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TURKS RESTAURANT

Een gezellig familierestaurant
sinds 1980, het adres voor de rijke
Turkse keuken en gastvrijheid.
Theresiastraat 208 - 2593 AV Den Haag
(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl
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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.
De krant verschijnt 5 keer per jaar in een
oplage van 8.500 exemplaren.
Bezuidenhout Nieuws 47 wordt bezorgd
in de week van 18-25 juni. Deadline kopij
en advertenties: 4 juni.
Redactie
Fred Geelen (hoofd-/eindredactie),
Marjon Damen, Roeland Gelink,
John Hermse, Mark Hoogland, Ellie Melis
Evelien ter Meulen, Aubine Prinzen,
Patrick Regan, Petra van der Vlugt,
Floor Zoet
Fotografie
Ariane Gordijn, Roel Rozenburg,
Willem Verheijen, Floor Zoet
Vormgeving
Leo Leeflang
Drukwerk
Grafia Multimedia, Pijnacker
Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@zonnet.nl.
Robert Boer: robert.boer@ziggo.nl
Voor mogelijkheden en tarieven zie
www.bezuidenhout.nl knop ‘wijkkrant’.

Krant niet ontvangen,
laat het ons weten

IJsfans komen aan hun trekken in de Trees
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Duurzaam Bezuidenhout
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Graffiti-carrousel bij PuntZuid
Prinses Carolina’s geliefde plekje
Theresiastraat: feeststraat
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Buurman John
Wist u dat?
Oog voor detail

Adverteren in Bezuidenhout Nieuws tegen scherpe prijzen.
Plaats
Binnenpagina

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

Bezuidenhout steekt handen uit de mouwen

Tarieven Bezuidenhout Nieuws

Adres
Johannes Camphuijsstraat 25
2593 CH Den Haag
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
Niets uit deze uitgave mag zonder
toestemming van de redactie worden
overgenomen.

Uniek Winkeltheaterfestival in Bezuidenhout

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@zonnet.nl
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Holland Baroque Sociiety
Brandenburgse concerten
ten
zaterdag 25 april, 20.15 uurr
Dr Anton Philipszaal

Internationaal Danstheeater
Crazy Blues
Dinsdag 28 april, 20.15 uur
Lucent Danstheater

Com
mbattimento en Maaarten
Koningsberger
Flow my tears
Zaterdag 9 mei, 20.15 uur
Nieuwe Kerk
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r
7,5
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o.v.v. B ngs kaarten
ezuide
nhout

@TheaterDenHaag
aanhetspuiplein

070 88 00 333
www.ldt.nl

Cultuur aan het

S uiplein
Sp
Lucent Danstheater

Leaserijders kunnen voor
onderhoud bij ons terecht!
Maak nu een afspraak!
Autocenter van Maanen
Joan Maetsuyckerstraat 94
2593 ZM ‘s-Gravenhage
Tel.: 070 347 81 10
www.bcsvanmaanen.nl

Voor kleine reparaties kunt u zonder afspraak terecht!

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
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Uniek Winkeltheaterfestival in Bezuidenhout

Amy bij Steve, tapdansen bij Dungelmann
Op zaterdag 25 april vindt in Bezuidenhout voor het eerst het Winkeltheaterfestival plaats. In twintig winkels in de
Theresiastraat en omgeving worden van
12.00 tot 17.00 uur tal van theater-, muziek-, en dansacts opgevoerd. Elke act
heeft iets te maken met de betreffende
winkel. Denk aan tapdansen bij een schoenenzaak, zeemansliederen bij de visboer
en Amy Winehouse bij een wijnhandel.
Bedenker van dit unieke evenement is Bezuidenhouter Lennaert Roos.
Aan het Winkeltheaterfestival doen twintig acts mee. Ieder optreden duurt ongeveer een kwartier en zal op de dag vier
keer worden herhaald. De deelnemende
winkeliers in de Theresiastraat en omgeving zijn te herkennen aan de blauwe
loper voor de deur en de blauwe ballonnen. Lennaert Roos, de geestelijk vader van
het festival: ‘Die herkenningspunten leiden je als het ware als een speurtocht
door de straten en prikkelen je om ergens
naar binnen te gaan en verrast te worden.
Binnen is dan de winkel het passend decor
voor het theater.’ Zo kan de bezoeker bij
Wijn van Steve worden verrast door een
optreden van een Amy Winehouse look-alike. Bij Regina Bloemsierkunst brengt Robert Vriezen, weerman bij RTL4 en WNL, je
in nog hogere sferen met het vertellen van
het sprookje van de Indische Waterlelies.
Wie helemaal tot rust wil komen, kan terecht bij, hoe kan het ook anders,
Dreamzzz Slaapcomfort. Al liggend op een
bed kan daar worden geluisterd naar de
meditatieve melodische muziek van percussionist David Samson. Bij Tabasco zorgt
David Benjamin, finalist van het tv-programma ‘De Beste Singer-Songwriter’, voor
een kruidig optreden.
Winkelier op voetstuk
Lennaert Roos is een creatief baasje en
onder meer theatermaker. De muziektheatervoorstelling van zijn sprookjesboek
‘Dobbe en de Draak’ bijvoorbeeld, zal
menig Bezuidenhouter, jong en oud, gezien hebben: ‘Ik vind het leuk om theater
dichterbij de mensen te brengen. Voor
theater hoef je niet per se naar een
schouwburg. Als je er oog en oor voor hebt

Lennaert Roos: ‘Als je
er oog en oor voor
hebt, vind je overal
theater.’ (Foto: Willem Verheijen)

vind je theater overal. Neem de winkelier
om de hoek. Als hij wil dat een klant vaker
zijn winkel bezoekt, zal hij net iets meer
moeten doen dan alleen een product verkopen. Hij zal er op de een of andere manier voor moeten zorgen dat die klant ook
een prettig gevoel aan zijn bezoek overhoudt. Die winkelier wilde ik eens voor het
voetlicht brengen, zeg maar op een voetstuk plaatsen. Dat basisidee heeft uiteindelijk geresulteerd in het winkeltheaterfestival.’
Enthousiast
Anderhalf jaar geleden stapte Roos met
zijn idee voor een winkeltheaterfestival
naar de winkeliersvereniging BIZ Theresiastraat. Het bestuur en de winkeliers waren
volgens Roos direct enthousiast. Net als de
gemeente, het initiatief past namelijk
goed bij het onlangs gestarte programma
Den Haag Winkelstad 2015-2018. De organisatie van festival nam wel de nodige tijd
in beslag. ‘Winkeliers zijn drukbezette
mensen’, legt Roos uit. ‘Het duurde dan
ook even voordat er concrete afspraken
konden worden gemaakt. Sommigen
moesten geholpen worden met ideeën
voor een geschikte act in hun winkel. Ik
had er genoeg. Samen kwamen we er wel
uit.’
Roos hoopt dat het festival het begin van
een mooie traditie gaat worden. ‘Het is
laagdrempelig vermaak dat benadrukt dat
we een bijzondere en mooie winkelstraat
in onze wijk hebben.’

Fankorting
Rondom het Winkeltheaterfestival houden
de winkeliers ook verschillende kortingsacties. Roos adviseert daarvoor de Bezuidenhout App in de gaten te houden en de
facebookpagina van het festival te liken.
‘Verschillende winkeliers zullen via social
media verassende aanbiedingen kenbaar
maken. En, tijdens het festival kun je ook
fan worden en op een bijzondere manier
korting krijgen. Hoe dat werkt? Daarvoor
moeten de mensen maar even op de website van het festival kijken.’
Voor meer informatie en het dagprogramma, ga naar www.winkeltheaterfestival.nl of www.facebook.com/
winkeltheaterfestival
Door Mark Hoogland
Duurzame prullenbak
Lennaert Roos is behalve theatermaker,
ook kunstenaar. Zijn creatie van een afvalbak vermomd als levensgrote boom,
de SunBin, wordt dit voorjaar geplaatst
in de Theresiastraat. De SunBin is een 4
meter hoge duurzame prullenbak op
zonne-energie. Het object is ontwikkeld
om zwerfafval tegen te gaan. Zodra er
afval in wordt gedaan, speelt de SunBin
een van de 128 audiofragmenten af die
op de speellijst zijn gezet door omwonenden of bedrijven. Voor het idee ontving BIZ ‘De Straat’ (de winkeliersvereniging Theresiastraat en omgeving)
de Retailprijs 2014.
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Bakkerij Hans & Frans Hessing
De bakkers van de Haagsche Kakkers
Theresiastraat 131
(070) 383 50 19

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

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

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

ASAPKlus.nl
RENOVATIE & ONDERHOUD

Usselincxstraat 8 - 2593 VL Den Haag

Theresiastraat 268 "Oude deel" - www
w.wijn
.wijn
nvansteve.nl

info@asapklus.nl - Tel. 06 - 188 142 44
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Vrijwilligers Bezuidenhout steken handen
uit de mouwen tijdens NLdoet
Vrijwilligers in Bezuidenhout lieten zich op 20 en 21 maart van hun beste kant zien tijdens NLdoet. Bij de grootste vrijwilligersactie in Nederland zetten zij zich in op drie basisscholen, verzorgingshuis CATO, het Jan van Riebeekplein en het Haagse Bos.
Jong en oud klust mee op de Nutsschool. (Foto’s: Ariane Gordijn)

De bewoners van CATO laten zich graag verwennen door vrijwilligers.

De kleine Joost is er druk mee. Hij zit nog
maar net op de Nutsschool aan de Merkusstraat. Vandaag, op zijn ‘vrije’ zaterdagochtend, rijdt hij echter onvermoeibaar
zijn kruiwagentje vol boomschors naar het
Groene Schoolplein van zijn school. ‘Joost,
help Femke even’, roept vader Jan-Jaap van
der Lee naar zijn zoon als hij ziet dat diens
zusje haar kruiwagentje met moeite in bedwang houdt. ‘We zijn acht jaar aan deze
school verbonden, dan moet je je toch
even laten zien’, vindt Van der Lee. ‘Andere
ouders doen iets rond kerst of een schoolreisje, ik wil ook iets doen!’
Lenteklaar
De Nutsschool is een van de zes plekken in
de wijk waar vrijwilligers dit weekend hun
handen uit de mouwen steken. Op vrijdagochtend gebeurde dat al op de Van Hoogstratenschool. Daar werd het Groene
Schoolplein ook door zo’n tien mensen
lenteklaar gemaakt. Op zaterdagmiddag
klokslag 12.00 uur beginnen op het Jan
van Riebeekplein en in de Van den Boschstraat respectievelijk 25 en elf vrijwilligers
onder leiding van Voor Welzijn de boomspiegels op te frissen. Een uur later is het
in verzorgingshuis CATO aan de Bezuidenhoutseweg een gezellige boel. Ongeveer
35 bewoners van CATO en de aangrenzende aanleunwoningen beginnen aan
een middag met spelletjes die ze vroeger
misschien buiten deden. Iedereen doet en-

thousiast mee aan activiteiten als kruisboogschieten met magneetpijltjes, blikgooien met foamballen en een parcours
lopen met een houten ei op een lepel.
Zevende-dags Adventisten
Coördinator recreatie en vrijwilligers Elvira
Huntink vertelt dat haar oproep voor vrijwilligers via NLdoet in eerste instantie
slechts drie reacties opleverde. Tot zich
maar liefst in een keer zestien leden van
het Kerkgenootschap der Zevende-dags
Adventisten aanboden. Lionel van Aanholt,
jeugdleider van deze groep. ‘Waarom? Ja,
waarom NIET?’, antwoordt hij verbaasd op
de vraag waarom ze meedoen. ‘NLdoet
valt precies samen met onze Global Youth
Day: een dag waarop we jongeren stimuleren om, in plaats van naar de kerk, in groepen de wijk in te gaan om iets te
betekenen voor de omgeving.’
Rijzweepje
Terwijl in CATO de bewoners en vrijwilligers al bijna aanschuiven voor de welverdiende high tea, zijn in het achterliggende
Haagse Bos een twintigtal vrijwilligers gewapend met grijpstokken en vuilniszakken
aan de slag om tussen de bomen en dorre
bladeren zwerfvuil te verwijderen. Eva
Bron is vanuit het Laakkwartier naar Bezuidenhout gekomen. ‘Het is buiten en
vuil oprapen is niet al te ingewikkeld, dat
sprak me wel aan. Sowieso vind ik het be-

langrijk dat een bos schoon is. En als je
daar in een groepje voor zorgt, kijken mensen je niet zo raar aan.’ Totale oogst van de
dag: ongeveer 25 zakken met rommel,
zoals blikjes, papier en piepschuim, een
fiets en zelfs een rijzweepje.
Gulden Klinker
Aan de andere kant van Bezuidenhout
heeft het plein van de Liduina Basisschool
een ware make-over ondergaan. De school
kreeg van de gemeente Den Haag zelfs
een Gulden Klinker voor het ‘Groene
Schoolplein’. Coördinator Anne van Merwede van de ‘Groene Schoolplein Commissie’ is, zoals alle andere vrijwilligers, met
zwarte aarde-handen druk in de weer met
bezem, tuinslang, takken, vegen, sjouwen
en natuurlijk coördineren. Wat direct opvalt zijn de mooie creaties van wilgentakken: zo zijn er een grote tipi gemaakt, een
tunnel en nieuwe haagjes. Daarnaast hebben de vrijwilligers, onder wie veel buurtbewoners, er nog onnoemelijk veel
plantjes geplant en twee hoge bakken gemaakt voor de moestuinplantjes voor de
kinderen. Van Merwede: ‘Iedereen is zo enthousiast! De kinderen kwamen steeds
vragen: wat kan ik doen, wat moet ik nu
doen? Ik ben verbaasd over hoeveel werk
we deze dag hebben verzet!’
Door Aubine Prinzen en John Hermse
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Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

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

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

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

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

Met uw persoonlijke wensen houden wij rekening en bieden
u de gelegenheid om op een waardige manier afscheid te
nemen van uw huisdier.
Indien u niet in staat bent uw huisdier zelf te brengen,
kunnen wij voor vervoer zorgen, zowel bij u thuis als
vanaf de dierenarts.

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

Dierenzorg
Den Haag
Hondenuitlaatdienst
&
Kattenzorg aan huis
dierenzorgdenhaag.nl

0650435670

Restaurant

Het Spinnewiel
4 gangen keuzemenu 20 euro
Ons restaurant is uitstekend geschikt voor uw:
Recepties - bruiloft - zakendiner - en andere feesten!
Laan van Nieuw Oost Indië 279 - 2593 BS Den Haag - 070 385 95 46

MONTAGEBEDRIJF

E.M. DE JAGER

Edith Pedicure

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

Maystraat 38 - 2593 VW Den Haag - 070 385 95 69
0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

Huishoudelijke hulp biedt zich aan
Nederlands sprekende betrouwbare hulp heeft nog tijd over
om u te helpen in de huishouding. Met referenties.
Afspreken met de hulp op tel.nr. 0654-236003 (Sandra)
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IJsfans komen volop aan hun trekken in de Trees
Goed nieuws voor de liefhebbers van ijs: de Theresiastraat telt sinds eind februari maar
liefst twee Italiaanse ijssalons. Na Melbalino kunnen smulpapen nu ook bij Luciano hun
hart ophalen.
In Luciano helpen Pierino Calia’s echtgenote
Leontine en dochter Laura graag mee.
(Foto’s: Ariane Gordijn)

bij de bereiding halfvolle melk of water,
zodat het ijs niet zo vet is.

Voor Pierino Calia, eigenaar van Luciano,
betekent de opening van zijn ijssalon in de
Theresiastraat ook een ‘terug naar de
roots’. De zoon van een Italiaanse vader en
Haagse moeder is immers geboren en getogen in Bezuidenhout. Moris Cetinkaya,
eigenaar van Melbalino, had zijn wiegje
niet in de wijk staan, maar woont hier al
jaren en opende zijn zaak in 2004.
Beide ijsmannen lachen als het woord
concurrentie valt. ‘Zoals er een keuze aan
koffie is in de straat, is er nu ook een keuze
aan ijs. Eerlijke concurrentie. Prima toch’,
meent Calia. ‘Ons ijs is te verschillend om
echt van concurrentie te spreken’, stelt Cetinkaya. Terwijl bij Melbalino vooral de traditionele Italiaanse smaken, zoals vanille,
stracciatella en citroen in de vitrine liggen,
schept Luciano ook smaken die - naar
eigen zeggen - nergens anders te vinden
zijn, zoals honing-vijgen en raspberry
crumble pie.
Dagvers
Cetinkaya en Calia maken allebei hun ijs
zelf en verkopen gluten-, lactose- en suikervrij ijs. Calia leerde het vak in de vestiging van Luciano in Wassenaar van
meesterijsbereider Luc Blok. Die heeft met
zijn ijs al menige prijs gewonnen. Hetzelfde ijs wordt door Calia op de Theresiastraat gemaakt. De receptuur is ‘een
geheim van de chef’. Wel verklapt hij dat
hij dagverse producten, zoals Hollandse

aardbeien voor het aardbeienijs, en hazelnoten uit Piemonte voor het hazelnootijs
gebruikt. Ook Cetinkaya haalt veel van zijn
ingrediënten uit Italië. ‘Ik gebruik alleen
het beste van het beste, zeg maar de Rolls
Royce onder de ingrediënten.’ Als proef op
de som laat hij blikken zien met walnotenpasta, échte walnotenpasta. ‘Veel ijswinkels gebruiken de goedkopere varianten
met veel suikers en kleur- en smaakstoffen.’ De kleurstof van zijn producten is afkomstig van natuurlijke materialen zoals
groenten of bloemen. Verder gebruikt hij

Ambities
Vorig jaar heeft Melbalino zijn interieur
aangepast. De zaak heeft de uitstraling
van een traditionele ijssalon, met veel
ruimte om te zitten. Luciano oogt met een
strak en open interieur hip en trendy. Dat
laatste valt volgens Calia in de smaak van
het publiek afkomstig van Inholland en de
kantoren. Cetinkaya zegt dat Melbalino
het meer moet hebben van de wijkbewoners.
Gevraagd naar de ambities zegt Calia dat
hij met Luciano de beste ijszaak van Den
Haag wil worden. Cetinkaya geniet van
zijn huidige bedrijf en wil vooral de Bezuidenhouters blijven volgen. ‘Niets zo mooi
als eerst een mama met een dikke buik in
de zaak te mogen bedienen, haar na een
paar maanden met de baby te zien verschijnen en vervolgens dat kindje
door de jaren heen groot te zien
worden.’
Door Ellie Melis

Son (midden), de dochter van Moris Cetinkaya, staat al sinds haar 12de in de zaak van haar vader. Na
het behalen van haar horecadiploma volgde ze de ijsvakschool in Wageningen. ‘Maar als het om ijs
gaat, is mijn vader mijn echte leermeester.’
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GROENEWEG

sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

Lunchroom & Catering
Theresiastraat 142 - Den Haag - 070 385 82 61
www.nieuwengelhard.nl

Iedere dag een compleet ontbijt
incl. verse jus en koffie voor € 6,95.

TA B A C &G I F T S

Juliana van Stolberglaan 284 - 2595 CP Den Haag tel: 070-3855202
geopend: dinsdag t/m vrijdag van 7.00 – 17.30 uur zaterdag van 8.00 – 17.00 uur

U kunt bij ons ook uw verjaardag of baby shower
vieren met een kop koffie met gebak of een high tea.
Wij hebben een heerlijke lunch kaart met o.a. onze
huisgemaakte hamburger, huisgemaakte filet
americain en tonijnsalade.
Wij bezorgen al uw broodjes
♥ 15 smaken verse thee
♥ Gratis WiFi
♥ Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen
♥ Ook zondag geopend
Lekker koffie drinken met een gebakje.
O.a. appeltaart, kwarktaart, carrottaart, cheesecake,
chocolade truffel of chipolatataart.

Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg
BDR Behandeling

Beauty - Defect - Repair methode

W

U
NIE

De methode die het mogelijk maakt om de
huidstructuur en de huidconditie echt te
verbeteren.

voor

na

Voor aanbiedingen zie de website!

voor

na

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

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

AUTO SERVICE MULDERS

KIOSK

Kwaliteit
wint
altijd!

PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK
BANDEN – A.P.K – BEURTEN

Wij verkopen
de beste
kwaliteit
bloemen!

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

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

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

www.ariestweewielerservice.nl
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Bijzondere buur Judith Rijnveld

'Als ik zing krijg ik vleugels'
Judith Rijnveld zingt al van kleins af aan. In 2005 richtte ze met haar partner Ivar
de Graaf, voormalig drummer bij Within Temptation, de band Kingfisher Sky op.
Met steun van fans over de hele wereld werd eind vorig jaar het derde album uitbracht.

Judith Rijnveld is opgegroeid in Bezuidenhout, vlakbij het Haagse Bos. Zingen
noemt ze haar tweede natuur. 'Ik heb mijn
levenlang van alles gezongen, van reclamejingles tot alle pop op de radio.' Als zangeres op een podium heeft Judith geen
last van haar verlegenheid. 'Als ik zing,
krijg ik vleugels en word ik bijna iemand
anders.'
Omdat ze steeds vaker te horen kreeg dat
ze goed zong, begon ze op haar veertiende
met zanglessen. Vanaf haar zeventiende
nam de Amerikaanse musicaldiva Pat Gideon Rijnveld onder haar hoede. 'Zij is echt
mijn zanggoeroe en heeft me alles geleerd
wat ik ook nu nog gebruik, bijvoorbeeld
mijn zangtechniek en hoe je het publiek
bereikt en ontroert.' Ook Rijnvelds ouders
stimuleerden haar om met zingen door te
gaan. 'Mijn moeder is zelf beeldend kunstenaar, dus van je passie je vak maken,
was voor mij een heel normaal vooruitzicht.'
Klassieke zang
Rijnveld werd toegelaten tot het Koninklijk Conservatorium. Daar moedigde de directeur haar aan klassieke zang te gaan
studeren. Na twee jaar begonnen de beperkingen die de studie haar oplegde echter steeds meer te knellen. 'Zo mocht ik
niet meer aan ballet doen - wat ik vanaf
mijn zevende met veel plezier bij Carina
Verzijl had gedaan - omdat het slecht was
voor mijn ademhaling als zangeres.' Met
een tot twee keer toe verpest examen
kwam een einde aan de studie. Daarna
begon ze een opleiding tot tekenlerares en
ging ze zingen in verschillende bandjes. In
een van die bands leerde ze Ivar de Graaf
kennen. 'En toen veranderde mijn wereld.'

Within Temptation
De Graaf, destijds drummer in de gothic
metalband Within Temptation, had ook
een band om eigen werk te kunnen spelen. Juist toen Within Temptation op het
punt stond om door te breken, besloot hij
voor zijn eigen band te kiezen. Hij wist dat
als hij honderd procent voor Within Temptation zou gaan het niet meer zou komen
van zijn eigen muziek. Rijnveld en De
Graaf besloten muzikaal te gaan samenwerken. Daaruit ontstond een hechte relatie, die zowel een zoon als de band
Kingfisher Sky voortbracht. Het koppel is
muzikaal beïnvloed door onder meer Porcupine Tree (een Engelse progressieve
rockband), Tori Amos en Peter Gabriel. De
muziek van Kingfisher Sky is een mengeling van progrock, folk en klassiek. In hun
thuisstudiootje in Bezuidenhout namen
Rijnveld en De Graaf zeven samen geschreven nummers op. Die resulteerden
uiteindelijk in een platencontract en het
eerste van drie enthousiast ontvangen albums. 'Het was best vreemd om ons een
eerste keer in het blad Aardschok te zien
staan', weet Rijnveld nog.

kreeg, dromen Rijnveld en De Graaf niet
van een leven als rocksterren. 'Wij zijn
daarin redelijk nuchter. Misschien is doorlopend touren met een band leuk als je 20
bent, maar wij zijn familiemensen en behalve muziek maken vind ik het geven van
teken- en muziekles ook leuk. Ons andere
werk zorgt er ook voor dat wij in onze muziek nooit concessies hoeven te doen.’ In
het mede via crowdfunding gefinancierde
derde album, Arms of Morpheus, klinkt
hun eigen liefde voor klassieke en wereldmuziek door. Ook vallen twee rustige ballads op. 'Ivar schrijft met mij ook
musical-muziek voor mijn school en deze
nummers vonden wij zo bijzonder, dat wij
die voor ons eigen album hebben gebruikt.' Belangrijkste ambitie is 'zachtjes
door blijven groeien'. 'En we zouden heel
graag nog eens een uitvoering van onze
muziek willen geven met orkest, bijvoorbeeld in het Lucent Dans Theater of de
grote zaal van het Paard van Troje.'
Kijk voor meer informatie over Kingfisher
Sky op www.kingfishersky.com
Door Roeland Gelink

Redelijk nuchter
Hoewel Kingfisher Sky geholpen door social media al snel over de hele wereld fans

(Foto’s: Richard Hilgeman en Interdependent
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In de week van 11 t/m 17 mei viert Engelhard zijn
5 jarig bestaan. Alle Illy koffie en 15 soorten
verse thee voor 1 euro.

5

HUIS VERKOPEN?
Verkoopplannen?

Lunchroom & Catering
Theresiastraat 142 - Den Haag - 070 385 82 61
www.nieuwengelhard.nl

Onderhoudsbedrijf

Wij verzorgen een gratis
waardebepaling
van uw woning en adviseren u
graag bij het verkooptraject.

A. v.d. Luijtgaarden
Adri van de Luijtgaarden
Steenzicht 115
2543 AC Den Haag
070 744 70 44
0650 22 89 26
onderhoudsbedrijf-avdluijtgaarden@live.nl

Gildewandeling door Bezuidenhout
‘Bezuidenhout, heden en verleden’. Zo heet de wandeling die het
Gilde Den Haag heeft uitgestippeld in onze wijk. De wandeling van
1,5 à 2 uur werd op 25 maart voor het eerst gelopen.
Onder leiding van een gids wordt tijdens de wandeling niet alleen
aandacht besteed aan de bewogen geschiedenis van de wijk, maar
ook aan wat er na het bombardement van 3 maart 1945 is gebleven
en nieuw is gebouwd. De wandeling kan dagelijks, op ieder gewenst
moment, worden gemaakt. Kosten 4 euro per persoon. Reserveren
bij het Gilde Den Haag: 070-3561281, info@gildedenhaag.nl of
www.gildedenhaag.nl

070-28 10 111

voorburg@doenmakelaars.com
*vraag naar de voorwaarden

Parels

Zaterdag 6 juni van 11.00 tot 16.30

van... Bezuidenhout
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Workshop Pleinen van Bezuidenhout-Oost:
denk, praat en teken mee!
In Bezuidenhout-Oost vervangt de gemeente de komende jaren de riolering.
Daarna richt ze alle straten opnieuw in:
versleten bestrating maakt plaats voor
nieuwe, parkeerplaatsen worden verbeterd en er komt meer ruimte voor bomen
en groen. In de plannen is nu ook plaats
voor de herinrichting van de 38 pleinen in
Bezuidenhout-Oost. Bewoners worden
uitgedaagd om daarover mee te denken.

De werkgroep Bezuidenhout Pleinen nodigt alle bewoners uit om mee te denken,
te praten en te tekenen over de herinrichting van de pleinen in Oost. Op donderdag
30 april is de aftrap van dit bijzondere
voorbeeld van burgerparticipatie met een
eerste workshop. Die vindt plaats in het
Wijk- en Dienstencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25. Om 19.00 uur is
de ontvangst en om 19.30 uur wordt er begonnen. Medio mei volgt een tweede
workshop. Vervolgens kan iedere belangstellende bewoner deelnemen aan een digitale enquête over de individuele pleinen.
De workshops dagen bewoners via een interactief programma uit om mee te denken over de invulling van de pleinen in
Bezuidenhout-Oost. Zo kunnen ze aan de
hand van thema’s als ‘groen’, ‘activiteiten’
en ‘verblijven’ aangeven wat ze leuk, spannend en/of nuttig vinden voor een plein.
De bedoeling is dat er na de workshops
een aantal bruikbare ideeën op tafel ligt
dat vervolgens in de digitale enquête gekoppeld kan worden aan de verschillende
pleinen.
Bijzondere accenten in de wijk
Het Ingenieursbureau van de gemeente is
verantwoordelijk voor de gecombineerde
rioolvervanging en herinrichting van de
straten. Omdat de riolering grotendeels
onder de straten ligt, vielen de vele pleinen en pleintjes in de wijk in eerste instantie buiten de herinrichtingsopgave.

Toch is het slim om de pleinen wel bij deze
opgave mee te nemen. De pleinen kunnen
immers niet los worden gezien van de
straten, een gelijktijdige aanpak scheelt
tijd en geld, bovendien kunnen de pleinen
wel wat extra aandacht gebruiken.
In Bezuidenhout-Oost is er een sterke samenhang tussen bebouwing, stedenbouwkundige structuur en de inrichting
van de openbare ruimte. De pleinen vormen de bijzondere accenten binnen de
stedenbouwkundige structuur en kunnen
- veel meer dan nu het geval is - iets toevoegen aan de wijk. De werkgroep Bezuidenhout Pleinen, die bestaat uit betrokken
bewoners en professionals, heeft het voortouw genomen om samen met het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag,
het stadsdeel Haagse Hout en het Wijkberaad Bezuidenhout de pleinen bij de opgave te betrekken.
Groots, meeslepend en realistisch
Dit participatieproject is een middel om
alle inwoners die daarin geïnteresseerd
zijn te betrekken bij de inrichting van hun
directe leefomgeving, in dit geval de pleinen en pleintjes in Bezuidenhout-Oost. In
eerste instantie wordt er blanco begonnen
en kunnen en mogen alle ideeën worden
ingebracht. In een volgende fase zullen er
keuzes gemaakt moeten worden. Deze
keuzes hebben bijvoorbeeld te maken met
de bestaande situatie en financiële, functionele of technische kaders: beeldbepa-

De bijzondere stedenbouwkundige structuur van
Bezuidenhout-Oost met alle pleinen en pleintjes.
Het hart van de wijk wordt gevormd door het
Stuyvesantplein in het midden.
(Beeld: www.denatuurlijkestad.nl)

lende gezonde bomen zullen natuurlijk
blijven staan, de vrachtwagens van de gemeentereiniging moeten hun ronde kunnen blijven rijden en er moet voldoende
parkeerruimte zijn voor fietsen en auto’s.
Maar dat neemt niet weg dat er niet
groots en meeslepend gedacht mag worden, mits dit met realisme gepaard gaat.
Iedereen is welkom om mee te denken en
geen idee is te gek!
Meld u nu aan voor de workshop(s)
Wilt u meedoen aan de workshop(s)? Meld
u dan nu aan via pleinen@bezuidenhout.nl en vermeld hierbij uw naam en
adres. U wordt dan uitgenodigd voor de
workshops. De eerste workshop vindt
plaats op 30 april.
Meer informatie kunt u vinden op de speciale pleinenwebsite: www.pleinenbzh.nl
of op Facebook:
https://www.facebook.com/bezuidenhout.nl
Door Werkgroep Bezuidenhout Pleinen
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Geen schonere lucht in Bezuidenhout?
De kans op een fijnstofreductiesysteem bij de Utrechtsebaan wordt steeds kleiner. In
maart was er een conferentie met alle betrokkenen over de luchtkwaliteit in Den Haag.
Daar werd het systeem om fijnstof te beperken een ‘lapmiddel’ genoemd. Het Wijkberaad Bezuidenhout onderneemt nu vervolgacties.

Eind 2013 zetten zo’n 1.200 Bezuidenhouters hun handtekening onder de petitie
‘Schone lucht in Bezuidenhout’. Dat deden
ze voor een burgerinitiatief dat het gemeentebestuur vraagt iets te doen aan de
slechte luchtkwaliteit rond de Utrechtsebaan. Een mogelijke oplossing is het plaatsen van elektrostatische panelen die de
verspreiding van fijnstof door het verkeer
kunnen beperken.
Op 20 februari 2014 stemde bijna de voltallige gemeenteraad voor een motie voor
een haalbaarheidsstudie naar zo’n fijnstofreductiesysteem. Daarop verzocht het
college het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV onderzoek te doen naar de mogelijkheden van Den Haag om in 2030 te
voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen
van de Wereldgezondheidsorganisatie. In
datzelfde onderzoek zou Royal HaskoningDHV ‘bij eventuele maatregelen om
de luchtkwaliteit te verbeteren de voorgestelde maatregelen uit het rapport Fijnstof in Bezuidenhout betrekken’. Jammer

genoeg werd er dus niet meer gesproken
van een onderzoek naar de haalbaarheid
van het fijnstofreductiesysteem, zoals
door het wijkberaad voorgesteld. En inderdaad, in zijn rapport stelt Royal HaskoningDHV vast dat een fijnstofreductiesysteem bij de Utrechtsebaan niet zou helpen en bovendien te duur zou zijn. Daarnaast wordt voorspeld dat in 2030 nog
maar 1 tot 2 procent van de totale fijnstofconcentratie afkomstig is van het Haagse
stadsverkeer. Desondanks stelt men dat
ingrepen in de Haagse verkeersbijdrage
belangrijk kunnen zijn bij het verbeteren
van de luchtkwaliteit.
De aannames en de conclusies in het onderzoeksrapport zijn besproken in de commissie Leefomgeving van de gemeenteraad. Het verzoek van het Wijkberaad Bezuidenhout om ook burgers inhoudelijk
over het rapport te laten discussiëren, liep
prettig uit de hand want het resulteerde
in de organisatie van een conferentie

Luchtkwaliteit en Gezondheid op 11 maart.
Op deze bijeenkomst waren alle bij de
Haagse luchtkwaliteit betrokken partijen
aanwezig. De conferentie waaierde dan
ook breed uit. Zo werd er lang gediscussieerd over de schoonste manieren van barbecueën en vuurtjes stoken, zonder dat
duidelijk werd hoe groot de bijdrage van
hout- en houtskoolstook aan de Haagse
luchtkwaliteit feitelijk is.
Gastheer, wethouder Thom de Bruijn, beloofde nog deze lente met een plan van
aanpak voor verbetering van de Haagse
luchtkwaliteit te komen. De kans is klein
dat het fijnstofreductiesysteem daarin zal
worden opgenomen. Tijdens de conferentie vielen namelijk kwalificaties als een
‘lapmiddel’ en ‘dat BAM-ding’ (het fijnstofreductiesysteem is ontwikkeld door het
bouwbedrijf BAM).
Het wijkberaad gaat echter door, vooral
omdat de bevindingen van Royal HaskoningDHV op modelmatige berekeningen
zijn gebaseerd en dus niet op feitelijke
metingen. Er is nu overleg met Milieudefensie over de inzet van mobiele fijnstofmeetapparatuur boven en rond de
Utrechtsebaan. Want meten is weten.
Door Ad Wouters

Algemene bewonersvergadering op 11 mei
Op maandag 11 mei organiseert het Wijkberaad Bezuidenhout de jaarlijkse algemene
bewonersvergadering. Bewoners kunnen hier ook terecht met vragen of ideeën over
zaken die in de wijk spelen, zoals rioolaanleg, fijnstof en parkeren.
De jaarlijkse openbare bewonersvergadering bestaat uit twee delen. In het eerste
deel wordt het jaarverslag 2014 van het
Wijkberaad Bezuidenhout toegelicht.
Daarin wordt ook kort aandacht besteed
aan de diverse lopende en afgeronde projecten die mogelijk zijn gemaakt door alle
vrijwilligers uit de wijk. Verder krijgen
wijkbewoners de gelegenheid om hun
ideeën en wensen op het gebied van leefbaarheid en woonomgeving kenbaar te
maken. Denk daarbij aan onderwerpen als
rioolaanleg, fijnstof, Spaarwaterveld, ondergrondse restafvalcontainers, straatfees14

ten, schaatsbaan, groen, spelen en parkeren. In het tweede deel van de vergadering
licht de werkgroep Bezuidenhout Pleinen,
mogelijk samen met vertegenwoordigers
van de gemeente Den Haag, het project
‘Pleinen van Bezuidenhout-Oost’ toe. Wat
zijn de plannen voor de herinrichting van
de pleinen in dit deel van de wijk, welke rol
spelen de wijkbewoners daarin en hoe
werkt de gemeente Den Haag samen met
de bewoners uit de wijk?
Na afloop van de vergadering kan er onder
het genot van een hapje en een drankje
worden nagepraat. Natuurlijk kunt u dan

ook met al uw vragen of opmerkingen terecht bij het bestuur van het wijkberaad of
de vertegenwoordigers van de lopende
projecten.
De algemene bewonersvergadering is in
het Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25. De
zaal is open vanaf 19.00 uur, de vergadering begint om 19.30 uur.
Meer informatie: Wijkberaad Bezuidenhout telefoon 070 - 3150902 of e-mail
wijkberaad@bezuidenhout.nl.
Volg de gebeurtenissen in de wijk op Facebook www.facebook.com/
bezuidenhout.nl, Twitter @BezuidenhoutDH en de Bezuidenhout App op uw
mobiele telefoon.
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Persoonlijk sporten in opmars

‘Geen excuus meer om niet te sporten’
Wie een sportieve levensstijl ambieert, kan zich natuurlijk aanmelden bij een van de
sportscholen in Bezuidenhout. Maar sinds kort bieden tal van ondernemers in de wijk
ook persoonlijkere alternatieven. Zo is er Flex Gym, Buggy Bootcamp en Studio Sports
Personal.
Een workout van Buggy Bootcamp.

‘Mensen zijn veel minder op zoek naar het
massale’, vertelt Jean Paul Arrachart van
Studio Sports Personal. ‘Als je een sportschool binnenstapt, ben je één van de
veertig. Bij mij kun je fitnessen in groepen
van maximaal vijf personen. Daardoor heb
ik voor iedereen individuele aandacht,
presteer je beter en is er een kleinere kans
op blessures.’
Drill sergeant
Bij deze kleinschalige benadering hoort
volgens Arrachart ook een persoonlijke
band. ‘Je mag me altijd Whatsappen en
bellen, maar als je een weekje mist, hang
ik aan de telefoon om te vragen of alles
wel goed gaat. Dat maakt het een stuk
moeilijker om je doelen te laten varen.’
Een populaire vorm van sporten is het
bootcamp; een uur of langer in de open
lucht allerlei activiteiten combineren voor
een complete workout. Studio Sports Personal organiseert dit soort bootcamps
voor families, personeel en zelfs kinderpartijtjes. Arrachart: ‘We spreken met vriendjes en vriendinnetjes af in het bos of op
het strand. We beginnen met de groene
schmink voor een echt bootcamp-gevoel.
Vervolgens gaan ze onder leiding van een
drill sergeant - dat ben ik - sporten.’
Eigen tempo
Wie dit te angstaanjagend vindt klinken,
kan terecht bij Flex Gym Mobile Health &
Fitness van Meyken Houppermans. ‘Wij
zijn er voor mensen die graag flexibiliteit
willen bij het sporten. Tijdens onze outdoor trainingen mag iedereen op zijn
eigen tempo en niveau werken. Een simpel voorbeeld: de één is goed in rennen en
rent drie rondjes, de ander heeft er moeite
mee dus wandelt een half rondje. Zo passen we alles aan. Ook geven we individueel voedings-, trainings- of lifestyleadvies.’
Houppermans erkent dat de markt voor
personal trainers redelijk verzadigd is. ‘Wij

hebben daarbinnen wel een niche gevonden, namelijk de mensen die niet graag
willen sporten of te weinig tijd hebben
om naar de gym te gaan. We maken het
onszelf eigenlijk best moeilijk. Iemand die
niet graag wil sporten, pluk je niet zomaar
van straat.’
Gezonde maaltijd
Wie na zijn werk ook nog eens moet afzien in een flinke workout, zal weinig tijd
en zin hebben om te koken. Iets thuis
laten bezorgen is dan een makkelijke uitweg. Luigi Bianchi miste echter een gezonde optie. Daarom richtte hij
SportsTribe op. ‘Ik bezorg een gebalanceerde, gezonde maaltijd. We gebruiken
geen bewerkte producten en leveren de
juiste balans van voedingsstoffen. Voor de
workout bied ik bijvoorbeeld maaltijden
met weinig eiwitten, erna is dat juist wat
meer.’
Mama’s met baby’s
Tijdens het flyeren in het Haagsche Bos,
kwam Bianchi een vreemd clubje tegen.
Een groep vrouwen die samen met de

buggy sport. Rhiannon Karreman van
Buggy Bootcamp verzorgt deze ‘workout
voor mama’s met baby’s in buggy’s’. ‘Moeders kunnen geïsoleerd raken na de bevalling. Ze werken vaak twee of drie dagen en
daarnaast moet hun baby verzorgd worden. Dit is een perfecte manier om andere
mama’s te ontmoeten en lekker samen
een uur te trainen.’
‘We joggen eerst met de buggy’s door het
bos; geen zorgen: alleen over de verharde
paden, we doen geen stormbaan. En vervolgens gaan we op een grasveldje trainen. Als het warmer wordt, leggen we een
groot kleed neer en leggen we de baby’s
daar op. Dan kunnen we push ups doen
terwijl we kusjes geven.’
Flex Gym en Studio Sports Personal zijn al
wat langer actief, maar net als SportsTribe
is Buggy Bootcamp pas begin 2015 begonnen. Karreman: ‘Het is prachtig om te zien
dat er voor iedereen wel een plek is om te
sporten. Je hebt eigenlijk geen excuus
meer om het niet te doen.’
Door Patrick Regan
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Door weer en wind? Een oppepper voor de vermoeide huid!
Nu: 6 x 30 min microdermabrasie ipv 198 euro nu: 150 euro! Stuur een
mail naar info@beautydenhaag.nl en vermeld actiebzh, je krijgt dan een
email met meer informatie en een link om een afspraak te maken.
Alleen geldig van 1 februari tot 1 juli 2015. Max 1 per klant.
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

Hulp nodig bij het aan-en
uittrekken van steunkousen?
Geregistreerd en gediplomeerd verzorgster helpt
u op het door u gewenst tijdstip. De kosten zijn
€2,50 per bezoek. Voor meer informatie:
Lotte van de Bunte 06-82046610

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

Gediplomeerd pedicure

06-24686076
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Duurzaam Bezuidenhout

Laat u digitaal inspireren voor duurzaam
De een doet het voor een lagere energierekening, de ander voor meer wooncomfort, of een gezondere toekomst voor zijn/haar
kinderen. Iedereen heeft zijn eigen motieven om te investeren duurzaamheid. Kijk eens op www.duurzaambezuidenhout.nl en
www.facebook.nl/duurzaambezuidenhout. Laat u inspireren door de verhalen van Bezuidenhouters, leer van hun ervaringen en
lees hoe ook u kunt verduurzamen.

Woont u in een vooroorlogs herenhuis,
een jaren dertig portiekwoning of een
wederopbouw appartement, dan vindt u
op de website duurzaambezuidenhout.nl per type woning tips hoe u uw
woning kunt verduurzamen. Onlangs
zijn voor het herenhuis en het appartement handige illustraties toegevoegd
met de meest doeltreffende maatregelen voor dat type woning. Denk bijvoorbeeld aan de installatie van een
zonneboiler, een warmtepomp op buitenlucht en gevelisolatie. Per maatregel
wordt bovendien aangegeven wat die
aan comfort oplevert en wat de terugverdientijd is. Overigens geeft de site
ook tal van tips hoe u met kleine en eenvoudige maatregelen energie kunt besparen of duurzaam met uw omgeving
kunt omgaan.
Facebook
Naast de website heeft de werkgroep
Duurzaam Bezuidenhout ook een Facebook-pagina: www.facebook.nl/duur-

zaambezuidenhout. Op deze pagina veel
nieuwtjes en tips over duurzaamheid.
Daarvan ontvangt u automatisch een
melding als u de pagina ‘liket’. Natuurlijk
bent u ook van harte uitgenodigd om te
reageren op de berichten, vragen te stellen en uw ideeën en ervaringen op het
vlak van duurzaamheid met anderen te
delen.
Dag van de Aarde
De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

nam ook deel aan de Dag van de Aarde
op zaterdag 18 april in de Christus Triumfatorkerk. Ze beantwoordde er vragen
van bezoekers, bracht wijkbewoners met
elkaar in contact en hield een ‘inspiratielezing’ over onderwerpen die met duurzaamheid in de wijk te maken, zoals
groene daken. Binnenkort kunt u het
verslag van die dag lezen op www.duurzaambezuidenhout.nl en www.facebook.nl/duurzaambezuidenhout.

Voorkom meeuwenoverlast
Met de komst van de ondergrondse restafval containers
(orac’s) in Bezuidenhout-Midden is de overlast van
meeuwen in dat deel van de wijk vrijwel nihil. In Oost
daarentegen, waar nog geen orac’s zijn, is dat een ander
verhaal. Het goede nieuws is dat u als bewoner zelf iets
aan de overlast van de vogels kunt doen. Handig ook met
het broedseizoen voor de deur.
l Voer geen vogels en gooi geen afval op straat.
Meeuwen houden van onze etenswaren. Als ze regelmatig te eten krijgen, komen ze terug.
l Gebruik de extra stevige gele vuilniszakken van de gemeente. Deze zijn verkrijgbaar op het stadsdeelkantoor
Haagse Hout, Loudonstraat 95. Telefoon: 14070.

l Zet uw vuilniszak op de dag dat uw huisvuil wordt opgehaald zo kort mogelijk voor de ophaaltijd aan de
stoeprand. Bind de zak goed dicht.
l Maak uw dak meeuwwerend met pinnen, netten of
draden. Zo voorkomt u dat meeuwen er gaan broeden.
Een specialist van de Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven kan u daarbij helpen. Telefoon:
070-7503111. www.nvpb.org
l Leg een groen dak aan, want meeuwen broeden graag
op grinddaken en niet op een groen dak. De gemeente
geeft daarvoor subsidie. Telefoon: 14070. E-mail: subsidies@denhaag.nl

Door Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
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Thans
Toen
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In de rubriek Toen | Thans combineert Roel Rozenburg twee passies: prentbriefkaarten van Bezuidenhout uit de periode 1900-1935 en
fotograferen. De kaarten van Toen komen uit zijn privéverzameling. De foto’s van Thans ‘schiet’ hij speciaal voor Bezuidenhout Nieuws
op precies dezelfde plek als dat de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen op de Theresiastraat ter hoogte van het Silleplein.
Dit was de laatste Toen|Thans. De redactie dankt Roel Rozenburg voor zijn rubriek.

Parelroute Bezuidenhout op 6 juni

Parel Nico Pikets passie voor glas-in-lood
Op zaterdag 6 juni wordt in Bezuidenhout
voor de zesde keer de Parelroute georganiseerd. Zo’n 35 enthousiaste wijkbewoners tonen vol passie hun hobby,
verzameling of gave aan belangstellende
wijkgenoten. Een van de deelnemende
Parels is Nico Piket (68 jaar). Hij kan alles
vertellen over glas en glas-in-lood.

‘In Den Haag zie je veel glas-in-lood. Dat
heeft mij altijd gefascineerd, zeker omdat
ik weet hoe bewerkelijk de fabricage
ervan is. En wist je bijvoorbeeld dat het
meeste glas naar de auto-industrie gaat?
Voor al die autoruiten! Daar sta je toch
niet bij stil?’ Nico Piket wel. Als 7-jarig jongetje zat hij al bij zijn grootvader op tafel
om van restjes glas ramen te maken. Nu,
zo’n zestig jaar later, maakt en restaureert
hij nog steeds glas-in-loodramen. En op 6
juni doet Piket voor de vijfde keer mee
aan de Parelroute.
‘Ik vind het leuk om met anderen te delen
waar ik mee bezig ben en wat er allemaal
met glas te doen valt. Op zo’n Pareldag
ontmoet je veel enthousiaste en belangstellende mensen, sommige blijven hier
wel twee uur. En als je ze daarna op straat

De passie voor
glas-in-lood spat
ervan af bij Nico
Piket (Foto: Willem
Verheijen)

Parels
tegenkomt, zeggen ze gedag of maken
een praatje. Ik denk dat dit ook een beetje
de opzet is van deze dag: het samenbrengen en verbinden van mensen in de buurt.’
Tijdens de Parelroute op 6 juni legt Piket
thuis in de Hendrik Zwaardecroonstraat
118 uit hoe glas-in-lood wordt gemaakt:
‘Mijn dochter Monica, die net als ik tussen
het glas geboren is, helpt zoals altijd mee
en geeft ook een demonstratie. En als er
kinderen komen, laat ik hen altijd wat glas

snijden. Die gezichten gaan dan helemaal
stralen. Dat vind ik mooi om te zien.‘
Nico Piket is een van de ongeveer 35 Bezuidenhouters die dit jaar zijn huis of atelier
openstelt voor de Parelroute op 6 juni.
Houd uw brievenbus in de gaten, binnenkort volgt meer informatie over het programma.
Door Petra van der Vlugt
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Autobedrijf Houtwijk v/h Garage Gordijn
Na 3 jaar onder leiding van
Peter Pannekoek zijn we nu ook
toe aan een nieuwe naam.
Autobedrijf Houtwijk
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat Laan van N.O.I
(070) 383 84 05
info@autohoutwijk.nl
www.autohoutwijk.nl

Stijl & Traditie Uitvaartzorg
Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.
Dag & Nacht 070 70 70 007 of 06 573 44 442
Voor een afscheid in huiselijke kring, kerk crematorium, begraafplaats, clubhuis of anders. Met jarenlange ervaring.
Rouwcentra in de buurt of thuis opbaren en stijlvol vervoer o.a. Daimler, CX, DS, Traction Avant en Cadlillacs.
Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend, oriënterend en kosteloos gesprek. Kosteloos bespreken en vastleggen
van uw uitvaartwensen. U bent welkom met elke uitvaartpolis of zonder.

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

Persoonlijk & Warm
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De wijkmakelaar over
Michiel van de Poll van
Van Paaschen Makelaars
(Foto: Fred Geelen)

dak- en vloerisolatie

Als iemand Bezuidenhout als zijn broekzak kent, dan is het wel de makelaar. In deze rubriek behandelen
de makelaars Langezaal, Are en Van Paaschen onderwerpen waarmee u, als huizenbezitter of -huurder,
uw voordeel kunt doen. Dit keer Michiel van de Poll van Van Paaschen.
Mocht u dak- en/of vloerisolatie, of de
aanleg van een groen dak overwegen,
bedenk dan dat de gemeente Den Haag
daar dit jaar weer subsidie voor heeft.
Zelf heb ik verleden jaar gebruik gemaakt van deze regeling. En ik heb er
nog geen minuut van spijt van gehad.
Bijvoorbeeld van de isolatie onder mijn
parketvloer. Laat ik u verklappen dat ik
wat last heb van mijn rechtervoet. Daardoor trek ik thuis vaak mijn schoen uit.
Vroeger zette ik mijn voet op een kleed,

omdat het parket te koud was, maar
sinds ik vloerisolatie heb: geen centje
pijn meer, ook het parket is nu behaaglijk warm. Daarnaast heb ik op mijn uitbouwkeuken een ‘groen dak’ van sedum
laten leggen. Ik werd daartoe gestimuleerd door een foldertje waarin stond dat
zo’n dak niet alleen in de winter warmte
binnenhoudt en in de zomer voor verkoeling zorgt, maar dat het ook bevorderlijk is voor de bijenstand in je tuin.
Dat laatste vind ik best belangrijk, want

ik ben behoorlijk milieubewust. Zo heb ik
al twaalf jaar zonnepanelen op mijn dak.
Dus wat wil je nog meer: een groen dak
isoleert een deel van mijn huis, brengt
een nuttig wezen als de bij weer terug in
de tuin en dat alles met een leuke subsidie. Hoeveel me dat aan stookkosten
heeft bespaard, kan ik nog niet zeggen,
maar ik weet wel dat het deze winter in
mijn keuken een stuk aangenamer was.

Haags Graffiti Platform opent unieke graffiti-carrousel bij PuntZuid
PuntZuid wil meer jongeren bereiken met
het organiseren van activiteiten als capoeira, breakdance en rappen. Met de
opening van een graffiti-carrousel wordt
gehoopt dat jongeren de weg naar het
Buurthuis van de Toekomst in de Van
Heutszstraat beter weten te vinden.

Met het organiseren van activiteiten voor
jongeren hopen Daniëlle Davidson (PuntZuid) en Jochem Cats (Haags Graffiti Platform), dat PuntZuid een ‘ontmoetingsplek
zal zijn voor iedere doelgroep’. Dit moment
wordt officieel ingeluid met het onthullen
van de graffiti-carrousel in de tuin van het
buurthuis in de Van Heutszstraat. Dat ge-

Sommige jongeren hebben de
graffiti-carrousel bij PuntZuid
al ontdekt.
(Foto: Ariane Gordijn)

beurt op vrijdag 5 juni om 13.30 uur door
wethouder Joris Wijsmuller. Belangstellenden kunnen deze middag onder andere
meedoen aan een gratis proefles graffiti.

Rapmusicalsterren gezocht
PuntZuid hoopt vanaf september ook te kunnen beginnen met de productie van
een rapmusical. Daarvoor worden nog jongeren in de leeftijd van 9 tot 12 jaar gezocht. De deelnemers krijgen les in rappen en gaan onder begeleiding een eigen
verhaallijn maken. Het idee is om de musical voorjaar 2016 op te voeren in het Diamant Theater. ‘Arjan de Boer gaat de cursus geven’, vertelt Will Wilhelmy Damste,
verantwoordelijk voor de cursus. ‘Op de vrijmarkt vorig jaar gaf Arjen al een korte
raples. Toen die kinderen het podium op gingen, wist ik niet wat ik zag.’

Op de carrousel kunnen jongeren legaal
hun graffitikunsten uitleven. Het Haags
Graffiti Platform zal de carrousel in de toekomst onderhouden en het Haags HipHop
Centrum biedt graffiti-lessen aan. Het
Haags Graffiti Platform wil illegale graffiti
in Den Haag verminderen en zo het negatieve imago van graffiti tegengaan. Daarvoor worden in ieder stadsdeel legale
graffiti-locaties gecreëerd. Dat zijn doorgaans muren. De carrousel in de Van
Heutszstraat is de eerste legale graffiti-locatie in zijn soort.
Door Patrick Regan

Aanmelden voor de rapmusical kan via will@puntzuid.nl
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Prinses Carolina’s geliefde plekje
Ver weg van het stadsgewoel binnen de singelgracht van Den Haag was het in de 18e eeuw een weldaad te
wonen aan de Bezuidenhoutseweg langs het rustgevende Haagse Bos. De rijke handelsfamilie Texeira van Portugees-Joodse afkomst, die bij het Haagse Hof in hoog aanzien stond, liet in die tijd Carolinenburg aanleggen,
op de plek langs het bos waar nu de Koningin Marialaan begint.

In 1889 viel het doek voor het landgoed,
waarvan de grond rijp werd gemaakt voor
de bouw van meerdere herenhuizen. Gelukkig bleef een klein stuk van het oude
bomen- en plantenrijke Carolinenburg vrij.
Hierop verrees de lieflijke Villa Carolinahof,
in de volksmond ‘Het Zwitsers Châlet’, van
dr. L. R. Beijnen, bekend pedagoog, schrijver en vriend van Nicolaas Beets.
Maar ook dit kleine ‘buiten’ was geen lang
leven beschoren. In 1917 werd Carolinahof
geveild en viel in handen van bouwlustige
projectontwikkelaars. De zes grote herenhuizen, die ervoor in de plaats kwamen,
moesten later op hun beurt het veld ruimen voor het huidige Queenhouse met
kantoren en daarboven woningen.
Het luisterrijke landgoed werd genoemd
naar Prinses Carolina, dochter van Stadhouder Willem IV. Met haar echtgenoot, de
Duitse edelman Karel Christiaan van Nas-

sau-Weiburg, woonde ze in Den Haag. Regelmatig zocht zij rust en ontspanning op
dit voor haar geliefde plekje aan de Bezuidenhoutseweg.

Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)

Theresiastraat: feeststraat
De Theresiastraat staat de komende tijd bol van de activiteiten. Niet alleen vindt er op
zaterdag 25 april het unieke Winkeltheaterfestival plaats (zie elders in dit nummer).
Een tweede primeur is de brocante- en biomarkt die op vrijdag 24 april van start gaat.
En dan is er op 23 en 24 mei nog het traditionele Treesfeest.

De brocante- en biomarkt die op 24 april
start, zal in de periode april tot oktober op
iedere laatste vrijdag van de maand worden gehouden. Dat zal zijn op de Theresiastraat vanaf het Silleplein richting
Inholland. De biomarkt bevindt zich ter
hoogte van het Silleplein.
De markt is een initiatief van BIZ De straat,
de winkeliersvereniging van de Theresiastraat en omgeving. ‘Wij denken dat deze
markt leuk is voor de wijkbewoners en de
kantoormensen’, vertelt Marcel de Zeeuw,
secretaris van de BIZ. ‘Het is natuurlijk afwachten, maar door de markt maandelijks

te houden hopen we op extra aanloop in
de Theresiastraat. Het houdt onze winkelstraat in elk geval spannend voor het publiek.’
Over het programma van het Treesfeest,
dat op 23 en 24 mei wordt georganiseerd,
kan De Zeeuw nu nog niet veel meer zeggen dan dat de details nog moeten worden ingevuld. Wel belooft hij dat het weer
een feest wordt met braderie en veel attracties en activiteiten voor kinderen.

(Foto: Willem Verheijen)
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EXPAT Page
Dutch Spring
‘You may want your hat,
scarf and gloves’, I suggested to my Californian visitors last week as we
headed out for a walk
through Haagse Bos. The
calendar says its Spring,
but they were having a hard time reconciling this seasonal fact with the
wintry weather outside.
My visitors are gone, but as I continue
to water my son’s Albert Heijn ‘Moestuintjes’ on the kitchen counter rather
than transplanting the delicate seedlings into the frigid garden, I too am
pondering the Dutch Spring.
In my short time here, it seems that Koningsdag is when true spring weather
begins. As if by royal decree, the rain
let’s up and the sun comes out so the
entire Dutch population can have its
vrijmarkt—the equivalent of a nation-

wide yard sale. Bezuidenhout will have
its own vrijmarkt on the Spaarwaterveld (across from the Theresiastraat library) this Koningsdag, where one
child’s discard will have a new beginning in the hands of another.
Speaking of new beginnings, I just discovered a fresh new presence at Laan
van NOI 100 called BIJ MIJS. The store’s
open space, coffee bar and kid’s creativity corner instantly convey the idea of
slowing down and having a warm
drink with a friend while the kids explore; and I haven’t even mentioned
the creative gifts on display. In other
words, a cozy place to come together,
get to know the neighbours and ponder Spring.
By Kristin Anderson
www.authorkristinanderson.com

Unique in-store theatre festival
On Saturday the 25th of April, Bezuidenhout will be home to its first in-store
theatre festival. There will be numerous
theatrical, musical and dance acts in
and around the Theresiastraat from
12:00 p.m. to 5:00 p.m.. Every act relates
to the store in which it is held. For
example, shoe store Dungelmann will
have a tap-dancing act, a seaman will
sing at ‘Vishandel Bezuidenhout’ and
Amy Winehouse will be played at ‘Wij-

nen van Steve’. Twenty different stores
will be participating. Lennaert Roos,
who lives in Bezuidenhout, came up
with this unique event concept.

‘Parelroute Bezuidenhout’ on 6th of June
The sixth annual ‘Parelroute’ in Bezuidenhout will be held on Saturday June
6th. Thirty-five enthusiastic locals will
be presenting their hobbies, collections
or talents to interested fellow Bezuiden-

hout residents. One of the participating
‘Parels’ is Nico Piket (68), who knows all
there is to know about stained glass.

Did you
know that…
children can experience what it
is like to be a forest ranger in a special
Deputy forest ranger excursion? The
excursion is designed for children between the age of 7 and 11 years. Cost
5 euros per child, or 50 euros for a
children’s birthday party or school
class). Sign up via excursieshaaglanden@ staatsbosbeheer.nl.

●●●

there is less dog poop than expected in Bezuidenhout-East? This is
the conclusion reached from the
baseline measurements taken for the
project ‘terugdringen overlast hondenpoep’ (reducing annoyance from
dog poop).

●●●

the Gilde Den Haag has outlined a guided tour through Bezuidenhout? Led by a guide you learn
everything about the turbulent history of the neighbourhood but also
about the present. Booking at the
Gilde Den Haag: 070-3561281, or
info@gildedenhaag.nl www.gildedenhaag.nl

●●●

For the latest news from the
neighbourhood, check
www.bezuidenhout.nl.

Parels
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Stichting Haagsche Schoolvereeniging

HSV International School
www.hsvdenhaag.nl

Tel: +31 (0)703184965

Email: id -admissions@hsvdenhaag.nl

NAS S AUL AAN

V A N N IJ E N R O DE S T R A A T

K O N IN G IN S O P H IE S T R A A T

L IG H T H O U S E

Dutch and International Primary Education
Dutch and International
Special Needs Education

MONIEK Hulp in de huishouding
Betrouwbaar en ruime ervaring

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

P.W. Zwetsloot

Mobiel 06 161 182 61

Schilders- Onderhoudsbedrijf
Peter Zwetsloot

Hamerstraat 67e - 2512 CX Den Haag - 0658 95 96 62
p.w.zwetsloot.onderhoud@gmail.com
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Wist u dat…

Buurman John
BZN
Henk ken ik al jaren. Ik trof hem altijd
bij de Chinees om de hoek. Hij zat dan
aan de bar te kletsen met een flesje
bier in zijn hand. Ik keek uit het raam
tot mijn foe jong hai klaar was. Ik hield
mijn mond, het Chinese meisje achter
de bar ook: Henk kletste vooral tégen
haar, niet mét haar.
Die Chinees is al lang dicht, maar Henk
zag ik nog vaak: op zijn fiets door de
Theresiastraat, op weg naar de Albert
Heijn, waar hij kletste tegen de klanten
rond het gratis-koffieapparaat.
Tegen mevrouw Adema misschien wel.
Mevrouw Adema ken ik gewoon van
straat, meestal de Theresiastraat, waar
ze achter haar rollator langs het bloemenstalletje bij Jack Slagman schuifelde. Ook haar trof ik laatst bij de
koffie van AH. Ze zat op het bankje en
keek voor zich uit.
Dave heb ik nog nooit bij de Appie gezien. Daar mag hij ook niet in met de
drie bouviers die hij altijd aan de lijn
heeft. Vanuit mijn erker zie ik hem vaak
lopen met zijn honden en ik kom hem
ook op straat wel eens tegen. Heel
soms maken we dan een kort praatje.
Buurtgenoten, Bezuidenhouters. Ik ken

ze stuk voor stuk en heel misschien zouden ze zich in dit stukje kunnen herkennen. Maar of ze echt Henk, Dave en
mevrouw Adema heten? Vast niet. Ik ken
ze van gezicht, niet van naam. Bezuidenhouters Zonder Naam.
Is dat de anonimiteit van de grote stad?
Zou ik hen wel gekend en gegroet en gesproken hebben als Bezuidenhout een
dorp was geweest, ergens in het Groene
Hart, middenin de weilanden (en een
bosje aan de noordrand van het dorp)?
In een dorp kent toch iedereen elkaar?
Is dat zo? De meeste dorpelingen kennen meer dan twintig dorpsgenoten van
voornaam, zocht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit. Is dat veel? Of
weinig voor een dorp waar iedereen elkaar dus kent?
Mevrouw Adema, Henk en Dave ken ik
dan niet van naam, maar ik kom vast
wel tot meer dan twintig Bezuidenhouters die voor mij beslist niet anoniem
zijn. Die ik echt ken en groet en spreek. Is
Bezuidenhout dan toch een dorp? Los
van de stad, begrensd door een snelweg,
een spoorlijn, een bos en een sloot?
Misschien wel. Waarom niet? Wonen in
een dorp, met de stad om de hoek. Beter
kun je het niet krijgen!

de gemeente een subsidiepot
heeft voor dak- en vloerisolatie van huizen en voor de aanleg van groene
daken? In 2015 is daar in totaal 700.000
euro voor beschikbaar. Kijk op de site
van de gemeente Den Haag.

●●●

kinderen tijdens een speciale
Hulpboswachter excursie in de huid
kunnen kruipen van een boswachter?
De excursie is bedoeld voor kinderen
van 7 tot 11 jaar. Kosten per kind 5 euro
(voor een kinderfeestje of schoolklas 50
euro). Boeken via excursieshaaglanden@staatsbosbeheer.nl.

●●●

de welpen en explorers van Scouting Haagse Hout op 1 april zijn verhuisd naar hun gloednieuwe clubhuis
'Het Reigersnest' aan de Reigersbergenweg? De scouts volgen enkele weken
later.

●●●

vanwege het succes nog eenmaal
de unieke wandeling rondom het bombardement op Bezuidenhout plaatsvindt op 26 april? Na afloop draait in
het wijkcentrum de documentaire over
Bezuidenhout vóór, tijdens en na het
bombardement. Kijk op www.allthingsnice.nl

●●●

het mee lijkt te vallen met de
hoeveelheid hondenpoep in Bezuidenhout-Oost? Dat blijkt uit een eerste nulmeting voor het project ‘terugdringen
overlast hondenpoep’.

●●●

27 april, vrijmarkt op Spaarwaterveld
U heeft ‘m vast al in de agenda staan: de vrijmarkt op het Spaarwaterveld aan de Theresiastraat, op maandag 27 april. Met ongeveer 4.000 mensen was de vrijmarkt vorig jaar
een spetterend succes en een zeer gezellige boel.

bij de Provinciale Statenverkiezingen in onze wijk D66 met 23,7 procent
als grootste uit de bus is gekomen? De
VVD eindigde met 19 procent als
tweede en de PvdA met 12,1 procent als
derde. Bij de verkiezingen voor de waterschappen was de top 3: VVD (22 procent), PvdA (14,6 procent) en Algemene
Waterschapspartij Delfland (17 procent). De opkomst bedroeg 52 procent
(landelijk: 49 procent).

●●●

Net als altijd wordt het ook dit jaar op Koningsdag weer een groot feest op het
Spaarwaterveld. Naast de vrijmarkt zijn er
tal van activiteiten. Zo kunnen kinderen
zich laten schminken, meedoen aan een
HipHop workshop of zich uitleven op het
springkussen.
Huisregels
Het opbouwen van de vrijmarkt start om
9.00 uur. De verkoop begint om 10.00 uur.
Rond de klok van 15.00 uur gaat de poort
weer dicht. Op de vrijmarkt zullen geen
handelaren en professionele verkopers
worden toegelaten. Verkoop van voedsel
en drank door particulieren is niet toegestaan.

Zie voor al het nieuws in de wijk:
www.bezuidenhout.nl
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Heb oog voor detail,
win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is door zeven lezers herkend.
Het bevindt zich aan de zijkant van een appartementencomplex aan de Theresiastraat dat grenst aan de Cornelis
Houtmanstraat. Annelies Kruiper mag de boekenbon ter
waarde van 15 euro ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25.

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

Confettikoorts op Liduina Basisschool
Op 1 april trof de Confettikoorts de Liduina Basisschool. Deze
vreselijke kinderziekte is heel besmettelijk. De symptomen
zijn onder andere gekleurde stippels op het lijf. De besmette
kinderen waren dan ook duidelijk herkenbaar. De leerkrachten schrokken enorm van de hoeveelheid gestippelde kinderen. De enige remedie tegen de Confettikoorts is dansen.
Om te voorkomen dat het vreselijke vrolijke virus zich verder
verspreidde en anderen kon infecteren, hebben de kinderen
samen met de leerkrachten gedanst op ‘Als ik dans’ van Nielson. En dat was een leuke onderbreking van de lesdag.

