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KORTING
OP LUXAFLEX DUETTE
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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

Geldig t/m 31 december 2015.
Niet geldig i.c.m. andere acties.
Vraag in de winkel naar de
actievoorwaarden.
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TURKS RESTAURANT

Na het succes van 35 jaar zijn wij
7 dagen in de week geopend.
U kunt telefonisch of via de webmail
reserveren, ook voor de kerstdagen.
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Tel: 070 3 495 495

Theresiastraat 208 - 2593 AV Den Haag
(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl
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Wijkberaad: ‘Wij zijn niet voor of tegen vluchtelingen’
De opvang van vluchtelingen in het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de afgelopen tijd veel reuring in de wijk veroorzaakt. Het Wijkberaad Bezuidenhout, vertegenwoordiger voor alle wijkbewoners, blikt terug op die periode en licht haar standpunt op de opvang toe.

In het weekend van 10 en 11 oktober kreeg
de voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout, Jacob Snijders, vanuit de politiek
de melding dat er iets stond te gebeuren.
‘Na veel vragen en rondbellen werd duidelijk dat het voormalige ministerie van SZW
in onze wijk was aangewezen als noodopvang voor vluchtelingen. En of wij als wijkberaad nu hoog of laag sprongen, die
noodopvang zou er komen. Toen hebben
wij ons op het standpunt gesteld: als het
moet, dan moet het wel goed gebeuren
om gedoe voor de wijk te voorkomen.
Vanaf dat moment hebben we volop met
de gemeente overlegd over zaken als veiligheid voor en goede communicatie richting wijkbewoners.’
Leefbaarheid
Met het bericht van 12 oktober dat er
vanaf 1 januari 2016 voor langere tijd
statushouders in het gebouw van SZW
zouden komen wonen kon het wijkberaad
niet leven. Snijders: ‘We zijn het niet eens
met huisvesting van statushouders, omdat
het gebouw en de omgeving niet geschikt
zijn als woonlocatie. En dat geldt niet alleen voor vluchtelingen, maar voor wie
dan ook. Wij zijn tegen vijfhonderd woningen in het gebouw, en dat heeft alles te
maken met de leefbaarheid.
De locatie voldoet simpelweg niet aan de
eisen die je aan een woonomgeving mag
stellen: te dichtbij een benzinestation, geluidsoverlast van het spoor, onvoldoende
speel- en parkeergelegenheid en de scholen in de buurt zitten al vol.’ Snijders vertelt dat het wijkberaad hierover desnoods
een juridische strijd met de gemeente wil
aangaan: ‘Als de gemeente daadwerkelijk
statushouders in het ministerie wil gaan
huisvesten, dan zal het bestemmingsplan
gewijzigd moeten worden, want op dit
moment mag er volgens het bestemmingsplan in dat gebouw niet gewoond
worden. En met een wijziging in die richting stemmen wij niet in.
Als het nodig is, gaan we daarover naar de
rechter. We zijn al in overleg met advoca-

ten om dat voor te bereiden.’
Snijders benadrukt dat het wijkberaad
niet voor of tegen vluchtelingen is: ‘Het
gaat er ons om zo goed mogelijk de belangen van de huidige en mogelijk toekomstige wijkbewoners te behartigen.’ Dat
niet iedereen overtuigd is van de neutrale
positie van het wijkberaad in deze discussie, bleek toen op 11 november ’s avonds
tientallen tegenstanders van de opvang
van asielzoekers, ook van buiten de wijk,
zich voor Snijders’ deur verzamelden om
verhaal te halen.
Ontevredenheid
Reuring was er ook op de dag dat de eerste groep van 175 vluchtelingen in het gebouw van SZW werd ondergebracht. Dat
bleken bij nader inzien geen asielzoekers
te zijn, maar statushouders die verwachtten dat ze op een betere locatie dan in een
noodopvang zouden worden ondergebracht om daar een jaar te kunnen blijven.
Uit ontevredenheid over hun situatie
brachten ongeveer dertig vluchtelingen de
eerste nacht buiten door en daar waren
omwonenden weer niet blij mee. Ook
daarover heeft het wijkberaad veel overleg
gevoerd met de gemeente.

Jacob Snijders (links) en Jeroen ter Meulen, respectievelijk voorzitter en secretaris van het wijkberaad: ‘Wij zijn tegen vijfhonderd woningen in het
gebouw van SZW.’ (Foto: Willem Verheijen)

Op dit moment zijn er in het gebouw van
SZW ongeveer zeshonderd vluchtelingen,
waaronder zo’n honderd kinderen, ondergebracht. Kantoren in de buurt, de Horeca
Academie die in het gebouw gevestigd is
en omwonenden melden dat de situatie
rustig is en dat er geen sprake is van overlast.
Snijders wijst er nog op dat het wijkberaad
verder geen rol speelt bij de opvang, dat is
voorbehouden aan het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk en de gemeente: ‘Wij als wijkberaad
proberen de wijkbewoners zo zorgvuldig
mogelijk te informeren over alles rond de
opvang op website bezuidenhout.nl. En
verder bereiden we ons natuurlijk voor op
de discussie met de gemeente en de eventuele juridische strijd over de huisvesting
van statushouders.’
Door Marjon Damen
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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

Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg
BDR Behandeling

Beauty - Defect - Repair methode
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De methode die het mogelijk maakt om de
huidstructuur en de huidconditie echt te
verbeteren.

Voor aanbiedingen zie de website!

voor

na

voor

na

Paulinastraat 88 - 2595 GK Den Haag
070 385 41 71 - 06 236 595 31 - www.salonnolliekleijheeg.nl

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
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Bezuidenhouters melden zich massaal als vrijwilliger
De animo onder de bewoners van Bezuidenhout om de vluchtelingen te helpen is
groot. De eerste vrijwilligers uit de wijk
zijn al op pad geweest met hun tijdelijke
buren. ‘Het is belangrijk dat vluchtelingen
zich hier thuis gaan voelen.’

Wethouder Wijsmuller spreekt een volle kerk met
vrijwilligers toe. (Foto: Roel Rozenburg)

De Christus Triumfatorkerk zal in tijden
niet zo vol hebben gezeten als op 17 november. Tijdens de avond voor wijkbewoners die een handje willen helpen bij de
opvang van asielzoekers in Bezuidenhout,
staat onder andere wethouder Joris Wijsmuller op de kansel. Hij kan er niet over uit
dat meer dan driehonderd mensen zich als
vrijwilliger hebben gemeld. ‘Het is echt
fantastisch dat u in zo groten getale bent
gekomen. Ik ben echt supertrots op Den
Haag en supertrots op Bezuidenhout.’
De belangstelling is zelfs zo groot dat
VluchtelingenWerk haar oproep voor vrijwilligers intrekt. En dat terwijl de start van
de noodopvang in het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
rommelig was: ontevreden vluchtelingen
bivakkeerden korte tijd op straat en de gemeente stopte zelfs even met de opvang
omdat ze vond dat het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA) zich niet aan
afspraken over de samenstelling van de
groep asielzoekers had gehouden. ‘Het
draagvlak in de buurt zou dan snel ondermijnd kunnen worden’, aldus Wijsmuller.
Vanzelfsprekend
Maar die vrees blijkt dus ongegrond. In de
hal van de kerk buigen de vrijwilligers zich
massaal over de formulieren. Hier en daar
hikken mensen er even tegenaan dat ze
tot het eind van het jaar een vaste middag
of avond per week beschikbaar moeten
zijn. ‘Dat is ook wel logisch’, begrijpt wijkbewoonster Katrien Verheggen. ’Het

wordt passen en meten, maar dat is helemaal niet erg. Zes weken is te overzien.’
Arabiste, Eerste Kamerlid (D66) en Bezuidenhoutse Petra Stienen vindt het niet
meer dan logisch om mee te doen. ‘Ik
spreek Arabisch. Ik ken veel Syriërs en andere mensen met een vluchtelingenverhaal. Ik voel me gewoon betrokken. Het is
vrijwilligerswerk in de buurt. Daar hoor ik
bij te zijn, dat is totaal vanzelfsprekend.’
Tijdens bezoeken aan vluchtelingenkampen in Libanon en Jordanië heeft ze ervaren hoe belangrijk dit werk kan zijn. ‘Voor
de vluchtelingen betekent het heel veel
dat ze een vriendelijk persoon tegenkomen, iemand die hen als mens ziet. Het is
niet te onderschatten hoeveel dat uitmaakt voor die mensen.’
Jammer
De vrijwilligers konden zich voor maximaal twee verschillende soorten activiteiten opgeven. Cultuur en muziek
bijvoorbeeld, of ‘Wegwijs in Den Haag’.
Voor Ton van Foeken ligt ‘Sport en Bewegen’ voor de hand. Hij voetbalt al zijn hele
leven, was trainer en ook scheidsrechter.
‘Begeleiding lijkt me leuk, dan kun je ook
nog eens een praatje maken. Het is heel
belangrijk dat de vluchtelingen zich hier
thuis gaan voelen.’ Van Foeken overweegt
zich langer in te zetten, misschien als jurist, want dat is hij van huis uit. ‘Maar van
vluchtelingenrecht weet ik natuurlijk geen
moer’, voegt hij er lachend aan toe.
‘Koken en eten’ is ook een van de activitei-

ten waarvoor zich mensen konden melden, maar vluchtelingen thuis uitnodigen
om te komen eten, is er niet bij. Jammer,
vindt Hélène Klein. ‘In groepen van vijftig
man wordt het niet zo gezellig, dan krijg je
geen contact.’ Maar ze laat zich daar niet
door uit het veld slaan. ‘Ik schuif gewoon
aan, kijken of ik mijn eigen vorm kan vinden.’
Asielzoekers thuis te eten vragen, zit er gewoon even niet in, zegt Corine van Egten
van VluchtelingenWerk. ‘Dat is zoveel
werk, dat redden we niet voor het einde
van het jaar.’
Filmavond
Nog niet alle vrijwilligers hadden eind november al iets teruggehoord van VluchtelingenWerk, maar dat wil volgens Van
Egten niet zeggen dat er in de tussentijd
niets is gebeurd. Zo hebben vluchtelingen
in de Christus Triumfatorkerk een filmavond gehad en in Het Paard een concert
bijgewoond. En op een zondagmiddag is
er een wandeling geweest door het
Haagse Bos, over het Binnenhof richting
de Schilderswijk. ‘Dat was een dikke twee
uur door regen en hagel’, zegt Van Egten.
‘Maar de vluchtelingen zijn heel enthousiast. Er zouden maximaal tien mensen
mee kunnen, maar er meldden zich 35. Als
we een intekenlijst voor een activiteit ophangen is die binnen een uur vol.’
Door John Hermse
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Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

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

Buurthuis PuntZuid
Van Heutszstraat 12
2593 PJ Den Haag

De ontmoetingsplek in Bezuidenhout, waar tegen een geringe vergoeding ruimte beschikbaar is voor allerlei initiatieven uit de buurt.
Voor, door en met buurtbewoners worden hier cursussen,
workshops, sportactiviteiten en andere bijeenkomsten georganiseerd op sociaal-, maatschappelijk-, creatief- en
sportief gebied.
Beschikbare ruimten: gymzaal, bewegingsruimte, creativiteitruimte, professioneel ingerichte keuken, eetkamer en
een presentatieruimte.
Voor het aanbod kijk op www.puntzuid.nl
Wil je zelf iets organiseren? Kijk eens op de website en
stuur een mail naar info@puntzuid.nl Wij nemen contact
met je op.

Edith Pedicure

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

Arie’s Tweewieler Service
reparatie van alle merken rijwielen
Cornelis v/d Lijnstraat 128 b - 2593 CM Den Haag
06 295 557 45

www.ariestweewielerservice.nl
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Het Ministerie van Vluchtelingen
Een overheidsgebouw werd schuilgebouw. Hoe vergaat het de honderden nieuwe bewoners in het voormalige
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid?

Het gebouw van het ministerie van Sociale
Zaken zou zomaar het decor kunnen vormen voor een futuristische film, waarin
honderden Borgs zich via loopbanden door
het pand voortbewegen, afkomstig uit het
zojuist op het dak gelande ruimteschip. In
plaats daarvan zijn er honderden vluchtelingen gestald, de roltrappen werken niet
en de ingang is afgegrendeld met beveiligers, een portier en toegangspoortjes. Het
gaat er echter gemoedelijk aan toe. Bewoners en personeel groeten elkaar vriendelijk bij binnenkomen of verlaten van het
pand. Maar de buurtreporter komt niet
verder dan de hal. De portier, de vrijwilliger, de medewerker van VluchtelingenWerk, de communicatiemedewerker,
niemand durft de verantwoordelijkheid
aan een belangstellende wijkreporter toe
te laten. Ook mag een personeelslid niet
vragen welke bewoner er buiten de deur
zijn verhaal wil vertellen onder het genot
van een kop koffie. ‘Deze mensen vallen
binnenshuis onder onze verantwoordelijkheid, mevrouw’, weet de communicatiemedewerker te melden.
Aleppo
Ik besluit een vluchteling in het wild te
gaan vangen en vat post voor het gebouw.
Als er twee getinte mannen aan komen
lopen, twijfel ik of het wel vluchtelingen
zijn. Ze zien er helemaal niet vluchtelingachtig uit. Ze lopen in de stromende regen,
zelfverzekerd en vrolijk lachend met grote
stappen. Niks ingetrokken schouders, naar
de grond kijkend en bibberend in dunne
jasjes. Als ze de oprit indraaien, spreek ik

ze aan en ja, ze zijn toch vluchtelingen en
spreken een beetje Engels. En ze willen me
graag te woord staan, maar zijn al een
beetje laat voor hun Nederlandse les. Maik
vertelt dat hij geen Maik heet, maar graag
Maik genoemd wordt. Hij en zijn vriend
komen uit Syrië. Hij vindt het Nederlandse
weer geweldig. Het houdt hem actief, die
warmte in Syrië maakt je veel te slaperig.
Maar dan trekt de vriend aan Maiks
mouw. Ze willen de juf niet laten wachten.
Twee dagen later spreek ik Maik weer. Bij
Nico’s snackbar. Maik vertelt over zijn
leven. Hij woonde in Aleppo en was meubelmaker. In zijn vrije tijd luisterde hij als
zanger en ud-speler (een soort luit) bruiloftsfeesten op. Het leven in Aleppo was
niet meer vol te houden. Ieder moment
kon hij worden opgepakt om tegen zijn wil
te worden ingelijfd in een leger. Dat kon
het leger van Assad zijn, maar ook het
leger van een rebellengroep. Het lag er
maar aan wie je het eerst te pakken kreeg.
Hij reisde met zijn moeder en twee kinderen tegen betaling mee in een personenauto naar Turkije. Dat was het makkelijke
deel. Daarna ging hij per boot naar Griekenland, een boot berekend op 25 personen werd volgestopt met ruim zestig
mensen. Halverwege werden ze teruggestuurd door de douane. Daarna moesten
ze midden in de nacht opnieuw de zee op.
Maik stond doodsangsten uit. Vanuit Griekenland ging hij lopen, elke dag acht uur,
soms kon hij een eind meerijden met een
truck. En vijftien dagen later was hij in Nederland. Via via had hij begrepen dat Nederlandse mensen aardig zijn. Maik kende

niemand in Nederland, zijn kinderen en
zijn moeder zijn in Turkije achtergebleven.
De reis was te gevaarlijk voor hen.
Beetje verdriet
Maik is nu 3,5 maand hier. Hij heeft een
verblijfsdocument gekregen dat vijf jaar
geldig is. Den Haag is de vijfde plek waar
hij sinds binnenkomst in Nederland verblijft. Den Haag vindt hij een geweldige
stad. Hij en zijn vrienden wandelen graag
bij het Centraal Station en dan lopen ze
gezellig over de Turfmarkt. Het doet hem
een beetje verdriet om te zeggen dat hij
SOZA de slechtste plek vindt waar hij is geplaatst. Het is prima voor mensen die zojuist zijn aangekomen, maar hij en vele
anderen zijn al statushouders. Hen is iets
meer privacy beloofd. Maar hier moest hij
slapen op een zaal met zestien mensen in
stapelbedden. Ook mogen ze niet hun
eigen eten koken en werd er veel geld ingehouden op hun leefgeld. Er zijn bijna
nooit mensen van het COA aanwezig om
prangende vragen te beantwoorden. Dat
was in de vorige instellingen heel anders.
Maik wil niet ondankbaar zijn maar hij
vindt het wel moeilijk. Intussen is het aantal bedden gereduceerd tot acht per
kamer. Veel mensen zijn ziek na de ontberingen van de reis en de regen en kou. Dus
er wordt veel gehoest en gekreund. En
daarom slaapt toch bijna niemand goed.
Door Elles Pleijter
(Foto: Willem Verheijen)
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Bijzondere buur Sjaak Bral

‘Ik ben hier geboren en zal hier
Tussen de voorbereidingen voor zijn negentiende oudejaarsconference en de promotie
van zijn nieuwe cd ziet cabaretier Sjaak Bral tijd om in zijn geliefde eetgelegenheid Nico’s
snackbar te praten over Bezuidenhout. Hij woont er nog steeds met veel plezier, maar
mist de groenteboer op de hoek en een eigen slagertje.
‘Interview met een vette bek, heerlijk!’,
mailt Sjaak Bral als we het eens zijn geworden over de locatie waar het gesprek
zal plaatsvinden. Nadat de patat met
mayonaise en pindasaus en het broodje
frikandel speciaal zijn geserveerd, barst hij
los over de wijk waar hij van zijn zevende
tot zijn zestiende jaar woonde en waarnaar hij later weer terugkeerde. ‘We verhuisden op mijn zevende van Mariahoeve
naar de Laan van NOI. Ik woonde op het
kruispunt met de Juliana van Stolberglaan.
Daar gebeurden veel ongelukken. Mijn
moeder had standaard een deken, verband
en een fles water achter de deur. Bezuidenhout was ook toen al een echte woonwijk.
Er was een enorme verbondenheid in de
wijk, iedereen kende elkaar veel beter dan
nu. Ik werkte bij Simon de Wit als vakkenvuller, later bij de Edah, daar zit nu AH op
de hoek. Dat zijn hele warme herinnerin-

gen. Veertien jaar geleden keerde ik terug
naar de wijk en ik voel me er weer net zo
mee verbonden als vroeger. Niet dat ik ooit
Den Haag verlaten heb. Ik hou van deze
stad en zou niet weten waar ik anders zou
willen wonen. Ik reis veel en heb fantastische steden gezien, maar we mogen echt
blij zijn met wat we hebben. Mensen realiseren zich niet dat je in rust en relatieve
vrede met elkaar in zo’n stad kan wonen.’
Na een hap van zijn broodje laat hij er relativerend op volgen dat iedereen dat waarschijnlijk zegt over de stad waar hij of zij
woont.
Veiligheid
Bral stelt vast dat de samenstelling van de
wijk in de loop der jaren sterk veranderd is,
maar vindt dat geen enkel probleem. Sterker, hij ziet het als een verrijking. Wel mist
hij de genoeglijkheid van vroeger, zijn sla-
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ook sterven’
ger en groenteboer. ‘Alleen de viskraam op
het Stuyvesantplein is gebleven. Verder is
iedereen vertrokken uit de wijk en dat is
jammer. Ik ben blij dat de Spar er is. Je wil
veiligheid in je eigen buurt. De wereld is
klein, de meeste mensen sterven binnen
een straal van vijf kilometer van de plek
waar ze geboren zijn. Ik ben geen uitzondering. Ik ben hier geboren en zal hier ook
sterven.’ Tijd voor een hap van zijn patat,
gesneden van aardappels uit een eigen
veldje van Nico’s snackbar. Meteen een
goed moment om te vragen naar de betekenis van de eetgelegenheid in Sjaaks
leven. ‘Ik kwam hier vroeger ook al patat
halen. Ze bestaan al zestig jaar, je groeit er
mee op. Het is voor veel mensen in de wijk
een ankertje. Ik ben heel blij dat het er
nog is, een snackbar in de wijk is allang
niet meer vanzelfsprekend. Ze hebben bovendien kwaliteitspatat, ook niet onbelangrijk.’
In discussie gaan
Het is hem niet ontgaan dat niet iedereen
in zijn wijk even blij is met de komst van

asielzoekers. Toch is het volgens hem goed
om die groep ook eens te zien. ‘Het is voor
die mensen niet leuk om te moeten zeggen dat asielzoekers maar moeten oprotten naar hun eigen land. Ik heb de
mensen die dat roepen gezien, vaak zitten
ze zelf niet lekker in hun vel. Anders reageer je niet zo. De kern van het probleem
is dat we die mensen in de steek hebben
gelaten; ze voelen zich oneerlijk behandeld en dat begrijp ik goed. Dat betekent
niet dat ze altijd gelijk hebben. Je moet
met die mensen in discussie en ze duidelijk maken dat hun woede begrijpelijk is,
maar dat je er niet verder mee komt. Ik
ben naar het gebouw van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid gelopen en heb daar
iemand een hand gegeven en hem welkom geheten. Je kunt je afvragen of die
persoon iets heeft aan een hand van mij.
Ik denk het wel; een uitgestoken hand die
niet geweigerd wordt, is een vorm van acceptatie.’
Door Paul van der Schoor
Foto’s: Willem Verheijen

ZIEN wat het nieuwe jaar u brengt?

Roel Optiek
Brillen & Contactlenzen

Theresiastraat 188-190 - Den Haag
070 737 00 64 - info@roeloptiek.nl

Mijn naam is Sandra.
Ik maak graag schoon. Om die reden ben ik op zoek naar
nieuwe adressen als hulp in de huishouding. Met goede
referenties. U kunt mij bereiken op telefoonnummer

06-19152950

Psychologisch adviesbureau voor studie- en beroepskeuze
tel. 070 3222917 / hempcon@dds.nl

Maakt u al gebruik van de
Burenhulpcentrale?
Bel 070-2629999 of kijk op

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

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.

Maak nu een afspraak!

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

Wij doen alles voor uw auto

de Haagsche Schoolvereeniging

International school

Koningin Sophiestraat 24a
2595 TG Den Haag
+31 (0)70 324 34 53

School voor dyslec

tie

Tarwekamp 3
2592 XG Den Haag
+31 (0)70 335 09 59
fdjong@hsvdenhaag.nl

Special education

Amalia Van Solmstraat 155
2595 TA Den Haag
+31 (0)70 335 56 98
infolse@hsvdenhaag.nl
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Hartveilig wonen
in Bezuidenhout stapje dichterbij
Elke week krijgen 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Bezuidenhout wil
een 6-minutenzone zijn en dus snel de juiste hulp kunnen bieden bij een hartstilstand. De dit jaar
geplaatste AED-apparaten spelen hierbij een belangrijke rol. In totaal zijn er nu ongeveer zeventig
in de wijk. Er zijn nog wel wat hobbels te nemen; er moeten meer hulpverleners worden opgeleid
en er moet geld worden gevonden voor het onderhoud van de apparatuur.

Het idee om meerdere AED-apparaten (zie
kader) in Bezuidenhoutte plaatsen is ontstaan bij Burgerhulpverlening Bezuidenhout. De leden van dit nieuwe initiatief,
Will Wilhelmy Damsté, Jurriaan en Ad
Wouters, willen verder gaan dan surveillance in de wijk, een taak die door het
Buurt Preventie Team wordt uitgevoerd. Ze
willen van de wijk een zogenoemde ‘6-minutenzone’ maken. Jurriaan en Ad Wouters
hebben besloten die taak op zich te
nemen. Eerst inventariseerden ze waar al
apparatuur aanwezig is. Die blijkt vooral
bij bedrijven en overheidsinstellingen te
hangen. Vervolgens namen ze contact op
en vroegen of de apparaten voor het project konden worden ingezet. Ad Wouters:
‘Je ziet dan grote verschillen in bereidheid.
Een aantal grote bedrijven in de wijk wilde
vrijwel meteen meewerken. Maar de overheid, warm pleitbezorger van een participatiemaatschappij, weigert elke
medewerking.’
Ongeveer 70 AED-apparaten
Na inventarisatie werd duidelijk dat er al
ongeveer zestig AED-apparaten in Bezuidenhout zijn. Omdat deze vooral langs de
rand van de wijk hangen, was een betere
dekking gewenst. Met 10.000 euro van
Fonds 1818 en een eenmalige subsidie van
6.000 euro van de gemeente konden op
zeven plaatsen in de wijk kasten met AEDapparaten worden geïnstalleerd. Beschikbaarheid is belangrijk voor adequaat en
snel kunnen handelen bij hulpverlening.
Daarvoor moet men wel een reanimatietraining hebben gevolgd of een EHBO-diploma bezitten. Jurriaan wil zoveel
mogelijk mensen opleiden zodat er altijd
iemand beschikbaar is. Gelukkig heeft Burgerhulpverlening Bezuidenhout iemand
bereid gevonden de opleiding EHBO-instructeur te volgen, waardoor tegen een
redelijk tarief trainingen kunnen worden
gegeven.

V.l.n.r. Ad Wouters, Will Wilhelmy Damsté en
Jurriaan Wouters van Burgerhulpverlening
Bezuidenhout. (Foto: Willem Verheijen)

Oproep
Jurriaan Wouters: ‘Dit is een oproep aan
bewoners zich aan te melden, ook bedrijven kunnen nog steeds hun AED-appara-

AED
Een AED is een apparaat waarmee je eerste hulp kunt verlenen bij iemand met
een hartstilstand. Het apparaat kan elektrische stroomschokken geven, waardoor
het hart van iemand met een hartstilstand als het ware 'gereset' wordt. De
letters AED staan voor Automatische Externe Defibrillator.
Hartveilig wonen
Hartveilig wonen is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen door een acute circulatiestilstand kan
verminderen. Hartveilig wonen is vrijwil-

tuur ter beschikking te stellen.’ Een zorg
blijft het onderhoud van de kasten. Doormeten, batterijen vervangen en update
van de software kosten 1.200 euro per jaar.
Waar dat geld vandaan moet komen, is
vooralsnog onduidelijk.
Aanmelden kan op de site van Hartveilig
wonen: hartveiligwonen.nl
Door Paul van der Schoor

lige hulp aanvullend op ambulancezorg.
Er is een systeem dat loopt via een
alarmcentrale; wie daar is aangemeld
met een AED of als hulpverlener krijgt
een oproep als iemand in zijn woongebied een hartinfarct krijgt.
6-minutenzone
Een 6-minutenzone is een gebied dat zo
is ingericht dat mensen binnen 6 minuten de juiste hulp kunnen bieden bij een
hartstilstand: 112 bellen, starten met reanimeren en een AED inzetten. Hiermee is
de kans op overleven van het slachtoffer
aanzienlijk vergroot.
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Bezuidenhout on Ice wordt weer een feest
Ook dit jaar kan in Bezuidenhout weer worden geschaatst.
Van 12 tot 30 december aan de Prinses Beatrixlaan en van 2 tot
30 januari op het Spaarwaterveld.
Verleden jaar maakten ongeveer 3.000 kinderen gebruik van de
schaatsbaan die door het Wijkberaad Bezuidenhout is aangeschaft. Een van de vrijwilligers die ervoor zorgen dat de schaatsbaan ook dit jaar weer aan de Prinses Beatrixlaan en op het
Spaarwaterveld wordt opgebouwd, is Carolien van Linden Tol. Zij
vertelt dat het wijkberaad dit jaar een schaatsslijpmachine heeft
aangeschaft, mogelijk gemaakt door Fonds 1818. Ook heeft de leverancier van de ijsbaan, Art Ice, ongeveer veertig paar schaatsen
ter beschikking gesteld, die gratis kunnen worden geleend. Daarnaast draagt PostNL bij aan de aanschaf van verlichting en de versiering bij de baan en mag van KPN stroom worden betrokken.
Verder zijn de hooibalen rond de baan vervangen door een professionele boarding waarop bedrijven kunnen adverteren. Ook het
stadsdeelkantoor van de gemeente Den Haag draagt weer bij met
hand- en spandiensten.
Om in de juiste sfeer voor Bezuidenhout on Ice te komen, was er
op 28 november in het wijk- en dienstencentrum een schaatsenruilbeurs zodat iedereen op de goede maat schaatsen de baan op
kan.
Op 23 januari is er op het Spaarwaterveld een Winterwonderland
feest waar de mooist geklede ijsprins of ijsprinses prijzen kan
winnen.
Ook vrijwilliger worden?
Van Linden Tol vertelt dat vrijwilligers niet alleen de schaatsbaan

opbouwen maar ook voor het toezicht op de baan zorgen. Aanmelden als vrijwilliger kan op de website www.ijsbaantje.nl, waar
alle actuele informatie over de schaatsbaan staat. ‘Hoe meer vrijwilligers er zijn voor het toezicht, hoe meer er geschaatst kan
worden, dus alle hulp is welkom, ook van mensen die maar een
paar uurtjes tijd hebben. Op de website kan iedereen precies aangeven wanneer hij of zij beschikbaar is. Je bezorgt er niet alleen
kinderen een geweldige tijd mee, het is ook nog eens heel leuk
om te doen, want je ontmoet er andere Bezuidenhouters. Wat dat
betreft is de schaatsbaan echt een aanvulling voor de wijk.’
Kijk ook op de Bezuidenhout Facebook-pagina:
www.facebook.com/bezuidenhout.nl
Door Marjon Damen

Leerlingen Liduinaschool kleuren Schenkstrook
Kinderen van de Liduinabasisschool hebben schilderingen in de sfeer van Vincent
van Gogh gemaakt. 18 van die werken
zijn te zien op afvalbakken in de Schenkstrook. Daarnaast hebben de kinderen
bloembollen en zaaigoed, van natuurlijk
ook zonnebloemen, geplant.
Zo wordt de Schenkstrook een mooie plek
om te wandelen en de afvalbakken nodigen uit om te gebruiken. Een van de 18
bakken werd op 27 november onthuld.
Daarnaast opende in de Liduinaschool een
tentoonstelling van 420 schilderijen door
de leerlingen gemaakt.
In het verlengde hiervan komt er in het
voorjaar een Vincent van Gogh-wandelroute die loopt langs de Schenk: van de
Schenkweg, waar Van Gogh korte tijd gewoond heeft, tot aan Stadsboerderij De
Reigershof.
14

Op de foto achterste rij van rechts naar
links: Yuri Oostvriesland (adjunct directeur
Liduina), Jannos Groffen (Meemaaktheater), Mendy van Veen (Stadsdeeldirecteur
Scheveningen, zij verving Stadsdeeldirecteur Haagse Hout, Lilianne Blankwaard,
die niet aanwezig kon zijn), Lisa van Groep

8 (haar tekening staat op de afvalbak), Nicole Mekel (Voor Welzijn) en initiator Rinke
de Fouw (Voor Welzijn). De overige kinderen hebben tekeningen gemaakt die op de
andere prullenbakken staan.
(Foto: Willem Verheijen)
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Na anderhalf jaar behelpen in een voormalig ministerieel onderkomen aan de
overkant is het Zandvlietcollege eind november op de oude stek aan de Bezuidenhoutseweg teruggekeerd in een fraai
nieuw schoolgebouw.
Rector Alphons den Heijer is zichtbaar enthousiast over de vele faciliteiten die de
nieuwe behuizing de ongeveer 810 leerlingen biedt. 'Op de begane grond hebben zij
nu veel meer ontspanningsruimte, inclusief een ook als theater bruikbare aula,
een soos en een aan het Haagse Bos grenzende buitenplaats.' Verder wijst Den Heijer op de grote sporthal. 'Die willen wij ook
graag verhuren, bijvoorbeeld aan sportclubs.'
De leslokalen zijn groter dan vroeger en
voorzien van alle moderne snufjes, zoals
ledschermen in plaats van de oude schoolborden. Bovendien is er meer licht en is de
luchtkwaliteit sterk verbeterd.
De ruimte tussen de lokalen is per verdieping ingericht door de daar samen gehuisveste clusters van vakken. 'Wij werken al
jaren met vakoverstijgende projecten.
Door daar gelegenheid voor te scheppen,
maak je dat makkelijker.' De leerlingen
kunnen nu onder meer aan de slag in studie- en stilteruimtes, een collegezaal, zes
practicumlokalen en een ICT-ruimte.

Nieuw Zandvliet biedt leerlingen
meer ruimte, licht en lucht

Alphons den Heijer
blij met de nieuwbouw van het Zandvlietcollege. (Foto:
Willem Verheijen)

Treurbeuk
Duurzaamheid heeft bij de nieuwbouw de
nodige aandacht gekregen. Den Heijer: 'Er
is veel duurzaam hout in het gebouw verwerkt en wij doen mee aan het project
Frisse Scholen, waarbij we letten op een
gezond binnenklimaat en laag energieverbruik.'
Voor een flinke vertraging bij de verhuizing zorgde de verplichte verplaatsing van

een meer dan honderd jaar oude treurbeuk. 'Die stond op ons oude parkeerterrein’, vertelt Den Heijer, ‘en mocht van de
gemeentelijke monumentale bomencommissie niet verdwijnen.' De beuk heeft een
fraaie plek gekregen op de nieuwe buitenplaats van het Zandvliet.
Door Roeland Gelink

Wijkwebsite Bezuidenhout vernieuwd
U heeft het misschien al gemerkt, maar
de wijkwebsite www.bezuidenhout.nl is
vernieuwd. De site die in 2010 voor het
laatst een metamorfose had ondergaan,
verdiende volgens initiatiefnemer en beheerder Rob Velders een nieuwe ‘look
and feel’. Samen met websitebouwer en
wijkbewoner Jeroen Schmit en enkele
anderen is de site aangepast aan de huidige tijd.
‘Op de dag van de lancering van de nieuwe
website hadden we gelijk een uitschieter
met 1.600 bezoeken’, vertelt Velders. ‘Alleen kwam dat niet door de lancering van
de site, maar door de aankomst van de
vluchtelingen in onze wijk. Dat onderstreept wel dat de website voorziet in een
behoefte, namelijk dat wijkbewoners
geïnformeerd willen worden over de ontwikkelingen in Bezuidenhout. Daarom
hebben we ook een aparte pagina ge-

maakt met alle relevantie informatie over
de vluchtelingen in onze wijk. Dat slaat zo
goed aan dat we al binnen twee maanden
extra capaciteit bij de webhoster hebben
moeten inkopen. Inmiddels zitten we gemiddeld op meer dan vierhonderd bezoeken per dag.’
De nieuwe website bevat niet alleen alle
informatie van de vorige, maar is volgens
Velders ook beter doorzoekbaar en de activiteitenagenda komt beter tot zijn recht.
Op zijn lijstje staat nog een wens: ‘We wil-

len graag toewerken naar straatpagina’s.
Per straat alle informatie overzichtelijk bij
elkaar op één pagina, zodat de bezoeker
meteen kan zien wat er in zijn of haar
eigen straat speelt.’ Verder geeft Velders
aan dat hij bij het actueel houden van de
website nog hulp kan gebruiken: ‘De website is gebouwd in Wordpress en daarmee
is het heel eenvoudig om nieuwe berichten te plaatsen of pagina’s toe te voegen.
Ik werk veel in het buitenland en vandaar
uit kan ik op een verloren moment makkelijk nieuwe informatie op de website
plaatsen. Neemt niet weg dat het fijn zou
zijn als mensen uit de wijk mee willen helpen met het onderhouden van de website.
Alle hulp is welkom. Geïnteresseerden
kunnen een mailtje sturen naar info@bezuidenhout.nl.’
Door Mark Hoogland
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Theresiastraat 43
2593 AA Den Haag

Tel: 070 383 77 67
www.verweykappers.nl

Maison de la Forêt
Ook dit jaar gezellig met de kerst bij
Maison de la Forêt

Vier gangen diner inclusief amuse voor
€ 36,00
Uitgebreid brunchbuﬀet voor € 24,00
Kijkt u voor meer info op onze
website www.maisondelaforet.nl
of belt u naar het restaurant op
nummer 070 335 56 00

Nu ook catering en bezorgingen!!!
Restaurant Maison de la Forêt
Bezuidenhoutseweg 116 - 2594 AZ Den Haag - 070 335 56 00
www.maisondelaforet.nl
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Duurzaam Bezuidenhout

‘Weg met de kruizen’
Als wethouder Wijsmuller van Duurzaam ‘ja’ zegt, zou er volgend jaar een
laadstraat voor elektrische auto’s in de
Jacob Mosselstraat kunnen komen.
In Delft heeft Coremans in opdracht van
de gemeente al een laadstraat uitgevoerd op de parkeerplaats van een hogeschool. De volgende uitdaging is een
laadstraat realiseren in de openbare
ruimte. En dat zou de Jacob Mosselstraat
in Bezuidenhout kunnen zijn. Daar
woont Rik Hoekstra, bezitter van een
Tesla en net als Coremans verbaasd over
de weinig efficiënte infrastructuur voor
het kunnen opladen van een elektrische
auto. Met name de witte kruizen bij de
oplaadpalen zorgen volgens Hoekstra
voor extra parkeerproblemen. Met de
laadstraat verdwijnen de grote oplaadpaal met twee stekkeraansluitingen en
de afgekruiste parkeervakken. Daarvoor
in de plaats kan er op elke mogelijke parkeerplek een oplaadpunt komen. Al die
oplaadpunten, niet meer dan stekkeraansluitingen, worden aangestuurd
door één basisstation. Voor de Jacob
Mosselstraat wil Coremans de stekker-

aansluiting verwerken in een hagenaartje: ‘Dat past mooi in het straatbeeld,
want de laadstraat heeft zo min mogelijk impact op de openbare ruimte.’
Goedkeuring
Op het moment dat deze krant verschijnt, zou hij af kunnen zijn: het eerste
prototype van het oplaadpunt voor de
Jacob Mosselstraat. Het enige dat Coremans, die de constructie ontwikkelt, nog
moet verzinnen is hoe de vierkante module voor de stekkeraansluiting in een
rond hagenaartje past. Met het resultaat hopen Hoekstra en Coremans de
goedkeuring van de gemeente voor de
uitvoering van hun laadstraat te krijgen.

Rik Hoekstra in de Jacob Mosselstraat; laadstraat? (Foto: Bart van Vliet)

Coremans: ‘Als we het oplaadpunt in het
hagenaartje kunnen laten zien, komt
het proces vast en zeker in een stroomversnelling. Het is een kwestie van laten
zien en dan doen geloven.’ ‘Ik schiet er
niet veel mee op’, lacht Hoekstra. ‘Nu
heb ik bij wijze van spreken een gereserveerde parkeerplaats, straks niet meer.’
Lees het uitgebreide artikel op duurzaambezuidenhout.nl
Door Werkgroep Duurzaam
Bezuidenhout

Hondenbezitters die graag opscheppen
Dierenbescherming Haaglanden begint met steun van de gemeente Den Haag een
pilotcampagne in een deel van Bezuidenhout-Oost. Doel van de campagne is hondenbezitters aan te sporen de poep van hun hond op te ruimen.
Hondenpoep op de stoep is al jaren een
grote ergernis. In Den Haag staat het in
de top drie. In Bezuidenhout zijn er regelmatig opruimacties, niet zelden na
klachten van buurtbewoners. Naast het
opruimen van de hondenpoep worden
er dan tegelijkertijd op verschillende
plekken posters huis-aan-huis verspreid
om hondeneigenaren te wijzen op hun
opruimplicht. Ook de Dierenbescherming wil zoveel mogelijk hondeneigenaren aansporen om de hondenpoep op te
ruimen. Als een kleine groep hondenbezitters de poep niet opruimt is de grote
groep honden daar de dupe van. Honden

zijn namelijk steeds minder welkom in
de openbare ruimte. Dit heeft gevolgen
voor het welzijn van de honden in Den
Haag. De overlast door poep is een belangrijke reden om bijvoorbeeld losloopgebieden te sluiten en geen nieuwe
locaties aan te wijzen. Een hond moet
kunnen rennen en spelen. Als de mogelijkheden hiervoor ontbreken kunnen
ernstige problemen met de gezondheid
ontstaan. Reden voor Dierenbescherming Haaglanden om met steun van de
gemeente een pilotcampagne in een
deel van Bezuidenhout-Oost te organiseren (Merkusstraat en omgeving) met

een oproep voor alle hondenbezitters:
ruim de poep van uw hond op en draag
bij aan hondenwelzijn in Den Haag!
Door Paul van der Schoor
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Woning verhuren?

(070) 20 50 506
Bezuidenhoutseweg 108 Den Haag

www.interhouse.nl
MONTAGEBEDRIJF

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!
Maystraat 38 - 2593 VW Den Haag - 070 385 95 69
0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

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

Gediplomeerd pedicure

06-24686076
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In afwachting van de Sint

Kerstdiensten
in Bezuidenhout

Iedereen kijkt vol verwachting uit naar de intocht van
Sinterklaas en zijn Pieten in de Theresiastraat op 21
november. (Foto: Floor Zoet)

Locatie: Christus Triumfatorkerk,
Juliana van Stolberglaan 154
Kerk: Radiogemeente Den Haag
Datum: zondag 20 december 19:00 u
(kerkzaal)
Muzikale medewerking: Kerkkoor
Scheveningen. Dirigent/organist:
Marcel van Dijvenvoorde

Direct Dutch: 30 jaar
Nederlandse les aan expats
Het Direct Dutch Institute vierde in oktober 2015 zijn 30-jarig bestaan. Daarmee is
Direct Dutch de oudste taalschool voor Nederlands in Den Haag. Sinds 1985
specialiseert de school zich in het geven van Nederlandse les aan expats.
‘Internationals woonachtig in heel Nederland, en in het buitenland, komen
speciaal naar Den Haag om een cursus
Nederlands bij ons te volgen’, vertelt
Ruud Hisgen die Direct Dutch oprichtte.
Hij bedacht het idee voor een instituut
waar expats behalve de taal ook de Nederlandse cultuur leren kennen. Hisgen: ‘Je voelt je daardoor meer en
sneller thuis in je nieuwe omgeving. En
het heeft nog een voordeel: wie de Nederlandse cultuur beter begrijpt, is
meer gemotiveerd om de taal te leren.’
Direct Dutch organiseert daarom ook

maandelijks culturele workshops, die
gratis toegankelijk zijn.
Bij Direct Dutch wordt vanaf de eerste
les Nederlands gesproken in de klas. Na
één les kunnen cursisten al korte gesprekjes voeren. Hoe dat zo snel kan?
Hisgen: ‘Het Nederlands kent veel verwantschap met het Engels, Duits en andere Europese talen. Als cursisten dit
eenmaal door hebben, blijkt Nederlands leren niet zo moeilijk als over het
algemeen gedacht.’

Kerk: Christus Triumfatorkerk - wijkgemeente Protestantse Kerk in
Nederland
Datum: donderdag 24 december –
kerstnachtdienst, 21:00 u (kerkzaal)
Muziek: Praiseband ‘Luister’.
Organist: Johan de Graaf
Na afloop is er chocolademelk en
Glühwein
Datum: vrijdag 25 december – gezinsdienst op kerstmorgen, 10:00 u
(kerkzaal)
Organist: Christian Hutter
Zie voor de kerstdiensten in de RK
Church of Our Saviour pagina 23
Zie voor alle kerstdiensten en –concerten in de wijk www.bezuidenhout.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 Uitvaartzorg
Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.
Dag & Nacht 070 70 70 007 of 06 573 44 442
Voor een afscheid in huiselijke kring, kerk crematorium, begraafplaats, clubhuis of anders. Met jarenlange ervaring.
Rouwcentra in de buurt of thuis opbaren en stijlvol vervoer o.a. Daimler, CX, DS, Traction Avant en Cadlillacs.
Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend, oriënterend en kosteloos gesprek. Kosteloos bespreken en vastleggen
van uw uitvaartwensen. U bent welkom met elke uitvaartpolis of zonder.

bericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - De Eerensplein 31- 2593 NB Haagse Hout

Persoonlijk & Warm
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Hoogtijdagen in Hofje van Hoogelande
Onopvallend, geheel opgenomen in het
bewoonde straatbeeld van Bezuidenhout
ligt aan de Johannes Camphuijsstraat een
hofje voor bejaarde vrouwen. Vredige
huisjes rondom een groene en strak ingerichte binnentuin, waarin de bewoonsters
hun benodigde rust vinden. Zij hebben
dit te danken aan Jonkheer Eduard van
Hoogelande. Deze liet in de 17e eeuw voldoende geld na om eeuwenlang arme
vrouwen een onbezorgde oude dag te bezorgen. Ook nu nog.

Het voormalige Hofje van Hoogelande in 1669
aan de Boekhorststraat in Den Haag.

Begin 1669 kocht de kinderloze weduwnaar Eduard van Hoogelande een stuk
grond aan de Boekhorststraat in de
Haagse binnenstad en liet daarop het
Hofje van Hoogelande bouwen, bestemd
voor oude armlastige vrouwen. Daar besteedde hij een groot deel van zijn vermogen aan. In 1676 legde hij in zijn testament
vast hoe en waaraan de rest van het geld
dat hij naliet, besteed moest worden.
Eventueel teleurgestelde erfgenamen, die
zijn laatste wilsbeschikking op grond van
seniliteit van de erflater weleens konden
aanvechten, wilde hij voor zijn. Daarom
liet de weldoener in het document vastleggen dat hij ondanks zijn hoge leeftijd
van tachtig jaar nog steeds ‘gesont van lichaem’ en ‘sijn memorie machtig’ was.
Eerlijcke arme persoonen
De vrouwen, die voor bewoning van het
hofje in aanmerking kwamen, waren ‘eerlijcke arme persoonen, ten minste vijftich
jaeren, ofte daaromtrent out sijnde’. Deze
leeftijd werd toen als ‘bejaard’ aangemerkt. Een andere voorwaarde was dat zij
in dienst van de adel waren geweest en
van ‘katholieke religie’ waren. Vrij van huur
mochten zij hun levensavond in een van
de zestien niet al te grote woninkjes slijten. Daarnaast kregen zij voor de verwarming van de huisjes en andere kosten ‘agt

tonnen turfs en de omtrent vijftich guldens jaerlijks’.
Als er aan het eind van het jaar geld over
was, mochten de vrouwen ‘drye a vier silver educatons’ besteden aan de gezamenlijke viering van Driekoningenavond op 6
januari. Dat was tevens de verjaardag van
de gulle schenker. Daarmee was de viering
van het drietal hoogtijdagen in deze periode van het jaar - Kerstmis, de Jaarwisseling en Driekoningen - voor de oude
vrouwen compleet.
Verhuizing
De vooruitziende jonkheer had er ook voor
gezorgd dat er jaarlijks wat geld opzij
werd gelegd voor de bouw van nieuwe
woningen. De ruimte in de Boekhorststraat was echter te beperkt voor uitbreiding, zodat het stichtingsbestuur in 1907
besloot het hofje te verplaatsen naar de
huidige locatie waar men kon beschikken
over 36 woningen. Gezien de toenemende
behoefte aan modernisering van de woonruimte, werden in 1987 enkele te beperkte
huisjes samengevoegd, zodat er 27 overbleven. Inmiddels is dit aantal verder teruggebracht tot 24.
De opeenvolgende besturen zijn er, ondanks de verbeterde armen- en ouderenzorg, in de afgelopen eeuwen in geslaagd
de oorspronkelijke criteria voor bewoning

zoveel mogelijk te handhaven. De regeling
nu is dat slechts alleenstaande vrouwen
vanaf 55 jaar met een christelijke achtergrond en een laag inkomen in aanmerking
komen. ‘De huidige ontwikkelingen doen
vermoeden dat de liefdadigheidshofjes
van weleer ook in de komende jaren een
nuttige maatschappelijke functie zullen
kunnen vervullen’, aldus het huidige bestuur.
Hoe de toekomst er ook gaat uitzien, het
Hofje van Hoogelande zal niet gauw verdwijnen. Sinds 1988 geniet dit ontwerp
van de architect W.B. van Liefland, leerling
van de beroemde architect P.J.P. Cuypers,
de bescherming als gemeentelijk monument van Den Haag. In 1993 werd het in
neorenaissance stijl opgetrokken hofje
zelfs op de lijst van rijksmonumenten geplaatst.
Voorlopig kunnen de oude vrouwen in het
Hofje van Hoogelande vredig blijven
wonen onder de beschermende vleugels
van de eeuwenoude vredesengel boven de
ingang, die destijds vanuit de Boekhorststraat is mee verhuisd. De in het Latijn uitgedrukte zegewens op de plaquette van
de toegangspoort ‘Pax huic domui’ (Vrede
zij dit huis) ondersteunt dit.
Carel Wiemers (tekst en illustratie)
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GROENEWEG

sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

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.
2e kerstdag geopend vanaf 10.00 uur met een kerstontbijtje

TA B A C &G I F T 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

U kunt bij ons ook uw verjaardag of baby shower
vieren met een kop koffie met gebak of een high tea.
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.

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

KIOSK
Praktijk voor:

Kwaliteit
wint
altijd!

Wij verkopen
de beste
kwaliteit
bloemen!
Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness
U kunt bij ons rekenen op professionele
begeleiding bij het herstel van klachten
aan uw bewegingsapparaat of
problemen in de buik- of bekkenregio.
Daarnaast bieden wij bij Fit aan de
Laan de mogelijkheid om onder begeleiding van een fysiotherapeut in een
kleine groep verantwoord te fitnessen.

U vindt ons op: Laan van Nieuw Oost Indië 256 - 2593 CE ’s-Gravenhage
T 0703853243 - E info@aandelaan.nl - www.aandelaan.nl
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EXPAT Page
New neighbors
We all know how the saying goes: do unto others
what you would have
them do unto you. This timeless proverb has been
putting nations to the
test in light of the current
refugee crisis.
Bezuidenhout residents were also put
to the test when they learned that the
old Department of Social Affairs (SZW)
building across from the Laan van NOI
train station would house approximately 600 temporary refugees through
the end of 2015.
Although some reacted with alarm and
concern, even protesting the arrival of
the refugees, the majority of our
neighbors have welcomed them as fellow human beings, asking what they
can do to help. This majority response
suggests that gastvrijheid (hospitality)
and the ‘city of peace and justice’ are
not just vague concepts, but principles
worth practicing - even in trying times.
When The Hague Municipality in conjunction with VluchtelingenWerk held

an informational meeting about volunteering to help refugees in our
neighborhood, they expected 200 attendees. Over 300 showed up, and that
was after the Paris attacks.
In 2016, after the SZW building is renovated, it will provide housing for ’status
holders’: refugees who have received
permission to live and work in the
Netherlands for the long term. In other
words, these will not be temporary
guests, but neighbors. And we all know
how that other saying goes: Beter een
goede buur dan een verre vriend. (A
good neighbor is more valuable than a
far away friend.)
Volunteer information sites (In Dutch):
http://bezuidenhout.nl/bezuidenhout/bzh-en-vluchtelingen/vluchtelingen-en-vrijwilligers/
Facebook: www.facebook.com/opvangbezuidenhout
By Kristin Anderson
www.authorkristinanderson.com

Did you
know that…
on Wednesday, December 23
there is a Christmas party at the Stuyvesantplein? There will be plenty of
activities for children, such as making
Christmas wreaths and cards as well
as free hot chocolate. The party is
from 2:00 p.m. to 4:15 pm.

●●●

Direct Dutch Institute, the oldest language school for Dutch in The
Hague, celebrated its 30-year anniversary in October?

●●●

if all goes well supermarket
Hoogvliet will open its doors in the
Theresiastraat before Easter?

●●●

the Roman Catholic Church of
Our Saviour at the Bezuidenhoutseweg 157, will have several masses in
English at Christmas?

●●●

24 December - 17.30h: Christmas Eve
Family Mass
Lead by: Fr. Sjaak de Boer MHM
Featuring the COS Choir and Children's Choir
24 December - 23.30h: Christmas Eve
Midnight Mass
Lead by: Fr. Sjaak de Boer MHM
Featuring the COS Parish Choirs

Refugees
The housing of refugees in a former government building in the neighborhood
has had quite an impact on Bezuidenhout. While a small group of opponents
demonstrated in front of the house of
the chairman of the district council,
more than 300 residents volunteered to
help the refugees (see photo).
Meanwhile, the 600 people who fled
their home countries due to harsh violence try to live their lives in an emergency shelter, hoping for a better and
safer future. (Photo: Roel Rozenburg)

25 December - 11.00h: Christmas Day
Mass
Lead by: Fr. Sjaak de Boer MHM
Featuring the COS Parish Choirs

For more news check
www.bezuidenhout.nl
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Wij wensen u pre
en een gelukk
Hubo
Grottendieck
Laan van N.O. Indië 78-84

Maison
de la Forêt

Wolvenhoff
administratie

Bezuidenhoutseweg 116

Juliana van Stolberglaan 236

070 335 56 00

070 385 05 12

restaurant

070 260 00 26

Suntec
Zonwering

Nico’s
Snackbar

Juliana van Stolberglaan 236
070 383 73 62

Stacey Mode
Theresiastraat 82
070 369 72 42

Stuyvensantstraat 35
070 385 70 10

Perla Donna
Mode
Theresiastraat 117

Lunch & Grill
“Kameel”

070 385 63 12

Laan van N.O. Indië 276
070 347 72 57

Wim v.d. Ham

Café Animo

Theresiastraat 178

Willem v. Outhoornstraat 87

070 385 63 12

070 385 14 34

ttige kerstdagen
ig nieuwjaar
Vishandel
Bezuidenhout
Bloemenpracht

Theresiastraat 163
070 385 82 17

Theresiastraat 139

Stomerij
Theresia

070 385 33 46

Theresiastraat 101
070 383 81 35

Arie
Tweewieler
fietsherstel
Cornelis v. d. Lijnstraat 128b

Slagerij
Ammerlaan

06 295 55 745

Johan van Hoornstraat 34
070 385 23 25

Buurtwinkel

Toko
Si-pentje

Laan van N.O. Indië 264b

Merkusstraat 196

070 383 85 56

070 381 61 90

HSV
Koningin Sophiestraat 24a
070 324 34 53

Njoy Fitness
Prinses Margrietplansoen 25
070 304 29 66

De Jager
Kozijnen
Maystraat 38

Men’s
Hairstyling

070 385 95 69

Emmastraat 25a
070 385 62 79

Enquête ‘Pleinen van Bezuidenhout-Oost’
In de lente- en zomermaanden hebben in
totaal 155 bewoners actief meegedaan
aan een drietal workshops om samen een
uitgebreide verlanglijst te maken voor de
pleinen van Bezuidenhout-Oost. Met de
resultaten heeft het ingenieursbureau van
de gemeente in samenwerking met de bewonerswerkgroep Pleinen geprobeerd
alle wensen en ideeën een plaats te
geven.
Alle wensen en ideeën zijn gegroepeerd
en gebundeld met 38 verschillende
thema’s. De pleinen zijn onderverdeeld in
grote, middelgrote en kleine pleinen. Elk
plein heeft afhankelijk van de omvang van
het plein 7, 5 of 3 thema’s meegekregen,
die nog verder kunnen worden verfijnd of
aangepast. Daarmee staan de contouren
van het wijkplan voor de pleinen van Bezuidenhout redelijk vast en zijn we klaar
voor de volgende stap. Bewoners mogen
zich gaan uitspreken over de toebedeelde
thema’s. Allereerst online via een enquête.
Aan de hand van thema's in combinatie
26

met voorbeeldplaatjes kan men de ‘eigen’
pleintjes in de buurt beoordelen, thema's
wijzigen of zelfs aanvullen. Wanneer men
dit leuk vindt, kan men uiteraard ook alle
pleinen beoordelen. De uitkomst van de
enquête wordt verwerkt tot een ontwerp
van het ingenieursbureau om vervolgens
per pleintje samen met de bewoners om
tafel te gaan zitten om het ontwerp af te
maken. De bewoners krijgen dan nog één
kans om het resultaat te beoordelen,
waarna de gemeente het plan moet vaststellen. Het plan voor de pleinen zal mee-

genomen worden bij de herinrichting van
de straten. Inmiddels is bekend dat de gemeente budget heeft gereserveerd voor
dit project en dat dit voor de gemeente
een voorbeeldproject is wat betreft buurtparticipatie.
Met de gemeente is de Werkgroep Pleinen
nu bezig om de enquête in te richten met
duidelijke plaatjes en keuzemogelijkheden. Nog voor het eind van het jaar willen
we dan iedereen uitnodigen zijn of haar
bijdrage te leveren. Door steeds de hele
wijk erbij te betrekken hopen we op een
mooi en breed gedragen plan, waar de
hele wijk beter, fijner en mooier van
wordt.
Houd de brievenbus, website (www.pleinenbzh.nl) of de facebookpagina van Bezuidenhout dus in de gaten. Wanneer u de
enquête zeker niet wilt missen, stuur dan
een email naar pleinen@bezuidenhout.nl
om u alvast aan te melden.
Door Werkgroep Pleinen
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Buurman John
Koudwatervrees
Altijd wel weer even spannend, nieuwe
buren. Wie komt er nu weer boven je
wonen? Trekken de nieuwkomers netjes
hun schoenen uit als ze thuis zijn,
draaien ze niet midden in de nacht een
was of harde muziek? Groeten ze aardig op de trap, nemen ze van de postbode het pakketje aan dat te groot is
voor je brievenbus?
Maar evengoed: altijd spannend, een
nieuw huis. Je hebt die woning dan wel
gekocht omdat je je er meteen thuis
voelde, maar de buren krijg je er gratis
bij. ‘Hier woont een heel rustige jongen’, hoorde ik een makelaar een keer
zeggen tegen mogelijke kopers van het
appartement boven mij. Die ‘rustige
jongen’, dat was ik dan en dat klopt ook
wel een beetje (al kon die makelaar dat
natuurlijk niet echt weten!).
Nieuw buren - in Bezuidenhout hebben
we er de laatste tijd veel gekregen. Ze
blijven maar even, maar volgend jaar
komen ze terug, en dan voor langere
tijd. Altijd weer spannend, nieuwe
buren. Betalen de nieuwkomers gewoon in de supermarkt, zwerven ze niet
midden in de nacht over straat? Groeten ze netjes op straat en kun je dan
wel verstaan wat ze zeggen? Valt er
überhaupt met ze te praten?
En natuurlijk voor de nieuwkomers: al-

tijd spannend, een nieuw land. In je vaderland mag dan geen huis meer overeind staan, het is altijd maar de vraag of
je met open armen ontvangen wordt in
het land waarnaartoe je bent gevlucht.
Bij ons in de wijk zag ik ze tegenover elkaar staan: vluchtelingen met grote
boodschappentassen die op straat stonden omdat hun nieuwe onderkomen
niet was wat ze ervan verwacht hadden.
En een groepje wijkbewoners dat er aan
de overkant met grote argusogen naar
stond te kijken.
In al die jaren dat ik nu in Bezuidenhout
woon, heb ik al heel wat nieuwe bovenburen mogen verwelkomen. En ik heb ze
ook leren kennen, de een beter dan de
ander, en dan lach je om die koudwatervrees voor die nieuwe buren: ze nemen
gewoon dat pakketje aan en als ze al
eens vergeten hun schoenen uit te trekken - geen punt: we kennen elkaar en
zeggen gedag in het portiek.
De laatste weken zijn heel wat nieuwkomers de wijk ingetrokken. Laten we kennis met ze maken, dan hoeven er geen
groepen tegenover elkaar te staan. De
nieuwe buren doen gewoon hun boodschappen, sturen hun kinderen naar
school, en als je ze soms niet kunt verstaan - geen punt: we zijn toch gewoon
buren?

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

Wist u dat…
er op woensdag 23 december een
kerstfeest is op het Stuyvesantplein?
Met tal van activiteiten voor kinderen,
zoals kerstkransen en -kaarten maken?
Ook is er hutspot voor iedereen. En gratis chocolademelk. Het feest duurt van
14.00 – 16.15 uur.

●●●

de kans groot is dat de gemeente
een vergunning verstrekt voor de bouw
van het Bezuidenhuis op het Spaarwaterveld? Als alles naar wens verloopt
kan in januari of begin februari met de
bouw worden begonnen en het paviljoen voor de zomer worden opgeleverd.

●●●

er na bijna twee jaar stilte weer
schot komt in de plannen voor de fietssterroute die loopt van het centrum
van Den Haag - via Bezuidenhout - naar
Zoetermeer. Er ligt nu een tekening.

●●●

NJoy Fitness eind januari binnen
het WTC-gebouw naar de naastgelegen
toren verhuisd? NJoy wordt, naar eigen
zeggen, één van de mooiste fitness
clubs in de regio Den Haag.

●●●

Boudewijn Notenboom uit de
Theresiastraat een thriller heeft geschreven die zich deels in Bezuidenhout
afspeelt? Titel: Op de vlucht voor de
waarheid.

●●●

op het bosperceel bij de Carel Reinierszkade een granaat is gevonden?
Een wandelaar met een metaaldetector
stuitte op het projectiel. De Explosieven
Opruimingsdienst heeft de granaat elders tot ontploffing gebracht.

●●●

Wim Woudenberg op 1 oktober
vierde dat zijn installatiebedrijf aan de
Sillestraat een kwart eeuw bestaat?

●●●

maandag 11 januari 2016
U bent van harte welkom tussen
18.00 – 20.00 uur in het
Buurtcentrum Bezuidenhout aan de
Johannes Camphuysstraat 25

als alles goed gaat Hoogvliet voor
Pasen haar deuren opent?

●●●

Zie voor al het nieuws in de wijk:
www.bezuidenhout.nl

‘Wij wensen u fijne feestdagen toe’
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Heb oog voor detail,
win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is door maar liefst één lezer
herkend. J.M.A. Nauta wist dat het jaartal MCMXI (1911)
zich bevindt op nr 21 van de Joan Maetsuyckerstraat. Hij
mag de boekenbon ter waarde van 15 euro ophalen in het
Wijk- en Dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25.

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.

De redactie van
Bezuidenhout Nieuws wenst al
haar lezers en adverteerders
geweldige feestdagen en een
zeer gelukkig en gezond 2016.

Als het BUITENGEWOON
goed moet zijn!
Horren sRaamdecoratie sSerre zonwering s
Knikarmschermen sRolluiken sTerrasoverkapping
sMarkiezen sScreens sUitvalschermen

Suntec Zonwering s Juliana van Stolberglaan 236 s 2595 CN Den Haag s T. 070 - 383 73 62
E. info@zonwering-suntec.nl s W. www.suntec-zonwering.nl
Onze showroom is op afspraak geopend!

Visspecialiteiten Bezuidenhout

Onze welbekende verse zalmsalade speciaal
voor de feestdagen vanaf 2/3 personen € 21,50

Verse Tong-Tarbot-Zeebaars-Garnalen
Therasiastraat 163 - 070 385 82 17

