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Geldig t/m 26 maart 2016. Niet
geldig i.c.m. andere acties. Vraag
in de winkel naar de deelnemende
merken en actievoorwaarden.
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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 51 wordt bezorgd
in de week van 15-22 april. Deadline kopij
en advertenties: 30 maart.
Redactie
Fred Geelen (hoofd-/eindredactie),
Marjon Damen, Roeland Gelink, Evalien
de Groot, John Hermse, Mark Hoogland,
Ellis Pleijter, Aubine Prinzen, Paul van der
Schoor, Evelien ter Meulen, Floor Zoet

Drukwerk
Grafia Multimedia, Pijnacker
Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@ziggo.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
Niets uit deze uitgave mag zonder
toestemming van de redactie worden
overgenomen.
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

Tarieven Bezuidenhout Nieuws
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws tegen scherpe prijzen.
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

Bovenstaande tarieven gelden bij 1 x plaatsen. Bij opdrachten voor 3 of 5 x plaatsen
profiteert u van aantrekkelijke kortingen. Zie voor een volledig tarievenoverzicht
www.bezuidenhout.nl (linkerkolom onder de knop Wijkkrant).
Opmaak van uw advertentie is ook mogelijk. De kosten hiervoor zijn € 12,50 per kwartier.
Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21 % btw.
Neem de proef op de som en adverteer in Bezuidenhout Nieuws.
Meer informatie Harold Thijssen: 06 – 54 72 56 38 of har100@ziggo.nl
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TURKS RESTAURANT
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

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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Bezuidenhout Nieuws 50

De mooiste en beste wijkkrant van Den Haag
Het ligt niet in de aard van de redactie van Bezuidenhout Nieuws om terug te kijken. Voor het verschijnen van
het vijftigste nummer van uw wijkkrant maken we echter een uitzondering. Al was het maar omdat we soms
stiekem denken dat we de mooiste/beste wijkkrant van Den Haag maken.

Wist u dat…
op de cover van dit nummer alle
huisnummers 50 in Bezuidenhout-Midden
en -Oost staan?

●●●

Begin 2006 benaderde het Wijkberaad Bezuidenhout Celine Timmerman, vrijwilliger bij Scouting Haagse Hout, met een
verzoek. ‘Ze vroegen me of de scouts konden helpen met het bezorgen van een
nieuw op te zetten wijkkrant. Een maker
voor de wijkkrant hadden ze nog niet. Ik
was net 20 en beginnend journalist, dus
bood ik mijzelf aan om de krant op te zetten. Het was pionieren en ik had geen idee
waar ik aan begon. Als je ziet hoe het er
nu uitziet, ben ik echt enorm trots dat Bezuidenhout Nieuws nog steeds bestaat. En
het wordt steeds beter. Ik woon nog
steeds in de wijk en word altijd erg blij als
de nieuwe editie weer op de mat valt.’
Timmerman was de eerste hoofdredacteur van Bezuidenhout Nieuws. In 2008
droeg ze het stokje over aan Marieke
Willemse. Toen die uit de wijk verhuisde,
moest er een nieuwe hoofdredacteur worden gevonden. Dat werd in 2012 Fred
Geelen: ‘Ik werk al jaren in de journalistiek
en heb veel ervaring met het maken van
bladen. Ik vond het dan ook een mooie uitdaging om mijn expertise ook maatschappelijk te kunnen inzetten, in dit
geval voor de wijkkrant. Ik denk dat we er
met een team van zeer betrokken en enthousiaste redacteuren, fotografen, vormgever en acquisiteurs in relatief korte tijd
in zijn geslaagd een wijkkrant te maken
die volgens sommigen zelfs de titel wijkglossy verdient. Ik hoop dat mensen dan
bedoelen dat de krant er niet alleen gelikt
uitziet, maar vooral plezierig is om te
lezen en bewoners het gevoel geeft dat
het fijn is om in deze wijk te wonen.’

het uitgangspunt van de redactie is
om de bewoners van Bezuidenhout vijf
keer per jaar te informeren over het
nieuws in de wijk en hen een trots gevoel
over de wijk te geven?

●●●

●●●

Bezuidenhout Nieuws wordt gemaakt in opdracht van het Wijkberaad Bezuidenhout?

●●●

de rubriek ‘Wist u dat…’ de langstlopende rubriek is, gevolgd door ‘Oog voor
detail’?

●●●

het eerste nummer in april 2006 op
de mat viel?

●●●

de voorgangers - Bezuidenhout Post
en Bezuidenhout Koerier - toen al jaren
niet meer verschenen waren?

●●●

alle vijftig edities online beschikbaar
zijn op www.bezuidenhout.nl (klik vervolgens op Wijkkrant)?

●●●

de redactie van deze voorgangers
nog moest bestaan uit vertegenwoordigers van instanties die op wijkniveau bewonersbelangen behartigden?

●●●

deze vijftig edities samen een mooi
beeld geven van wat er leeft in de wijk?
overlast van meeuwen, parkeerdruk
door auto’s en (wees)fietsen, aanleg riolering en fijnstof terugkerende thema’s zijn?

●●●

er sinds 2009 wordt geschreven over
de aanleg van nieuwe riolering in Bezuidenhout-Oost en dat daar nu in februari
daadwerkelijk mee wordt begonnen?

●●●

de redactie tegenwoordig wordt gevormd door vrijwilligers die met veel plezier en passie een bijdrage willen leveren
aan de wijk?

●●●

Bezuidenhout Nieuws in het begin
werd gesubsidieerd door de gemeente en
het Oranjefonds?

●●●

de eerste editie van Bezuidenhout
Nieuws bestond uit twee A4’tjes en was
opgesteld door één vrijwilliger?

●●●

de wijkkrant tegenwoordig financieel gezien volledig draait op advertentieinkomsten?

●●●

al snel acht pagina’s per editie werden gevuld met wijknieuws?

●●●

het aantal pagina’s - eerst nog in
zwart/wit - gestaag toenam tot 28 pagina’s in kleur?

●●●

er vanaf de vierde editie (december
2006) voor het eerst sprake was van een
‘echte’ redactie bestaande uit acht personen?

het wijkberaad de ondernemers daar
dankbaar voor is, want nu kan er geld worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld een ijsbaan?

●●●

●●●

tot op heden drie hoofdredacteuren,
38 redacteuren, zeven fotografen, drie
vormgevers en vijf advertentiewervers de
vijftig nummers hebben mogelijk gemaakt?

●●●

de redactie van Bezuidenhout
Nieuws altijd blij is met leuke ideeën voor
onderwerpen? En daarnaast voortdurend
op zoek is naar journalisten uit de wijk, die
vijf keer per jaar mee willen werken aan de
mooiste wijkkrant van Den Haag?
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

●●●

Door Mark Hoogland
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Plan direct een gratis adviesgesprek. We staan voor je klaar
e n h el p e n j e g r a a g .
Nog geen af spraak maar wel oriënteren? Bezoek dan onze
website langezaal.nl of Facebook pagina!

Direct afspreken? Bel 070-385 11 01 óf ga naar langezaal.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
Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

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

Praktijk voor:

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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In actie voor of tegen vluchtelingen
De opvang van vluchtelingen in het voormalige ministerie van Sociale Zaken heeft geleid
tot diverse initiatieven van wijkbewoners. Van voor- en tegenstanders.

Begin december viel er een A4 in de bus
met de oproep een petitie te tekenen
tegen de huisvesting van asielzoekers en
statushouders in Bezuidenhout. De boodschap: er zouden wel eens meer dan 2.500
personen in het voormalig ministerie kunnen komen te wonen. De gevolgen: overlast, onveiligheid en dalende huizenprijzen. Bezuidenhout Nieuws had de afzenders (‘Bewoners van Bezuidenhout’)
van de petitie graag‘dat al jaren uitstekend werk voor de wijk verricht’ om een
toelichting gevraagd, maar het bleef stil
van de kant van Benny B, de beheerder van
de online petitie die uiteindelijk door 470
mensen is ondertekend.
Zzp-ers Bezuidenhout
Bezuidenhouter Rob Velders stoorde zich
niet alleen aan de anoniem verspreide en
volgens hem ‘suggestieve’ petitie ‘vol met

Rob Velders. (Foto: Koen de Lange)

onjuiste aannames en verdachtmakingen’.
Ook eerdere bedreigingen aan het adres
van het wijkberaad (‘dat al jaren uitstekend werk voor de wijk verricht’) vond hij
onacceptabel. Tegelijkertijd heeft hij grote
moeite met de aankondiging van het wijkberaad om juridische stappen te zetten
tegen het ombouwen van het voormalige
ministerie voor huisvesting van statushouders. Volgens Velders moet het wijkberaad
geen stelling nemen in een principiële

zaak die de wijk in twee kampen verdeelt.
Al was het maar om het vertrouwen van
alle bewoners in de ‘gewone taken’ van het
wijkberaad niet te verliezen. Via het zzpnetwerk Bezuidenhout riep Velders in december mensen op om samen met hem
met de gemeente in gesprek te gaan over
oplossingen voor de opvang in het voormalig ministerie die zo optimaal mogelijk
aansluiten op de belangen van bewoners
en statushouders. Dat leverde, naast veel
steunbetuigingen, ongeveer 25 reacties op
van wijkbewoners die actief met Velders
aan de slag willen. Eind januari lichtte de
gemeente aan een delegatie haar plannen
met het SZW-pand toe. Velders: ‘Het gaat,
volgens de huidige inzichten, om 415 studio’s die met een oppervlakte van zo’n
25m² geschikt zijn voor één of twee personen. Deze woningen komen beschikbaar
voor statushouders en studenten/starters,
maar de verhouding daartussen is nog
niet bekend. De eerste bewoners zouden
op 1 december 2016 in het gebouw moeten kunnen trekken.’ Voor de drie onderste
lagen van het gebouw, de plint, zoekt de
gemeente nog een goede invulling. De
‘groep’ Velders heeft aangegeven daarover
mee te willen denken. Velders: ‘Ik heb de
indruk dat de gemeente daarvoor openstaat. Ook onze suggestie om woonruimte
te creëren voor ouderen die niet meer in
hun eigen woning kunnen wonen maar de
wijk niet uit willen, vond de gemeente interessant. Ik heb benadrukt dat we niet
spreken namens dé bewoners van de wijk,
maar dat we alleen onszelf vertegenwoordigen. Maar het is wel onze bedoeling om
de verbouwing ook in het voordeel van de
wijkbewoners te laten plaatsvinden.’
Opvang vluchtelingen Bezuidenhout
Een platform voor iedereen die op de een
of andere manier een positieve bijdrage
wil leveren aan de opvang van vluchtelingen. Dat is wat de Facebook-pagina Opvang vluchtelingen Bezuidenhout wil zijn.
Jinny Moe Soe Let startte de pagina in november, ze woonde toen net een paar
maanden in de wijk: ‘Kort voor mijn verhuizing hoorde ik van de opvang die er zou

komen. Best heftig, het idee dat er in een
keer 600 mensen in de wijk bijkomen die
vast en zeker allemaal zaken nodig hebben: spullen, kennis, aandacht. Laten we ze
aan hun lot over, dan gaan ze misschien
rondhangen en dat is niet goed voor de
wijk. Als de opvang dan toch onvermijdelijk is, laten we er dan het beste van
maken. Zo ben ik op de Facebook-pagina,
bedoeld voor positieve bijdragen, geko-

Judith Gelink (links) en Jinny Moe Soe Let.
(Foto: Willem Verheijen)

men.’ Op de Facebook-pagina, die inmiddels 635 ‘likes’ heeft, staan veel berichten
over activiteiten die voor de mensen in de
noodopvang zijn georganiseerd, maar ook
verwijzingen naar coördinerende mensen
en instanties, bijvoorbeeld bij vragen over
kledinginzameling of meedoen aan activiteiten. Al snel raakte ook Judith Gelink bij
de pagina betrokken. Zij leerde Moe Soe
Let kennen op de informatieavond voor
vrijwilligers die iets voor vluchtelingen
wilden doen. Gelink: ‘Aan een aantal activiteiten die op onze Facebook-pagina staan,
heb ik zelf ook deelgenomen. Erg leuk, ook
om op een andere manier je buurtbewoners te leren kennen.’ Moe Soe Let: ‘Mijn
eigen integratie in de wijk is met deze pagina behoorlijk snel gegaan.’
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

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
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Historische wandelroute Bezuidenhout krijgt Gulden Klinker
Op 3 maart 1945 werd Bezuidenhout getroffen door een groot vergissingsbombardement. Het verhaal van dit bombardement is verbeeld in een historische wandelroute
langs 13 informatieborden. De wandelroute is door Stichting 3 maart ’45 samen met
wijkbewoners gerealiseerd. Op 11 februari is dit initiatief door de gemeente beloond met
een Gulden Klinker.
Voor jong en oud
De historische wandelroute bestaat niet
alleen uit informatieborden in de wijk,
maar ook uit een website die meer verdieping geeft. Op alle borden staan QR-codes
die je naar het bijbehorende deel van de
website leiden. Hier vind je nog meer informatie over wat er op deze plek is gebeurd. Ook vertellen ooggetuigen hoe zij
het bombardement hebben ervaren. De
website bevat daarnaast een speciale kidszone met begrijpelijke teksten voor kinderen en een quiz met vragen langs de route.

De Gulden Klinker wordt ingestraat bij bord 1 van
de historische wandelroute aan de Bezuidenhoutseweg. Links Lia van den Broek en rechts
Pepijn van der Vliet, respectievelijk voorzitter en
penningmeester van Stichting 3 maart ’45, met
wethouder Boudewijn Revis en leerlingen van het
Christelijk Lyceum Zandvliet.
(Foto: Debbie Nuijten)

De Gulden Klinker is een aanmoedigingsprijs voor initiatieven van Hagenaars die
bijdragen aan een schone, leefbare en gezellige buurt. Op 11 februari is de Gulden
Klinker ingestraat bij bord 1 van de wandelroute, tegenover het nieuwe gebouw
van het Christelijk Lyceum Zandvliet op de
Bezuidenhoutseweg. De gemeente waardeert de inzet om de geschiedenis van de
wijk te vertellen aan de stad. Het vergissingsbombardement heeft niet alleen het
straatbeeld veranderd, maar heeft ook een
enorme impact gehad op het leven van
vele wijkbewoners. De wandelroute met
foto’s van voor en na het bombardement
maakt de Tweede Wereldoorlog levendig,
tastbaar en toegankelijk. Niet alleen voor
bewoners van Bezuidenhout, maar ook
voor scholieren en voor bezoekers van de
stad.

Nederlands en Engels
Stephan Bekx woont sinds kort in de Jacob
Mosselstraat en liep kort geleden de historische wandelroute door Bezuidenhout. ‘Ik
woon al langer in Den Haag, maar voordat
ik hier kwam wonen kende ik het verhaal
van het bombardement eigenlijk niet. De
foto’s op de borden van voor het bombardement geven een mooi beeld hoe het er
vroeger uitzag. Dit verklaart ook de verschillende bouwstijlen die je overal door
elkaar heen ziet in Bezuidenhout.’ Sinds
kort is op de website ook een Engelstalige
versie van de wandelborden beschikbaar.
Stephan Bekx: ‘Laatst hadden wij vrienden
uit Canada op visite. We liepen een rondje
door de wijk en ik vertelde hen over het
vergissingsbombardement. Ons huis is
nog net gespaard gebleven, achter ons zijn
meerdere straten geheel verwoest door de
brand. Ik liet onze vrienden de brandkaart
zien op de website en kon ze toen ook de
informatie van de borden laten lezen in
het Engels.’
De historische wandeling door Bezuidenhout is het gehele jaar door te wandelen,
geheel of gedeeltelijk en in willekeurige
volgorde. Meer informatie vindt u op
www.bb45.nl. In de aanloop naar de jaarlijkse herdenking van het bombardement
heeft het Gilde wandelingen door Bezuidenhout uitgezet op 26, 27 en 28 februari
en 3, 4 en 5 maart. Aanvang: 11.00 uur.
Start: Centraal Station/Anna van Bueren-

plein. Duur: Ongeveer 1,5 uur. Einde: Bibliotheek Haagse Hout/HIP Theresiastraat
195. Kosten: € 4,– p.p.
Aantal deelnemers: maximaal 15 personen
per groep. Reserveren noodzakelijk, telefonisch, per e-mail of via het formulier op de
website Gilde Den Haag
Door Stichting 3 maart ’45

Herdenking
bombardement op
6 maart

Op zondag 6 maart 2016 vindt de
jaarlijkse herdenking van het bombardement op Bezuidenhout plaats.
Stichting 3 maart ’45 nodigt u uit
hierbij aanwezig te zijn en gezamenlijk stil te staan bij deze zwarte dag in
de geschiedenis van Den Haag. Het
programma bestaat uit drie onderdelen:
10.00 uur: herdenkingsdienst
(Christus Triumfatorkerk)
12.00 uur: kranslegging voor de
slachtoffers (Juliana van
Stolbergmonument)
13.00 uur: herdenkingsconcert
(Koninklijk
Conservatorium)
Voor meer informatie zie
www.bezuidenhout.nl/3maart45
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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

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

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

Mobiel 06 161 182 61
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Bijzondere buur: Petra Stienen

Bezuidenhout, het Shaalan van Den Haag
De politica, arabist en voormalig diplomaat Petra Stienen woonde ooit in Shaalan, volgens haar een van de leukste wijken in Damascus. Bezuidenhout lijkt er in zekere zin op, zegt ze. Een wijk met veel middenklasse en middenstand, knus maar zonder overdreven luxe. Wel mist ze een Hema. En een goede boekwinkel is ook welkom.
Petra Stienen: ‘Kijk hoe je mensen kunt ondersteunen.’ (Foto: Willem Verheijen)

steken in netwerken, mediation en problemen oplossen. Ook op het gebied van burgerschapsvorming wil ik de handen uit de
mouwen steken; ik leid de nieuwkomers
wel rond in de Eerste - en Tweede Kamer.’

Petra Stienen wil afspreken in eetcafé Bij
Mauce in de Theresiastraat. Alles lekker
dichtbij, daar houdt ze van. Nabijheid is
een belangrijke factor geweest voor haar
keuze voor Bezuidenhout als woonplek. ‘Ik
woon hier sinds 2005. Ik werkte in die tijd
bij Buitenlandse Zaken en wilde zo dicht
mogelijk bij de school van mijn dochter
wonen. Het huis waar we nu wonen gaf
mij meteen een soort geluksgevoel toen ik
voor het eerst binnenkwam. Ik vind Bezuidenhout een geweldige wijk; het ligt dicht
bij het Centraal Station en op loopafstand
van het centrum. Als diplomaat heb ik in
de buurt van Shaalan gewoond, een van
de leukste wijken van Damascus. Bezuidenhout heeft daar veel van weg; een
middenklasse wijk met veel middenstand.
Het is een wijk waar veel gebeurt, waar
een soort knusheid heerst, zonder overdreven luxe. En ik ben dol op het Haagse Bos,
daar ben ik zeker drie keer per week te vinden. Wat ik wel mis in Bezuidenhout is een
Hema, een Flying Tiger zou ook leuk zijn.
En een goede boekwinkel natuurlijk. Er
lopen veel ambtenaren rond in deze buurt,
dus voor een goede boekhandel waar je
ook kunt lunchen is, denk ik, wel een
markt.’

Uitzondering bepaalt beeld
De bezorgdheid die de komst van asielzoekers in de wijk veroorzaakte begrijpt Stienen. Wel wil ze wijzen op de eenzijdige
berichtgeving in de media over de enkele
incidenten die er waren. De uitzondering
bepaalt het beeld, vindt ze. ‘Een kleine
groep heeft voor overlast gezorgd en dat
komt in de krant, over het feit dat twee
weken later tijdens een voorlichtingsavond 350 bewoners zich wilden opgeven
als vrijwilliger hoor je niets. Ik was gisteren in het Spuitheater waar verschillende
organisaties lieten zien wat Den Haag
doet voor en met vluchtelingen. Het zat
helemaal vol.’
Stienen zit ondertussen zelf niet stil. Naast
haar werk als lid van de Eerste Kamer is ze
voorzitter van de Visitatiecommissie
Emancipatie en bestuurslid van de Stichting Yasmin, een ontmoetingsplek voor allochtone vrouwen. En ze wil best meer
doen. 'Ik spreek goed Arabisch, ik zou best
een soort vraagbaak willen zijn, heb ik ook
aangeboden, maar daar heb ik niets meer
over gehoord. Dat overkomt meer mensen
die zich opgeven als vrijwilliger, het is wel
van belang juist die mensen goed te blijven informeren. Ik ben bereid veel tijd te

Oproep aan bewoners
Over de integratie van de toekomstige statushouders in de wijk is Stienen duidelijk.
De mensen die hier komen zullen zich
moeten aanpassen. Dat gaat volgens haar
het snelst als ze de taal leren, naar school
gaan en kunnen werken. ‘Ik roep de buurtbewoners op te kijken of ze een paar uur
per week iemand kunnen inzetten, dat
helpt nieuwkomers zich snel thuis te voelen en het helpt de buurt te wennen aan
de nieuwe bewoners. Kijk hoe je mensen
kunt ondersteunen. Daarbij zullen zeker
incidenten plaatsvinden, maar daar moet
je niet de hele groep verantwoordelijk
voor stellen. Ik denk dat we er uiteindelijk
niet zoveel van zullen merken.’
Door Paul van der Schoor

Aletta Jacobsprijs
Op 7 maart ontvangt Petra Stienen de
Aletta Jacobsprijs 2016. Zij krijgt de
tweejaarlijkse prijs voor haar vermogen de stem van vrouwen via haar
werk door te geven en te versterken.
Daarnaast plaatst zij het onderwerp
‘de rol van vrouwen’ in een hedendaags en internationaal perspectief.
Eerdere prijswinnaars waren onder
meer Neelie Kroes en Els Borst.
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KIOSK

Kwaliteit
wint
altijd!

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

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

Carmen van Voorthuijsen

Mijn naam is Sandra.

Ambulant Pedicure

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

Parels
06-19152950

Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

Gediplomeerd pedicure

06-24686076

Talent gezocht:
word één van de parels van Bezuidenhout

Woont u in Bezuidenhout en heeft u een bijzondere passie, hobby,
verzameling of gave die u graag met uw wijkgenoten (van jong tot
oud) wilt delen? Dat kan tijdens de Parelroute Bezuidenhout op
zaterdag 11 juni aanstaande. Meld u snel aan als een van de parels en toon uw talent tijdens deze dag.
Na 7 succesvolle Pareljaren organiseert het Parelteam van Wijkberaad
Bezuidenhout dit jaar opnieuw de Parelroute. Bewoners met een bijzondere passie, hobby, verzameling of gave, die daarover willen vertellen, stellen hun huis of atelier open voor het publiek. De afgelopen
jaren hebben we al kunnen genieten van sieraden, knutselworkshop

voor kinderen, Franse les, glas in lood maken, verhalenverteller, jeu
de boules, handwerken, schilderkunst, beeldhouwen, muziek en cabaret. Dit jaar vindt de Parelroute plaats op zaterdag 11 juni 2016.
Deelname als Parel is gratis en voor publiciteit rond deze dag wordt
gezorgd. Meld u spoedig aan, het aantal parels is beperkt
(commerciële deelname is uitgesloten).
Aanmelden bij: Parelteam van Wijkberaad Bezuidenhout.
Tel.: (070) 347 72 97 of e-mail: parels@bezuidenhout.nl.
Na aanmelding bespreekt het Parelteam de mogelijkheden met u.
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Wijkagent Hans van der Linde:

‘Aantal woninginbraken in wijk redelijk stabiel’
Mocht u de Tweets van Politie Overbosch volgen, dan krijgt u misschien de indruk dat er de laatste maanden
vaker wordt ingebroken in Bezuidenhout. Wijkagent Hans van der Linde zegt dat dit niet het geval is. Maar voorkomen blijft verstandiger dan genezen.

‘Er is in 2015 niet veel meer ingebroken
dan in andere jaren’, vertelt Hans van der
Linde, een van de twee wijkagenten in Bezuidenhout. ‘Er is nauwelijks sprake van
een stijging van het aantal inbraken in Bezuidenhout, dat cijfer blijft redelijk stabiel.
In 2015 is er 69 keer ingebroken, inclusief
25 pogingen tot inbraak. In het jaar daarvoor waren er 65 inbraken, waarvan eveneens 25 pogingen tot inbraak.’ Uit de
cijfers van 2015 is ten opzichte van voorgaande jaren gebleken dat er relatief vaker
werd ingebroken in bepaalde gedeelten
van Bezuidenhout-West, de Laan van
Nieuw Oost-Indië en de omgeving van de
Jacob Mosselstraat.
De kans op een inbraak is onder meer afhankelijk van de aard van de beveiliging
van een woning en of de inbreker relatief
snel en ongezien een woning in en uit kan
komen. Dat laatste maakt portiekwoningen extra kwetsbaar. ‘Inbrekers nemen liever geen grote risico’s’, weet Van der Linde.
‘Woningen met een extra slot of een strip
op de deur slaan ze vaak over en ook klimmen ze niet graag over schuttingen.’
Opsporing
Bij een woninginbraak of een poging tot
inbraak stelt de politie vaak een buurtonderzoek in om meer te weten te komen
over de toedracht en de werkwijze van de
dader(s). Van der Linde: ‘De politie vraagt
dan aan mede-straatbewoners of ze iets
verdachts hebben gezien of gehoord. Als
er sporen in de woning zijn achtergebleven, bijvoorbeeld vingerafdrukken, dan
volgt een forensisch onderzoek.’
Bij de opsporing speelt de wijkagent geen
directe rol. Hij neemt enkele weken na de
inbraak contact op met de slachtoffers om
in een nagesprek mogelijk nog nieuwe informatie te kunnen krijgen.
Op de vraag wat voor mensen de inbraken
plegen, kan Van der Linde geen eensluidend antwoord geven, omdat er vaak on-

Wijkagent Hans
van der Linde adviseert een wijkbewoner hoe die zijn
portiekwoning kan
beveiligen.’ (Foto:
Willem Verheijen)

voldoende aanknopingspunten zijn om de
dader(s) op te pakken. Wel kan de gebruikte methode soms een aanwijzing
zijn. Van der Linde: ‘Met een gaatjesboor
een gat maken en vervolgens met ijzerdraad de hendel van het raam openmaken
of de sleutel ronddraaien, wordt vaak gedaan door dadergroepen uit Oost-Europese landen.’
Sociale controle
Als daders worden opgepakt , is dat vaak
te danken aan omwonenden die iets verdachts horen of zien en vervolgens de politie waarschuwen. ‘Sociale controle is zeer
belangrijk bij het voorkomen van inbraken’, zegt Van der Linde. Hij weet niet of er
in de wijk al WhatsApp-groepen van
buurtbewoners zijn die elkaar waarschuwen bij verdachte situaties, maar hij vindt
het wel een goede manier om snel te kunnen reageren bij een poging tot inbraak.
(Voor het gebied Juliana van Stolberglaan,
Laan van Nieuw Oost-Indië, Bezuidenhoutseweg, Carel Reinierszkade bestaat een
WhatsApp-groep; red).
De meeste winst valt, volgens Van der
Linde, te behalen in het voorkomen van
een inbraak. ‘Goede sloten zijn wellicht
niet goedkoop, maar kunnen veel ellende
besparen. En het is belangrijk om het hele
huis goed te beveiligen. Want als één

raam of deur makkelijk open te maken is,
zijn ze toch zo binnen. De ketting is zo
sterk als de zwakste schakel.’

Voorkom
woninginbraak
l Beveilig uw woning met goed

hang- en sluitwerk;

l Sluit ramen en deuren voor u de

woning verlaat, ook als u maar even
weg gaat;
l Draai de deuren altijd op slot;
l Zorg voor goede buiten- en binnenverlichting. Gebruik voor als het
donker wordt een tijdschakelaar.
Vergeet niet de achterkant van de
woning;
l Zorg voor een goed zicht bij toegangsdeuren. Inbrekers staan niet
graag in het zicht;
l Berg vuilcontainers, ladders, tuinmeubilair en ander klimgerei direct
op;
l Zorg dat uw woning een bewoonde
indruk maakt;
l Bel direct 112 als u iets verdachts
ziet of hoort.
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Wonen op huisnummer 50
Met Bezuidenhout Nieuws nummer 50 viert uw wijkkrant een jubileum. Tijd om de wijk in te trekken en aan te
bellen bij Bezuidenhouters die op een bijzonder getal wonen: nummer 50! Wie zijn deze ‘vijftigers’ en wat vinden ze van hun wijk? ‘Ergens anders zou ik niet meer kunnen aarden.’

Wat is het grootste pluspunt van deze
wijk?
‘De wijk is leuk en gezellig. Vooral deze
straat: de lantaarns die een tijdje geleden
zijn geplaatst, geven een nostalgische
sfeer. Dat is een groot pluspunt. Toen de
lantaarnpalen net waren geplaatst, kwam
iedereen naar buiten. Verder kent men elkaar goed en loop je vanaf hier in 15 minuten naar de stad.’

Naam en adres:
Jerre van den Broek,
Van Imhoffstraat 50
Hoe lang woont u in Bezuidenhout?
‘Ik woon alweer vanaf 1974 in de wijk,
mijn vrouw vanaf 1964.’

Waarom bent u in deze wijk komen
wonen?
‘Mijn vrouw woonde hier al toen ik haar
ontmoette. Ik ben hier komen wonen
toen ik met haar ging trouwen. Zelf kom
ik uit het Laakkwartier.’

Naam en adres:
Romuald Kolkman,
Gerard Reijnststraat 50

Deze straat heeft ook iets artistieks: ik
schrijf zelf als hobby muziek en hiernaast
wonen ook kunstenaars.’

Hoe lang woont u in Bezuidenhout?
‘Ik woon hier al 54,5 jaar. En al die tijd in
deze straat. Dit huis was van mijn grootouders. Mijn ouders wonen nu nog boven
mij. Op nummer 48.’

Wat kan er nog beter in de wijk?
‘Het is wel jammer dat de Theresiastraat
niet meer als vroeger is. Toen had je nog
heel mooie winkels, nu zijn er veel meer
winkeltjes die komen en gaan. Ik ben blij
dat er een Hoogvliet komt, dat is beter
dan twee Albert Heijns. Verder zou ik
graag ondergrondse afvalbakken hebben.
Ik heb wel van die gele zakken van de gemeente, maar ik heb toch ontzettend last
van de meeuwen.’

Waarom bent u in deze wijk komen
wonen?
‘Ik ben hier door de ooievaar gebracht.
Maar ik ben geboren in de kraamkliniek
Bethlehem, op de plek waar nu het ministerie van Financiën zit.’
Wat is het grootste pluspunt van deze
wijk?
‘Het is hier vooral heel rustig, aan de achterkant heb ik hier een soort hofje. Maar
die rust geldt eigenlijk voor de hele wijk.
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Wat is uw favoriete plek in de wijk?
‘Ik kom het liefst in Oosterbeek en Clingendael, maar dat is dan net buiten de
wijk. Maar ik houd van het groen in de
wijk, ook van de bomen in mijn straat. Die
heb ik nog zien planten.’

Wat kan er nog beter in de wijk?
‘Voor mij hoeft er niets te worden veranderd, het is prima zo. De rijweg is niet geasfalteerd en dat is goed, anders zou het
er niet uitzien.’
Wat is uw favoriete plek in de wijk?
‘Ik heb dat niet per se. Ik doe aan joggen
en ren dan naar het Haagse Bos dat vlakbij ligt, dat is wel lekker groen.’

Wat is het grootste pluspunt van deze
wijk?
Ellen: ‘Het is ook de combinatie van de
rust die je hier hebt en de winkels in de
buurt. Het is hier zo goed wonen dat we
hier nog steeds zitten. Anders waren we al
lang weer verdwenen.’
Dick: ‘Bezuidenhout heeft de ideale combinatie van rust en stad.’

Naam en adres:
Dick van Gasteren en Ellen Vergunst,
De Moucheronstraat 50
Hoe lang woont u in Bezuidenhout?
Dick: ‘18 jaar. We hebben met z’n tweeën
al die tijd in deze straat gewoond.’

Waarom bent u in deze wijk komen
wonen?
Dick: ‘Toen we naar deze woning gingen
kijken, beviel de wijk ons meteen. Er is
veel groen, er is een leuke winkelstraat, de
uitvalswegen zijn vlakbij.’

Wat kan er nog beter in de wijk?
Dick: ‘Er zit hier wel een heel leuke en gezellige Turk, maar verder zijn hier te weinig restaurants. Dat is beneden peil. En
veel mensen in de wijk laten niet zien dat
ze het gevoel hebben in een oud huis te
wonen. Die hebben kunststof kozijnen en
rare voordeuren. Dat is toch een vorm van
verloedering. Je moet wel van een oud
huis houden, anders kun je net zo goed in
Zoetermeer of in Gouda Goverwelle gaan
wonen.
Wat is uw favoriete plek in de wijk?
Ellen: ‘Het Haagse Bos, om te wandelen.
Op 100 meter van je huis zit je meteen in
het groen.’

Naam en adres:
Benno van Veen, Van der Capellenstraat 50
Hoe lang woont u in Bezuidenhout?
‘Ik ben 51. Ik woon al sinds mijn zevende in
deze straat op verschillende adressen.’
Waarom bent u in deze wijk komen
wonen?
‘Mijn vader werkte bij verzekeraar Vita aan
de Bezuidenhoutseweg. Vita had in deze
straat huizen als belegging. Toen er in die
woningen een plaatsje vrijkwam, zijn we
hier vanuit de Schilderswijk heengegaan.
Zo ben ik een echte Bezuidenhouter geworden.’
Wat is het grootste pluspunt van
deze wijk?
‘Het is een heel vriendelijke wijk. Of ik nu
hier in de Van der Capellenstraat loop of in
de Theresiastraat, je komt altijd iemand
tegen en dan groet je elkaar. Het voelt hier
gewoon warm en veilig. Mijn friet haal ik
bij Nico, mijn boodschappen in de
Theresiastraat, ik laat mijn hond uit in het
Haagse Bos en met lijn 6 ben je zo in het

centrum. Ik woon hier graag, ergens anders zou ik niet meer kunnen aarden.’
Wat kan er nog beter in de wijk?
‘De trottoirs zijn een drama. Voor mensen
met een rolstoel of krukken is het echt een
wedstrijd om door de straat te komen met
al die fietsen, kuilen en hobbels. Door de
boomwortels komt het trottoir omhoog.
Wanneer was de laatste keer dat daar wat
aan gedaan is?’

Wat is uw favoriete plek in de wijk?
‘Het Haagse Bos. Daar wandel ik met mijn
hondje graag via de Theresiastraat naartoe. Vooral op een zonnige dag is dat geweldig.’
Door John Hermse en Aubine Prinzen
(Foto’s: Willem Verheijen)
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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

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.

Wandeling en film
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In het kader van het vergissingsbombardement op 3 maart 1945 organiseert All Things
Nice in samenwerking met het Diamanttheater een themadag op zondag 28 februari. De dag bestaat uit onder meer een
wandeling door het Haagse Bos en omstreken met de boswachter en de vertoning van
een documentaire over Bezuidenhout vóór,
tijdens en na het bombardement.

Het programma ziet er als volgt uit:
11.00 – 14.30 uur wandeling door
Bezuidenhout en pauze
15.00 – 16.00 uur film in Diamanttheater
Deelname kost 25 euro per persoon.
Voor meer informatie/reserveren:
Nicole Mekel www.allthingsnice.nl
allthingsnice2011@gmail.com 06-26668727
Diamanttheater info@diamanttheater.nl
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Schade door vervangen riool

Bewoners Oost kunnen veel geld besparen
Vanaf 22 februari wordt in BezuidenhoutOost de riolering vervangen en de woonstraten heringericht. Dat kan schade
opleveren aan de huizen. Het Wijkberaad
Bezuidenhout heeft een constructie bedacht waarmee bewoners zich zeer voordelig kunnen indekken tegen mogelijke
risico’s.

Een voorbeeld: tijdens de rioleringswerkzaamheden wordt het grondwater plaatselijk verlaagd. Om het risico op schade te
beperken wordt gewerkt met retourbemaling. Daarbij wordt water in de bodem gebracht, waardoor de grondwaterstand bij
de huizen zo min mogelijk daalt. Ondanks
die aanpak kan er natuurlijk altijd wat fout

gaan. Maar hoe bewijst u nu dat de
schade aan uw woning is veroorzaakt door
de werkzaamheden aan het riool? Dat
doet u door kort vóórdat de werkzaamheden beginnen foto’s te maken van de situatie in uw huis met de datum waarop de
foto is gemaakt. Die foto’s geeft u vervolgens, als mogelijke juridische bewijslast,
bij een notaris in depot. Kosten: een slordige 200 euro. Dat kan minder vond het
Wijkberaad Bezuidenhout. In plaats van
dat elke individuele bewoner zijn fotomateriaal in een afzonderlijk depot bij de notaris geeft, is er nu één depot waarin alle
bewoners in Bezuidenhout-Oost hun bewijzen kunnen leggen. En dat voor een bedrag van 10 euro per bewoner. ‘Het
wijkberaad dient nu dus ook de financiële

belangen van de bewoners in Bezuidenhout’, lacht voorzitter Jacob Snijders.
Interesse
Het plan werd gepresenteerd tijdens de
informatieavond op 9 februari voor de bewoners van Fase 1 (de straten binnen de
driehoek Schenkkade - Juliana van Stolberglaan - Laan van Nieuw Oost-Indië) en
kon rekenen op veel bijval. Bewoners in
deze fase gaven aan van het depot gebruik
te willen maken.
In de toekomst zullen ook de bewoners in
Fase 2 en 3 van deze constructie kunnen
profiteren. Zie voor meer informatie over
het depot en de werkzaamheden in Bezuidenhout-Oost bezuidenhout.nl bij Bouwen&projecten: Renovatie riolering.

Outrageously Delicious
Vanaf het moment dat Outrageously Delicious in november zijn deuren opende aan
de Theresiastraat 250, is het een succes. De drie pilaren zijn koffie, thee en cake.

Er is keus uit meer dan vijftig soorten
losse theeën, waaronder dertien soorten
biologische kruidentheeën. Die kunnen
in de zaak worden gedronken, maar ook
gekocht en thuis genuttigd.
Van de Rotterdamse koffiebrander Giraffe worden verschillende soorten koffie
verkocht. Alle cakes zijn huisgemaakt.
Een kaart is er niet, want er staat elke

dag iets anders op het menu. Een appeltaart of cheese cake zul je er niet snel
vinden. Eerder een courgette cake, zucchini cake of blueberry cake. Ook klanten
die gluten niet verdragen kunnen er terecht; wat te denken van een chocoladetaart zonder bloem of glutenvrije
dadeltaart? Wie graag buiten een vers
kopje koffie of thee drinkt met een stukje

huisgemaakte cake kan dit voorjaar terecht in de nieuwe theetuin.
(Foto: Willem Verheijen)

Zingende afvalbak
Op het Spaarwaterveld staat een zingende afvalbak. Stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard nam de Royal Sunbin op 23 januari officieel in gebruik. De duurzame prullenbak,
ontworpen door Bezuidenhouter Lennaert Roos, werkt op zonne-energie en laat een geluidsfragment horen als er iets in wordt gegooid. Met het idee won Vereniging BIZ ‘De
Straat’ (Theresiastraat e.o.) in 2014 de HRP Retailprijs. Met het prijzengeld van 7.500 euro
kon de Royal Sunbin worden gemaakt.

Op de foto v.l.n.r. Lennaert Roos, Lilianne Blankwaard en Stefan Hessing (voorzitter van Vereniging Biz ‘De Straat’). (Foto: Willem Verheijen)
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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

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.
Wij hebben een heerlijke lunch kaart met o.a. onze
huisgemaakte hamburger, huisgemaakte filet
americain en tonijnsalade.
Wij bezorgen al uw broodjes
♥ 13 smaken verse thee
♥ Gratis WiFi
♥ Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen
♥ Ook zondag geopend

Bij inlevering van deze advertentie
10% korting. Aktie loopt tot 20 maart.

Lekker koffie drinken met een gebakje.
O.a. appeltaart, kwarktaart, carrottaart, cheesecake,
chocolade truffel of chipolatataart.

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat
Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

GROENEWEG

sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

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
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Vrijwilliger in het zonnetje

Remond Schlette: 'Het is liefdewerk’
In Bezuidenhout zetten tal van vrijwilligers zich in voor andere mensen in de buurt. Remond Schlette (80) was na
zijn pensioen tien jaar actief voor de werkgroep Bezuidenhout-Oost. In december nam hij afscheid.

Wat heeft u gedaan in het
dagelijks leven?
'Ik was ambtenaar bij Buitenlandse Zaken
en heb als bouwkundig ingenieur nog geholpen bij de bouw van het ministerie aan
de Bezuidenhoutseweg. Daarna regelde ik
internationale conferenties in dat gebouw.
Toen ik met pensioen ging, werd mij direct
gevraagd om voorzitter te worden van de
seniorenclub van het ministerie en dat heb
ik tien jaar gedaan.'
Wat heeft u voor de wijk gedaan?
'Na mijn pensionering heb ik mij lang
sterk gemaakt voor de Onze-Lieve-Vrouw
van Goede Raadkerk. Na het samengaan
van die kerk met andere kerken in Haagse
Hout vroeg mijn buurman Jan Schuller of
ik mijn ervaring en kennis wilde inzetten
voor de werkgroep Bezuidenhout-Oost.
Dat deed ik graag, omdat ik erg geïnteresseerd ben in het wel en wee van de wijk,
waar ik sinds 1964 woon. Na mijn huwelijk
ben ik in de Spaarwaterstraat gaan
wonen, in het huis van mijn ouders. Ik
weet hoe het is gebouwd en heb altijd gezegd dat ik het van hen wilde overnemen.'
'De werkgroep Bezuidenhout-Oost zorgt
voor het contact tussen de mensen in de
wijk en het wijkoverleg. Je bent als het
ware een tussenpersoon, een doorgeefluik
voor de bewoners in dit deel van de wijk.
Als lid spreek je mensen ook zelf aan en
probeert hen warm te maken voor hun
eigen buurt, hen daar respect en liefde
voor te laten tonen. Zo hebben wij bijvoorbeeld mensen aangesproken op de aanwezigheid van rommel op straat en
zwerffietsen en daar werd naar geluisterd.
Persoonlijk heb ik me hard gemaakt voor
de bebouwing van het terrein van de oude
Fiat-garage en de herinrichting van het
Spaarwaterveld.'

Waarom?
'Het is liefdewerk en ook een goede manier om verbonden te blijven met het gebeuren in de buurt.'

Remond Schlette: 'Als ik iets voor anderen kan
betekenen, geef ik mij helemaal.' (Foto: Koen de
Lange)

Hoeveel tijd was u ermee kwijt?
'Het was geen dagelijks werk, maar als ik
iets voor anderen kan betekenen, geef ik
mij wel helemaal. Mensen aanspreken op
straat deed ik toch al, want ik ken veel
mensen in de buurt.'

stukken van de werkgroep toegestuurd
met het verzoek het te melden als ik ergens op stuit. Op die manier blijf ik enigszins betrokken en op de hoogte.'

Wat heeft het voor u persoonlijk
betekend?
'Verbinding en medeleven met mijn buurt.
Ik maak vrij makkelijk contact met andere
mensen en juist dat contact maakt het tot
heel dankbaar werk. Een eenvoudig babbeltje over het weer, bijvoorbeeld met een
kassière bij de supermarkt, kan al voldoening geven. Zo heb ik ook de samenwerking met de andere leden van de
werkgroep als zeer prettig ervaren. Ze hebben me zelfs gevraagd of ik niet nog wat
langer wilde blijven. Maar met 80 jaar
vind ik het tijd om op te houden, al zal ik
het werk wel missen. Ik krijg nog wel eens

'Wel is het jammer dat er nog geen vervanger voor mij is gevonden. Iemand uit
mijn straat wilde mij opvolgen, maar hij is
helaas verhuisd. Zonde, want het is tegenwoordig echt moeilijk om vrijwilligers te
krijgen. Jongere mensen zeggen vaak dat
zij geen tijd hebben. Ik heb de indruk dat
de hulpvaardigheid vroeger veel groter
was. Spijtig, want je krijgt er zoveel terug.'
Door Roeland Gelink
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Njoy Fitness Den Haag gaat intern
verhuizen binnen het WTC Gebouw aan de
Prinses Beatrixlaan
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Kick Fun

P
GRATIS
2,5 UUR

Op dit moment wordt er flink verbouwd
in het WTC Gebouw in Den Haag. Deze
verbouwing gaat ervoor zorgen dat het
WTC zeer toegankelijk wordt voor iedereen en aangepast wordt aan de huidige
tijd en wensen. Njoy Fitness Den Haag is
een onderdeel van deze upgrade en gaat
intern verhuizen. Op dit moment zit Njoy
Fitness in het E-Gebouw en verhuist 20
februari naar de C-toren en de twee zwevende etages boven het Plaza en de belastingdienst. De fitnessclub wordt
volledig vernieuwd en aangepast aan de
huidige tijd en wensen van sporters. De
club wordt ongeveer 1/3 groter met
nieuwe concepten zoals “Slim 18”, “Floo”
en een volledige functionele trainingsruimte. Er komen twee groepsleszalen
en de lessen zullen worden uitgebreid
met o.a. “Kick Fun”. Er zijn ook gescheiden sauna’s voor dames en heren. Het
streven van Njoy Fitness is om de eigen
identiteit te behouden, maar dan wel in
een nieuw en moderner jasje. Iets, om
zeer zeker naar uit te kijken!

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT
Familiebedrijf Alexandria bv onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoog-

Vraag vrijblijvend een offerte aan

waardig vakwerk, dat gepaard gaat met een uitstekende service op basis van jarenlange

op www.alexandriabv.nl voor

praktijkervaring. Wat ons bedrijf bijzonder maakt, is de liefde en trots voor ons vak.

een van onze diensten.

Edith Pedicure

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

Psychologisch adviesbureau voor studie- en beroepskeuze
tel. 070 3222917 / hempcon@dds.nl
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Juliana van Stolberg,
onverstoorbare
strijdster voor het vrije
Nederland
Vanaf haar sokkel aan de kop van de Koningin Marialaan kijkt
Juliana van Stolberg, stammoeder van het Huis van OranjeNassau, elk jaar opnieuw naar de kleurrijke bloemenzee die
voor haar voeten ligt uitgespreid ter herdenking aan het bombardement van Bezuidenhout op 3 maart 1945

De ontzag inboezemende beeltenis van de
gravin laat een vrouw zien die zich door
niemand of niets van de wijs laat brengen.
Ze weet zich trouw omringd door haar
zonen Willem van Oranje, Johan, Adolf,
Hendrik en Lodewijk.
Lesje leren
Zowel mentaal als financieel steunde Juliana van Stolberg (1506-1580) haar vijf
heldhaftige jongens in de strijd tegen de
troepen van de Spaanse veldheer Alva. Na
de beeldenstorm van 1566 was deze vertrouweling van Koning Filips II naar de
Lage Landen gestuurd om de opstandige
republikeinen een lesje te leren. De ‘IJzeren
Hertog’, zoals hij hier werd genoemd,
moest in 1573 met de staart tussen de
benen het land verlaten na een vernederende nederlaag in de slag bij Alkmaar. De
Oranjegezinden, die met hart en ziel tegen
de Spaanse overheersers hadden gevochten, zegevierden.
Om deze onverstoorbare strijdster voor
het vrije Nederland en haar zonen niet in
de vergetelheid te laten wegzakken, kregen beeldhouwer Bon Ingen-Housz en architect Dirk Roosenburg begin vorige
eeuw opdracht een passend herdenkings-

monument te ontwerpen. Op haar achttiende verjaardag, 30 april 1927, legde prinses Juliana midden op het met bomen
omzoomde plantsoen van het Louise de
Colignyplein de eerste steen. Drie jaar later
onthulde zij het kunstwerk in aanwezigheid van haar moeder koningin Wilhelmina en koningin-moeder Emma.
Vrijwel ongeschonden na oorlogsgeweld
Nadat in maart 1945 de verstikkende rook
van het alles vernietigende vuur en de
dichte stofwolken van de om haar heen ineenstortende huizen waren opgetrokken,
stond het standbeeld van Juliana van Stolberg vrijwel onbeschadigd overeind. Juliana van Stolberg, even trots als vóór het
donderende geweld van de Britse projectielen, was nog steeds trouw omringd
door het voltallige stel van haar vijf mannelijke nakomelingen.
Vanuit haar ongeschonden positie overzag
Juliana van Stolberg het slagveld van zevenduizend verwoeste of beschadigde huizen, gebouwen en kerken en honderden
dodelijke en gewonde slachtoffers. Na de
daarop volgende vlucht van de overige bewoners uit het brandende stadsdeel bleef
het standbeeld eenzaam achter. Tijdens de

renovatie van het totaal verwoeste stadsdeel had lange tijd niemand aandacht
voor de gravin en haar zonen. Totdat…
Verhuizing
…Den Haag negen jaar later besloot het
monument vanwege het inmiddels veranderde stratenplan te verhuizen naar een
andere plek in Bezuidenhout. In november
1954 werd het zestig ton zware monument
in tien werkdagen naar de huidige plek
aan de Koningin Marialaan verrold. Vanaf
hier kijkt ze sindsdien uit op het drukke
verkeer langs de in 1898 naar haar genoemde laan.
Als de gravin met succes de vrijheidsstrijd
tegen de Spaanse overheersing wist te
winnen en als het geportretteerd herdenkingsteken zelfs aan het alles vernietigende bombardement van de Tweede
Wereldoorlog wist te ontkomen, is zij een
blijvend standbeeld waard dat nu tevens
als symbool van de overlevingskracht van
de wijk Bezuidenhout beschouwd mag
worden.
Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)
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Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg Woning verhuren?
Hammam Face Lifting Mini
€ 50,Tijdelijk inclusief gratis luxe oogbehandeling
l Grondige, huidvriendelijke

reiniging van de huid
Een warme kleipakking: verzorgend en zuiverend
l Pittige droge massage van gezicht, hoofdhuid en oren
l Aangename, ontspannen gezichtsmassage met warme Arganolie
www.salonnolliekleijheeg.nl - 06 23659531
l

(070) 20 50 506
Bezuidenhoutseweg 108 Den Haag

www.interhouse.nl

Save the Date!

dag van de aar
aarde
e
Minder afval, mooiere stad!
Festival in Bezuidenhout op
22 & 23 april 2016
www.earthdaynetherlands.com

Zoek jij
een leuke
bijbaan?

TIMBER
INSTALLATIE EN ONDERHOUDSBEDRIJF

Loodgieterswerk
Dakwerk
CV Installatie
Verbouwingen
Totaal onderhoud

Maystraat 106 - 2593 VZ Den Haag - T: 06-43432262
www.timberonderhoud.nl - info@timberonderhoud.nl

Zoekt enthousiaste
Fitnessinstructeurs om
groepstraining te geven

Dit voorjaar openen wij een
nieuwe winkel aan de Theresiastraat
in Den Haag.
Wij zoeken medewerkers voor de kassa,
vulploeg en versafdelingen voor de
middag- en avonduren en het weekend,
voor 2 tot 12 uur per week.
Kijk op www.werkenbijhoogvliet.com
en solliciteer direct online, óf kom naar de
open sollicitatiedag op zaterdag
27 februari as. van 10.00 tot 17.00 uur
in Wijkcentrum Bezuidenhout,
J. Camphuijsstraat 25 in Den Haag.

Voor 4 UUR per week op maandag of donderdag.

Hart voor Sport biedt sport- en spelactiviteiten, fitness met diverse groepstrainingen en zwemactiviteiten voor mensen met hart- en vaatziekten, longziekten
of met een verhoogd risicoprofiel als diabetes of overgewicht.

Vind jij het leuk om ‘senioren’ met fitness en groepstrainingen te begeleiden??
Neem dan contact op met Hannie Goes 06 571 26242
Wij zitten op Sportcentrum Mariahoeve, Het Kleine Loo 12 te Den Haag.
Email: info@hartvoorsport.com/www.hartvoorsport.com
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EXPAT Page
An expat’s dream
Have you walked down
Theresiastraat lately? Of
course you’ve made those
utilitarian trips to Albert
Heijn, Blokker or Etos. But
have you noticed how
many new businesses
have emerged in the last
few months?
‘We have a tattoo parlor now’, I mentioned to another Bezuidenhouter.
‘Seriously?’, he asked.
‘Yeah. Not far from the Vietnamese restaurant.’
‘I knew about the Vietnamese’, he
countered.
Speaking of new restaurants, there’s
Food Plaza (featuring Asian, Italian,
fresh aerated yogurt, coffee and pie)
just across from BLT; Jimmy’s Tex Mex
next to Joe’s Fruit shop, and Outrageously Delicious where the launderette
used to be. Add these to the mix of
French, Indian, Turkish, Indonesian and
Dutch and it’s a veritable multicultural
feast.

But what really caught my eye was Outrageously Delicious. The cafe-gift shop
has a fanciful, yet well-designed setting. Just nine weeks old when I stopped by, this New-England style shop
with freshly-baked goods and over 50
varieties of loose-leaf tea is an expat’s
dream come true. And if coffee is more
your thing, they carry the exclusive Giraffe Coffee, roasted in Rotterdam.
Outrageously Delicious is run by Bezuidenhouter Arie Nijssen who heralds
from a tea business family. When I
asked Arie why he chose Bezuidenhout,
he mentioned the number of expats in
the neighborhood. As if right on cue,
two ladies entered.
‘How lovely’, one said in a Kiwi accent. I
think Arie might be on to something.
Does it live up to its outrageous name?
You be the judge.

By Kristin Anderson
www.authorkristinanderson.com

Did you
know that…
the bombing of Bezuidenhout
on 3 March 1945 will be commemorated on Sunday, 6 March? The program
starts with a service in the Christus
Triumfatorkerk at 10.00 a.m., followed
by the laying of wreaths at the Juliana van Stolberg monument at 12.00
p.m. A memorial concert in the Royal
Conservatory at 1.00 p.m. will close
off the program.

●●●

there is a historic walking route
in Bezuidenhout that tells the story
of the bombing on 3 March 1945?
Thirteen signs show you what the
area looked like before and after the
bombing. The information on the
signs is translated in English:
www.bb45.nl/en. Scan the QR-code
on the signs.

●●●

Zuivelland Didier Lachèvre at
the Theresiastraat is nominated for
the title Best foreign cheese specialist
in the Netherlands? The winner will
be announced on 7 March.

●●●

Pro or con

the Jewish center Chaj in the
Spaarwaterstraat opened on 14 January? According to Rabbi S. Katzman
of the Dutch-Jewish community (NIG)
in The Hague, the new Jewish cultural
center will connect past, present and
future of the Jewish community in
The Hague.

●●●

The housing of refugees in the former
Ministry of Social Affairs has led to various initiatives by local residents, by both
supporters and opponents. An anonymous petition against the refugees was
signed by 470 people. A group of entrepreneurs led by Rob Velders seeks to
work with the municipality to find a so-

lution to the housing of status holders
at the end of 2016 that is beneficial to
residents and status holders alike. And
then there's the Facebook page Opvang
vluchtelingen Bezuidenhout from Jinny
Moe Soe Let and Judith Gelink, which
has more than 600 likes.

the ice rink on the pop-up park
at the Prinses Beatrixlaan and, later
on, at the Spaarwaterveld attracted
2.415 children this season?

●●●

For more news check
www.bezuidenhout.nl
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Enquête

Kies de beste ideeën voor uw plein in Oost
Bewoners en ondernemers in Bezuidenhout-Oost kunnen van 19 februari tot 15 maart meedoen aan een enquête
over de herinrichting van de 22 pleinen in hun deel van de wijk. Op basis van 38 thema’s kunnen zij aangeven wat
er op een specifiek plein zou moeten gaan gebeuren. De Werkgroep Pleinen Bezuidenhout-Oost ontving tal van
vragen van bewoners over dit unieke project.

Gaat het pleinenproject nog door?
Jazeker! De afgelopen maanden lijkt het
wellicht stil te zijn geweest rondom de
pleinen, maar dat komt omdat er vooral
op de achtergrond werk is verricht. Afgelopen najaar leken er problemen te ontstaan
door de financiering, maar hiervoor is gelukkig een oplossing gevonden. Sterker
nog: op basis van dit project is er aanvullend budget gereserveerd voor de inrichting van de pleinen. Dit budget was er
voorheen niet.
Waarom is het pleinenproject zo belangrijk voor de wijk?
Sinds de bouw van de wijk, zo'n negentig
jaar geleden, is de eenheid tussen de karakteristieke pleinen in Oost steeds meer
zoek geraakt. De kwaliteit van de wijk
wordt voor een groot deel bepaald door de
kwaliteit van de pleinen. Deze is in de loop
der jaren sterk afgenomen en sommige
pleinen zijn inmiddels zelfs niet meer
bruikbaar. Nu alle straten opnieuw worden ingericht, is dit een unieke gelegenheid om de kwaliteit van de pleinen
wijkbreed te verbeteren en weer te laten
stralen.
Wanneer kan ik op een concreet plan reageren?
Uit een aantal reacties blijkt dat sommige
buurtbewoners zich afvragen waarom de
thema’s zo abstract zijn. Normaal is het zo
dat bij plannen van de gemeente betrokken omwonenden mogen reageren op een
24

concreet ontwerp waarin concrete oplossingen worden voorgesteld. Het probleem
is dat de race dan vaak al gelopen is en
veel alternatieve opties niet meer haalbaar zijn. Nu zijn de bewoners al in een
vroeg stadium betrokken bij de herinrichting van alle pleinen in BezuidenhoutOost. Door deze wijkbrede aanpak is de
invloed van de bewoners groter, kunnen zij
tijdig aangeven aan welke eisen de pleinen in de wijk anno 2016 moeten voldoen
en zal de kwaliteit van de pleinen aanzienlijk toenemen omdat die beter aansluit bij
de wensen van de wijkbewoners.
Ik heb de workshops gemist, kan ik nog
ideeën aandragen?
Zoals in elk ontwerptraject wordt het aantal opties om een ontwerp aan te passen
kleiner naarmate de tijd verstrijkt. Tot 15
maart kunt u in de enquête aangeven
welke thema’s u van belang vindt voor één
of meer pleinen bij u in de buurt. De 38
thema’s waaruit u kunt kiezen, komen
voort uit de ongeveer 150 ideeën die wijkbewoners tijdens drie eerdere workshops
hebben aangedragen. Op basis van de uitkomsten van de enquête zal de gemeente
per plein gedetailleerde ontwerpen gaan
maken. Zodra deze ontwerpen gereed zijn,
krijgen de omwonenden de gelegenheid
om te reageren op deze plannen.
Waarom een enquête? Er waren toch al
drie workshops?
De drie workshops in 2015 waren heel zin-

vol; ze leverden, naast veel bruikbare
ideeën, een goed beeld op van de thema's
die binnen de wijk als belangrijk worden
gezien. Op verschillende momenten heeft
de gemeente laten weten dat er door deze
grote inzet vanuit de buurt veel inzicht is
ontstaan in de wensen van de bewoners
voor hun wijk en directe leefomgeving. Dit
blijkt nu al waardevol bij de uitwerking
van de plannen voor de herinrichting:
zowel voor de pleinen als de straten.
Met de enquête worden de ideeën uit de
workshops gekoppeld aan de afzonderlijke
pleinen. In de enquête kunt u per plein
aangeven welke thema's u graag terugziet
in het ontwerp van de gemeente. U hoeft
overigens niet voor ieder plein uw mening
te geven, u kunt zich ook beperken tot dat
ene plein bij u in de straat. Uw mening
heeft dus direct invloed op het ontwerp
van de pleinen bij u in de buurt. Vul de enquête dan ook voor 15 maart in. Kijk daarvoor op de website van de werkgroep:
pleinenBZH.nl of via bezuidenhout.nl.
Geen computer en u wilt toch de enquête
invullen? Ga dan op 2 maart tussen 10.00
en 15.00 uur naar het Wijk- en Diensten
Centrum in de Johannes Camphuijsstraat.
Daar zijn leden van de werkgroep Pleinen
die u graag helpen.
Door Werkgroep Pleinen
Bezuidenhout-Oost
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Duurzaam Bezuidenhout

Stadsdeelkantoor heeft nu ook zonnepanelen
Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Op
het dak van het stadsdeelkantoor
Haagse Hout aan de Loudonstraat liggen sinds oktober 148 zonnepanelen.
Samen leveren ze 10 tot 15 procent van
het totale energieverbruik op.

Of de gemeente niet wat laat is met het
leggen van zonnepanelen op het dak
van stadsdeelkantoor? Patrick Hoeve,
energiecoördinator binnen de gemeente
Den Haag, houdt het antwoord in het
midden. Hij zegt dat het stadsdeelkantoor in elk geval het zeer zuinige Energielabel A heeft en bijvoorbeeld op een
natuurlijke wijze de lucht ventileert. Directe aanleiding om het pand ook van
zonnepanelen te voorzien is het energieakkoord en daaruit voortvloeiend gemeentelijk beleid, waarin onder meer is
afgesproken dat organisaties in 2020 12
procent minder energie zullen verbruiken dan in 2012.
De 148 panelen op het dak van het
stadsdeelkantoor zullen naar verwachting 32.300 kWh aan elektriciteit gaan
leveren. Dit is gelijk aan 10 tot 15 procent
van het totaal verwachte elektriciteitsverbruik van het kantoor waar zo’n honderd ambtenaren werken. Volgens

Hoeve is de verwachte opbrengst een
‘conservatieve aanname’. Zijn indruk is
dat de uiteindelijke opbrengst hoger kan
uitvallen. 10 tot 15 procent vindt hij echter niet weinig voor dit pand en noemt
hij zelfs ‘vrij fors’, ook omdat de panelen
minder schuin zijn gelegd dan optimaal.
Hoeve legt uit dat een hoek van 35 à 36
graden als optimaal wordt beschouwd.
In het geval van het stadsdeelkantoor is
gekozen voor een hoek van ongeveer 15
graden om het dakoppervlak zo goed
mogelijk te kunnen benutten.
Hoeve wijst erop dat de gemeente een
grootverbruiker van elektriciteit is die
flinke kortingen kan bedingen bij leve-

148 zonnepanelen op het dak van het stadsdeelkantoor. (Foto: Frank Hamelink)

ranciers. Particulieren kunnen volgens
hem de winst pakken door te investeren
in zonnepanelen. Zijn tip: bekijk de
mogelijkheden die je hebt, ook qua dakconstructie, let op de subsidiemogelijkheden, en wees niet bang om panelen
niet optimaal te leggen, ze leveren altijd
energie op. Daarbij doelt hij niet alleen
op de hoek waarin de panelen gelegd
worden, maar ook op de richting. ‘Er zijn
meer daken geschikt voor zonnepanelen
dan veel mensen wel eens denken.’

Verduurzamen? Check de site en Facebook
U wilt ook uw huis verduurzamen? Goed
plan, want door bepaalde maatregelen
te nemen, kunt u niet alleen het comfort
van uw huis verbeteren, op termijn kan
zo’n investering u ook nog eens geld opleveren. Kijk eens op de website van de
werkgroep Duurzaam Bezuidenhout.
Daar staat bijvoorbeeld voor de drie
meest voorkomende type woningen in
de wijk aangegeven wat u kunt doen om
uw woning duurzaam te maken, wat het
kost en wat het oplevert.
Heeft u vragen, ook die kunt u via de
website stellen. Daarbij maakt het niet
uit of u een individuele bewoner, een lid

ook uw ervaringen met of tips over
duurzaam kwijt. Datzelfde geldt trouwens ook voor de Facebook-pagina van
Duurzaam Bezuidenhout. Zij zijn er voor
u, maar u kunt hen ook helpen, want
verduurzamen doe je samen.

van een Vereniging van Eigenaren of een
huurder bent. Dat wil overigens niet
zeggen dat de werkgroep altijd het antwoord in huis heeft, maar wellicht kan
ze u wel een stuk op weg helpen met
een doorverwijzing naar de juiste instantie. Op de website kunt u overigens

Door Werkgroep Duurzaam
Bezuidenhout
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ZIEN wat het nieuwe jaar u brengt?

Roel Optiek
Brillen & Contactlenzen

Theresiastraat 188-190 Den Haag
070 737 0064 info@roeloptiek.nl
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Meld Graffiti
Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

U hoeft het alleen maar te melden.

Kijk op de website voor de voorwaarden
of neem contact op met Meldpunt
Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl
of 14 070.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de

Buitengewoon schoon!

kans dat er meer graffiti bij komt!

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

en de straat ziet er rommelig uit.
De gemeente laat het gratis verwijderen.

Ons restaurant is uitstekend geschikt voor uw:
receptie *** bruiloft *** zakendiner *** en andere feesten

4 gangen keuzemenu 20 euro
Laan van Nieuw Oost Indië 279 2593 BS Den Haag Tel. 070 - 385 95 46 Fax. 070 - 385 48 27

Astrid Schneiders
Vitaliteitscoach
50+ SPORT in de Nutsschool start een nieuwe groep
op de maandagavond van 18.00 - 19.10 uur met
gymnastiekoefeningen, sport en spel. Het is leuk,
gezellig en goed voor de conditie. Kom vrijblijvend
een keer meedoen!
Astrid Schneiders - 06 371 98 385 - www.optizijn.nl

Gevraagd hulp in de huishouding!
Wij zijn per april a.s. op zoek naar een energieke, ervaren hulp in
de huishouding. Voor drie uur werk van 10 tot 13 uur op een
vaste dag in de week hebben we € 40 over.
Heb je interesse? Mail ons dan op woensdag 30 maart je
gegevens /referenties naar tim.devries@ziggo.nl

Snack GUL 03

Vanwege ons 9 jarig bestaan ontvangt
u bij inlevering van deze coupon een
gratis blikje Cola/Fanta bij een grote
kapsalon. 070-347 10 42.
www.snackgul03.nl - Pahudstraat 156

www.denhaag.nl/graffiti
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Buurman John
Fietsen
Voor mijn huis is het echt dringen als je
je fiets kwijt wilt. Veel is mijn tweedehandsje niet waard, maar ik zet ‘m
graag vast. Het boompje is bezet, het
fietsnietje altijd vol en bij het hek rond
het plantsoentje is het ook vaak zoeken
naar een plekje – als je jezelf met je
fiets al langs de auto’s weet te wurmen
die er vooral ’s avonds bumper aan
bumper geparkeerd staan.
En dat geldt in de hele wijk, valt te
lezen in het ‘wijkprogramma Bezuidenhout-Midden en -Oost. Daarin staat
wat we met z’n allen belangrijk vinden
voor onze wijk en wat er de komende
jaren allemaal gaat gebeuren – als er
geld voor is tenminste. ‘Er zijn maar
weinig mogelijkheden om fietsen binnen te zetten.’ Dat klopt: er zijn veel
meer fietsen dan fietstrommels en de
meeste mensen wonen boven – alleen
de vorige bewoner van mijn huis
sjouwde zijn fiets de trap op, maar hij
zal een uitzondering zijn geweest.
Daar moet dus iets aan gedaan worden: extra stallingsruimte voor fietsen
is het plan. Mooi. En verder? ‘We breiden de mogelijkheden uit om op te treden bij overlast door verwaarloosde en
hinderlijk geparkeerde fietsen’, staat er
even verderop in het wijkprogramma.
Overlast? Veroorzaken geparkeerde
fietsen overlast? Hier en daar een wrak

waar niemand meer naar omkijkt: die
haal je natuurlijk weg, maar dat gebeurt
nu ook al? Maar ‘hinderlijk geparkeerde
fietsen’?
Ik ben nog nooit over een rijwiel gestruikeld dat dwars over de stoep lag. Of een
winkel niet binnen kunnen komen
omdat er allemaal mountainbikes, opoefietsen en driewielertjes voor de deur
stonden. Is er ooit iemand geweest die
zijn auto niet kwijt kon omdat een fietser zijn stalen ros op de plaats van een
heilige koe had geparkeerd?
Nee toch? Wat is dan het probleem? Auto’s staan vaak hinderlijk geparkeerd,
midden op de stoep, of op straathoeken
waardoor ze het zicht op een kruising
benemen en er geen brandweerwagen
meer langs kan. Maar fietsen?
Nog eens goed kijken wat er in het wijkprogramma staat. ‘Veel bewoners vinden al die geparkeerde fietsen op straat
een knelpunt.’ Is dat het dan? Fietsen die
‘visuele‘ hinder veroorzaken: ‘veel bewoners’ (hoeveel?) houden niet van fietsen
in het straatbeeld. Geen gezicht, al die
fietsen, vinden ze.
Maar waarom zijn we niet blij met al die
fietsen? Zelfs het grootste wrak is minder vies dan al die auto’s die iedereen
het liefst zo dicht mogelijk voor zijn
eigen deur heeft staan. Al die geparkeerde auto’s, dat is pas geen gezicht.

Beste
Buitenlandsekaas
Specialist
Zuivelland Didier Lachèvre aan de Theresiastraat is genomineerd voor Beste Buitenlandsekaas Specialist van Nederland.
Didier Lachèvre heeft vertrouwen in de
uitkomst. ‘Ik heb al vier keer eerder mee
gedaan en werd achtereenvolgens 10e,
7e, 5e en 2e. Bovendien is dit een bijzon-

der jaar voor mij. Ik ben 50 geworden en
woon 25 jaar in Nederland. Dat kan toch
niet meer misgaan?’ Benieuwd wie de
winnaar wordt op 7 maart? Ga naar
facebook: Zuivelland Didier Lachevre.
(Foto: Willem Verheijen)

Wist u dat…
het kabinet het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid probeert te verkopen aan een
private investeerder? Die partij moet in
het gebouw vijf jaar lang ruimte bieden
aan 350 vluchtelingen met een verblijfsstatus. Deze opzet kost de gemeente Den Haag geen geld.

●●●

de haakse bocht in het fietspad
aan het IJsclubpad wordt vervangen
door een rechte lijn tussen de twee
fietstunnels onder de spoorlijnen? Aan
allebei de kanten van het nieuwe pad
komen sloten met natuurvriendelijke
oevers. De werkzaamheden duren tot 15
maart.

●●●

met het aanslaan van een grote
mezoeza (tekstkoker) op 14 januari het
nieuwe Joodse centrum Chaj is geopend aan de Spaarwaterstraat? Het
centrum is gevestigd in een voormalige
kerk. Volgens rabbijn S. Katzman van de
Nederlands Israëlische Gemeente (NIG)
Den Haag worden in het nieuwe culturele Joodse centrum van de NIG het verleden, heden en de toekomst van de
Joodse gemeenschap in Den Haag met
elkaar verbonden. Het pand huisvest
onder andere een kinderdagverblijf, een
peuterspeelzaal, een bibliotheek en cursusruimtes. Katzman: ‘Chaj biedt sociale mogelijkheden voor zowel leden
van de NIG als daarbuiten. Zo is er bijvoorbeeld plaats voor het enige Joodse
kinderdagverblijf in Den Haag, een informatief centrum voor bezoekers, een
koshere keuken en zijn er faciliteiten
voor de vele samenkomsten binnen de
Joodse gemeente.’

●●●

Bezuidenhouter Laurens Jan Anjema na een blessure van 18 maanden
op 25 februari is begonnen aan de kwalificatiewedstrijden voor de Windy City
Open? Anjema was in 2007, op acht
spelers na, de beste squasher van de
wereld.

●●●

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

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 is door veertien lezers herkend. Het is de letter M in het logo van keukenspecialist
Wim van der Ham op de hoek Theresiastraat - De Carpentierstraat. Zwannie Born mag de boekenbon ter waarde
van 15 euro ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum,
Johannes Camphuijsstraat 25.

IJspret
De schaatsbaan die eerst op het pop up-park aan de Prinses Beatrixlaan
lag en later naar het Spaarwaterveld verhuisde, heeft dit seizoen 2.415
kinderen getrokken. In 45 dagen is de baan meer dan 100 uur open geweest voor alle kinderen in de buurt. Daarnaast is de baan bijna 100 uur
gebruikt door scholen en kinderdagverblijven uit onze wijk. De schaatsbaan is mede mogelijk gemaakt door ongeveer 50 enthousiaste vrijwilligers die hebben geholpen met toezichthouden, op- en afbouwen en het
Winter Wonderlandfeest op 23 januari. Zie ook Bezuidenhout.nl/schaatsbaan. (Foto: Willem Verheijen)

