik
energie verspil en dat dat ten koste gaat
van geld en duurzaamheid.’
Voor meer informatie:
www.energyparty.nl

Door werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
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Nic o's Sn a c kba r
Lunchroom & Catering
Theresiastraat 142 - Den Haag - 070 385 82 61
www.nieuwengelhard.nl

Iedere dag een compleet ontbijt
incl. verse jus en koffie voor € 6,95.
U kunt bij ons ook uw verjaardag of baby shower
vieren met een kop koffie met gebak of een high tea.

60 JAAR
Van 21 tot en met 28 januari
kroket + patat voor 2 euro bij
inlevering van deze advertentie.

Wij hebben een heerlijke lunch kaart met o.a. onze
huisgemaakte hamburger, huisgemaakte filet
americain en tonijnsalade.
Wij bezorgen al uw broodjes
♥ 15 smaken verse thee
♥ Gratis WiFi
♥ Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen
♥ Ook zondag geopend
Lekker koffie drinken met een gebakje.
O.a. appeltaart, kwarktaart, carrottaart, cheesecake,
chocolade truffel of chipolatataart.

TANDARTS

KRUIZINGA

VOOR EEN MOOI EN GEZOND GEBIT
Persoonlijke aandacht, zorg en advies

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

GROENEWEG

sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

TABAC&GI FT S

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

Mevrouw Kruizinga heeft als specialisme het
behandelen van patiënten met angst en
cosmetische tandheelkunde.

Bosscher-Advies

Uw Frans Recht Jurist

Droomt u van een huis in Frankrijk of heeft u
wellicht al een woning in la douce France?
070-3268240 – www.tandartskruizinga.nl
Benoordenhoutseweg 229
Gratis parkeergelegenheid achter de praktijk.
Bus 18-23-28.

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

Mr Mireille Bosscher - 0642661075
www.bosscher-advies.nl
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De wijkmakelaar over
dubbelglas, luxe of noodzaak?

Mark Aardse van Langezaal
Makelaars (Foto: Fred Geelen)

Als iemand onze wijk als zijn broekzak kent, dan is het wel de makelaar. In deze rubriek behandelen de
makelaars Langezaal, Are en Van Paaschen onderwerpen waarmee u, als huizenbezitter of -huurder, uw
voordeel kunt doen. Dit keer Mark Aardse van Langezaal.
Regelmatig krijgen we van klanten in Bezuidenhout vragen over het plaatsen van
dubbelglas in schuiframen. Dit raamtype, met in het bovenlicht glas in lood,
is veel gebruikt in jaren 30 woningen. In
bestaande ramen kan dubbelglas worden geplaatst. Probleem daarbij is dat de
glaslatten aan de binnenzijde een flink
stuk uitsteken en dat de oorspronkelijke
contragewichten niet zwaar genoeg zijn
om het raam open te zetten. Voor dat
laatste zijn gasveren een oplossing. Een
lastiger probleem is het glas in loodraam. Dat kan in de fabriek tussen het
dubbele glas worden geplaatst. Een

goedkopere oplossing is aan de buitenzijde enkelglas voor het glas in lood te
zetten. Daarmee bespaart u minder
energie, maar het helpt wel.
Trouwens, bent u van plan in 2015 uw
woning te gaan verkopen, dan is het
goed te weten dat u als verkoper per 1 januari 2015 verplicht bent een energielabel (EPA-label) van uw woning aan de
koper te overhandigen. Dat was in het
verleden ook zo, maar die plicht verviel
bij wederzijds goedvinden. Na 1 januari
kunt u de wet niet meer omzeilen; levert
u geen label aan, dan krijgt u een boete
van maximaal 390 euro met alsnog de

verplichting het label aan te leveren. In
januari ontvangt iedereen met een eigen
woning een brief van de overheid met
daarin een voor die woning toegewezen
energielabel. Klopt dit label volgens u
niet, dan kunt u dat zelf aanpassen, maar
die aanpassing kan worden gecontroleerd. Wellicht een mooi moment om in
2015 te investeren in energiezuinige
maatregelen, zoals dubbelglas. Daarmee
verlaagt u nu uw energiekosten en verkoopt u straks uw woning beter en sneller.

Voorkom woninginbraken rond feestdagen
Wist u dat van Kerst tot en met nieuwjaarsdag de meeste inbraken worden
gepleegd? Dus bent u niet thuis op die
dagen, doe dan in elk geval alle ramen
en deuren goed op slot.
In Nederland wordt elke dag gemiddeld
200 keer ingebroken. Met enkele simpele maatregelen kunt u ervoor zorgen
dat die ellende u bespaard blijft:

Draai altijd de voordeur op het nachtslot en sluit alle ramen als u weggaat;
Zorg ervoor dat uw huis een bewoonde
indruk maakt;
Laat geen sleutels aan de binnenkant
van de deur zitten;
Haal ladders en vuilcontainers zo veel
mogelijk weg.

Wilt u weten hoe vaak de afgelopen
maanden bij u in de buurt is ingebroken,
kijk dan op http://www.hoeveiligismijnwijk.nl
Maak het inbrekers niet te makkelijk.
Kijk voor meer tips op
http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Lever kerstbomen en vuurwerkresten
in en win mooie prijzen
Ook dit jaar organiseert de gemeente de vuurwerk- en kerstbomenactie ‘Opgeruimd Straat Netjes’.
Tijdens deze actie kunnen jongeren in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar afgedankte kerstbomen en vuurwerkresten inleveren op een aantal plaatsen in de stad.
Op 29 en 30 december kunnen er al kerstbomen worden ingeleverd bij de afvalbrengstations en op 2, 3 en 4 januari
kunnen zowel kerstbomen als vuurwerkresten worden ingeleverd op centrale locaties binnen de stadsdelen in de stad.

Voor elke ingeleverde kerstboom en zak
met vuurwerkresten worden crownies uitgedeeld. Deze crownies kunnen worden
ingewisseld voor mooie prijzen. Tussen de
crownies zitten bovendien tien gouden
codes, waarmee mooie hoofdprijzen te
winnen zijn. Bijvoorbeeld kaarten voor een

thuiswedstrijd van ADO Den Haag, een
dagje Drievliet of een stoere fiets.
Kijk voor meer informatie en de inleverlocaties op www.opgeruimdstraatnetjes.nl
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Autobedrijf Houtwijk v/h Garage Gordijn
Na 3 jaar onder leiding van
Peter Pannekoek zijn we nu ook
toe aan een nieuwe naam.
Autobedrijf Houtwijk
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat Laan van N.O.I
(070) 383 84 05
info@autohoutwijk.nl
www.autohoutwijk.nl

Stijl & Traditie
J.S. van der Meer

Uitvaartzorg

Aandacht, tijd en betrokkenheid

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31.
2593 NB Den Haag in Bezuidenhout, (070) 7070007 - www.stijlentraditie.nl
Ook voor bijzondere rouwvoertuigen: Daimler, Citroën DS, Traction en CX.
Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek,
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Van Hoogstratenschool wil kloppend hart
Bezuidenhout worden

Corien van Starkenburg:
‘Een brede buurtschool
moet ook een bindende
functie binnen de wijk
hebben.’
(Foto: Ariane Gordijn)

De Van Hoogstratenschool aan de Spaarwaterstraat mag zich sinds afgelopen oktober een Brede Buurtschool noemen. Nu
betekent dat nog een nauwe samenwerking tussen de buitenschoolse opvang
2Vriendjes, de peuterspeelzaal ’t Hoogstraatje en de basisschool zelf. Maar directeur Corien van Starkenburg heeft grotere
plannen. ‘We willen wat betreft kinderactiviteiten het kloppend hart van Bezuidenhout worden.’

Sinds anderhalf jaar is Van Starkenburg directeur van de Van Hoogstratenschool.
Met haar frisse blik zag de directeur kansen in het samenbrengen van de voorheen
gescheiden basisschool, peuterspeelzaal
en buitenschoolse opvang. Stichting Brede
Buurtschool, een initiatief van de gemeente Den Haag, bood perspectief.
‘Bij een brede buurtschool gaat het erom
dat we met meerdere organisaties eenzelfde pedagogisch klimaat ontwikkelen,
zodat kinderen van 2 tot 12 jaar hier van
half 8 tot 6 terecht kunnen. We zitten al
met de peuterspeelzaal en naschoolse opvang in één gebouw, dus samen een brede
buurtschool worden, leek me een enorme
stap in de goede richting.’

Zumba, poppentheater en fotografie
Voor de kinderen houdt dat in dat ze na
schooltijd cursussen kunnen volgen. Op dit
moment zijn dat bijvoorbeeld poppentheater voor de onderbouw, fotografie
voor de bovenbouw en Zumba voor de
middenbouw. Deze middagen zijn voor
alle kinderen van de brede buurtschool
toegankelijk. Dus ook als ze vanuit een andere basisschool op de buitenschoolse opvang zitten.
Maar de samenwerking gaat verder. Vanuit de organisatie Voor Welzijn, verantwoordelijk voor de peuterspeelzaal, wordt
er huiswerkbegeleiding aangeboden. ‘Iedere week is hier een pedagogisch medewerker die kinderen in de bovenbouw
helpt met het maken van spreekbeurten
en werkstukken. Ook zijn er vanuit die organisatie mensen die hier koffieochtenden
organiseren. Dan praten ouders met elkaar
over de opvoeding van onze kinderen. Half
november deden we dat voor het eerst.
Dan praat je met mensen van totaal verschillende achtergronden over iets wat ons
bindt: de opvoeding van onze kinderen.’
Middelpunt van de wijk
Tijdens deze koffieochtenden wordt voor
het eerst ook de wijk betrokken bij het
plan. ‘Een brede buurtschool moet ook een
bindende functie binnen de wijk hebben’,

meent Van Starkenburg. ‘Het is een plek
waar ook kinderen van andere scholen en
wijkbewoners een grote rol in spelen.’
Voor de toekomstplannen is de school op
zoek naar nieuwe partners. Van Starkenburg: ‘ Als we mensen benaderen reageren
ze heel erg enthousiast. Samen met het
Haags Matrozenkoor beginnen we bijvoorbeeld met een heel bijzonder project. De
dirigent van het koor komt ons helpen met
het opzetten van een ouderkoor en hij
gaat de kinderen zangles geven zodat er
een groot concert kan komen in de Christus Triumfatorkerk aan de Laan van Nieuw
Oost-Indië. Met dat soort projecten ben ik
echt heel erg blij.’
Maar bovenaan de agenda staan de sportactiviteiten. In januari is het de bedoeling
om vier middagen per week sportactiviteiten aan alle leerlingen van de brede buurtschool aan te bieden. ‘De ligging van deze
school is daarvoor natuurlijk uniek. Vlak
naast een prachtig sportveld, het Spaarwaterveld, en met een heel mooi groen
schoolplein. Dat maakt dat we veel mogelijkheden tot sport en bewegen hebben.
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat
veld ook vol met bewegende kinderen
komt.’
Door Patrick Regan
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Looking for a healthy
Christmas gift?

HUIS VERKOPEN?

Flex Gym Mobile Health & Fitness has great
Healthy Gift certificates for
Personal Training - Outdoor Training
Health Checks - Nutritional Advice

In verband met onze nieuwe vestiging in
Voorburg verzorgen wij een gratis
waardebepaling en hanteren wij
een tijdelijke courtage van 1% exclusief BTW*.
Graag maken wij een afspraak met u voor een
vrijblijvend gesprek.

070-28 10 111

Just contact us!

voorburg@doenmakelaars.com

www.flexgym.nl - info@flexgym.nl - T: 06- 47554311

*vraag naar de voorwaarden

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

Carmen van Voorthuijsen
Ambulant Pedicure
Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

Gediplomeerd pedicure

06-24686076

Bĳles en conversatieles Frans
Heeft uw kind ondersteuning nodig om
weer lol te krĳgen in het vak Frans?
Zeer ervaren en enthousiaste docente heeft plaats voor enkele leerlingen. Ook
voor examentraining havo en vwo. Bĳ voldoende deelnemers ook conversatieles
voor volwassenen. Voor informatie 06-23369355 Anneke
24

Buurtwinkel Laan van Nieuw Oost Indië
Voor de beste Kaas en het lekkerste Brood

Wenst u Prettige Feestdagen
Laan van Nieuw Oost Indië 264b
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EXPAT Page
Bezuidenhout is home to about 1.500 expats and Bezuidenhout Nieuws would like to say
hello to our ‘foreign’ neighbours and give them some highlights of this edition in
English. And of course there is Kristin Anderson’s column.

Tall bearded men and tradition
As the weather turns crisp
and the holiday lights decorating Theresiastraat
enliven the neighborhood, I feel the subtle anticipation of the season
upon me - a season that has been redefined since I’ve called The Netherlands
home.
From an American perspective, the end
of November is about Thanksgiving - a
uniquely American holiday and feast
that ushers in the Christmas season.
But on Dutch soil, Thanksgiving images
of family and friends enjoying a turkey
dinner are replaced by brightly-attired
dancing Piets, a horse named Amerigo
and the imposing figure of Sinterklaas.
This strictly Dutch tradition has taken a
fair bit of cultural adjustment. But last
weekend, when a troop of Zwarte Piets
led the coach carrying Sinterklaas
down Theresiastraat, I witnessed the
hope and excitement of young children
seeing, as one Sinterklaas song informs

us, ‘the friend of every child’. Ah! It really is about the children.
Whereas Sinterklaas can bring about a
sugared frenzy of presents, Christmas
in the Netherlands has a much simpler
agenda: time to celebrate family, attend a church service or concert and reflect on the year. Although the
downtown shopping district of The
Hague beckons us to consume this holiday season, the small scale of the Bezuidenhout neighborhood keeps the
holiday tradition in perspective.
And speaking of tradition, after Sinterklaas and his legions of Piets head back
to Spain, Santa Claus (the Kerstman)
will be the next tall bearded man coming to Theresiastraat on December
13th, there to spread the joy of the season. May it be a good one for all!

Did you
know that…
the ‘Haags Yogacentrum’ in the
Sillestraat will be the first Dutch yoga
centre to offer a course in baby reflexology for parents and grandparents?

●●●

a 15-metre work of art by
Yvonne Sterk Houtman and Nora van
Klingeren is on display in the ‘Paleis
van Justitie’ at the Prins Clauslaan
60? The work shows the five steps in
the Maslow Hierarchy of Needs. Admission is free of charge until the exhibition ends on January 3rd.

●●●

the Facebook page ‘Kattenhulp
Bezuidenhout’ is now online? The
page helps cat owners that have to
leave their pet alone for a while, to
find a willing neighbour to look after
the animal.

●●●

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

Bezuidenhout App launched

ijsbaan

in Bezuidenht

Real skating rink
in Bezuidenhout

A nice calm winter, or freezing sub-zero temperature, it doesn’t matter for the ice
skaters in Bezuidenhout. They can skate to their heart’s content on the skating rink
in front of the KPN tower on the Prinses Beatrixlaan. After staying there until the
end of December, it will be moved to the Spaarwaterveld for a full month of free skating pleasure. But to make that possible, there are still a lot of volunteers needed.

Whether you want to check the latest
offers from the local stores, find a carpenter just around the corner or read
the latest headlines on the neighbourhood, all is possible in the Bezuidenhout App. The smartphone
application, launched on December 9,
is unique in the Netherlands and
should stimulate involvement with
the inhabitants of Bezuidenhout.
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Een greep uit de wijnvoorraad
* In een doos wijn zitten 6 flessen

Doos
voordeel
€ 49,50*

Doos
voordeel
€ 75,00*

Doos
voordeel
€ 58,50*

Doos
voordeel
€ 66,00*

Doos
voordeel
€ 34,50*

Doos
voordeel
€ 52,50*

Doos
voordeel
€ 37,50*

Doos
voordeel
€ 33,00*

Veehda
Douro
Portugal

Sottano
Viognier Mendoza
Argentienie

Vacqueyras
Rhone
Frankrijk

Ripasso
Valpolicella
Veneto Italië

Doppio
passo
Italië

Sottano
Cabernet Mendoza
Argentinie

Dos Camelidos
Chardonnay
Chili

Tariquet
Classic
Frankrijk

Heerlijke wijn Fruit
Jam, kruidigheid
chocolade tonen
fluwelen afdrong.

Fris bloemig
aromatisch met een
lange afdrong.

Diep rood mooi zwoel
stevig breed
en krachtig.

Krachtig doch fruitige
wijn rijpe pruimen
kaneel kersen met een
zachte afdrong.

Fiano druif Puglia
Rijk intens en aromatisch met een elegante
afdronk.

Stevige diep rode
wijn cassic specerijen
zacht en rond.

Romige aromatische
elegante wijn met
dik fruit.

Heerlijke frisse wijn
stuivend fruit en
bloemen.

€ 8,95

€ 10,95

€ 13,50

€ 12,50

€ 6,95

€ 9,50

€ 6,50

€ 6,25

Theresiastraat 268 2593 AW Den Haag (Bezuidenhout) 06-55 198 897 info@wijnvansteve.nl www.wijnvansteve.nl

Harry van Lent knipt alleen leuke klanten
Harry van Lent heeft een leuke klant in zijn stoel:
Bezuidenhout Nieuws-fotograaf
Willem Verheijen.

Op 2 januari 2015 is het exact 40 jaar geleden dat Harry van Lent zijn herenkapperszaak op de hoek van de Stuyvesantstraat
en de Cornelis van der Lijnstraat opende.
Op zijn zestiende als leerlingkapper begonnen, zit hij al meer dan een halve
eeuw in het vak. ‘Dan moet ik het toch
wel kunnen.’ Hoe hij het zolang heeft volgehouden? ‘Door mezelf te zijn, denk ik.’
26

Als tiener in de jaren zestig op zoek naar
een baan werd Harry van Lent door de
vader van zijn zwager - die zelf een kapperszaak had - op het idee van een carrière
in het haar gebracht. Hij kon als leerlingkapper aan de slag in een zaak in Spoorwijk. ‘Elke woensdag stonden de ramen
daar bol van de kinderen.’ Binnen twee
maanden draaide hij volledig mee. Het vak

beviel hem en zo kwam hij achtereenvolgens te werken bij kappers aan de Escamplaan, de Weissenbruchstraat en in een
nieuwe herenkapsalon van zijn zwager in
Voorburg. Getipt door zijn SRV-man over
een te koop staande kapperszaak in Bezuidenhout begon Van Lent in 1975 met
Harry’s Barber Saloon voor zichzelf. ‘Dat
was altijd mijn bedoeling, want als bediende verdiende je niet genoeg.’ Zijn onderneming werd snel een succes. ‘Ik had al
gauw veel vaste klanten, waaronder klanten die ik had meegenomen uit Voorburg.’
Het omgaan met mensen geeft Van Lent
nog steeds plezier in zijn werk. ‘En ik heb
altijd leuke klanten gehad.’ Die blijft hij
dan ook knippen. Hoewel hij in de spiegel
geen jonge god meer ziet, heeft Van Lent
als zzp’er nog nooit een dag verzuimd. ‘En
ik ben ook best trots dat ik met mijn éénmanszaakje al die tijd mijn gezin en mijzelf heb kunnen bedruipen.’
Door Roeland Gelink
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Buurman John
Chic
Toen ik in Bezuidenhout ging wonen,
zei dat de meeste mensen niet zoveel.
Dat waren geen mensen uit Den Haag,
want daar had ik nog niet zoveel vrienden en kennissen, laat staan familie. Bij
een enkeling deed Bezuidenhout wel
een belletje rinkelen. Gelukkig niet het
bombardement, dat nog wel even onlosmakelijk met onze wijk verbonden
blijft, maar een heel ander woord: chic.
Bezuidenhout is toch heel chic?
Vreemd. Voor ik in Den Haag neerstreek, doorkruiste ik per tram de stad
om te kijken hoe al die wijken er in het
echt uitzagen. Als Groninger kende ik ze
slechts van een plattegrond. Ik moest
toch te weten komen waar ik wilde
wonen.
In tram 6 reed ik toen ook door onze
wijk. Wat ik mij herinner: een kerk aan
een kruispunt. Een modern geval uit de
jaren zestig. Dat was dus de Christus
Triumfatorkerk. Een hedendaags monument, maar chic? Nou nee. Toen ik een
eindje verderop tussen de galerijflats
van een wat oudere nieuwbouwwijk
belandde, heb ik maar snel de tram teruggenomen.
Pas een jaar later kwam ik weer in de
wijk, op zoek naar een koopwoning
waarvoor ik mijn portiekflatje aan de
andere kant van de stad zou verruilen.

Nog steeds: niet chic, dat Bezuidenhout.
Maar ik trof een huis waar ik meteen
verliefd op werd, en nu woon ik hier alweer ruim dertien jaar. Met plezier, maar
niet op stand.
Sinds die tijd ben ik natuurlijk wegwijs
geworden in de wijk, en heb ik wel een
vermoeden gekregen waar het vandaan
komt, die associatie met chic. Door Benoordenhout misschien? Door mensen
van ver buiten Den Haag op een hoop
gegooid met onze wijk? Lijkt me stug. Er
staan meer villa’s en bij de winkels aan
de Van Hoytemastraat tref je meer oude
dametjes in bont dan in de Theresiastraat. Maar echt chic?
Nee, dat is het niet. Geen verwarring in
de ruimte, maar eerder in de tijd. En dan
toch weer dat bombardement. Voor de
oorlog woonden veel Bezuidenhouters
op stand, inderdaad: chic, maar sinds de
oorlog staan er van die mooie huizen
nog maar een paar overeind.
Dat is alweer even geleden, en toch
kleeft het hier en daar nog altijd aan
onze wijk: chic. Bezuidenhout is een
goed merk, kennelijk, en een slijtvast
merk ook, dat al jaren stand houdt voor
mensen die niet beter weten.
Wij Bezuidenhouters weten wel beter.
Wij wonen in een prettige wijk. Daarvoor hoef je niet chic te zijn. Gelukkig
niet.

Wist u dat…
het Haags Yogacentrum aan de
Sillestraat als in eerste in Nederland
sinds 31 oktober een cursus babyreflexologie voor ouders en grootouders
geeft?

●●●

Yvonne Sterk Houtman en Nora
van Klingeren een 15 meter lang kunstwerk tentoonstellen in het Paleis van
Justitie, Prins Clauslaan 60? Het werk
verbeeldt de 5 stappen van de piramide
van Maslow en is nog te zien tot en
met 3 januari. Vrij toegankelijk op
werkdagen na het tonen van legitimatie.

●●●

● ● ● Wandelclub Haagse Hout nieuwe
leden zoekt? De club bestaat uit 55plussers die graag in groepsverband 10
km wandelen. Soms in de buurt, soms
elders in het land. Meer informatie:
mevrouw M.H. Haket, telefoon 0703850002.

Bezuidenhout Den Haag sinds
kort een eigen Facebookpagina heeft?
Check www.facebook.com/bezuidenhout.nl voor alle nieuw(tje)s uit de
wijk. Of om er zelf een nieuwtje of foto
op te zetten. De pagina is eigendom
van het Wijkberaad Bezuidenhout. Natuurlijk kunt u het wijknieuws ook via
Twitter volgen.

●●●

Kattenhulp Bezuidenhout op Facebook is gestart? Op vakantie of misschien naar het ziekenhuis? En u weet
niet wat u met de kat moet doen? Misschien kunnen uw buren wel op het
beestje passen.

●●●

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

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

maandag 12 januari 2015
U bent van harte welkom tussen
18.00 – 20.00 uur in het
Buurtcentrum Bezuidenhout aan de
Johannes Camphuysstraat 25

in de Christus Triumfatorkerk op
24 december een Kerstviering is met
het YMCA Gospelchoir? Aanvang: 21:00
uur. Op 25 december is er om 10.00 uur
een gezinsdienst.

●●●

Zie voor meer nieuws
www.bezuidenhout.nl
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Heb oog voor detail,
win een boekenbon!

En hoe goed kent u de wijk?
Waar bevindt zich het hiernaast afgebeelde detail? Stuur
uw antwoord per e-mail of
brief naar de redactie (zie het
colofon op pagina 3) en maak
ook kans op een boekenbon,
beschikbaar gesteld door Advocatenkantoor Mr. E. Fransen.

Het detail in de vorige editie was blijkbaar een moeilijke,
want het is door niemand (!) herkend. Het is een deel van de
belettering op het appartementencomplex Maetstate aan
de 2e en 3e Johan Maetsuykerstraat.

De redactie van
Bezuidenhout Nieuws
wenst al haar lezers en
adverteerders geweldige
feestdagen en een
zeer gelukkig en
gezond 2015

Specialisten in:
Strafrecht
Personen- en Familierecht
Paul Verweijen

Voor een kostenloos kennismaking gesprek bel:
070 262 91 96
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2594 AW Den Haag
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