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20% KORTING
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Actie geldig van 15 juni t/m 31 juli 2016.

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

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97
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Voorpagina: Kinderen op de social sofa in
Bezuidenhout-West. (Foto: Rabia Yesildag)

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout-Midden, -Oost en
–West. De krant verschijnt 5 keer per jaar
in een oplage van 10.500 exemplaren.
Bezuidenhout Nieuws 53 wordt bezorgd
in de week van 23-30 september. Deadline kopij en advertenties: 7 september.
Redactie
Fred Geelen (hoofd-/eindredactie),
Marjon Damen, Roeland Gelink, John
Hermse, Mark Hoogland, Ellis Pleijter,
Paul van der Schoor, Evelien ter Meulen,
Christof Thöne, Rabia Yesildag.
Fotografie
Koen de Lange, Willem Verheijen.
Vormgeving
Leo Leeflang
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

Foto-impressie van Pareldag
Omwonenden woontorens nog ontevreden
Bezuidenhoutfestival in beeld
Voorlopige plannen fase 2 in Oost bekend
Bijzondere buur: Gérard Lemaître
Voormalig ministerie krijgt kleur
Stichting Vrolijk Werk
Bouw Bezuidenhout Paviljoen begonnen
Metamorfose World Trade Center
Spreek Nederlands Dag
Wijkbegroting nog weinig transparant
De wijkagent over veilig op vakantie
Duurzaam Bezuidenhout
Panorama Bezuidenhout geen lang leven beschoren
Bezuidenhout-West, een bijzonder broertje
Nieuws uit West
EXPAT Page
Wist u dat?
Buurman John
Heb oog voor detail

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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Welkom bij de mooiste
en goedkoopste
supermarkt
van Den Haag!
Theresiastraat 145, Den Haag

Meer dan 80 PrijsKrakers
per week!
Vers belegde broodjes
die u eventueel in de winkel
kunt nuttigen.
Verse pizza, naar wens
afgebakken in een traditionele
steenoven.
Verse sushi, ter plekke bereid
van superverse ingrediënten.
Uitgebreid grillassortiment:
snacks als kip-borrelhapjes
en gehaktballetjes, maar ook
maaltijdelementen als spareribs
en hele kip.
Verse maaltijden:
Surinaams, oosters en Indisch.

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

Parels
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trekken 2.000 bezoeken
47 Parels zorgden ervoor dat er weer veel te bewonderen viel tijdens de achtste editie van de Parels van Bezuidenhout op 11 juni.
Ze ontvingen ongeveer 2.000 bezoeken. Foto’s: Koen de Lange.
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1. Dutch Bees
2. Katalin Kovats
3. Nico Piket
4. Will Snijders
5. Ingo Wewer
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6. Daniëlle Davidson
7. Lilian Spoelstra
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Woning
?
k
verkopen?
mer één
Kies de numm
out...
in Bezuidenho
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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Woontorens Juliana van Stolberglaan/Koningin Marialaan

Omwonenden nog niet tevreden na aanpassing plannen
Bewoners van de Wilhelminastraat en omgeving lopen te hoop tegen de vier woontorens die bij hen in de straat gaan verrijzen. De gebouwen worden te hoog en komen te
dicht op hun woningen te staan. Inmiddels heeft de projectontwikkelaar de plannen
enigszins aangepast.
‘Bij ons om de hoek? Midden in de straat,
zul je bedoelen! We worden compleet ingesloten!’ Zo reageert Tom Huijser op de
vraag wat hij vindt van de vier woontorens
die projectontwikkelaar ReshapeProperties wil neerzetten langs de Juliana van
Stolberglaan en de Koningin Marialaan.
Huijser woont op de hoek van de Wilhelminastraat. De vier complexen met 146
woningen komen pal tegenover hem en
zijn buren te staan, en aan de zijkant.
Aan de hand van de tekeningen heeft
Huijser met witte verf op de tegels aangegeven waar de nieuwe flats straks komen
te staan. ‘Het zijn prachtige gebouwen, ik
zou er zo willen wonen, en ze zijn een hele
verbetering voor de wijk, want we raken
van een hoop grauwe toestanden af’, zegt
Huijser, doelend op de leegstaande kantoorgebouwen. ‘Maar: het wordt te hoog
en het komt te dichtbij.’
Met ruim 28 meter worden de gebouwen
10 meter hoger dan het huidige kantoor.
Huijser laat zien dat tegenover zijn huis de
rooilijn ruim 6 meter naar voren komt. ‘En
dan komen er aan die kant ook nog balkons van 2,5 m, waardoor het nog dichter

op ons komt. Die mensen kunnen straks zo
bij ons naar binnen kijken.’
Aanpassingen
Na enige vijven en zessen heeft Reshape
de plannen aangepast: de drie woontorens die aan de Juliana van Stolberglaan
komen, worden drie meter naar voren geschoven: verder bij de huizen aan de Emmastraat en Wilhelminastraat vandaan.
‘Aan de voorkant houden we dan nog een
beetje groen over. Verder kon niet, want
dan zouden de gebouwen pal aan de
straat komen te staan’, zegt Sven Mathijssen van ReshapeProperties. Minder bouwlagen zitten er volgens projectontwikkelaar niet in: dit zou ten koste gaan van
het aantal appartementen, waardoor het
project niet meer te betalen is. ‘Met deze
aanpassingen denken we dat het plan alleen maar beter wordt’, zegt Mathijssen.
‘Dit kunnen we goed uitleggen.’
ReshapeProperties kwam de bewoners
ook al tegemoet door voor een lichtere
kleur steen te kiezen en de ingangen van
de ondergrondse parkeergarages naar de
zijkanten van het complex te verplaatsen.

Maar de bewoners van de Wilheminastraat zijn bij monde van Tom Huijser nog
niet tevreden. ‘Het is een begin, maar het
is nog niet acceptabel.’ Want de woontoren die pal tegenover zijn huis komt,
wordt niet verplaatst. Dit appartementenblok komt met de voorkant aan de Koningin Marialaan, en daar is volgens
Mathijssen geen ruimte.
Steen des aanstoots
Naar voren schuiven van de drie woontorens aan de Juliana van Stolberglaan zou
de woningen erachter ook meer zon kunnen geven, maar Huijser is er nog lang niet
gerust op. Hij laat de hoek van het huidige
gebouw zien aan de kant van de Emmastraat, waarlangs de zon nu nog vaak zijn
achtertuin in kan schijnen. ‘Straks krijgen
we aanmerkelijk minder zon.’ De bewoners vrezen straks ook niet meer rustig in
de tuin of op het balkon te zitten omdat er
tussen de gebouwen openingen komen
naar de drukke Juliana van Stolberglaan,
dus geluidsoverlast.
Nog een steen des aanstoots: de parkeerplekken voor bezoekers: daarvoor komen
in- en uitritten in de Wilhelminastraat, dus
moet het eerste stukje van deze straat
tweerichtingsverkeer worden. ‘We zijn een
doorgaande route voor fietsers en wandelaars’, geeft Huijer aan. ‘Vanuit het Beatrixkwartier gaan mensen naar de Albert
Heijn en nog verder, naar het Haagse Bos.
De straat is al zo smal, met al die auto’s
wordt het gevaarlijk.’
Het bewonerscollectief ontving al 67
handtekeningen van de bewoners uit de
wijk die tegen de plannen in de oorspronkelijke vorm zijn. Mathijssen zegt het herziene ontwerp binnenkort met de meest
betrokken bewoners te zullen bespreken.
Houden deze bezwaren, dan zullen ze zich,
ondersteund door het wijkberaad, tegen
de plannen blijven verzetten, kondigt Huijser aan. ‘Desnoods tot aan de Raad van
State.’
Door John Hermse
Artist impression van het woontorencomplex.
(Illustratie: ReshapeProperties)
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Deze actie loopt van 16 juni t/m 17 aug.

Buurthuis PuntZuid
Van Heutszstraat 12
2593 PJ Den Haag

Noteer vast in uw agenda:
Hele JAAR open!
Bezorgservice tegen het
kleine bedrag van € 4,50.

Stuyvesantplein 56-59
2593 EM Den Haag
070 385 73 83
www.sparangela.nl

Het verhaal van wijn
Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar
de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese
wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag

27 augustus - spetterend buurtfeest
met live muziek, catering en
demonstraties. Gratis toegang
25 september - open atelierroute ...
en binnenkort als try out eens per maand
een rommelmarkt.

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

Kijk op www.puntzuid.nl voor een overzicht
van onze activiteiten

....
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Bezuidenhoutfestival
Ging dit jaar op Koningsdag de vrijmarkt
op het Spaarwaterveld vanwege slecht
weer niet door, op 18 mei waren de weergoden het Bezuidenhoutfestival een stuk
gunstiger gezind. Klein en groot vermaakten zich prima bij tal van attracties. En bij
de foodtruckers was het zelfs tot in de late
uurtjes druk. (Foto’s: Willem Verheijen)
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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

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.
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Gemeente maakt voorlopige plannen
fase 2 in Oost bekend
In een groot deel van Bezuidenhout-Oost
wordt de openbare ruimte aangepast. Tijdens een inloopavond op 12 mei presenteerde de gemeente de voorlopige
plannen voor de herinrichting van fase 2.
De inloopavond in het Wijk- en Dienstencentrum aan Johannes Camphuijsstraat
was druk bezocht. Op twee tafels had de
gemeente plattegronden neergelegd met
de voorlopig ontwerpen voor de riolering
en de herinrichting in fase 2 (zie ook
kader). Bewoners konden vragen stellen
aan medewerkers van de gemeente en op
formulieren hun mening geven over drie
varianten: voor maximaal en minimaal
parkeren en een tussenvorm daarvan. Op
dit moment zijn erin de straten van fase 2
samen 837 parkeerplaatsen. Afhankelijk
van de variant die wordt uitgevoerd, zijn
dat er straks 864, 886 of 959. In alle varianten van de gemeenten komen er dus
meer parkeerplaatsen dan nu het geval is.
Behalve het aantal parkeerplaatsen staat
in de voorlopige ontwerpen ook waar
bomen blijven staan, dan wel gekapt of
geplant worden.
‘Schande!’
Een groepje bewoners uit de Van Reesstraat is niet enthousiast over de plannen
van de gemeente: ‘De bomen zijn de
schoonheid van onze straat. En in alle varianten die de gemeente hier vanavond presenteert, verdwijnen die bomen. Een
schande!’ Om de gemeente tot andere gedachten te brengen, hebben de bewoners
zich als straat georganiseerd: ‘Samen
hopen we meer voor elkaar te krijgen dan
wanneer iedereen zich apart bij de gemeente meldt. Maar vanavond is er eigenlijk alleen ruimte om even te kijken en
krijgen we nog weinig antwoorden op
onze vragen.’
Bewoners uit de Altingstraat zijn positiever over de voorlopige plannen van de gemeente: ‘Ondanks een kleine daling blijft
het aantal parkeerplaatsen voor onze
straat nagenoeg gelijk en de bomen blijven gelukkig behouden.’
Een bewoner komt uit een deel van de
Carel Reinierszkade dat pas in fase 3 aan

de beurt is: ‘Het ligt voor de hand dat de
herinrichting van ons deel vergelijkbaar
zal zijn met het deel van de straat in fase
2. Daarom vond ik het belangrijk om vanavond te gaan kijken wat de plannen zijn.
Ik vind het echter lastig dat de presentatie
nergens verkrijgbaar is. Ik kan alleen langs
de tafels lopen en moet alles onthouden.’
Fase 2 of fase 3?
Opvallend is dat voor sommige bewoners
nog niet duidelijk is of hun straat in fase 2
of fase 3 aan de beurt gaat komen. Dat
geldt bijvoorbeeld voor enkele bewoners
uit de Van Heutszstraat: ‘Eerst zou onze
straat nog niet aan de beurt zijn, later
weer wel. In de uitnodigingsbrief van de
gemeente was het ook niet duidelijk. Dus
zijn we vanavond toch maar gaan kijken.’
Ook voor deze bewoners blijkt het groen
in de woonomgeving belangrijk: ‘Er staat
een mooie boom voor ons huis. We hopen
dat die blijft, maar het is nog niet zeker.
Verder heeft de gemeente drempels getekend voor de verkeersveiligheid, maar dat
is helemaal niet nodig. Parkeervakken in
plaats van fileparkeren vinden we wel een
heel goed idee.’
Planning en besluitvorming
Fase 2 betreft de volgende straten: Van
Reesstraat, Sibergstraat (noord), Van
Heutszstraat, Rooseboomstraat, Pijnacker
Hordijkstraat, De Sillestraat (noord), Van
Lansbergestraat, Altingstraat, Merkusstraat (noord), Cornelis van der Lijnstraat

De Hendrik Zwaardecroonstraat, opgeknapt in
fase 1, ligt er weer fraai bij. (Foto: Koen de Lange)

(oost), Carel Reinierszkade (oost), Stuyvesantstraat (noord).
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)
van de gemeente meldde begin juni dat er
met acht van de dertien straten gesprekken zijn geweest. De gesprekken met de
bewoners worden gevoerd door de ontwerpers van de gemeente en een vertegenwoordiger van het stadsdeel. De
resultaten van de gesprekken, plus alle reactieformulieren en e-mails die zijn binnengekomen, worden betrokken bij de
afronding van de ontwerpen. De afgeronde ontwerpen worden gepresenteerd
op een informatieavond begin juli.
Op deze avond worden ook de afgeronde
ontwerpen voor de pleinen in fase 1 en 2
gepresenteerd. Het gaat hierbij om: Stuyvesantplein, plein Loudonstraat/Van
Heutszstraat, grote plein De Sillestraat,
plein Van Lansbergestraat/Cornelis van
der Lijnstraat en
plein Stuyvesantstraat/Hendrik Zwaardecroonstraat.
Na de informatieavond krijgen bewoners
twee weken de tijd voor een reactie. In
september neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over
fase 2. De uitvoering start naar verwachting rond de zomer van 2017.
Door Marjon Damen
11

TERRAS - LUNCH - BORREL - DINER
LOUISE DE COLIGNYSTRAAT 53 - 070 381 40 14

KIOSK

Kwaliteit
wint
altijd!

Autocenter van Maanen

Johan Maetsuyckerstraat 94 - 2593 ZM Den Haag
Tel. 070 347 81 10 - www.bcsvanmaanen.nl

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

Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg
Hammam Face Lifting Mini
€ 50,-

Theresiastraat 43
2593 AA Den Haag

Tel: 070 383 77 67
www.verweykappers.nl

Tijdelijk inclusief gratis luxe oogbehandeling
l Grondige, huidvriendelijke

reiniging van de huid
l 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
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Bijzondere buur: Gérard Lemaître

Nog steeds dansend door het leven
Een Fransman in Bezuidenhout. Gérard Lemaître. In zijn jonge jaren vriend en muze
van Hans van Manen. Toen hij 60 was
schreef Jiří Kylián een solo-dansvoorstelling voor hem. Nu, bijna 80, danst hij nog
steeds, al is het soms in een stoel. ‘Dansen
leer je niet af.’

Het is een mooie zonnige dag en met zijn
stralende glimlach onderstreept Gérard
Lemaître hoe welkom we zijn in zijn huis
aan de Boslaan. De cakejes, boterhammen
en vers gezette koffie staan al klaar en
met een brede armzwaai bij het grote
raam geeft hij ons een schitterend uitzicht
op het Haagse Bos. ‘Hier woon ik, samen
met Paul. Hier wil ik doodgaan’. De toon is
gezet. Hier spreekt een innig tevreden
man.
Levenslange passie
Lemaître praat en lacht graag en vertelt
vrijuit over zijn bewogen leven, dat begon
op 8 december 1936 in Parijs. ‘Ik danste al
voor ik kon lopen’, steekt hij van wal over
zijn levenslange passie, het dansen. De
eerste danspassen oefende Lemaître als
peuter, gewikkeld in de gordijnen van zijn
moeder. Zijn oma moest een nieuwe tafel
kopen, toen het meubelstuk niet langer
bestand bleek tegen de capriolen die de
kleine Gérard erop uitvoerde. Zijn grootvader, die vijf jaar lang de vaderrol op zich
had genomen toen Lemaître’s vader tijdens de Tweede Wereldoorlog tewerk was
gesteld in Duitsland, nam hem als 11-jarige
mee naar de dansschool. Daar moest hij
maar naartoe, want op de gewone basisschool werd hij niet begrepen en droomde
hij meer dan hij leerde. Zijn familie had
alle respect voor zijn talent en de keuzes
die hij in zijn leven maakte. Ook zijn homoseksuele geaardheid, niet vaak geaccepteerd in die dagen, heeft hij nooit voor
hen hoeven te verbergen.
Nederlands Dans Theater
Op zijn 13de danste Lemaître al op een podium tijdens operettevoorstellingen. De
dans beheerste zijn leven en werd uiteindelijk zijn professie. Die carrière kende een

korte onderbreking toen hij werd opgeroepen voor militaire dienst. Daarvan diende
hij een jaar in Algerije, een voormalige kolonie van Frankrijk.
In 1960 ontmoette Lemaître in Parijs de
beroemde Nederlandse danser en choreograaf Hans van Manen. Er was meteen een
magische klik, vertelt Lemaître. Met Van
Manen vertrok hij naar Nederland en traden ze samen toe tot het pas opgerichte
Nederlands Dans Theater (NDT). Daar
danste hij tot 1982. Daarna werkte Lemaître als balletmeester bij tal van andere Nederlandse dansgezelschappen, waaronder
Scapinoballet en Introdans.
Van 1986 tot 1991 was hij weer terug in
Frankrijk; in Lyon vervulde hij vijf jaar lang
de functie van Maître de Ballet. Tot hij een
telefoontje kreeg van de choreograaf en
artistiek directeur van het NDT, Jiří Kylián.
Die had gehoord over Lemaître’s idee van
een klein gezelschap voor dansers vanaf
40 jaar. De Fransman vertrok opnieuw
naar Nederland en NDT3 werd opgericht.
Lemaître hoopt dit jaar 80 te worden.
Ter ere daarvan maakte de in Bezuidenhout woonachtige kunstenares
Jolanda van Atteveld een borstbeeld
van geglazuurd keramiek. Van Atteveld combineert haar werk als beeldend kunstenaar met een functie als
P&O adviseur bij het Ministerie van
Defensie.

Gérard Lemaître vereeuwigd door Jolanda van
Atteveld. (Foto: Willem Verheijen)

Daar heeft Lemaître tot zijn 65ste gedanst
en naar eigen zeggen zijn mooiste jaren
beleefd. Omdat hij zo puur kon genieten
van zijn werk en het streberige, eerzuchtige van zijn jeugdjaren kon loslaten. ‘Ik
was technisch niet perfect, maar ik had
wel een bijzondere présence, een theatrale
manier van dansen.’ Lemaître is ervan
overtuigd dat dans iets van de persoonlijkheid van de danser moet laten zien. Een
voorbeeld is generatiegenoot en danslegende Rudolf Nureyev, die volgens Lemaître op de dansvloer technische perfectie
met een overweldigende theatrale persoonlijkheid verenigde.
Bezuidenhout
Na jaren van dansen in toonaangevende
gezelschappen en in voorstellingen over
de hele wereld, heeft Lemaître hier in Bezuidenhout zijn ankerplaats gevonden. ‘Ik
heb een geweldig leven gehad, geweldig
werk, geweldige vrienden en geweldige
liefdes. Ik ben en blijf een optimist. Ik kan
niet meer zo goed lopen, maar dansen doe
ik nog wel. Dansend op een stoel, beweeg
ik mijn armen. Dansen leer je niet af. Laat
mij leven en sterven in Bezuidenhout.’
Door Elles Pleijter
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Buurthuis PuntZuid
Van Heutszstraat 12
2593 PJ Den Haag
De ontmoetingsplek in Bezuidenhout, waar tegen een geringe vergoeding ruimte beschikbaar is voor het voor, door
en met buurtbewoners organiseren van en deelnemen aan
cursussen, workshops, sportactiviteiten en andere bijeenkomsten. Beschikbare ruimtes: gymzaal, creativiteitruimte,
vergaderruimte, professioneel ingerichte keuken, eetkamer
en een presentatieruimte.

Voor het aanbod kijk op www.puntzuid.nl
Tevens voor een aantal uren per week een paar
enthousiaste vrijwilligers gezocht voor de volgende taken: licht administratief werk, receptiedienst of
gastheer/-vrouw rol. Meer weten, bel met Harold Thijssen
0654-725638.
Wil je zelf iets organiseren? Kijk eens op de website en
stuur een mail naar info@puntzuid.nl
Wij nemen contact met je op.

Liberty Tour
De Liberty Tour deed op 5 mei ook Bezuidenhout aan. De atleten die het bevrijdingsvuur vanaf Wageningen naar het Malieveld
brachten, werden deels vergezeld door zo'n vijftig legervoertuigen. Foto’s: Willem Verheijen en Koen de Lange.
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Voormalig ministerie begint kleur te krijgen
Medio juni is bekend wie de koper wordt
van het voormalig onderkomen van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kan nog jaren duren voordat
het pand zijn definitieve invulling krijgt.
Duidelijk is wel dat er vijf jaar lang 350
statushouders zullen worden gehuisvest.
Inmiddels komt er steeds meer leven in
het 66.000 m² grote gebouw.

Nadat de vluchtelingen die het pand enige
maanden bevolkten, eind vorig jaar waren
vertrokken, werd het stiller in het voormalig ministerie aan de Anna van Hannoverstraat. Dat zal snel anders worden, want
het pand wordt in de loop van dit jaar omgebouwd voor de huisvesting van 350 statushouders, die hier vijf jaar lang een
woonadres zullen krijgen. De ontwikkelaar
die het gebouw koopt, dient zich te committeren aan de gemeentelijke afspraken
rond deze toekomstige groep huurders.
Het contract is door de gemeente afdwingbaar. Twaalf gegadigden hebben
zich voor het pand gemeld. Het Rijksvastgoedbedrijf vergelijkt de biedingen op de
hoogte van het bedrag en de inhoud van
de plannen. Bij dat laatste wordt ook gekeken naar in hoeverre de plannen passen bij
de uitgangspunten van de gemeente voor
het gebied. De verwachting is dat de koper
half juni bekend is. Daarna kan het nog
enige jaren duren voordat alle procedures
zijn afgewikkeld en de invulling van het
pand definitief zijn beslag krijgt.
Vitaliseren
Het gebouw van architect Herman Hertzberger beslaat maar liefst 66.000 m². De
beheerder van leegstaand vastgoed,
Motus, kreeg de opdracht na te denken
over een tijdelijke invulling van het leeggekomen gebouw na het vertrek van de
ambtenaren in de zomer van 2015. Motus
bedenkt, ontwikkelt en beheert vastgoedconcepten die een pand en zijn omgeving
een meerwaarde geven. Een voorbeeld
daarvan is het concept MOOOF in het
voormalige hoofdkwartier van de luchtmacht aan de Binckhorstlaan. Vanaf de
eerste dag is Motus aan de slag gegaan
met het vitaliseren van de plint en het
plein bij het voormalige ministerie. Daarbij
zijn ook ideeën uitgewisseld met verte-

PeP geeft het
saaie stationsplein een regelrechte oppepper.
(Foto: Willem Verheijen)

genwoordigers van het zzp-netwerk en
bedrijven in Bezuidenhout, bijvoorbeeld
over het tegen een schappelijk tarief aanbieden van tijdelijke kantoor- en bedrijfsruimte. Verder wil Motus graag contact
met buurtbewoners die ideeën hebben
over de invulling van de plint. Daarbij
wordt gedacht aan winkeltjes die treinreizigers en kantoorpersoneel in dit gebied
kunnen bedienen. Daarnaast meent
Motus dat het gebouw zich ook uitstekend leent voor bijvoorbeeld overdekte
markten en vrijdagavondborrels.
Horeca Academie
Het eerste bedrijf dat zich in het voormalige ministerie heeft gevestigd is de Horeca Academie. Dit opleidingsinstituut
voor de horeca opende in augustus vorige
jaar zijn deuren. In het leerwerkrestaurant
(voorheen de kantine van het ministerie)
kunnen leerlingkoks en -gastheren en –
gastvrouwen de theorie in de praktijk oefenen. In mei van dit jaar is daar de
lunchroom PeP bijgekomen. PeP geeft het
saaie stationsplein een regelrechte oppepper, want recht tegenover de ingang van
station Laan van Nieuw Oost-Indië wordt
de passant of reiziger nu verwelkomd door
een gezellig ogend terrasje op een zonnig

plekje waar de kwistig geplaatste
potplantjes het goed doen. Ook binnen is
er een prettige atmosfeer waarin zonlicht,
hout en de geur van goede koffie met elkaar wedijveren. Iedereen kan hier terecht
voor een gezond ontbijt of lunch. Of even
snel een goede koffie, eventueel to-go.
Babycosmetica
Een recente bewoner is Naïf, een bedrijf in
babyproducten. De initiatiefnemers zijn
twee jonge vaders (een van hen - Jochem
Hes - woont in Bezuidenhout) die zich erover verbaasden dat er voor hun baby’s - in
hun ogen - geen kwalitatief hoogwaardige
verzorgingsproducten verkrijgbaar waren.
Daar besloten zij zelf iets aan te veranderen. De producten van Naïf bevatten, volgens de kersverse ondernemers, geen
aardolie, chemische conserveringsmiddelen en parfums, maar bestaan voor 100
procent uit natuurlijke ingrediënten en
zien er ook nog eens leuk genoeg uit om
cadeau te geven. Hes: ‘Wij zijn het enige
babycosmeticabedrijf in Den Haag. We
werken samen met een laboratorium en
een producent en leveren al aan twaalf
verschillende landen.’
Door Elles Pleijter
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Bouw Bezuidenhout Paviljoen begonnen
Bezoekers en voorbijgangers zal het niet ontgaan dat er op het Spaarwaterveld druk wordt gebouwd aan het Bezuidenhout Paviljoen. Op 18 mei gingen de werkzaamheden officieel van start met een druk op de knop door Ingrid van Engelshoven, de wethouder voor Haagse Hout.

Jacob Snijders en Ingrid van Engelshoven klinken
op het begin van de bouwwerkzaamheden van
het Bezuidenhout Paviljoen. (Foto: Willem
Verheijen)

Niet zonder trots merkte Jacob Snijders,
voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout en opdrachtgever voor het paviljoen,
op dat Bezuidenhout een vooruitstre-

vende wijk is, want Van Engelshoven sloeg
niet de eerste maar de laatste paal de
grond in. Ook grapte hij ten overstaan van
de D66-politica, dat het Bezuidenhout Paviljoen een echt VVD-paviljoen is: Van Voor
en Door Bezuidenhouters.
Het paviljoen neemt de plaats in van de
twee oude zeecontainers die ooit dienst
deden als Haags Hopje. In het nieuwe ge-

bouw komen een ruimte waar bezoekers
van het Spaarwaterveld gezellig een kopje
kunnen drinken, maar waar ook activiteiten voor de wijk of vergaderingen kunnen
worden georganiseerd. Daartoe beschikt
het paviljoen over een keuken en wc’s. Verder is er opslagruimte voor Haags Hopje
en voor spullen die het wijkberaad heeft
gekocht voor de wijk, zoals de ijsbaan, een
luchtkussen en tafels en partytenten voor
een straatfeest. Volgens de planning gaat
het Bezuidenhout Paviljoen na de zomervakantie open.

Vrolijk Werk laat vrouwen actief seizoenen beleven
Groen en sociaal zijn de kernwoorden die
Sandra Burggraaf voor ogen had toen ze
twee jaar geleden de Stichting Vrolijk
Werk oprichtte. Dit project voor vrouwen
met een hulpvraag is gehuisvest in PuntZuid, het buurthuis van de toekomst aan
de Van Heutszstraat.
Achter de hulpvraag waarop Vrolijk Werk
een antwoord wil geven, kan zwaardere
problematiek schuilgaan waarvoor begeleiding nodig is. Maar het kan ook gaan
om vrouwen die moeilijk aan het werk
komen omdat ze een moeilijke tijd doormaken of lang niet meer hebben gewerkt.
In de werkplaats van de stichting kunnen
deelnemers leren vilten en zodoende
werkervaring opdoen. Sandra Burggraaf:
‘Je krijgt hier geen beroepsopleiding, het
gaat vooral om het sociale aspect. De
mensen die hier komen, zitten vaak erg in
hun hoofd. Handenarbeid is dan zeer prettig. Het gaat om vragen als wie ben ik, wat
wil ik en wat kan ik? Antwoorden op die
vragen zijn niet zelden verdwenen en dan
kan het heilzaam zijn als je iets moois
hebt gemaakt dat verkocht wordt.’
Verfplanten
Vrouwen die zich aanmelden blijven een
jaar en ondergaan op een actieve manier
de seizoenen; in de zomer worden de schapen geschoren, de wol schoongemaakt en
16

Op de voorgrond (in de
groene trui) Sandra
Burggraaf en op de
tweede rij links haar
collega Joralise Jansz.
(Foto: Willem
Verheijen)

gedroogd en daarna gekamd. In de herfst
verven de deelnemers de wol met behulp
van verfplanten die ze telen in hun eigen
tuin. Met deze natuurlijk verkregen verf
krijgt het vilt zijn kleur. De winter is gewijd aan het maken van vilt. In de lente is
het tijd voor zaaien, planten, wieden en
het onderhoud van de tuin. Juni is de
maand waarin de schapen worden geschoren. En daarmee is de cirkel rond.
Volgens Burggraaf is er zeker nog plaats
voor twaalf vrouwen. ‘We vragen geen inschrijfgeld en een verwijzing is niet nodig.
Iedereen kan langskomen en dan bepalen
we in samenspraak in welke groep iemand
past. Soms vragen we samen een persoonsgebonden budget (PGB) aan.’
Het project is het afgelopen jaar gesubsidieerd door VSB fonds, Kansfonds en Stichting Doen. Voor de komende twee jaar is
nog eens subsidie gereserveerd die langzaam afbouwt. Inkomen moet komen uit

de verkoop van lampen en het incidenteel
aanvragen van een PGB, waarvan een deel
naar de stichting vloeit.
Wollokaal voor de wijk
Vrouwen die graag breien, haken of spinnen kunnen op vrijdagmiddag terecht in
het wollokaal. Deze activiteiten staan los
van de Stichting Vrolijk Werk. Burggraaf:
‘Dit is bedoeld als wijkinitiatief. Veel vrouwen in de wijk zitten thuis, zijn al wat
ouder en komen niet of moeilijk meer aan
het werk. Het is gratis. De enige voorwaarde die we stellen is dat deelnemers
de materialen waarmee ze werken hier
kopen.’
Meer informatie: www.stichtingvrolijkwerk.nl
Door Paul van der Schoor

nummer 52 - juni 2016 - www.bezuidenhout.nl

Metamorfose
World Trade Center
Het World Trade Center (WTC) in het Beatrixkwartier heeft
een metamorfose ondergaan. De ingang is verplaatst van het
Prinses Margrietplantsoen naar de Prinses Beatrixlaan en de
voormalige entreehal is omgebouwd tot een multifunctionele congreszaal voor meer dan vijfhonderd personen.
De lichte, nieuwe lobby beschikt over een
indrukwekkende dubbele roltrap van 21
meter. Deze biedt toegang tot de kantoren
en faciliteiten als Njoy Fitness. Beneden in
de lobby bevinden zich de trendy bar-brasserie Mondano, CoffeeCompany, Shoku
Noodle Bar en een AH To Go. Hiermee is
het WTC Den Haag, volgens eigen zeggen,
niet alleen een business hotspot voor bedrijven in het Beatrixkwartier, maar ook
voor bezoekers en inwoners van Den
Haag. De officiële heropening is op 16 juni
gevierd.
Door de ogen van expats
Een van de activiteiten om de heropening

van het WTC te vieren is de tentoonstelling Den Haag door de ogen expats. Deze
tentoonstelling is georganiseerd door het
Expatriate Archive Centre dat hiermee een
brug wil slaan tussen de inwoners voor
wie Den Haag een tijdelijk thuis vormt en
mensen die geboren en getogen Hagenaars zijn of al lang in Den Haag wonen.
Een bezoek aan de tentoonstelling is een
mooie manier om de eigen stad opnieuw
te ontdekken. Het biedt een frisse kijk op
dingen die voor Nederlanders heel gewoon, maar voor buitenlanders juist heel
bijzonder zijn. De expositie is te bezichtigen tot en met 30 juni op de tweede ver-

dieping van het WTC Den Haag nabij NJoy
Fitness.
Het WTC The Hague, dat wordt geëxploiteerd door NH Den Haag, is vernieuwd om
aan de groeiende vraag naar grote(re)
meeting- en eventlocaties te voldoen. De
voormalige entreehal is omgebouwd tot
een eigentijdse en multifunctionele congreszaal, die plek biedt aan ruim vijfhonderd personen. De nieuwe ruimte is een
aanvulling op de bestaande zalen: een
lounge voor maximaal honderd personen
en vier meeting rooms voor maximaal 360
personen.

Spreek Nederlands Dag 2016

Laat expats Nederlands praten
In Bezuidenhout wonen naar schatting 1.500 expats. Vooral degenen die Nederlands
willen leren, schijnen er soms stapelgek van te worden, dat ze overal in het Engels te
woord worden gestaan. ‘Laat expats Nederlands praten!’, is de boodschap van de Spreek
Nederlands Dag die op zaterdag 2 juli wordt gehouden. Een van de organisatoren is
Direct Dutch Institute uit Bezuidenhout.
Nederlanders schakelen vaak ongevraagd
over op Engels als ze met iemand spreken
die de taal nog niet beheerst. Vooral horeca- en winkelpersoneel maakt zich daaraan schuldig. Niet doen, is de oproep van
de organisatoren van Spreek Nederlands
Dag, want als je niet kunt oefenen, krijg je
een taal nooit goed onder de knie. Dat is
niet alleen vervelend voor expats, ze kunnen zich ook buitengesloten voelen als Nederlanders onderling wél gewoon
Nederlands spreken.
Trofee
De Spreek Nederlands Dag wordt dit jaar

voor de derde keer in heel Nederland gehouden. De button met de tekst Spreek
Nederlands! Met mij!, uitgegeven door de
Bezuidenhoutse taalschool Direct Dutch
Institute, is volgens eigen zeggen inmiddels een gewild item onder expats. In twee
jaar tijd zijn er meer dan 15.000 van verspreid door heel Nederland.
Op 2 juli worden expats in heel Nederland
aangespoord om zo veel mogelijk Nederlands te praten in het openbaar. In Den
Haag kan personeel van het restaurant of
café dat het meest geduldig is, de Spreek
Nederlands Dag 2016-trofee in de wacht
slepen.

Daarnaast gaat Direct Dutch Institute internationale bedrijven een gratis startpakket aanbieden om maandelijks een dag te
organiseren waarop alleen Nederlands
mag worden gesproken. De praktijk is namelijk dat internationale medewerkers
van hun werkgever vaak een cursus Nederlands krijgen aangeboden, maar dat vervolgens op de werkvloer alleen Engels
wordt gesproken.
De Spreek Nederlands Dag wordt georganiseerd door Direct Dutch Institute, Bibliotheek Den Haag, British School in The
Hague en de Nederlandse Taalunie. Kijk
voor meer informatie op www.directdutch.com.
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Budgetmonitoring

Wijkbegroting nog weinig transparant
Hoeveel geld besteedt de gemeente in Bezuidenhout-Midden en
-Oost aan bijvoorbeeld groenvoorzieningen, veiligheid en zorg?
Zijn wij het als bewoners eens over die verdeling en de hoogte
van dat budget? En zo nee: hoe kan het anders? Sinds anderhalf
jaar probeert een groep wijkbewoners inzicht te krijgen in hoe
de gemeente haar geld in de wijk uitgeeft.
Huisvuil ophalen, zwerfvuil verwijderen, parken en straten onderhouden, een dienstencentrum in standhouden, maatschappelijk
werk en huishoudelijke hulp ondersteunen, bij grote renovaties of
andere plannen inspraak organiseren. Je staat er misschien niet
altijd bij stil, maar alles wat de gemeente doet ten behoeve van
de wijk en haar burgers kost geld. Sinds begin 2015 zoekt een
groep van een tiental wijkbewoners uit hoeveel geld de gemeente jaarlijks in Bezuidenhout-Midden en -Oost besteedt. Dat
doet ze samen met ambtenaren van het stadsdeel Haagse Hout
en de afdeling Financiën van de gemeente. Budgetmonitoring
heet dit instrument. De idee is dat als burgers beter inzicht hebben in hoeveel geld de gemeente waaraan uitgeeft, ze ook beter
kunnen meedenken over de beslissingen van de gemeente en
kunnen opkomen voor de belangen van hun wijk.
Transparante gemeentebegroting
In Amsterdam-Oost is budgetmonitoring al goed ingeburgerd.
Sinds 2013 zit in de begroting van het stadsdeel ook een buurtbegroting, met daarin alle activiteiten die zijn gelinkt aan prioriteiten zoals die door de buurtbewoners zijn bepaald. In Den Haag
nam de gemeenteraad in 2014 een motie aan om de gemeentebegroting ‘transparanter’ te maken, dus zo op te stellen dat bewoners eenvoudig kunnen zien waar de gemeente geld aan uitgeeft
en wat dat voor de eigen buurt betekent.
Als eerste stadsdeel ging Haagse Hout samen met bewoners van
Bezuidenhout-Midden en -Oost de uitdaging aan en vroeg aan
alle stedelijke diensten en afdelingen hoeveel geld de gemeente
in Midden en Oost besteedt? ‘Dat weten we niet, en we kunnen

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat
Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl
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het ook niet gemakkelijk uitzoeken’, luidde het teleurstellende
antwoord. Dezelfde vraag werd vervolgens aan het stadsdeel
Haagse Hout gesteld. De reactie daar was dat er jaarlijks een budget is van ongeveer 9 miljoen euro waarvan een derde deel, dus
ongeveer 3 miljoen euro, naar Bezuidenhout-Midden en -Oost
gaat. Op de vraag waaraan die 3 miljoen euro wordt uitgegeven,
was het antwoord: openbaar groen, speelvoorzieningen en subsidie aan de welzijnsorganisatie VÓÓR Welzijn. Daarmee is echter
nog niet bekend hoeveel geld de gemeente in totaal in Bezuidenhout-Midden en -Oost besteedt.
Wijkbegroting
Uitgaande van de totale begroting van de gemeente Den Haag
(2,5 miljard euro) in relatie tot de verhouding van het aantal inwoners van Bezuidenhout-Midden en -Oost (13.000) en de stad
(515.000), zou er voor Midden en Oost een wijkbegroting moeten
zijn van ongeveer 63 miljoen euro. Trek je daar de uitgaven voor
algemeen gemeentelijke en niet-wijkgebonden voorzieningen
zoals musea vanaf, dan hou je in het geval van BezuidenhoutMidden en -Oost een wijkbegroting over van ongeveer 21 miljoen
euro per jaar. Met het traceren van de eerder genoemde 3 miljoen
euro is dus nog maar een fractie van de begroting transparant.
Hoe nu verder?
Ondanks de inspanningen van de wijkbewoners en de gemeenteambtenaren die bij het project budgetmonitoring betrokken
zijn, is er tot op heden nog geen volledig inzicht in hoeveel geld er
vanuit de gemeentebegroting van Den Haag is besteed in Bezuidenhout-Midden en -Oost. Om toch resultaten te kunnen boeken,
is ervoor gekozen om in plaats van naar de totale begroting te kijken, een aantal specifieke onderwerpen te selecteren en in gesprekken met de gemeente duidelijk te krijgen hoeveel geld
daaraan wordt besteed. De projectgroep Budgetmonitoring heeft
drie onderwerpen geselecteerd waarmee bewonersgroepen nu al
actief zijn: verkeersveiligheid, kinderspeelgelegenheden op het
Spaarwaterveld, in het Koningin Sophiepark en in de Van der
Wijckstraat en het welzijnswerk. Deze lijst met onderwerpen kan
worden uitgebreid. Heeft u suggesties, stuur deze dan in een mail
naar wijkberaad@bezuidenhout.nl
Door projectgroep Budgetmonitoring
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Bezuidenhout heeft twee wijkagenten: Ernst Käuderer en Hans van der Linde. Zij vormen de schakel tussen wijkbewoners en politie als het gaat om veiligheid. In deze rubriek houden zij u op de hoogte van wat er op dat gebied speelt in de wijk en wat u kunt
doen om uw eigen veiligheid en die van anderen zoveel mogelijk te waarborgen. Heeft u een vraag waarop u in deze rubriek
graag een antwoord van de wijkagenten wilt, stuur deze dan naar bezuidenhoutnieuws@gmail.com

De wijkagent over

Veilig op vakantie
Enkele jaren geleden, het liep tegen het
einde van een zonnige dag, stuurde de
meldkamer ons naar een woning waar
mogelijk werd ingebroken. De buren van
het betreffende pand hadden 112 gebeld,
omdat ze gestommel hoorden en dat was
vreemd want de bewoners hadden verteld
dat ze twee weken op vakantie zouden
zijn.
Omdat we wisten dat het pand aan de
achterzijde via een brandgang te bereiken
was, splitsten we ons op. Mijn collega nam
de straatkant voor zijn rekening, ik de achterzijde. Vanaf de hoek was het de vijfde
woning. In de brandgang telde ik de tuindeuren. De vijfde deur stond open. De achtertuin inkijkend zag ik een vuilcontainer
tegen de keukendeur staan. Het bovenlicht boven de keukendeur stond wijd
open.
In afwachting van een inmiddels opgeroepen collega met politiehond vatte ik post
achter een grote struik. Hier had ik zicht
op de gehele achterzijde van de woning.
Via de portofoon deelde mijn collega mee

dat aan de voorkant van het pand geen
sporen van braak of verbreking te zien
waren. Zeer waarschijnlijk had de inbreker
zich dus via het bovenlicht toegang tot de
woning verschaft en daarbij de vuilcontainer als opstapje gebruikt.
Na enkele minuten zag ik door de vitrage
heen een schim naar de keukendeur
lopen. De persoon klom op het aanrecht
en vanaf daar door het openstaande bovenlicht. Toen hij bijna op de vuilcontainer
stond, rende ik naar hem toe, pakte hem
vast, zei dat hij was aangehouden voor inbraak in een woning en deed hem de
handboeien om. Even later werd de inbreker overgebracht naar het politiebureau
waar de zaak verder is afgehandeld.
Tips
Gaat u op vakantie, vertel het dan uw
buren. Vraag iemand om iedere dag uw
post uit de brievenbus te halen en regelmatig de plantjes water te geven. Sluit uw
deuren goed af en zet ze altijd op het
nachtslot. Laat het huis er bewoond uit-

Ernst Käuderer (links) en Hans van der Linde.
(Foto: Willem Verheijen)

zien, bijvoorbeeld met enkele koffiekopjes
op tafel. Laat ’s nachts een lampje branden
op een tijdschakelaar. Laat geen tuingereedschap, ladders of vuilcontainers in uw
tuin staan; een inbreker zal hier dankbaar
gebruik van maken. Sluit de achtertuin af
en installeer een lamp met bewegingsmelder.
Rest ons u een prettige en veilige vakantie
toe te wensen.
Ernst Käuderer en Hans van der Linde

Omar Munie bij Anna’s Deli
Minister Asscher bij Anna’s Deli.
(Foto: Sharon Partoredjo)

De Haagse tassenontwerper Omar Munie
heeft eind mei een platform opgericht dat
vluchtelingen en werkgevers de kans wil
bieden om nader tot elkaar te komen. Op
26 mei organiseerde Munie, die zelf op 9jarige leeftijd voor het oorlogsgeweld in
Somalië naar Nederland vluchtte, in
Anna’s Deli in New Babylon een brunch
voor ruim vijftig genodigden.
Ook minister Lodewijk Asscher van Sociale
Zaken was van de partij. Na de toespraken
van de minister en enkele vluchtelingen
werden tassen geveild die Munie speciaal

voor deze bijeenkomst had gemaakt.
Anna’s Deli is van dezelfde eigenaar als

The Dutch Tailors, een zaak voor herenkleding die al een jaar in New Babylon is gevestigd en die als aanvulling daarop eind
april The Dutch Tailors Women opende.
Eind mei hield de damesmodezaak een try
out waarbij klanten met een kledingontwerpster hun eigen jurk konden ontwerpen. Het eindproduct wordt later op maat
en in de gewenste stof geleverd. The
Dutch Tailors Women denkt met deze sessies, naast een aanbod van confectie en
maatwerk, vernieuwend te zijn.
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Carmen van Voorthuijsen
Ambulant Pedicure
Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

06-24686076

Gediplomeerd pedicure

Snack GUL 03
Tegen inlevering van deze bon een Gulburger van 4 euro voor 3 euro, één burger
per bon (alleen afhalen) 070-347 10 42.
www.snackgul03.nl - Pahudstraat 156

MONIEK Hulp in de huishouding
Betrouwbaar en ruime ervaring
Mijn hulp Moniek is nog een aantal uur in de week beschikbaar.
Ze werkt hard en is betrouwbaar. U kunt haar bellen op
06 16 11 82 61. Referentie is mogelijk.

Binnenkort bestellen via de website van India Glory.
Wij bezorgen in de volgende steden: Den Haag (Ypenburg), Delft,
Leiden, Nootdorp, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer

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

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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Duurzaam Bezuidenhout

Bezuidenhout omsloten door zonneparken
U wilt wel, maar door omstandigheden kunt u geen zonnepanelen op uw
eigen dak leggen? Geen nood: er staan
twee projecten op stapel die ook voor
bewoners van Bezuidenhout interessant zijn. De zonneparken Groen Hofzicht en ’t Loo, samen goed voor ruim
14.000 zonnepanelen, dekken straks
namelijk de postcodes 2244, 2245,
2272, 2273, 2511, 2514, 2591, 2592, 2593,
2594, 2595 en 2596.

Als alles volgens planning verloopt, liggen er in het voorjaar van 2017 400 zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor van Aegon in Mariahoeve. De
belangstelling van bewoners uit Bezuidenhout, Marlot, Mariahoeve en Essesteijn voor deelname aan het project, is
zo groot dat een aantal bewoners uit
deze wijken heeft besloten onder de
naam Groen Hofzicht een coöperatie op
te richten. Het doel van deze coöperatie
is de realisatie, installatie en exploitatie
van het zonnepanelenpark op het dak
van het Aegon-kantoor. Voor dit project
kan iedereen zich inschrijven die woont
(koop en huur) of werkt (mkb en zzp'ers
met een kleinverbruikersaansluiting tot
10.000 kWh per jaar) binnen het gebied
van de postcodes 2591, 2592, 2593, 2594,
2272 of 2273.
Opbrengsten en kosten
Eigenaar van de zonnepanelen is de cooperatie. Een deelnemer aan het project
koopt met een paneel een aandeel in de
coöperatie en wordt daarmee lid van
Groen Hofzicht. De coöperatie verdeelt
de opbrengsten van het park naar rato
van het aantal afgenomen panelen. Wie
bijvoorbeeld vier van de 400 panelen
heeft gekocht, ontvangt aan het eind
van het jaar 1 procent van de totale opbrengst van het zonnepark. Een paneel
gaat ongeveer 335 euro, exclusief btw
kosten en wekt dertig jaar lang ongeveer 250 kWh per jaar op. De eerste vijftien jaar ontvangt de koper hiervoor
42,50 per jaar, hoeveel daarna hangt af
van de regelingen en energieprijzen die
dan gelden. Na ongeveer acht jaar zijn

de panelen terugverdiend en kan de opbrengst in de resterende zeven jaar als
'winst' worden gezien (cijfers ter indicatie). Aegon betaalt de aansluitkosten op
het elektriciteitsnet en geeft de coöperatie gratis het recht op gebruik van het
dak. De dakbedekking is in zijn geheel
vernieuwd.
Inschrijven
Meer informatie over dit project is te
vinden op de website van de coöperatie
Groen Hofzicht www.groenhofzicht.nl.
Hier kunnen geïnteresseerden zich ook
aanmelden voor de nieuwsbrief. Zodra
de inschrijving voor dit project is geopend, ontvangt men daar via onder
meer de nieuwsbrief, website en Bezuidenhout Nieuws bericht van. Groen Hofzicht is ook te volgen via Facebook en
Twitter.
Zonnepark ‘t Oor
Eind mei maakte de gemeente Den
Haag bekend dat Energie van Hollandsche bodem een zonnepark zal realiseren op het zuidelijke gedeelte van ‘t Oor,
een terrein aan de Loolaan. Hier komen
13.680 zonnepanelen te liggen die tussen de 400 en 600 huishoudens van
groene stroom kunnen voorzien. Voor
het project kan iedereen (particulieren
en ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting tot 10.000 kWh per jaar)
zich inschrijven die woont of werkt in

Op het dak van Aegon: v.l.n.r. Max Koninkx van
de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout, Marjolein Breed van Aegon en twee initiatiefnemers
van Coöperatie Groen Hofzicht.

een van de postcodegebieden:
2244,2245, 2511, 2514, 2591, 2592, 2593,
2594, 2595 en 2596.
Anders dan bij het project Groen Hofzicht komen de panelen van ’t Oor niet
op een dak maar op een installatie
boven de grond te staan. In de ruimte
om en onder de zonnepanelen komt
nieuwe beplanting die aantrekkelijk is
voor insecten, bijen en vlinders. Daarnaast wil Energie van Hollandsche
bodem de bodem laten begrazen door
schapen, het liefst door een lokale of regionale schaapskudde. Het is de bedoeling dat het zonnepark in de zomer van
2017 werkt.
Energie van Hollandsche bodem heeft
met haar plan de aanbesteding van de
gemeente gewonnen om dit terrein te
verduurzamen. De gemeente kocht het
terrein enkele jaren geleden van de Nederlandse Spoorwegen om er een grootschalig zonnepark te (laten) realiseren.
Ga voor meer informatie over het zonnepark 't Oor naar de website
www.evhb.nl
Door werkgroep Duurzaam
Bezuidenhout
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Huis verkopen?
Voor woningen met
achterstallig onderhoud
ook de juiste oplossingen
Door opleving huizenmarkt
behoefte aan nieuwe en
leuke woningen in de verkoop
Heldere presentatie en
professionele foto’s Funda

Nieuwe woningen worden
ook snel weer verkocht
We komen graag vrijblijvend
langs voor een gratis
waardebepaling
Eerlijke courtage
en lage opstartkosten

De Eerensplein 8 Den Haag
+31 (0)70 30 40 141
www.are.nl

De makelaar in het Bezuidenhout
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Panorama Bezuidenhout

‘Ordinaire kijkkast’ kende geen lang leven
Wist u dat Den Haag al een panoramagebouw had, nog voor het beroemde Panorama Mesdag? Een lang leven was dit
gebouw met een geschilderd ronddoek
van 120 bij 15 meter niet gegund. Na nog
geen zes jaar werd het stijlvolle gebouw
gesloopt.

In de 19e eeuw boden panorama’s, rondvormige schilderijen met vergezichten in
alle windrichtingen, de toeschouwer een
magische illusie van de werkelijkheid. De
kolossale doeken gaven de kijker een
unieke blik op historische gebeurtenissen
of lieten hem genieten van bijzondere
landschappen. In vele grote Amerikaanse
en Europese steden schoten de speciaal
voor deze ronddoeken ontworpen gebouwen als paddenstoelen uit de grond. Ook
Nederland ontkwam niet aan deze ‘panoramania’. Amsterdam raakte in 1803 als
eerste besmet met dit virus. Rotterdam
volgde pas in 1880 met een panoramische
kijkkast. En weer een jaar later maakte
Den Haag kennis met de bioscoop van die
tijd, een statische versie van het huidige
Omniversum.
Slag bij de piramiden
Op 31 juli 1881 aan de Bezuidenhoutseweg,
op de plek waar later het onderkomen van
het Ministerie van Economische Zaken zou
komen, opende de Haagsche Panorama
Maatschappij het in romantische neo-stijl
opgetrokken gebouw. Het enigszins pompeuze object ondervond bij meerdere bewoners van het deftige Bezuidenhout
weinig sympathie. De waarde van hun huizen zou weleens kunnen kelderen door de
komst van zo’n ‘ordinaire kijkkast’.
Het eerste en meteen het laatste vertoonde doek was ‘Slag bij de piramiden’
van de Franse panoramaschilder Charles
Langlois. Voor de in die tijd forse entréeprijs van 99 cent mochten de bezoekers
zich een poosje wanen op het slagveld bij
de grafkelders van de Egyptische farao’s,
waar op 28 juli 1798 de Franse keizer Napoleon de strijd aanbond tegen de Turken.
Op internet circuleert de naam Emile Wauters als de maker van het ronddoek in het

Het door de Haagse
architect H. Wesstra
ontworpen Bezuidenhoutse panoramagebouw, omzoomd door
een vijfduizend vierkante meter plantsoen, tegen het decor
van het Haagse Bos.

Bezuidenhoutse Panorama. Uit het goed
gedocumenteerde boek ‘Het Panorama Fenomeen’ blijkt dat de Haagsche Panorama
Maatschappij in eerste instantie de schilders Herman ten Kate en Charles Rochussen vroeg een ronddoek te maken. Omdat
die daar geen zin in hadden, werden de
Franse panoramagrootmeesters Paul Philippoteaux en Édouard Detaille benaderd.
Toen die op hun beurt lieten weten geen
tijd te hebben, werd, vanwege de tijdsdruk
in verband met de geplande opening van
het panoramagebouw, de oplossing gevonden in een doek van de toen inmiddels
overleden Charles Langlois, dat in een Parijs’ depot lag opgeslagen.
Weinig lovende kritieken
Zo groots als het voor de ‘eeuwigheid’ gebouwde Bezuidenhoutse Panorama zijn
deuren had geopend, zo roemloos ging het
bij gebrek aan belangstelling korte tijd
later dicht. Was het ‘ooggetuigenverslag’
van de historische gebeurtenis in Egypte
een ver-van-mijn-bed-show? Was de toegangsprijs te hoog? Lag deze statische
bioscoop te ver buiten het toenmalige
centrum van Den Haag? Zeker is dat de
weinig lovende kritieken in de dagbladen
(‘Dit gaat niet hooger dan eene kermisvertoning’) geen positieve bijdrage hebben
geleverd aan het succes van de onderneming.
Hoe het ook zij, Den Haag was gewoon te
laat met zijn panoramagebouw. Aan het

begin van de 20e eeuw was de belangstelling voor dit soort vermaak voorbij; tegen
de opkomende concurrentie van de bewegende film en de geïllustreerde bladen
met hun foto’s van de actuele geschiedenis viel niet op te boksen. Nog geen zes
jaar na de feestelijke opening viel het doek
voor het Bezuidenhoutse panoramagebouw, dat in januari 1887 werd afgebroken.
Panorama Mesdag
Het Panorama Mesdag aan de Zeestraat,
dat op 1 augustus 1881 – een dag na de
opening van het Bezuidenhoutse panoramagebouw – het licht zag, leek eenzelfde
lot beschoren. Het bestuur van De Brusselse Société Anonyme de Panorama Maritime de la Haye had al in 1885, minder dan
vier jaar na de opening, besloten de vennootschap op te heffen en het gebouw te
veilen. Dankzij de rijkdom van het echtpaar Mesdag, dat het door hen geliefde
project opkocht, jarenlang financierde en
tenslotte aan de Staat schonk, bleef de
door Hendrik Willem Mesdag gemaakte
panoramische afbeelding van Scheveningen voor het nageslacht bewaard.
Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)
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1e Haagse Hedendaagse

Wat: Kunstmarkt & Jazz

Waar: Koningin Marialaan

Wanneer: 20-8-2016/10.00 tot 19.00 uur
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Bezuidenhout-West Nieuws

Bezuidenhout-West, een bijzonder broertje
Een primeur voor Bezuidenhout Nieuws. Vanaf dit nummer zullen ook twee pagina’s met berichten over Bezuidenhout-West worden opgenomen. Daarmee is letterlijk een brug geslagen tussen de Bezuidenhouters aan beide
kanten van de Utrechtsebaan. Een welkomsportret.

Bezuidenhout-West is het broertje van Bezuidenhout-Midden en -Oost. Een stedelijk
eiland omzoomd door infrastructurele
werken: in het noorden de tunnelbak van
de Utrechtsebaan, in het zuiden het spooremplacement van Den Haag Centraal, in
het oosten het Schenkviaduct en in het
westen het Prins Bernhardviaduct.

einde aan. In de wederopbouwfase heette
het gebied Bezuidenhout C. Het werd uiteindelijk Bezuidenhout-West, een wijk die
nu ongeveer 3.000 inwoners telt, waarvan
ongeveer de helft van niet-westerse afkomst. Zij wonen in een mengeling van
jaren 1930 portiekwoningen en jaren 1970
sociale woningbouw.
De leefbaarheid in West mag dan onder
druk staan door de invloed op de lucht- en
geluidkwaliteit van de omringende verkeersinfrastructuur, met de levendigheid
in de wijk is het prima gesteld. Volgens
een klanttevredenheidsonderzoek uit 2015
van Haag Wonen, eigenaar van 877 sociale
huurwoningen in West, geven de bewoners de wijk een 7,1 als het gaat om ‘tevreden over de woonomgeving’ en een 6,9 als
het gaat om ‘thuisgevoel in de buurt’.

In 1855 ging hier de eerste schop de grond
in en ontstond een wijk met grandeur. Artsen, leraren, de gegoede middenstand vestigden zich hier. Een aantal per vergissing
gedropte bommen maakten daar een

Vooral de zes speelpleinen verspreid door
de wijk en het basketbalveld aan de voet
van de 77 meter hoge Witte Anna zorgen
voor gezelligheid. En als binnenkort het

Haags Startstation Erasmuslijn in gebruik
wordt genomen en het Spoorpark aan de
Laurens Reaalstraat af is, kun je in Bezuidenhout-West, zo is de verwachting, verrassend lekker wandelen, spelen of
picknicken. Dat de wijk rijk is aan bewonerskunst, blijkt ook uit de door kinderen
opgefleurde poorten en vuilnisbakken, de
schilderingen op de waterzuiveringssilo en
de met mozaïek ingelegde bank aan het
Jan van Riebeekplein. Heeft Van Gogh toch
zijn sporen achtergelaten toen hij tussen
1881 en 1883 aan de Schenkweg woonde.
Door Christof Thönis (tekst) en
Rabia Yesildag (foto’s)
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TIMBER
INSTALLATIE EN ONDERHOUDSBEDRIJF

Loodgieterswerk
Dakwerk
CV Installatie
Verbouwingen
Totaal onderhoud

Edith Pedicure

Maystraat 106 - 2593 VZ Den Haag - T: 06-43432262
www.timberonderhoud.nl - info@timberonderhoud.nl
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dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond
Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25
Voor afspraak bellen op (070) 3477297

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.

MONTAGEBEDRIJF

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!

www.denhaag.nl/graffiti
Maystraat 38 - 2593 VW Den Haag - 070 385 95 69
0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl
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Bezuidenhout-West Nieuws

Wijkcentrum Bezuidenhout-West bruist
In het Wijkcentrum Bezuidenhout-West
aan het Jan van Riebeekplein 90 vinden
dagelijks diverse activiteiten voor en
door de buurt plaats. Zowel jong als oud
kunnen er terecht.
Zo komt elke maandagochtend de handwerkgroep bij elkaar. Elke dinsdagochtend is er Nederlandse les. Op de

dinsdagavonden oefent niet alleen de
brassband, maar bereidt ook de kaartclub zich voor op de competitie. Elke
woensdagochtend is er koffieclub. De
sportzaal wordt elke dag gebruikt, op
donderdagochtend zijn er zelfs twee
groepen. De complete overzichten van
alle activiteiten vindt u bij de ingang van
het wijkcentrum.

Moestuintjes doen het goed
Eigen groenten en fruit verbouwen is hip.
Mede dankzij de moestuintjes van Albert
Heijn heeft Bezuidenhout-West sinds kort
ook een heuse buurttuin. In de achtertuin
van het wijkcentrum staan elf moestuinbakken. Die zijn geplaatst door de gemeente en worden vooral door kinderen
verzorgd.

wel zo enthousiast dat ze naar huis rennen om hun eigen moestuintjes te halen.
Samen zetten we ze in de grond. 'Misschien kunnen we er over een paar
weken wel samen van eten, juf!'

'Juf Rabia, wat bent u aan het doen?!'
Riham en Basid kijken me vol spanning
aan. 'Ik ben de plantjes water aan het
geven. Door het warme weer hebben zij
ook dorst gekregen.' De kinderen knikken
instemmend, maar willen meer weten.
'Welke moestuintjes heeft u allemaal?'
Als ze horen dat er aardbeien- en radijsplantjes in de grond staan, kijken ze verbluft. De smaak van koriander kan
minder bekoren, maar de kinderen zijn

Geslaagde Straatspeeldag

Heeft u zelf een leuk idee voor een activiteit in Wijkcentrum Bezuidenhout-West,
neem dan contact op met Jaap de Wit of
Helen Baun: 070 – 2052550.
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Woont u in een bovenwoning? Heeft u
groene vingers? Al eens gedacht aan een
moestuinbak? Kom eens kijken achter
het wijkcentrum. Er zijn nog bakken vrij.
Door Rabia Yesildag (tekst en foto)

Basids voorspelling komt uit: de eerste radijs
kan worden geoogst.

Help mee met
wijkprogramma
Het stadsdeelkantoor Haagse Hout is
bezig met de uitvoering van het wijkprogramma voor Bezuidenhout-West. Hierbij
gaat het onder meer om activiteiten op
het gebied van jeugd en onderwijs,
wonen, bedrijvigheid, leefbaarheid en veiligheid in de periode 2016-2019. Het programma is tot stand gekomen in
samenwerking met veel wijkbewoners.
Een deel voert de gemeente uit, maar u
kunt ook meedoen, meedenken en meepraten. Weten hoe? Bel Jaap de Wit: 070 –
2052550.
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Ontdek de leukste Scandinavische
mode en musthaves voor in huis
Northbound Store in New Babylon
with love from the Nordics…

MEESTERLIJK IJS

Luister naar onze reclame op
Radio West en win een ijstaart!
Theresiastraat 41 - 2593 AA Den Haag - 070 4158757
www.ijssalonluciano - lucianosdenhaag@gmail.com
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Trees
Last week I rode tram 6 to
Leidsenhage and had a
distinct feeling that something was missing in
the cityscape. It wasn’t
until I returned to Bezuidenhout that I realized
what it was: trees. As if
honoring the nearby Haagse Bos, our
main corridors are prominently lined
with green leafy trees.
And then there are flowering trees. Picture the Japanese cherry blossoms on
tree-lined streets such as Van Imhoffstraat that dazzle passersby with their
sweep of color each spring.
I’m not the only Bezuidenhouter thinking about trees. I asked artist Evangelos Kalogeropoulos about his
upcoming exhibition at the Christus
Triumfatorkerk for Parels in Bezuidenhout. Ends up the artwork he created
for this show explores the connections
between humans and trees.
A recent transplant from Greece, Evan-

gelos went on to explain: Trees are immobile and firmly rooted in the
ground. They cannot uproot and move
should they desire a change or need to
flee danger. In contrast, humans are
mobile but also have roots that connect them to their sense of place.
As a transplant myself, his words
stayed with me as I walked down our
tree-lined streets. How long does it
take to unfurl your roots? Perhaps
those neighborhood trees serve another purpose - a testament to steadfastness in an increasingly mobile
world.
Artwork by Evangelos Kalogeopoulos
and Adriaan Sala was on display in the
Christus Triumfatorkerk during the
Parel Route. Also viewable June 21 and
23 between 12:00pm - 2:00pm
By Kristin Anderson
www.authorkristinanderson.com

Did you
know that…
the BK football tournament
will be organized for the fifth time in
the Sophiepark on Sunday, June 26?
The tournament is open for boys and
girls ages 4 to 12 years. The day starts
at 12:30pm with team registration
and ends around 6:00pm, including a
prize ceremony. After the sports activities there will be a neighborhood
barbecue and drinks at Café PAN. For
more details go to
www.sophiepark.nl

●●●

there will be a Vitality Market
at the Pop-up park on the Prinses
Beatrixlaan on Tuesday, June 21? The
market will offer tasty snacks, lifestyle coaches and organic and local
products. The initiators of this new
event are MN and the Green Business
Club Beatrixkwartier.

●●●

the Malietoren will receive new
glass on Saturday July 2 and August
27? Traffic on the Bezuidenhoutseweg
and Boslaan will be partially detoured. On July 2, the glass will be removed and replaced by temporary
glass. The final glass will be placed on
27 August.

●●●

Through the eyes of expats

there might be still time to register for the ‘Van Gogh along the
Schenk’ walk on Sunday, June 19? For
more information and registration
call: 06-26668727.

●●●

on the field at the Prinses
Beatrixlaan you can play beachvolleyball again? Take a look at www.beabeach.nl under reserve if the field is
available at the desired time and then
send an email to beach@vvhaaglanden.nl. Playing is free!

●●●

The reopening of the WTC The Hague
on the Prinses Beatrixlaan will be celebrated with the exhibition ‘The Hague
through the eyes of expats’. The organizer, the Expatriate Archive Centre, wants
to build a bridge between people for
whom The Hague is a temporary home
and people born and raised in The

Hague. A visit to the exhibition is a
great way to rediscover the city. Things
the Dutch consider commonplace are
given new value when seen through
the fresh perspective of the expat.
The exhibition is open until June 30 on
the second floor of the WTC The Hague.
(Foto: Robert Boer)

For more news check
www.bezuidenhout.nl
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Lunchroom & Catering
Theresiastraat 142 - Den Haag - 070 385 82 61
www.nieuwengelhard.nl

Iedere dag een compleet ontbijt
inclusief verse jus en koffie
voor € 6,95. Voor de
zomermaanden heerlijke
verse fruit- of groenteSMOOTHIES, of IJs
koffie van Illy.
Wij bezorgen al uw broodjes
♥ 13 smaken verse thee
♥ Gratis WiFi
♥ Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen
♥ Ook zondag geopend
♥ Een baby verschoontafel voor onze allerjongste gasten.
Lekker koffie drinken met een gebakje.
O.a. appeltaart, kwarktaart, carrottaart, cheesecake,
chocolade truffel of chipolatataart.

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

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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Buurman John
Inbraak
Het duurt niet lang meer, of de dagen
worden alweer korter. Veel mensen willen daar niet van horen: ‘Geniet van de
lange dagen, de zomer breekt aan! Doe
niet zo negatief!’
Behalve de politie in onze wijk. ‘#Donkere Dagen Offensief is weer gestart,’
twitterden onze wijkagenten eind vorige maand al. Met de boodschap: sluit
ramen en deuren goed af, om inbraak
en insluiping te voorkomen. In de wintermaanden maken dieven en inbrekers
dankbaar gebruik van het duister.
Wintermaanden? Als de dagen weer
gaan korten, breekt juist de zomer aan!
Misschien moet de politie ook maar
een ‘Lichte Dagen Offensief’ beginnen,
want dat is natuurlijk wat onze agenten bedoelen: juist als de temperaturen
stijgen, laten de wijkbewoners hun
ramen en deuren vaker openstaan.
‘Even op zolder iets halen? Vergeet niet
uw terrasdeur af te sluiten. Voorkom insluiping’, twitterden de agenten in onze
wijk nadat het in mei al even hoogzomer leek. ‘Noem me naïef, maar dit lijkt
me overdreven’, reageerde een buurvrouw op Twitter.
Ik zou weleens willen weten hoe vaak
een Bezuidenhoutse insluiper via de
tuin even een huis in glipt waar mogelijk gewoon iemand thuis is. Veel tuinen
in onze wijk zijn binnentuinen, vanaf de

straat niet zonder moeite te bereiken. En
als inbrekers ergens een hekel aan hebben dan is het ergens moeite voor doen:
het zijn natuurlijk luie donders, anders
zouden ze wel werken voor hun geld,
maar ze staan ook graag niet ergens al
te lang aan terrasdeur te prutsen om
binnen te komen.
Zelf woon ik één hoog boven zo’n binnentuin, weinig te vrezen, zou je zeggen,
toch sluit ik de balkondeur meestal af
als ik het huis uit ga. Het tuimelraam
van de badkamer laat ik zelden op een
kier staan, en het schuifraam aan de
voorkant doe ik dicht voor ik vertrek.
Overdreven? Ik weet het niet.
Inbrekers heb ik in ieder geval nog buiten de deur weten te houden. Inbrekers
die wel degelijk in onze buurt rondlopen, blijkt wel uit de meldingen van de
politie.
Dus als ik het huis uit ga, draai ik alle
drie de sloten op mijn voordeur (voorzien van anti-inbraakstrip) dicht, ook als
ik maar even naar de supermarkt of de
glasbak ga. Beetje overdreven, dat wel,
maar toch beter dan naïef.

Wist u dat…
● ● ● op zondag 26 juni in het Koningin

Sophiepark alweer voor de vijfde keer
het Bezuidenhoutse Kampioenschap
Voetbal voor jongens en meisjes van 4
t/m 12 jaar uit de buurt wordt gehouden? Iedereen kan meedoen. Het maakt
niet uit of je op voetbal zit of niet. Als je
maar van een sportieve partij voetbal
houdt. Na het sportieve deel is er natuurlijk weer een gezellige buurtborrel
en barbecue verzorgd door Café PAN.
● ● ● Elles Pleijter, naast redacteur van

Bezuidenhout Nieuws ook theatermaakster is? Op 2 juni was stadsdeel
Laak een van de winnaars van de Vitaliteitsaward 2016, met een muziektheaterproject voor senioren van Pleijter.
● ● ● Will van Aggelen, in het verleden

teken- en schilderdocent in het Wijk- en
Dienstencentrum, een historische
roman heeft geschreven? Het boek
heet Kinderen van de weduwe.
● ● ● het pop up-park aan de Prinses

PS Op de dag dat ik dit stukje schreef,
meldde de politie een inbraak en twee
pogingen bij mij om de hoek. Aan de
buurvrouw antwoordden de agenten
dat er vaak aangiftes van snelle insluipers binnenkomen.

Beatrixlaan op 21 juni het podium is
voor de eerste Vitaliteitsmarkt? Dat is
inclusief de aanwezigheid van lekkere
hapjes, lifestyle coaches, biologischeen streekproducten en aandacht voor
bewegen. De initiatiefnemers zijn: MN
en de Green Business Club Beatrixkwartier.
● ● ● op de zaterdagen 2 juli en 27 au-

Beabeach
De Beabeach bedrijvencompetitie is weer gestart. Op 7 juni traden twaalf teams aan die 4
tegen 4 strijden om twee gewonnen sets. Afgelopen jaar wonnen KPN en CB&I respectievelijk het voor- en najaarstoernooi. Ook buiten
de competitie om kan er op het veld aan de
Prinses Beatrixlaan worden gevolleybald. Kijk
even op www.beabeach.nl onder reserveren of
het veld op het door u gewenste moment beschikbaar is en stuur dan een mail naar
beach@vvhaaglanden.nl. Spelen is gratis!
Goede volleyballen zijn eventueel te huur.
Op 21 juni is er tijdens de Vitaliteitsmarkt in
het pop up-park een clinic beachvolleybal die
gegeven wordt door een topvolleyballer.

gustus de Malietoren nieuw glas krijgt?
Verkeer op de Bezuidenhoutseweg en
Boslaan moet dan gedeeltelijk omrijden. Op 2 juli wordt het glas eruit gehaald en vervangen door tijdelijk glas.
Op 27 augustus wordt het definitieve
glas geplaatst.
● ● ● u zich (misschien) nog kunt in-

schrijven voor de wandeling Van Gogh
langs de Schenk op zondag 19 juni?
Voor meer informatie en opgave: 0626668727.
Zie voor al het nieuws in de wijk:
www.bezuidenhout.nl
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Oog voor detail
Het detail in de vorige editie is door maar liefst twinitig
mensen herkend. De klok bevindt zich aan de woning op
de hoek van Van Reesstraat en Sibergstraat. Cristina Lucaciu kan de boekenbon ter waarde van 15 euro ophalen in
het Wijk- en Dienstencentrum, aan de 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.

Straatspeeldag
een topper
In de Jacob Mosselstraat vermaakten zich zo’n 130
kinderen uitstekend op Nationale Straatspeeldag.
En zo waren er meer straten in de wijk waar het op
9 juni supergezellig was. (Foto: Fred Geelen)

