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Wat gaan we doen met het wijkbudget?

QM Studios aan de Koningin Marialaan gereed

‘Zwaarmoedig in verband met de oorlogsberichten’

Bezuidenhout-West Nieuws



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

UW SPECIALIST IN MAATWERK TRAPLOPERS
De traploper heeft een comeback gemaakt. Bij ons vindt u moderne, landelijke, elegante, stoere of kleurrijke lopers! In vlakgeweven wol,  
veloursachtige kwaliteiten of sisal, alles is mogelijk. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Traplopers geven uw trap een warme, sfeer-
volle en luxe uitstraling. Ook de traproeden zijn er in vele soorten en maten. Het leggen van een traploper is inmiddels een ouderwetse ambacht 
geworden. Het maken gebeurt nog op de klassieke wijze; de traploper wordt handmatig ingenaaid aan onze werkplaats. Vervolgens wordt de 
loper thuis op uw trap vastgezet met roeden. Dit vergt veel geduld en precisie, met de vakkennis van Deco Home Briedé wordt uw trap een 

kunstwerk. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren.

VAN PAASCHEN
MAKELAARDIJ

LAAN VAN NIEUW OOST-INDIË 1    2593 BH DEN HAAG    INFO@VANPAASCHEN.NL    VANPAASCHEN.NL

LOOKING FOR THIS VIEW..? WE CAN HELP YOU WITH THIS REQUEST!

fSHARP RATES     SALES     PURCHASE     RENTAL     VALUATIONS     EXPATS

ZOEK JE DIT UITZICHT..?
DAN KUNNEN WIJ JE ACTIEF HELPEN!

SCHERPE TARIEVEN     VERKOOP     AANKOOP     VERHUUR     TAXATIES     EXPATS
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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 59 wordt bezorgd
in de week van 8 - 15 december 2017. 
Deadline kopij en advertenties: 
22 november.

Redactie
Jos Heymans (hoofdredactie), 
Eric Stins (eindredactie) 
Marjon Damen, Roeland Gelink, 
John Hermse, Mark Hoogland, 
Elles Pleijter, Evelien ter Meulen, 
Sauvine Vos

Fotografie
Koen de Lange, Willem Verheijen

Vormgeving 
Leo Leeflang

Drukwerk 
Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 
Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-
sief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gel-
den aantrekkelijke kortingen. De kosten
voor het opmaken van een advertentie
zijn €12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven
www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-
krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@ziggo.nl.
Robert Boer: 06-24 76 68 81 of
robert.boer@ziggo.nl

Adres
Johannes Camphuijsstraat 25
2593 CH  Den Haag
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 
toestemming van de redactie worden
overgenomen.
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www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

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

TURKS RESTAURANT

Een gezellig familierestaurant 
sinds 1980, het adres voor de rijke
Turkse keuken en gastvrijheid.

Theresiastraat 208 - 2593 AV  Den Haag
(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl
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Buurthuis PuntZuid
vreest voor toekomst
Het dreigende verlies van het onderkomen aan de Van
Heutszstraat 12 maakt het voorbestaan van het Buurthuis
van de Toekomst PuntZuid onzeker.
In de drie jaar sinds de start in september 2014 heeft Punt-
Zuid bewezen te voldoen aan een behoefte in de wijk. Zo'n
200 wijkbewoners maken nu gebruik van het gevarieerde
aanbod van cursussen en workshops die in het oude
schoolgebouw worden gegeven, van musicallessen tot ge-
boortetraining. Ook het Buurtpreventieteam Bezuiden-
hout en de jeu-de-boule-groep Les amis de Fanny zijn er
gevestigd. “Het is echt een centrum voor en door de buurt,
dat bovendien financieel self supporting is”, vertellen se-
cretaris Will Wilhelmy Damsté en penningmeester Harold
Thijssen. Mathilde Saadhoff vindt PuntZuid ideaal voor

Zo'n 70 klanten en kennissen van Joey Brouwer, eigenaar
van Joe's Shop in de Theresiastraat, lieten zich vorige
maand een liefdadigheidsdiner in de Christus Triomfa-
torkerk goed smaken. De in alle opzichten geslaagde
avond leverde 1.460 euro op, die Joey Brouwer inzet voor
de vernieuwing van een weeshuis in Sri Lanka. Gezien
het succes volgt in november opnieuw een diner.

Met ingang van dit nummer is Fred Geelen gestopt als hoofdre-
dacteur van Bezuidenhout Nieuws. Fred was de afgelopen vijf jaar
hoofdredacteur en door zijn inzet en enthousiasme is de wijkkrant
uitgegroeid tot het mooie blad dat u nu in handen heeft. De re-
dactie bedankt Fred voor het vele werk en de prettige samenwer-
king de afgelopen jaren. Jos Heymans heeft het stokje van Fred
Geelen overgenomen en is nu hoofdredacteur van Bezuidenhout
Nieuws. 

Bromtoon in de wijk
Begin juni verscheen op de app Nextdoor (meer informatie
over deze app verderop in dit nummer) een bericht van een
buurtbewoonster die ’s nachts vaak een doordringend laag
geluid hoort. Hierdoor slaapt zij slecht. Het geluid lijkt op
een pomp en heeft een lage, dreunende frequentie. Op de
vraag of meer mensen last van dit geluid hadden, kwamen
enkele reacties uit de omgeving Juliana van Stolberglaan,

Schenkkade. Inmiddels is er contact geweest met de ge-
meente en met GGD. Het is echter nog niet duidelijk waar
het geluid vandaan komt. Als er meer ontwikkelingen zijn
dan zal daar in een volgend nummer van Bezuidenhout-
Nieuws aandacht aan worden besteed. In de tussentijd
kunnen mensen die dit geluid ook horen dit melden bij het
wijkberaad via wijkberaad@bezuidenhout.nl.

Joe's Shop helpt 
weeskinderen met 
liefdadigheidsdiner

Nieuwe hoofdredacteur 
Bezuidenhout Nieuws.

Joey en zijn staf van vrijwilligers schotelden 70 gasten een
Sri Lankaans diner voor.  

haar hardloop-, yoga- en pilates-trainingen. “Makkelijk toe-
gankelijk, laagdrempelig en dicht bij het Haagse Bos”.
Als een donderslag bij heldere hemel kwam net voor Pink-
steren de aankondiging dat PuntZuid het onderkomen per
1 september zou moeten verlaten, omdat de gemeente er
weer een school in wil onderbrengen. Die datum is inmid-
dels al twee keer verschoven, maar PuntZuid vreest voor
het voortbestaan. De afdeling Vastgoed van de gemeente
liet weten dat het voorste deel van het pand eventueel kon
worden gehuurd voor 7.000 euro per maand. Voor het
buurthuis is dat echter onbetaalbaar. “Het is bizar dat dit
gebeurt, terwijl het buurthuis er is gekomen op verzoek
van de gemeente. Wij hopen dan ook nog steeds dat wij dit
gebouw kunnen blijven gebruiken”.



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 bege-
leiding 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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

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.

Buurthuis PuntZuid

Van Heutszstraat 12

2593 PJ  Den Haag

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97



B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  O K T O B E R  2 0 1 7 7

De Haagse Sportvereniging VUC aan
Het Kleine Loo 1 in Mariahoeve, is op
zoek naar gastheren of -dames. VUC is
op zoek naar oudere dames of heren die
bereid zijn om op zaterdag, eventueel in
deeltijd, de wedstrijdtafel te bemannen.
De bedoeling is dat die personen de
scheidsrechters en de trainers/leiders
de tegenpartij ontvangen, de sleutels
van de kleedkamers uitreiken en de li-
monade regelen voor de kinderen. Voor
verdere inlichtingen kunt u contact op-
nemen met 
Mevr. Emmy van Drunick, 
telefoonnummer 06-13749531

Naast de geplande overkapping van de Utrechtsebaan tus-
sen de Theresiastraat en de Bezuidenhoutseweg komt er
een extra overkapping ter hoogte van het Haagse Bos.
Achter de Malietoren wordt de oversteek vanuit het
Haagse Bos naar de Koekamp met 20 meter verbreed.
Hierdoor ontstaat er een bredere en groenere verbinding
tussen het Haagse Bos en het Malieveld. Volgens de ge-
meente Den Haag krijgt hiermee een ‘belangrijke stadsen-
tree weer de allure’ die het verdient. Uitvoering start in
2018.

VUC zoekt 
vrijwilligers

Utrechtsebaan krijgt nog 
een extra overkapping

 

  

    

Van Hoogstratenschool viert eeuwfeest met circus

Bron: gemeente Den Haag.

Met onder meer een zelf gemaakte circus-
voorstelling vierde de Van Hoogstraten-
school in de laatste week van augustus
het honderdjarig bestaan. Leerlingen tra-
den op als circusartiesten. De christelijke
basisschool is steeds met de tijd meege-
gaan. In de klas zijn leesplank en krijt inge-
wisseld voor het nieuwste digitale
schoolbord en op het dak zorgen zonnepa-
nelen voor schone energie. Als Brede
Buurtschool doet de Van Hoogstraten-
school ook meer voor de wijk in de vorm
van extra sportlessen en een breed cultu-
reel aanbod.



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

Het verhaal van wijn

-  
-  

 

    
     

    
    

    
   

    
    

    

 
 

 

Theresiastraat 119  2593 AE  Den Haag
Tel: 070 - 385 72 00

www.ijssalonmelbalino.nl
ijssalonmelbalino@yahoo.com

Stem op Initiatief Verdeling budget
Welk initiatief zou u graag gerealiseerd willen zien? 
U kunt één initiatief kiezen. 

Kies één van de volgende antwoorden

n    Zorgcoöperatie Bezuidenhout 

n    Aanpak meeuwenoverlast 

n    Groene Daken Bezuidenhout 

Als wijk mogen we zelf beslissen hoe het budget verdeeld
wordt. Het is mogelijk om één initiatief te realiseren (door
bewoners het vaakst gekozen is), maar het budget kan ook
over twee of alle drie de initiatieven verdeeld worden.

Wat heeft uw voorkeur?

Kies één van de volgende antwoorden

n    100% van het wijkbudget naar het initiatief waar het
         meest op gestemd is. 

n    60% van het budget naar het meest gekozen 
         initiatief, en 40% naar het initiatief dat op de 
         tweede plaats is gekomen. 

n    50% naar het meest gekozen initiatief, 25% naar 
         het initiatief op plaats 2, en 25% naar het initiatief 
         op plaats 3

Tot slot vragen we u om de vier cijfers en twee letters van
uw postcode in te vullen, om misbruik van het stemformu-
lier te voorkomen. Uiteraard wordt uw stem vertrouwelijk
verwerkt en blijft u anoniem. Vul uw postcode in met 
4 cijfers en 2 letters, bijvoorbeeld 2593 CH. 

Papieren stemformulier inleveren tot 28 oktober 
in Wijk en Dienstencentrum  Johannes Camphuijsstraat 25. 

Tot slot

Stemformulier Wijkbudget
1 2

3
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Het wijkbudget wordt door de gemeente Den Haag be-
schikbaar gesteld om de betrokkenheid en invloed van be-
woners in hun wijk te vergroten. In andere plaatsen zijn
goede ervaringen opgedaan. Het budget van 50.000 euro
geldt voor een periode van vier jaar en is vrij te besteden.
De wijkbewoners beslissen zelf waaraan het geld wordt
uitgegeven en wie verantwoordelijk wordt voor de uitvoe-
ring van de activiteiten.

Proef
Bezuidenhout is een van de zes Haagse wijken die dit jaar
bij wijze van proef als eerste met het wijkbudget aan de
slag mogen gaan. “Bewoners krijgen meer te zeggen over
de besteding van de gelden; deze pilot met het wijkbudget
speelt daarop in”, zegt voorzitter Jacob Snijders van het
Wijkberaad Bezuidenhout.

In eerste instantie vroeg het Wijkberaad aan 200 actieve
vrijwilligers in Bezuidenhout om suggesties voor de beste-
ding van het wijkbudget. Dat leverde nog onvoldoende
ideeën op. Het bestuur van het Wijkberaad heeft daarom
zelf drie initiatieven gekozen, die voldoen aan de spelre-
gels. Zo moet een initiatief niet alleen bijdragen aan de so-
ciale en fysieke leefbaarheid van de wijk, maar ook voor
iedereen toegankelijk en veilig zijn; het mag niet leiden tot
uitsluiting van groepen, onrechtvaardigheid en selectieve
solidariteit. En uiteraard moeten initiatieven breed door de
wijk worden gedragen. 

De initiatieven
Uit de drie initiatieven kunnen de wijkbewoners nu zelf
een keuze maken door vóór 1 november 2017 hun stem uit
te brengen op bezuidenhout.nl, of met het stemformulier
in deze Bezuidenhout Nieuws. “Zo willen wij alle 13.000
wijkbewoners de kans geven mee te beslissen”, zegt Snij-
ders.        

Zorgcoöperatie Bezuidenhout
In gesprekken met oudere bewoners valt op dat het niet al-
tijd prettig is dat ze voor iedere specifieke hulpvraag een
andere zorgverlener op bezoek krijgen. Op hun beurt vin-
den de verzorgenden dat ze soms de ruimte niet hebben
om iets extra’s te doen vanwege de beperkte tijd die ze
vanuit de organisatie krijgen. Als de zorgvragers en de zor-
gaanbieders allebei hetzelfde willen, dan moet het toch
lukken om dat te organiseren? Het antwoord op die vraag
is de zorgcoöperatie Bezuidenhout! Het wijkbudget kan
worden gebruikt als startkapitaal.

Aanpak meeuwenoverlast
Om iets te doen aan de overlast die meeuwen in de wijk
veroorzaken (vuil en kabaal), is een doordachte en gedegen
aanpak nodig. Het wijkbudget kan worden gebruikt voor
de start van een werkgroep, die handen en voeten aan
geeft aan een effectieve aanpak.

Project Groene Daken Bezuidenhout
Na het succesvolle zonnepanelenproject op het dak van
AEGON start er vanuit de werkgroep Duurzaam Bezuiden-
hout een project om bewoners te helpen bij het vergroe-
nen van de Bezuidenhoutse daken. Advisering, subsidies,
technische onderzoek, aanleg en onderhoud in één pakket
tegen een gunstige prijs door gezamenlijke inkoop. Voor-
deel van de groene daken: langere levensduur dakbedek-
king, minder warme (boven)woningen en minder
aantrekkelijk voor meeuwen om te broeden.

Het wijkbudget kan voor één of meerdere van deze initia-
tieven worden ingezet. Laat de kans om daarover mee te
beslissen niet lopen. Denk mee, doe mee en stem vóór 1 no-
vember. 
Stemmen doe je op Bezuidenhout.nl

Een zorgcoöperatie die ouderen in Bezuidenhout
helpt om in hun eigen omgeving te blijven wonen,
verdere verduurzaming van de wijk door een project
Groene Daken of een effectieve aanpak van de
meeuwenoverlast. Bewoners van Bezuidenhout
mogen deze maand kiezen aan welk initiatief 
(of initiatieven) het wijkbudget van 50.000 euro
wordt besteed.

Roeland Gelink

Zorgcoöperatie, meeuwenaanpak of duurzamer Bezuidenhout

Wat gaan we doen met het wijkbudget?

Meeuwenbestendige vuilniszakken alleen zijn niet voldoende om
de overlast die de vogels veroorzaken tegen te gaan. 
(Foto: Koen de Lange)



Autobedrijf Houtwijk ‘Bezuidenhout’

Autobedrijf Houtwijk
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat Laan van N.O.I
(070) 383 84 05
info@autohoutwijk.nl
www.autohoutwijk.nl

Beter een goede buur

dan een verre dealer!
 

Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

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

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

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

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

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

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

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

(Advertentie)

Familiebedrijf Alexandria bv onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoog-

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

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

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

op www.alexandriabv.nl voor 

een van onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT
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Op het stadhuis legt Martijn Kniestedt, opdrachtgever van-
uit de gemeente, de situatie uit: “We kunnen de herinrich-
ting van Bezuidenhout-Oost aan de noordelijke kant niet
starten als de werkzaamheden aan de Juliana van Stolberg-
laan nog niet klaar zijn. Het zou een te grote de belasting
op de wijk zijn. We willen de overlast beperken en de ver-
keersstromen gaande te houden.”

Meer voorbereidingstijd
Vertraging aan de Juliana van Stolberglaan komt de ge-
meente ook wel goed uit. “Fase 2 heeft ons meer voorberei-
dingstijd gekost dan gedacht. Bij de werkzaamheden van
fase 1 - de driehoek tussen Laan van Nieuw Oost-Indië,
Schenkkade, Juliana van Stolberglaan - lag de nadruk op
vervanging riool en herbestraten van de bestaande situa-
tie. Dat was redelijk goed te plannen. Fase 2 is niet alleen
groter in omvang, maar er vindt ook meer herinrichting
plaats. Op basis van de voorlopige ontwerpen uit juni 2016
en alle reacties van bewoners uit de wijk wordt er een defi-
nitief ontwerp opgesteld. Dit is een complexe aangelegen-
heid. We moeten met van alles rekening houden, zoals
voldoende parkeerplaatsen, kabels en leidingen, plaatsing
nieuwe bomen, etc.”, vertelt Kniestedt.

Opknippen fase 2
De complexiteit van fase 2 zorgt voor creativiteit in de
planning. Kniestedt: “Linksom of rechtsom willen we zo
snel als mogelijk starten met de werkzaamheden. Om voor
heel fase 2 een definitief ontwerp te hebben is meer tijd
nodig. Om toch van start te gaan met een deel van de wijk
knippen we fase 2 op in twee delen, een fase 2a en een 2b.
Fase 2a betreft de Rooseboomstraat, Pijnacker Hordijk-
straat en de gedeelten tot aan de Rooseboomstraat van
zowel de Van Heutszstraat als de Carel Reinierszkade. De
overige straten vormen fase 2b. Het definitief ontwerp van
fase 2a is zo goed als klaar. We verwachten deze voor de be-
woners van de vier straten eind oktober begin november te
kunnen presenteren. De bewoners worden hiervoor uitge-
nodigd.” 

Planning 
De verwachting is dat fase 2a volgend op de uitvoering van
Juliana van Stolberglaan start in maart 2018. Voor de
bouwvak moeten de werkzaamheden gereed zijn. Na de
zomervakantie zullen de werkzaamheden starten van fase
2b. Deze werkzaamheden zullen duren tot eind 2019. Wan-
neer de definitieve ontwerpen voor fase 2b klaar zijn zullen
ook deze bewoners hierover geïnformeerd worden. De
voorbereiding voor fase 3 is gestart. De voorontwerpen be-
vinden zich in een afrondende fase. De werkzaamheden
van fase 3 zullen pas starten als de herinrichting van fase 2
en de pleinen binnen fase 2 klaar zijn.

Planning inrichting pleinen
De voorbereiding van de pleinen volgt een andere plan-
ning. De gemeente probeert dubbel werk te voorkomen en
de werkzaamheden gelijk mee te nemen als de aanslui-
tende straten aan de beurt zijn. Voorwaarde is wel dat het
voorwerk van de pleinen gereed is voor de aanbesteding
per fase. Lukt dat niet, dan worden de pleinen apart aanbe-
steed. 

De herinrichting van de Juliana van Stolberglaan – IJsclubweg is volop aan de
gang. De werkzaamheden zijn later gestart dan oorspronkelijk gepland. Dit komt
mede door meer voorbereidende werkzaamheden aan de ingewikkelde infrastruc-
tuur van de kabels en leidingen in de grond. De aangepaste planning is één van de
redenen dat de verdere vervanging van het riool en herinrichting van de straten in
Bezuidenhout-Oost niet start in oktober, maar in maart 2018. 

Mark Hoogland

Renovatie riolering

Vervolg herinrichting 
Bezuidenhout-Oost in de vertraging



massagestudio Blossom Therapy 
MASSAGES, BODY RITUALS & AROMATHERAPY

tegen inlevering van deze coupon een 

Traditional Detox Clay Aroma pakking
met massage van € 65 voor € 58,50 

Geldig t/m 31 oktober 2017

Louise Henriëttestraat 3 
Den Haag 
info@blossomtherapy.nl
www.blossomtherapy.nl  

Van Alphenstraat 60a
2274 NC  Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK
BANDEN – A.P.K – BEURTEN

Theresiastaat 48 - 2593 AP  Den Haag - (070) 5147442 - 0646597970

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag   11.00 - 21.30
zaterdag                      12.00 - 21.30
zondag                        16.00 - 21.30

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

Bezuidenhut is voor wijkbewoners

te huur voor kinderfeestjes, 

lezingen, VVE- vergaderingen.

Voor informatie: bezuidenhut.nl

bezuidenhut

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

              

Gregoriaans zingen?! 
Koor Gaudete zoekt nieuwe leden! Zangervaring is een pre. Het koor
met leden van diverse gezindten treedt op bij kerkelijke vieringen.
Repetitie: woensdag 16.45 - 18.15 uur, Christus Triumfatorkerk. 
E-mail: annetdiedrich@gmail.com.



Kan ik iemand blij maken met het sparen van zegels?
Fietsmaatje gezocht. Kat vermist! Dit zijn slechts en-
kele voorbeelden van vraag en aanbod op de bure-
napp Nextdoor. Bijna 1000 wijkbewoners houden
door de gratis app makkelijk contact met elkaar.
Maar hoe werkt de app nou eigenlijk?

De app Nextdoor is een afgeschermd sociaal netwerk. Al-
leen buurtgenoten kunnen lid worden. Nieuwe leden wor-
den gevraagd hun adres te laten verifiëren. Op die manier
wordt gecheckt of iemand ook echt in de buurt woont. Die

check kan worden uitgevoerd door het krijgen van
een (gratis) kaart in de bus, een code per telefoon
of via GPS. Een vierde mogelijkheid is dat u geveri-
fieerd wordt door zogenaamde ‘topleden’, die via
hun account nieuwe buren kunnen toelaten tot
de online-buurt. Vervolgens kunt u aan de slag.
De app heeft net zoals Facebook een tijdlijn
waarop u de buurtberichten kunt zien. Daar zitten
dezelfde soort functies op, maar soms met een
andere benaming. Zo heet de like-knop van Face-
book met het bekende duimpje bij Nextdoor ‘be-
dank’ en wordt het uitgebeeld met een lachende

smiley. In de app kunt u zelf berichten, opiniepeilingen, eve-
nementen, dringende waarschuwingen en privéberichten
plaatsen. 

Meldingen in- en uitschakelen
Heeft u niet altijd zin om op de hoogte te zijn van de laat-
ste berichten? U kunt de zogeheten ‘pushberichten’ uitzet-
ten of verminderen via ‘instellingen’. In de app is dat
bereikbaar via de 3 liggende streepjes. Kies voor ‘meldingen
op mobiele telefoon’ en ‘e-mailinstellingen’. Vervolgens
krijgt u meerdere functies te zien waaruit u kunt kiezen
wat u wel en niet wilt ontvangen. Kijk bij de instellingen
ook eens bij ‘privacy’. Hier kunt u aangeven of u uw huis-
nummer wilt tonen aan anderen. Onder ‘buurten in de om-
geving’ (ook onder ‘instellingen’) kunt u aangeven welke
buurten u wilt volgen. Als u alleen uit uw eigen buurt mel-
dingen wilt ontvangen, dan kunt u hier het volgen van an-
dere buurten uitschakelen.   

Bent u nieuwsgierig geworden? U kunt de app Nextdoor
gratis downloaden op de mobiele telefoon of ga naar
www.nextdoor.nl en meld je aan.

Burenapp Nextdoor
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In Bezuidenhout kunnen kunstenaars tegen een kleine ver-
goeding hun werk exposeren in het gebouw van de Sociaal
Economische Raad (SER) aan de Bezuidenhoutseweg.
Voor beroepskunstenares Anneloes Groot zijn er verschil-
lende redenen om hier te exposeren:

Groot: “In de jaren ‘70 was ik leerling op het Zandvliet Ly-
ceum. Er was toen sprake van mogelijke sloop van de 19e
eeuwse gebouwen aan de Bezuidenhoutseweg om zo de
weg te kunnen verbreden. In diezelfde periode waren er ook
plannen om in de binnenstad enkele grachten te dempen.
Gelukkig was er ook tegengeluid en is er veel moois be-
waard gebleven.”

Groot reed later ook langs de Bezuidenhoutseweg naar de
Koninklijke Academie en zag daar het ministerie van Bui-

tenlandse Zaken gebouwd worden. Een markant gebouw
met een enorme schuilkelder.

Nu zijn er plannen om de Utrechtsebaan deels te overkap-
pen. Groot vindt dat een goed plan: “Fijnstof van auto’s zet
zich nu af op de naastgelegen panden en is echt ongezond.
Dit kan worden bestreden met groen blad. Verder zou het
mooi zijn als de Tweede Kamer die tijdelijk naar het ge-
bouw van Buitenlandse Zaken verhuist, daar groene daken
gaat aanbrengen, als voorbeeld voor duurzaamheid”.

De schetsen die Groot maakte voor de tentoonstelling heb-
ben te maken met de geschiedenis en de groei van de stad.
Op deze tentoonstelling zijn onder andere werken te zien
met uitzicht vanuit de torens van de ministeries van Veilig-
heid & Justitie en Binnenlandse Zaken, de Utrechtse Baan,
het Beatrixkwartier, het ministerie van Buitenlandse Zaken
en ook de Bezuidenhoutseweg. 

De expositie is tot en met 27 oktober te bezichtigen in het
SER-gebouw, Bezuidenhoutseweg 60, na telefonische af-
spraak (070 - 3 499 499). Het is ook mogelijk om een af-
spraak te maken voor een rondleiding met de kunstenares
zelf. Dat kan via 06-24 58 58 37.

Marjon Damen

Sauvine Vos

Verkooptentoonstelling:  

Gezichten van de stad
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Geheugen@Bezuidenhout.nl

Het Geheugen Groeit

Meer dan 2000 foto’s

Meer dan 2000 krantenberichten

Meerdere herinneringsverhalen 

Alle Straten van vroeger en nu 

Alle Kerken van vroeger en nu

Alle Scholen van vroeger en nu

Heel veel  winkels van vroeger en nu

Help mee aan het Geheugen 

Heeft u nog foto’s of film van vroeger?. 

Heeft u de fotoalbums van opa en oma?   

We zoeken evenementen-, straat- buurt-,

wijk- en sfeerbeelden van Bezuidenhout.

Stuur scans of aanvullende email naar 

Geheugen@Bezuidenhout.nl

Zin om te helpen bij  het geheugen?

Meld u aan via  

Geheugen@Bezuidenhout.nl

Geheugen van Bezuidenhout.nl

      

         

      

         

Pan is een café-restaurant, met veel liefde
voor goed en lekker eten, mooie wijnen, 

speciale bieren én met een 
groot zonnig terras!

Open voor lunch, borrel & diner.

www.cafepan.nl
Louise de Colignystraat 53 - 070 381 40 14
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Een boom voor het raam, groen aan het achterbalkon en
het Haagse Bos op loopafstand; Nicole Mekel voelt zich al
een kwarteeuw thuis in een flat aan de Laan van Nieuw
Oost-Indië. “Toen mijn partner en ik deze woning kregen
aangeboden, kozen we overigens niet voor de wijk, maar
voor het huis. Maar van die keuze hebben wij geen mo-
ment spijt gehad. En ik maak veel gebruik van het feit dat
we hier zo lekker in het groen zitten”.

Combinatie
Met een studie geschiedenis als bagage was Nicole werk-
zaam in de organisatiewereld – “met name van vergaderin-
gen en congressen” - toen zij in 2010 haar eigen bedrijf
begon, eerst met een vriendin en sinds 2013 solo. “Vanaf
het begin was het niet de bedoeling zomaar een evene-
menten- of organisatiebureau te zijn. Wat ik wil bieden is
een combinatie van natuur, creativiteit en een stukje ver-
dieping, waardoor mensen anders naar dingen gaan kijken.
Door lekker door hun buurt te wandelen en die andere kijk
worden mensen zich ook meer bewust van hun eigen om-
geving”.

Met die doelen zette zij onder meer een vleermuizentocht
bij volle maan op poten in Marlot, een vaartocht door het
Haagse Bos en een wandeling langs kunstenaars in Kunst-
Post-panden, het groen en de architectuur in Bezuidenhout
en Mariahoeve. Het eerste evenement dat zich in Bezui-
denhout afspeelde, had betrekking op het bombardement.
Zeventig jaar na die gebeurtenis in 1945 combineerde Ni-
cole een wandeltocht langs de door het bombardement
getroffen delen van de wijk met een speciale voorstelling
van acteur Bram van der Vlugt in het Diamant Theater.
“Daar hebben veel mensen aan meegedaan en het was
vooral mooi dat het bij hen veel verhalen losmaakte”.

Met boswachter Jenny van Leeuwen bracht zij ook het oor-
logsverleden van het Haagse Bos tot leven. “Zij vertelde
over het bos en ik ging in op het bijzondere verhaal van de
vier jonge Bezuidenhouters in het Geheim Vogeldagboek in
de oorlog. Dit gaf een andere dimensie aan het dramati-
sche verhaal van de wijk”.

Van Gogh
Nicole Mekel was ook de bedenker van een Van Gogh-eve-
nement langs de Schenk. “Dat was het resultaat van een
samenwerking met Voor Welzijn. Zij hadden het project
met de kindertekeningen op de prullenbakken in het
Haagse Bos bedacht. Toen een ambtenaar vroeg of zoiets
ook aan de Schenk kon gebeuren kwam bij mij naar boven
dat Vincent van Gogh aan de Schenk heeft gewoond”. Die
gedachte leidde uiteindelijk tot schoollessen over de schil-
der, eigen werk van kinderen op de Liduina- en de Hertog-
school op prullenbakken en een Van Gogh-wandeling, die
ook met een schilderpauze kan worden gemaakt. “Een be-
woner van de WTC-flat die meeging, was verrast. Hij liep al-
tijd hard langs de Schenk, maar zag er nu een heel andere
kant van”.

Uit de Van Gogh-wandeling vloeide ook de nu jaarlijks ge-
houden Eco-markt aan de Schenk voort. Steeds op zoek
naar nieuwe uitdagingen denkt Nicole nu na over een wijk-
festival voor Haagse Hout. “Met mijn evenementen probeer
ik mensen te verbinden. De gemeente kwam met de vraag
of ook de wijken van Haagse Hout bij elkaar kunnen wor-
den gebracht. Bezuidenhout, Mariahoeve en Benoorden-
hout zijn zeker verschillend, maar het is ook leuk om te
proberen ze samen te brengen. Met Voor Welzijn en het
Diamant Theater werk ik nu aan een wijkoverschrijdend
festival, dat een podium wil bieden aan zowel amateurs als
professionele artiesten”.   

Meer informatie over de activiteiten van Nicole Mekel is te
vinden op haar website: natuurlijknicole.com.

Nicole Mekel woont 25 jaar met genoegen in Bezuidenhout. Met
de themadagen die zij als Natuurlijk Nicole organiseert, laat zij
haar buurtgenoten en anderen op een aparte manier nader met
hun wijk kennis maken.

Bijzondere buur: Nicole Mekel

Nicole Mekel laat bewoners anders 
naar hun wijk kijken
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Adriaan van Erk Onroerend Goed heeft het pand al sinds
2007 in bezit, maar nu heeft het pand eindelijk een nieuwe
bestemming. Jaco de Hon, projectontwikkelaar bij Van Erk
Ontwikkeling: “Vele plannen hebben in die jaren de revue
gepasseerd, maar we zijn trots op wat het nu geworden is.
In januari zijn we daadwerkelijk begonnen met de verbou-
wing. Voor het nieuwe studiejaar moest het klaar zijn. Dat
is ons gelukt. We hebben 83 studentenstudio’s en 112 ap-
partementen opgeleverd. Allemaal volledig gestoffeerd tot
aan de gordijnen aan toe. Nieuwe bewoners hoeven alleen
maar hun meubels mee te nemen. We hebben een fitness-
ruimte ingericht en iedere verdieping beschikt over een ge-
meenschappelijke ruimte. Bewoners kunnen elkaar daar
opzoeken en samen zitten”.
In eerste aanleg zou het pand volledig bewoond worden
door studenten. “Dat leek ons uiteindelijk toch te veel ge-
vraagd. We hebben het eigen terrein kunnen verruimen
waardoor plaats ontstond voor meer parkeerplaatsen. Hier-
door voldoen we aan de parkeernorm om ook appartemen-

ten beschikbaar te stellen voor jong professionals, starters
en expats. Met de Gemeente Den Haag en het Haagse Ini-
tiatieven Team (HIT) van de gemeente en de omwonenden
hebben we goed kunnen samenwerken. Zo hebben we de
buitenruimte rondom het complex in goed overleg inge-
richt”.

Het voormalige kantoor van Defensie aan de Marialaan heeft een ware metamor-
fose ondergaan. Binnen en buiten is het gebouw veranderd in een modern appar-
tementencomplex. Daar hoort een hippe naam bij: QM Studios. Oftewel Queen
Mary Studios.Mark Hoogland

QM Studios aan de 
Koningin Marialaan gereed

Iedere verdieping heeft een gemeenschappelijke ruimte
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Mark Hoogland

Op 21 juli is de uitslag bekendgemaakt. Van de 136 geldige
stemmen heeft een kleine meerderheid (53%) voor een
nieuwe situatie gestemd zoals deze is uitgeprobeerd in het
experiment. Een niet uit te vlakken minderheid (47%) heeft
aangegeven de bestaande situatie liever te willen houden
zoals hij nu is. Beide varianten hebben uiteraard voor- en
nadelen en de wederzijdse argumenten zijn vrijwel alle-
maal goed te plaatsen in de bredere discussie hoe we als
buurt vinden dat de openbare ruimte na de herinrichting
eruit moet gaan zien. Alle argumenten worden betrokken
bij de verdere uitwerking van het ontwerp. De gemeente
heeft het advies van de buurtbewoners overgenomen en
zal de gekozen variant uitwerken.

Bewoners konden ook inhoudelijke kwesties aan de orde
stellen. Over thema’s als parkeren, (verkeers)veiligheid en
bruikbaarheid/gebruik van het plein heerst een principieel
verschil van inzicht onder de bewoners. Waar de één de

nieuwe verkeerssituatie omschrijft als onoverzichtelijk en
potentieel gevaarlijk, bejubelt de ander deze omdat het de
snelheid van het autoverkeer doet afnemen. De antwoor-
den geven de gemeente extra inzicht in wat men goed of
slecht vond aan de tijdelijke situatie en aan welke punten
extra aandacht moet worden besteed.

Nu duidelijk is geworden welke variant de buurt heeft ge-
kozen zal de centrale vraag voor de uitwerking van het ont-
werp vooral zijn ‘wat er waar’ moet komen. Alle ervaringen,
thema’s en invalshoeken van de buurtbewoners zijn hierbij
van grote waarde. De gemeente zal binnenkort een nieuw
pleingesprek organiseren over de inrichting van het nieuwe
De Silleplein. 

Voor meer informatie: www.pleinenBZH.nl

Werkgroep Pleinen Bezuidenhout

Vorig jaar is de supermarkt Hoogvliet geopend. Schuin te-
genover zat Buys Zitcomfort, maar deze winkel is verhuisd
naar elders op de Laan van NOI. Fietsenwinkel.nl heeft zijn
intrede gedaan op de hoek Theresiastraat/Laan van NOI. Zij
hebben hun zaak in de Megastores gesloten. Hiermee is
hun huidige zaak de enige Fietsenwinkel.nl in Den Haag.
Verder oostelijk heeft koffie- en theehuis Outrageously De-
licious wegens ziekte onlangs haar deuren moeten sluiten.
De meest recente verandering aan de Theresiastraat is de
verhuizing van Blokker. Voor de zomer sloot de Kijkshop
haar deuren en was het onduidelijk wat hiervoor zou te-
rugkomen. Het is Blokker-nieuwe-stijl geworden. Alles van
deze winkelketen is nu te vinden in één zaak. Hiermee ver-
dwijnen de twee los van elkaar staande winkels verderop in

de Theresiastraat. Wat er met deze panden gaat gebeuren
is onbekend. 
De Theresiastraat kent sinds 25 september op nummer 123
een nieuwe eetgelegenheid en take-away: Johnny’s Burger
Co. Het bedrijf is onderdeel van een landelijke keten en de
eerste in Den Haag. De Theresiastraat krijgt weliswaar
meer horecagelegenheden, maar de verhouding tussen
winkels/dienstverlening en horeca verandert nauwelijks.
Volgens het bestemmingsplan hoort die verhouding maxi-
maal 70 – 30 te zijn. 

Op donderdag 27 juli eindigde het Experiment op het De Silleplein. De tijdelijke
inrichting van het proefplein is verwijderd en de oude situatie is hersteld. Het
experiment krijgt wel een vervolg, want de direct omwonenden (295 adressen)
hebben tussen 26 juni en 14 juli mogen stemmen om aan te geven welk ont-
werpvariant de gemeente kan gaan uitwerken voor de herinrichting van het
plein. De voorgelegde keuze draaide om de vraag of de verkeerssituatie na het
vervangen van de riolering blijft zoals hij nu is of dat het plein wordt vergroot
door de ‘rotonde’ aan één zijde af te sluiten voor verkeer (zoals tijdens het ex-
periment). Werkgroep pleinen

Pleinen Bezuidenhout 

Uitslag experiment Silleplein bekend

Stoelendans in de Theresiastraat
Het winkelbestand in de Theresiastraat is het afgelopen ander-
half jaar flink in beweging. Vooral aan de kant van de Theresia-
straat en de Laan van Nieuw Oost Indië. 



International school

Special education
School voor dyslectie

Amalia Van Solmstraat 155
2595 TA  Den Haag

+31 (0)70 335 56 98
infolse@hsvdenhaag.nl

Koningin Sophiestraat 24a
2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Tarwekamp 3
2592 XG  Den Haag

+31 (0)70 335 09 59
fdjong@hsvdenhaag.nl

d e  H a a g s c h e  S c h o o l v e r e e n i g i n g

Theresiastraat 43
2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67
www.verweykappers.nl

MONTAGEBEDRIJF

Maystraat 38 - 2593 VW  Den Haag - 070 385 95 69

0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

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

Ambulant Pedicure

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

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Edith Pedicure
dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

Heerlijk vers bereid Indonesisch eten..!
De hele maand oktober 2de maaltijd 
gratis bij inlevering van deze bon

Openingstijden van 16.00-19.00 zaterdag gesloten
Anna van Hannoverstraat 2 - 2595 BJ  Den Haag
0624156527 - info@indofresh.nl / ww.indofresh.nl



De jaarlijkse open atelierroute Haagse Hout op zondag 24
september jl. stond voor KunstPost tevens in het teken van
het dreigende afscheid van een flink deel van de atelier-
ruimtes die zij hier ter beschikking heeft.
KunstPost biedt aangesloten kunstenaars atelierruimte
aan in leegstaande schoolgebouwen gelegen aan het Tar-

wekamp 3 en de Van Heutszstraat 12 / Rooseboomstraat 2.
Op dit moment zijn er ca. 125 kunstenaars bij haar aange-
sloten, voor het grootste deel afkomstig uit Bezuidenhout,
Mariahoeve en Benoordenhout. KunstPost biedt hen mo-
gelijkheden om zich te ontplooien en te laten zien.

De 18 atelierruimten aan de Rooseboomstraat 2 dreigen
verloren te gaan als gevolg van de opzegging van het huur-
contract. De gemeente wil het gebouw weer als school in
gebruik nemen. Hubertine Langemeijer, directeur Kunst-
Post, betreurt dat daarmee de verdere ontwikkeling van
een kunstbroedplaats in Bezuidenhout een halt wordt toe-
geroepen. “De kunstenaars zijn een verbinding aangegaan
met hun omgeving. Zo betrekken zij het publiek bij hun
werk door hun atelier geregeld open te stellen, cursussen
en workshops aan te bieden en mee te doen aan educatie-
projecten op scholen. Door deze op hand zijnde sluiting
wordt hier een streep door gehaald. Dat betreur ik zeer. We
hebben een duidelijke toegevoegde maatschappelijke
waarde”.

KunstPost verliest atelierruimte in Bezuidenhout

De wijkagent over 

Irish Travelers

Wie voor het eerst Irish Travelers hoort,  denkt aan leuke
muziek en whisky. Het betekent echter helaas heel wat an-
ders. Irish Travelers zijn vaak zigeuners uit Groot Brittannië
en Ierland die langs de deuren gaan om hun “diensten” aan
te bieden en vervolgens de bewoners voor heel veel geld
oplichten. Wie met hen in zee gaat, komt vaak bedrogen
uit.
Deze oplichters zeggen tegen de niets vermoedende bewo-
ner dat er iets niet goed is. Vaak gaat het om het dak of de
dakgoot, want die is vaak onbereikbaar en dus voor de ei-
genaar niet te controleren. Soms zijn ze zo brutaal dat ze al
op het dak staan en dan pas aanbellen.
Met mooie praatjes en folders van bedrijven spreken ze
vaak kleine bedragen af om het zogenaamde euvel te re-
pareren. Als ze eenmaal op het dak staan, zien ze plotse-
ling veel meer gebreken. Soms vernielen ze zelf het dak om
dit te bewijzen. Dan moeten ze spullen gaan kopen en daar
hebben ze dan geld voor nodig. De bewoner is vaak over-
rompeld en betaalt hen contant voor de te kopen goede-
ren. In veel gevallen komen ze niet meer terug, soms ook
wel om nog meer kapot te maken en dan vervolgens nog
meer geld te vragen.
Mijn dringende advies is om niet met deze mensen in zee
te gaan. Een timmerman komt immers niet uit zichzelf

naar u toe om zijn diensten aan te bieden. Een normale
vakman maakt altijd vooraf de rekening op en u hoeft niet
op stel en sprong contant te betalen. Vindt u het moeilijk
om een goed weerwoord tegen deze oplichters te hebben,
vraag dan iemand anders erbij. Samen bent u veel sterker! 
Is dit nu strafbaar? Ja, het is strafbaar, maar vaak moeilijk
te bewijzen. Niemand heeft vooraf het dak bekeken of de
schade er misschien al was.
Het is moeilijk aan te geven hoe vaak deze oplichters in Be-
zuidenhout toeslaan. Een eerste scan in de systemen over
de afgelopen 3 jaar geeft 22 hits. Ik vermoed dat dit in wer-
kelijkheid veel meer is, want veel mensen melden dit niet
aan ons.
Bezuidenhout leent zich goed voor deze oplichters omdat
er veel mensen een eigen woning hebben en er ook ge-
noeg mensen zijn die de financiën hebben om voor deze
groep mensen interessant te zijn.
U bent gewaarschuwd; deze mensen zijn bijna altijd op-
lichters. 
Mochten deze mensen bij u aan de deur komen, bel 0900-
8844. Wij kunnen ze controleren en indien mogelijk een
proces-verbaal opmaken. Mocht dat niet kunnen, dan kun-
nen we ze in ieder geval uit de anonimiteit halen.
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Bezuidenhout heeft twee wijkagenten: Evert-Jan Rusticus en
Ernst Käuderer. Zij zijn de schakel tussen wijkbewoners en po-
litie als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. 

Evert-Jan Rusticus (Foto: Willem Verheijen) 



Geen zin om te koken
Joe’s shop introduceert:   

“Wat eten wij vandaag”
• Vers bereide maaltijden
• Beschikbaar na uw werk, van 16.00 - 18.00 uur
• Huisgemaakt met lokale groente
• Geen chemische conserveringsmiddelen
• Een (ruime) portie voor € 4,99
• Een 4-persoons/familie maaltijd voor € 14,99

• Maaltijdboxen
• Groenten en-/of fruit pakketten

Alle pakketten zij aan te passen naar uw wensen en behoeften,
dus altijd genoeg eten voor u!
U bent altijd welkom in de winkel om uw opties door te spreken
of whatsapp ons!

Theresiastraat 236 

2593 AW  Den Haag

T   070  385 36 60

E   info@joesshop.nl

M  +31 6 524 768 35

Ook nieuw!
altijd vers
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In mei 1940 maakten honderden personen in Nederland een
einde aan hun leven. Ook in Bezuidenhout pleegden mensen
zelfmoord of deden een poging daartoe. Bezuidenhouter Lucas
Ligtenberg publiceerde onlangs een boek over deze golf van suï-
cides. 

Zelfmoorden in Bezuidenhout in mei 1940

‘Zwaarmoedig in verband met de oorlogsberichten’
Lucas Ligtenberg

Aan de Adelheidstraat 32 woonden in mei 1940 ‘Commies
Postbesteller der PTT’ Herman de Vries en zijn vrouw Ro-
zetta Anholt. Niet ver van hun huis, aan de Mariastraat 4,
woonden Rozetta’s zusje Reintje met haar man Benjamin
Velleman en hun zoon Ruben. Alsof ze het hadden afge-
sproken, draaiden beide gezinnen op de avond van de capi-
tulatie van Nederland op 14 mei 1940 elk in hun eigen
woning het gas open en maakten zo een eind aan hun
leven. Het politierapport meldde bij De Vries: “Lijken ge-
vonden in de keuken”.

Onvoorstelbaar
In Nederland pleegden in mei 1940 bijna vierhonderd per-
sonen zelfmoord, de helft daarvan was van Joodse af-
komst. Van deze zelfmoordenaars woonden er meer dan
150 in Amsterdam, maar minstens vijftig ook in Den Haag.
De reden voor hun zelfgekozen dood: de Duitse inval in Ne-
derland op 10 mei, gevolgd door een relatief korte gewa-
pende strijd, het bombardement op Rotterdam en de
capitulatie op 14 mei; in enkele dagen hadden de Duitsers
Nederland veroverd. Honderden mensen vonden dat zo on-
voorstelbaar en raakten daarvan zo overstuur dat ze de
hand aan zichzelf sloegen.       
De mensen in Den Haag die hun leven beëindigden, waren
van alle rangen en standen. Onder hen het Tweede Kamer-
lid Jacob van Gelderen en zijn gezin, het gemeenteraadslid

Michel Joëls, de intellectueel en schrijver Menno ter Braak,
Ter Braaks uitgever Robert Leopold, het juweliersgezin
Schaap (bekend van de winkel aan het Noordeinde), een
aantal Duitse vluchtelingen en een Italiaanse visverkoper. 
In Bezuidenhout beroofden zeven personen zich van het
leven. Het Oostenrijkse echtpaar Richard Wieselthier en
Lilly Adler woonde aan de Schenkstraat 217. Beiden werkten
in het tehuis voor Joodse vluchtelingkinderen aan de
Dwarsweg 1 in Scheveningen. Toen in 1939 hun zoon over-
leed, namen ze zelf vijf Joodse kinderen in huis. Na de
Duitse inval besloten ze, ondanks de zorg voor de pleegkin-
deren, toch een einde aan hun leven te maken. Ze werden
dood gevonden in de badkamer van het tehuis en hadden
volgens het politierapport met ‘gilette & zakmes, de pols en
halsslagader’ opengesneden.

Zelfmoordpogingen
Naast de geslaagde zelfmoorden waren er ook zelfmoord-
pogingen. Omdat bij de laatste gevallen niet altijd de poli-
tie of een arts werd geroepen, zijn precieze aantallen niet
te geven. In Den Haag maken de politierapporten in mei
1940 melding van zestien zelfmoordpogingen. In sommige
gevallen wordt duidelijk waarom mensen zelfmoord (wil-
den) plegen. Zo stak Wilhelmina van Erp, een 39-jarige pros-
tituee, zich met een mes in de keel. Volgens haar eigen
verklaring wilde zij zich ‘van kant maken omdat zij bang
was dat de hoeren naar een concentratiekamp zouden wor-
den gezonden’. Marcus Cohen, hoofd boekverkoop van de
Bijenkorf, woonachtig aan de Carel Reinierszkade 249, deed
op 14 mei 1940 samen met Hanna van der Heijden een zelf-
moordpoging. Volgens het politierapport was de relatie on-
duidelijk, maar was Van der Heijden wel gescheiden.
Tragisch is dat Cohen in 1943 is omgekomen in het concen-
tratiekamp Auschwitz. Een andere zelfmoordpoging vond
plaats aan het Van Imhoffplein, waar Alfred Heeren zich in
de borst schoot. Hij overleefde het schot en verklaarde
tegen de politie ‘zwaarmoedig te zijn geworden in verband
met de oorlogsberichten’.

Met uitzondering van Heeren waren alle mensen die in Be-
zuidenhout zelfmoord pleegden of een poging daartoe
deden personen met een Joodse achtergrond. Na de oorlog
was het aantal Joden in de wijk zo gedecimeerd dat de in
1938 gebouwde synagoge op de hoek Juliana van Stolberg-
laan en Tweede De Carpentierstraat in onbruik raakte en
werd verbouwd tot bioscoop Du Midi. Dat gebouw werd in
de jaren negentig van de vorige eeuw afgebroken. 

Lucas Ligtenberg: 
Mij krijgen ze niet levend.
De zelfmoorden van mei
1940. Uitgeverij Balans, 
€ 19,90





De werkgroep kijkt daarbij belangstellend naar De Groene
Regentes, een buurtinitiatief dat het Regentesse- en Val-
kenboskwartier groener en duurzamer maakt. Vijf leden
bieden hun elektrische auto via SnappCar als deelauto aan.
Zij doen mee met het project 'Testrijders', een initiatief van
Natuur & Milieu met onder meer de gemeente Den Haag.
De Groene Regentes zet dit najaar de volgende stap met
een eigen volledig elektrische deelauto via buurtauto.nl. 

Gemak
Het delen van een elektrische auto is niet alleen milieu-
vriendeljk; het scheelt ook enorm in de kosten (dure aan-
schaf). Autodelen verlaagt ook de parkeerdruk in de wijk
en is bovendien gemakkelijk. Organisaties als buurtauto.nl,
de testrijders.nl en SnappCar.nl werken met een app die
aangeeft wanneer de elektrische auto beschikbaar is. Ook
kun je met de app de auto reserveren en het portier ope-
nen. Na gebruik worden de kosten automatisch verrekend
op basis van de werkelijke huurtijd en kilometers. 

Reageer
Geïnteresseerd in het delen van een elektrische auto in Be-
zuidenhout? Vul dan het formulier in via www.duurzaam-
bezuidenhout.nl . Over het resultaat van de peiling en
eventuele vervolgacties informeren wij de wijkbewoners
via de site en Facebook Duurzaam Bezuidenhout.

In het nieuwe stadsdeelplan voor Haagse Hout komt ook
een paragraaf ’duurzaam’. Hierin staan de ambities be-
schreven van de gemeente op het gebied van duurzaam
voor Mariahoeve, Marlot, Benoordenhout en Bezuiden-
hout. Bij het vaststellen van die ambities zal de gemeente
nadrukkelijk ook de wijkbewoners betrekken. In de toe-
komst zullen het stadsdeelbestuur en andere belangheb-
benden dan ook regelmatig aan tafel zitten met de
werkgroepen die in Haagse Hout over duurzaam gaan. Op
haar beurt zal de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout ge-
regeld bij de bewoners polsen wat zij van de duurzame
projecten vinden. Deze ontwikkeling betekent aan de ene

kant dat bewoners al in een zeer vroeg stadium en continu
invloed krijgen op de plannen van de gemeente, en ander-
zijds dat de werkgroepen in Haagse Hout nog nauwer
gaan samenwerken.

Vanuit Duurzaam Bezuidenhout start nog dit jaar een pro-
ject waardoor het aantal groene daken in de wijk zal toe-
nemen. Mogelijk dat dit project gesteund wordt door een
deel van het wijkbudget van 50.000 euro dat de gemeente
beschikbaar heeft gesteld (zie ook pagina 9 in dit num-
mer).

Duurzaam Bezuidenhout

Elektrisch autodelen in Bezuidenhout?

Duurzaam in stadsdeelplan
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Oplaadpalen in Bezuidenhout

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout heeft dit najaar
geteld hoeveel laadpalen er in Bezuidenhout staan. Het
zijn er 33 die gezamenlijk 61 parkeervakken in beslag
nemen. De gemeente probeert de oplaadpalen zo te
plaatsen dat ze optimaal worden benut. Hierbij houdt
Den Haag onder meer rekening met de locaties waar be-
zitters van elektrische auto’s wonen of werken, maar ook
met de toegankelijkheid van het oplaadpunt. Bezoek
www.duurzaambezuidenhout.nl

Je hebt soms een auto nodig maar wil deze niet bezitten? Je wilt
onderhoud en verzekering ervan door een ander laten regelen?
Je vindt schone lucht belangrijk? Je hebt weleens behoefte aan
een tweede auto? Dan is elektrisch autodelen iets voor jou. De
werkgroep Duurzaam Bezuidenhout wil graag van jou weten of
je interesse hebt in het delen van een elektrische auto. 



Sinds kort is de klankbordgroep van start gegaan. Onge-
veer 25 buurtgenoten nemen hieraan deel waar ze mee-
denken over wat beter kan in de wijk. Daaruit zijn twee
werkgroepen opgestart waarin enkele wijkbewoners extra
actief aan de slag gaan. De groep Ruimtelijke Ordening
denkt na over bouwplannen in de directe omgeving van
Bezuidenhout-West. De tweede groep is de werkgroep
Welzijn en Beheer. Wilt u meedoen met de klankbord-

groep? Ze vergaderen vier keer per jaar en u kunt naar
wens meedoen met een werkgroep als u zich nog actiever
wilt inzetten voor de wijk. Uiteraard kunt u ook uw eigen
werkgroep beginnen met een nieuw doel. Voor meer infor-
matie kunt u langskomen bij het wijkcentrum of bellen
naar 070-2052550.

Op zaterdag 23 september vond weer de Opfleuractie
plaats. Meer voortuinen in de wijk zijn onder handen geno-
men: onkruid verwijderen, snoeien, schoonvegen en/of be-
planten. Naast voortuinen zijn ook de boomspiegels van
enkele straten en pleinen aangepakt. Dank aan alle vrijwil-
ligers die hebben meegeholpen om de wijk een stukje op te
fleuren!  

Bezuidenhout-West Nieuws

Sporten, sjoelen, Chinese dansles, koffieclub, naailes, biljar-
ten... Het zijn slechts enkele van de vele activiteiten die in
het wijkcentrum worden ondernomen voor 21 jarigen en
ouder. Op iedere dag van de week is er iets te doen. Kom
daarom gerust eens langs om aan te sluiten bij een activi-
teit op het Jan van Riebeekplein 90. Liever bellen voor meer
informatie? 070-2052550. En zit er toch niets leuks voor u
tussen? Dan kunt u uw eigen idee over een nieuwe activi-
teit altijd met ons bespreken. 

Rectificatie
In de vorige editie van Bezuidenhout Nieuws (57) is bij
het artikel ‘Gezellig, groen, goedkoop en gezond’ de
naam van de fotograaf verkeerd vermeld. Onze excuses
aan Peter Vermeer, en nogmaals dank voor de foto’s.

Burendag

Klankbordgroep 

Activiteiten 
voor volwassenen
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Bezuidenhout-West Nieuws

Mozaïekgroep zoekt versterking

Nederlandse les in Bezuidenhout-West

Onze wijk is inmiddels een paar mozaïekkunstwerken rij-
ker. Om de wijk nog meer op te fleuren, wil de mozaïek-
groep starten met een nieuw project: een bank. Tegenover
het wijkcentrum staat al een mooie gemozaïekte bank
waar regelmatig mensen op gaan zitten. Het ontwerp van
die bank was het resultaat van een wedstrijd die een paar
jaar geleden is gehouden. Met het insturen van 13 ontwer-
pen is toen uiteindelijk een winnaar gekozen. Uit al die ont-
werpen is nu een 2e ontwerp gekozen. U kunt meewerken
aan dit project en het ontwerp als een van de eersten be-
wonderen.

Al enkele jaren wordt er in het wijkcentrum Nederlandse
les gegeven. Volwassenen uit alle windstreken schuiven
aan op dinsdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur. Van anal-
fabeet tot universitair opgeleid. Allen hebben ze gemeen
dat ze in de wijk wonen en graag de Nederlandse taal
beter onder de knie willen krijgen. De lessen worden ver-
zorgd door een vrijwilligster die al 20 jaar ervaring heeft in
het scholen van anderstaligen. Geduld is daarbij een
schone zaak, want een nieuwe taal leer je niet in een och-
tend. Met behulp van boekjes en het ter plekke tekenen
van de onderwerpen wordt er geoefend. Vervolgens wordt
er huiswerk meegegeven en aangeraden om iedere dag  

10 minuten te oefenen, want oefening baart kunst. 
Om de deelnemers meer persoonlijke aandacht te kunnen
geven op hun eigen taalniveau, is het buurtcentrum op
zoek naar uitbreiding. Beheerst u de Nederlandse taal
goed en lijkt het u leuk om les te geven? Kom dan een keer
langs in het wijkcentrum. Wilt u de Nederlandse taal beter
leren? Of kent u iemand die daarin geïnteresseerd zou kun-
nen zijn? Dinsdagochtend vanaf 10 uur kunt u gratis aan-
schuiven bij Wijkcentrum, Jan van Riebeekplein 90. 
Graag tot dan!

Live optreden van 
The Leaseband
Het vorige optreden van The Leaseband in het wijkcentrum was
een groot succes. Op vrijdagavond 27 oktober spelen ze wederom
in het wijkcentrum Bezuidenhout-West. U bent van harte uitge-
nodigd om daarbij aanwezig te zijn. De toegang is gratis. Alle mu-
ziekgenres komen voorbij: pop, rock, country, rock en roll, blues
etc. Om 20 uur gaat de zaal open, waarna om 20.30 uur het feest
losbarst. U kunt deze unieke avond met een bijzondere sfeer
meemaken aan het Jan van Riebeekplein 90. Graag tot dan!

Journalist/
redacteur gezocht!
Lijkt het u leuk om verslag te leggen van onderwerpen uit
uw wijk? Voor Bezuidenhout-West zoeken we nieuwe jour-
nalisten/redacteuren die graag op pad gaan. Bijvoorbeeld
voor het interviewen van bijzondere wijkbewoners. Of de
nieuwste plannen horen vanuit de gemeente en dat ver-
volgens vastleggen in een mooi artikel. Interesse? Stuur
dan een mailtje naar bezuidenhoutnieuws@gmail.com. 

Om een bank helemaal te bekleden met mozaïek is een
groep nodig van ongeveer 15 mensen. Bij genoeg aanmel-
dingen wordt er gestart met het project. Er wordt gewerkt
in teams, zodat u elkaar niet in de weg loopt tijdens het
mozaïeken. Uiteraard leert u de fijne kneepjes van het vak.
Wilt u letterlijk een steentje bijdragen aan de wijk? Kom
dan eens langs in het wijkcentrum of neem contact op met
Jaap of Heleen, 070-205550.
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We heten u graag van harte welkom.

Theresiastraat 75 & 182, ‘s-Gravenhage

Albert Heijn Theresiastraat,
Theresiastraat 75, ‘s-Gravenhage
Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 
22.00 uur. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

Albert Heijn Theresiastraat,
Theresiastraat 182, ‘s-Gravenhage
Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag 
van 08.00 tot 22.00 uur. 
Zondag van 12.00 tot 
22.00 uur.



De Hollandse Edelen, die zich in de 13e eeuw op het Haagse
Binnenhof hadden genesteld, zochten naar een andere
brandstof dan hout om de in donkere dagen kille Ridder-
zaal te verwarmen. Ze wilden voorkomen dat in hun naast
gelegen jachtgebied, het huidige Haagse Bos, alleen voor
de open haard teveel bomen moesten worden gekapt. Uit
het zogenoemde ‘Heereveen’ konden zij voldoende turf
halen om de winterse dagen door te komen.

Voorts lieten de graven hun koeien grazen op de stukken
weidegras van de polder. Ze wilden weleens iets anders op
hun dagelijkse menu, dat voornamelijk bestond uit ree-
bout, zwijnenvlees, konijn, fazant of ander wild uit hun
jachtgebied. Een mals runderlapje, lendenrollade of ossen-
haas was als afwisseling niet te versmaden. 

Verstoring van de waterhuishouding
Tot ongenoegen van het waterschap leidde de toenemende
turfwinning tot ontregeling van de waterhuishouding. Op
een gegeven moment was de natuurlijke waterstand zo uit
balans dat het Hoogheemraadschap Delfland in 1442 een
‘keur’ (verordening) uitvaardigde. De graven waren ver-
plicht een kade rond het hele gebied aan te leggen.

De omvangrijke klus was in 1446 geklaard. De volgende
stap was de bemaling van de ingedijkte veengrond. Delf-
land verordende de bouw van een windmolen aan de
Haagse Vliet om de waterhuishouding van de Bezuiden-
houtse Veenpolder weer in evenwicht te brengen. Korte tijd
later, in 1462, werd het langgerekte gebied in twee delen
gesplitst: Bezuidenhout met de bestaande Veenmolen en
Binckhorst, dat een eigen molen kreeg.

Ongeveer tweehonderd jaar later bleken beide watermo-
lens niet meer te voldoen. Het hoogheemraadschap be-
sloot daarom tot de bouw van een nieuwe molen aan de
grens van Den Haag en Voorburg, namelijk op de plek waar

de huidige IJsclubweg en de Carel Reinierszkade elkaar
kruisen. Deze in 1656 gebouwde Nieuwe Veenmolen heeft
haar taak nog tweehonderd jaar verricht.

Nieuwe technische ontwikkeling maakte 
windmolen overbodig
Door de uitvinding van de stoommachine veranderde de si-
tuatie. Het inmiddels nabij de Broeksloot neergezette
stoomgemaal nam in 1858 verreweg het grootste gedeelte
van de taak van de Nieuwe Veenmolen over. Maar bijna
honderd jaar mocht de hoogbejaarde wiekendrager nog als
‘hulpje’ blijven meedraaien.

In 1951 viel definitief het doek voor de molen. Door het in-
middels verwaarloosde gebouw in 1953 aan te kopen voor-
kwamen de leden van Het Nederlandse Instituut van
Aannemers Grootbedrijf (NIVAG) de voorgenomen sloop
ervan. Na een grondige restauratie is het nu in het bezit
van de Stichting Nieuwe Veenmolen. In besloten sfeer kun-
nen groepen van 16 tot 40 personen, zakelijk of privé, in het
restaurant van de molen lunchen of dineren. Daarnaast
verzorgt de Nieuwe Veenmolen op allerlei locaties catering
op maat. 
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De eeuwenoude Nieuwe Veenmolen aan de IJsclubweg is niet
alleen een bezienswaardig monument. De nu als restaurant in-
gerichte wiekendrager is tevens een gedenkteken ter ere van de
Graven van Holland. Samen met het Hoogheemraadschap Delf-
land legden deze landsbestuurders de basis voor de bemaling
van het drassige veengebied Besuyde den Houte. Daardoor hou-
den de inwoners van het huidige Bezuidenhout nog steeds hun
voeten droog.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)

Nieuwe Veenmolen met dank aan 
de Graven van Holland



hwwzorg.nl
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Did you 
know that…
� � � Football club VUC opened their
new artificial pitch on September 1st
with a match against the ADO Den
Haag Old Stars? The planned installa-
tion of floodlights has been delayed
because of the protected bat species
in the vicinity.

� � � The Centre for Youth & Family
Haagse Hout (CJG Haagse Hout) has
moved to De Carpentierstraat 30? The
centre offers health examinations, pa-
renting advice and youth care to pa-
rents and children from 0 to 18 years
old.  

� � � The former mail distribution
centre on Johannes Camphuijsstraat
163a has been temporarily transfor-
med into an indoor archery shooting
range? Kristin Anderson writes about
this in more detail in her column
above. 

� � � News about progress of the
construction work at Juliana van Stol-
berglaan and IJsclubweg can be vie-
wed on facebook
(@StolberglaanIJsclubweg) or
through an app from the appstore
(Stolberglaan-IJsclubweg)?

� � � On www.denhaag.com/nl/rou-
tes you can find several walking rou-
tes that guide you through our city,
and one that leads through the
Haagse Bos (with title: “Door bos en
duin naar zee.”)?

� � � The Christ Triumphal Church on
Saturday, November 4, is holding her
traditional bazaar? You are welcome
from 11:00 to 15:00. The proceeds go
to the ‘Voedselbank’.

For more news check 
www.bezuidenhout.nl
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Hitting the bullseye

Just when I think I know Bezuidenhout, I discover something new.
When I heard an indoor archery range would be temporarily
housed in the old Post Distribution Center on Johannes Camphuijs-
straat 163a, I was baffled. I couldn’t picture a warehouse-sized faci-
lity on this residential street, let alone an indoor archery range.

I thus contacted the brainchild behind this venture, local yoga in-
structor and archer Franciska de Bruijne for a tour. When she disco-
vered the empty building, she contacted the owners and explained
her vision for the space. The owners agreed to an initial three-
month anti-squatting contract and within three days she had a key.

Within a week she had set up a ground floor yoga studio and a
first-floor archery range. A wall of hay bales with bullseyes covers
one side, and a single row of hay bales 12 to 15 meters from the wall
mark the beginning of the range. The massive room, approximately
40 meters long, is ideal for both beginners and experienced arc-
hers.

Bezuidenhouters can try their hand at archery without the need to
check the weather or leave the neighborhood. Walk-in archery is
available Wednesdays from 2:00 p.m. - 4:00 p.m. and Saturdays
from 12:00 p.m.- 2:00 p.m. and archery lessons are offered Satur-
days from 10:45 a.m. – 11:45 a.m. And that’s not all. A three-month
Yoga Archery course, the first such course in The Netherlands, star-
ted in September. For prices, safety rules and regulations, see
www.mymer.nl.

See you on the range.

Kristin Anderson
www.authorkristinanderson.com

EXPATS



(Advertorial )

Zondagmiddag 28 mei organiseerde Energie van Holland-
sche bodem (EvHb) op het Zonnepark ’t Oor een klein, maar
gezellig event. Bezoekers konden behalve informatie krij-
gen, ook kennismaken met enkele lokale ondernemers die
samenwerken met EvHb. Bijvoorbeeld met de Haagse
schaapherder van Sheep@Work. Hij hielp de schapen deze
middag ook uit hun ‘winterjas’ (zie foto 1). Een deel van de
wol gaat naar de Stichting Vrolijk Werk. Hier werken vrou-
wen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken en
die van wol prachtige gebruiksvoorwerpen maken, zoals
lampenkappen, telefoon- en tablethoezen en feestelijke
slingers (zie foto 2).
De schapen van Sheep@work leveren niet alleen wol, maar
worden ook regelmatig ingezet als levende grasmaaiers en
zo wordt het zonnepark ecologisch beheerd. Zonnepark
‘t Oor is straks niet alleen een duurzame energiebron, waar-
mee u en uw buurtgenoten de energierekening flink kun-
nen verlagen, maar ook een mooi stukje natuur met
bloemen en planten waar insecten, vogels en bijen vrolijk
van worden. Bijvoorbeeld het bijenvolk van buurtbewoner
Arjan de Haas dat al een plek op het zonnepark heeft (zie
foto 3).

Geen gedoe
U kunt zich vanaf twee zonnepanelen inschrijven voor dit
project. Doet u mee, dan bent u automatisch lid van de
energie-coöperatie Zonnepark ‘t Oor. Deze coöperatie be-
staat uit alle eigenaren van de zonnepanelen samen. Als lid
profiteert u van de aftrek energiebelasting over de hoeveel-
heid energie die u opwekt met het aantal panelen waarmee
u participeert. Uw energiebedrijf verzorgt de verrekening op
uw energierekening. Die zal lager zijn dan u gewend bent.
Bovendien heeft u geen gedoe want EvHb regelt voor de co-
öperatie onder andere het onderhoud, de verzekering en de
administratie.

Duurzame wijk
Jacob Snijder, voorzitter van Wijkberaad Bezuidenhout, is
vanaf het eerste uur enthousiast over het initiatief. ‘Ik zou
het fantastisch vinden als Bezuidenhout de meest duur-
zame wijk van Den Haag wordt. We zijn al goed op weg.
Samen met het zonneproject van Energie van Hollandsche
bodem en de zonne-installatie van de Coöperatie Groen
Hofzicht op het dak van Aegon in Mariahoeve moet het
toch lukken? Ik roep daarom alle mensen uit Bezuidenhout
op: doe mee! Samen maken we het verschil.’

Voor meer informatie: www.evhb.nl (waar zijn we)

Uw zelf opgewekte duurzame energie gebruiken van Bezuidenhoutse bodem is
eenvoudiger dan u misschien denkt. Geen gedoe op eigen dak, maar samen met
buurtgenoten deelnemen door te investeren in een aantal zonnepanelen dat
past bij uw energieverbruik. Die zonnepanelen komen te staan in het Zonne-
park ’t Oor Loolaan Zuid.

Met buurtgenoten duurzame 
energie opwekken zonder gedoe

Hans Haije, met postcode 2595 uit de Juliana van Stol-
berglaan, woont in een flat. ‘Ik vind het leuk dat ik in
mijn eigen buurt energie opwek, die ik zelf gebruik. Ik
doe mee met drie zonnepanelen. Dat was voor mij het
maximale aantal vanwege mijn lage energieverbruik. Ik
ben blij dat ik mee kan doen. Naast dat het me een ener-
giebesparing oplevert, vind ik het vooral positief voor de
wijk dat het mogelijk is.’

Harold en Jonneke Thijssen, met postcode 2593 uit de
Van Lansbergestraat,wonen in een portiekwoning. ‘Wij
doen mee met twee zonnepanelen. Naast zonne-energie
participeren we ook al jaren in een wind-energieproject’.
Jonneke: ‘Ik vind het belangrijk om actief mee te doen in
de energiecoöperatie als het zonnepark straks produ-
ceert. Ik ben ook blij dat het in de buurt is waar ik woon.
Dat maakt het tastbaar. Op eigen dak was voor ons he-
laas niet mogelijk, omdat we deel uitmaken van een Ver-
eniging van Eigenaren en het lastig bleek om
zonnepanelen op het gezamenlijke dak te plaatsen.’
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Wist u dat…
� � �  Voetbalvereniging VUC op 1 sep-
tember een nieuw kunstgrasveld in ge-
bruik heeft genomen met een wedstrijd
tegen de Old Stars van ADO Den Haag?
De geplande installatie van kunstlicht
laat op zich wachten vanwege de be-
schermde vleermuizen in de omgeving.

� � �  Het Centrum voor Jeugd & Gezin
(CJG) Haagse Hout is verhuisd naar de
De Carpentierstraat 30? Ouders en kin-
deren van 0 tot 18 jaar kunnen bij het
CJG terecht voor onder meer gezond-
heidsonderzoek, opvoedadvies en 
jeugdhulp.

� � �  Het voormalige postdistributie-
centrum aan de Johannes Camphuijs-
straat 163a tijdelijk is omgetoverd tot
een indoor-boogschietbaan? Kristin An-
derson wijdt er haar column aan op de
Expat-pagina.

� � �  De werkzaamheden aan de Juli-
ana van Stolberglaan en de IJsclubweg
gevolgd kunnen worden via facebook
(@StolberglaanIJsclubweg) of via een
speciale app in de appstore (Stolberg-
laan-IJsclubweg)?

� � �  Er op www.denhaag.com/nl/rou-
tes allerlei wandelroutes door onze stad
staan, waaronder eentje door het
Haagse Bos (Door bos en duin naar
zee)?

� � �  De Christus Triumfatorkerk op za-
terdag 4 november haar traditionele
Bazaar houdt? U bent welkom van 11.00
– 15.00 uur. De opbrengst gaat naar de
voedselbank.

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

We hadden in Den Haag al Jantje, het hopje en het kwartiertje, en nu
hebben we ook nog Haagse kracht. Inwoners, ondernemers, stadsbe-
stuurders en gewone Hagenaars slaan de handen ineen voor hun
eigen stad. Zoiets zal het wel zijn, die Haagse kracht.
En natuurlijk Bezuidenhoutse kracht. Neem nou de Bezuidenhut, die
op eigen kracht van de wijk verrees op het Spaarwaterveld. Of de
nieuwe pleintjes in de wijk waar Bezuidenhouters zich honderduit te-
genaan bemoeien. En de woontorens aan de Juliana van Stolberglaan,
waarvoor vooral inwoners van de Wilhelminastraat en de Emmastraat
zich inzetten.
Wacht even. Woontorens? Die komen toch niet uit de koker van Bezui-
denhouters die hun buurt mooier willen maken met fraaie apparte-
menten die de plaats innemen van een oerlelijk kantoorgebouw? 
Nee, natuurlijk niet, maar met de Bezuidenhoutse kracht die de bewo-
ners daar ontplooiden, wilden ze die torens wel wat verder weg heb-
ben, en het allerliefst ook nog een flink stuk lager. En dat is gelukt
ook. Maar dat ging niet zomaar. Na lang aandringen kwam de bouwer
van de torens de bewoners een heel eind tegemoet: er gaat een ver-
dieping af en twee van de flats komen nog een stuk verder van de be-
staande woningen te staan. Maar wie hield er tot het laatste moment
zijn poot stijf? Wethouder Joris Wijsmuller. Met een verdieping lager
zou de projectontwikkelaar echt niet uit de kosten komen, zo hield hij
vol. Zelfs toen de bouwer en bewoners elkaar hadden gevonden,
raakte de wethouder niet meteen overtuigd van dit fraaie staaltje van
Bezuidenhoutse kracht. De gemeenteraad gelukkig wel: die schaarde
zich deze zomer achter het aangepaste plan.
Wie even verderop in de wijk naar de pleintjes kijkt, zal de halsstarrig-
heid van de wethouder nog vreemder voorkomen. Een van de pleinen
die wel eens op de schop zou kunnen gaan is het De Silleplein. Vanuit
hun Bezuidenhoutse kracht praten de bewoners natuurlijk mee. Er
was maar één probleem: de meningen van de buurt liepen uiteen. Op-
lossing: een pleinraadpleging waarin de omwonenden konden kiezen
uit twee opties. De uitslag weegt de gemeente mee bij een nieuw
ontwerp voor het plein, en dan volgt er weer een pleingesprek.
Het kan dus wel: de oren laten hangen naar wensen van de wijk. Nu
maar hopen dat de gemeente voortaan niet alleen bij pleintjes luis-
tert naar bewoners, maar ook bij een miljoenenproject van een grote
bouwer. Dat is pas echt Haagse kracht.
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ETAIL
Hoe goed kent u de wijk? Waar be-
vindt zich het hiernaast afgebeelde
detail? Stuur uw antwoord per e-mail
of brief naar de redactie (zie het colo-
fon op pagina 3) en maak ook kans op
een boekenbon, beschikbaar gesteld
door Primera aan de Theresiastraat.

Het detail in de vorige editie is het muurreliëf aan
de zijgevel van het appartementencomplex aan de
Juliana van Stolberglaan, hoek Amalia van Solms-
straat. Hillechien van Dijk mag de boekenbon ter
waarde van 15 euro ophalen in het Wijk- en Dien-
stencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25.
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