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Nieuw buurthuis

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, sfeervolle 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.

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

DE HUIZENMARKT
TREKT AAN.
GA NU MET ONS
IN ZEE!

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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Voorpagina: Impressie van het Treesfeest.
(Foto: Willem Verheijen)

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 48 wordt bezorgd
in de week van 18-25 september. Deadline kopij en advertenties: 3 september.
Redactie
Fred Geelen (hoofd-/eindredactie),
Marjon Damen, Roeland Gelink,
John Hermse, Mark Hoogland, Ellie Melis
Evelien ter Meulen, Aubine Prinzen,
Petra van der Vlugt, Floor Zoet
Fotografie
Ariane Gordijn, Willem Verheijen,
Floor Zoet
Vormgeving
Leo Leeflang
Drukwerk
Grafia Multimedia, Pijnacker
Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@ziggo.nl.
Robert Boer: robert.boer@ziggo.nl
Voor mogelijkheden en tarieven zie
www.bezuidenhout.nl knop ‘wijkkrant’.
Adres
Johannes Camphuijsstraat 25
2593 CH Den Haag
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
Niets uit deze uitgave mag zonder
toestemming van de redactie worden
overgenomen.

U wilt ook graag adverteren in Bezuidenhout Nieuws, maar u heeft nog
geen advertentie? De redactie helpt
graag met het schrijven van een pakkende tekst en een passende vormgeving tegen een schappelijke prijs.
Meer weten? Neem contact op met
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Krant niet ontvangen,
laat het ons weten

Zorgen over voortgang project Oost
BeaBeach, strandgevoel in Bezuidenhout
Fotoreportage Parelroute
Autonoom Centrum met uitzetting bedreigd
Minute Bar, een nieuwe bar voor een nieuwe tijd
Lisette Huizenga staat op Biënnale Venetië
Fotoreportage Winkel Theater Festival
Fotoreportage Treesfeest
Duurzaam Bezuidenhout
BIJ MIJS, meer dan een cadeauwinkel
De wijkmakelaar
Voor 5 cent de grens over naar Voorburg
Nieuw buurthuis Bezuidenhuis
Nylo Ink, Bezuidenhouts eerste tattooshop
EXPAT Page
Buurman John
Wist u dat?
Oog voor detail
Jong en oud geven concert op Van Hoogstratenschool

Tarieven Bezuidenhout Nieuws
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws tegen scherpe prijzen.
Plaats
Binnenpagina

Achterpagina

Formaat
pagina
1/32
1/8
1/4
1/3
1/2
1/1
1/8
1/4
1/3
1/2
1/1

Zwart/wit
1x
25,00
62,00
111,00
145,00
210,00
410,00
80,00
150,00
190,00
260,00
480,00

Steunkleur
1x
27,50
68,20
122,10
159,50
231,00
451,00
88,00
165,00
209,00
286,00
528,00

Full color
1x
37,50
93,00
166,50
217,50
315,00
615,00
116,00
217,50
275,50
377,00
696,00

Bovenstaande tarieven gelden bij 1 x plaatsen. Bij opdrachten voor 3 of 5 x plaatsen
profiteert u van aantrekkelijke kortingen. Zie voor een volledig tarievenoverzicht
www.bezuidenhout.nl (linkerkolom onder de knop Wijkkrant).
Opmaak van uw advertentie is ook mogelijk. De kosten hiervoor zijn € 12,50 per kwartier.
Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21 % btw.
Neem de proef op de som en adverteer in Bezuidenhout Nieuws.
Meer informatie Harold Thijssen: 06 – 54 72 56 38 of har100@ziggo.nl
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NIEUW THEATTER
NIEUW PROGRAM
MMA
kijk nu op zuiderstrandtheater..nl
@ZStrandtheater
hetZuiderstrandtheater
070 88 00 333

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
KIOSK

Kwaliteit
wint
altijd!

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

nummer 47 - juni 2015 - www.bezuidenhout.nl

Zorgen over voortgang project Riool/Herinrichting Bezuidenhout-Oost
Het duurt misschien nog vijf, zes jaar voordat er ondergrondse restafvalcontainers
(ORAC’s) in Bezuidenhout-Oost komen. Dat heeft alles te maken met de voortgang en
financiering van het project Riool/Herinrichting Bezuidenhout-Oost.
Voor wat betreft fase 1 zijn de verwachtingen dat de definitieve tekeningen voor de
zomer naar de bewoners gaan. Na de
zomer volgt de aanbesteding. Dat betekent dat de aanleg van het riool en de herinrichting van de straten in fase 1 op z’n
vroegst pas in februari 2016 kunnen beginnen.
Fase 2 en 3
Voor wat betreft fase 2 en 3 zijn nog geen
voorbereidingen getroffen, vanwege een
aanpassing in de begroting van het pro-

gramma Onderhoud Straten, Wegen, Pleinen 2015/2018 van de gemeente. Vanaf
2016 is er voor dat programma geen geld
meer beschikbaar uit de Reserve werk met
werk. Komt er geen alternatieve financiering, dan betekent dat voor de uitvoering
van fase 2 en 3 in Bezuidenhout-Oost een
tekort van tussen de 6 en 7 miljoen euro,
en een mogelijke vertraging bij de aanleg
van het riool en de herinrichting van de
straten. Die vertraging heeft bovendien
gevolgen voor de aanleg van tachtig
ORAC’s in Oost. Voor dat project heeft de

gemeente twee jaar uitgetrokken, maar
het begint pas als alle drie de rioolfases
zijn afgerond.
Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft zijn
zorgen over deze ontwikkeling op 7 juni
kenbaar gemaakt in een brief aan het college en de gemeenteraad van Den Haag.
U kunt de brief lezen op www.bezuidenhout.nl. Volgens de laatste berichten beginnen de voorbereidingen voor fase 2 en
3 mogelijk in januari/februari 2016.

BeaBeach biedt Bezuidenhout sportief strandgevoel
Voor een potje beachvolleybal hoeft u
niet meer naar het strand. Sinds 1 juni
kunt u namelijk ook op het pop up-park
aan de Prinses Beatrixlaan een balletje
slaan. Na ‘Bezuidenhout on Ice’ pakt het
tijdelijke park met ‘BeaBeach’ opnieuw
verrassend uit. Van 14 juni tot 9 juli is er
het BeaBeach Buurt Toernooi.

‘BeaBeach’ is vormgegeven door de gemeente Den Haag, het Wijkberaad Bezuidenhout en Volleybalvereniging
Haaglanden (VVHaaglanden). Woningcorporatie Staedion stelt het terrein vrij beschikbaar zolang er niet gebouwd wordt.
‘Toen we vorig jaar oktober bezig waren
met de voorbereidingen van het pop uppark, kwam, naar aanleiding van de WK
Beachvolleybal dat eind juni in Den Haag
plaatsvindt, het idee op om daar een beachvolleybalveld aan te leggen. De afdeling Sport van de gemeente en verschillende andere partijen waren direct enthousiast.’ Aan het woord is Frank Kerkvliet,
Omgevingsmanager Beatrixkwartier en
Centraal Station van de gemeente Den
Haag: ‘Er stond al een shovel op de locatie,
dus een gat voor het veld was snel gegraven. Zonder veel plannenmakerij is vervolgens in maart alles gerealiseerd. In de
opslag van de gemeente waren nog bankjes en tegels die we konden gebruiken. En

Zijn we hier in Scheveningen of in Bezuidenhout? (Foto:
Willem Verheijen)

met nieuw zand, twee palen, een net en
een boarding is een mooi veld gemaakt.
We hebben er zelfs nog een jeu de boulesbaan bijgelegd. De boarding was opgebouwd door acht vrijwilligers uit de wijk.
Helaas blies de storm van 5 mei, nog voordat er een bal was geslagen, de boarding
weg. Maar gelukkig konden - ook weer
vrijwilligers - de schade snel herstellen.’
Competities, trainingen en clinics
BeaBeach, zoals het beachvolleybalveld is
gedoopt, is gratis beschikbaar voor iedereen die zin heeft om op blote voeten in
het zand een bal over het net te slaan.
Diegene die heeft gereserveerd via
www.beabeach.nl krijgt echter voorrang.
Deze website is door het wijkberaad gefi-

nancierd en samen met VVHaaglanden
gebouwd. Voorzitter en inwoner van Bezuidenhout Rob Velders vertelt dat
VVHaaglanden competities voor bedrijven, scholieren en studenten uit de wijk
gaat organiseren. Het eerste BeaBeach
Buurt Toernooi ging op 14 juni van start en
duurt nog tot 9 juli. Ook wil men trainingen en clinics voor belangstellenden aanbieden.
Kijk voor meer informatie, deelname aan
competities en reserveren op www.bea
beach.nl. Interesse in het maken van reclame op de boarding? Neem dan contact
op via beabeach@bezuidenhout.nl.
Door Mark Hoogland
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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!

€ 10,95
per fles

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

www.ariestweewielerservice.nl

TRADICIÓN DE FAMILIA DESDE 1892

Geen 18, geen alcohol

Theresiastraat 268 . Bezuidenhout . Den Haag . 06 55 19 888 97

Parels
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trekken 1.500 bezoeken
Er viel weer veel te zien, te horen, te bewonderen en te genieten
tijdens de Parels van Bezuidenhout. Aan de zevende editie op 6 juni
deden 37 parels mee. Zij ontvingen ongeveer 1.500 bezoeken. De
foto’s op deze pagina zijn van Willem Verheijen en Ariane Gordijn.
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1. Janneke Robers.
2. Gerda Klop.
3. René Sijbrand van Eijk.
4. Hans Spinnler.
5. Ton Gelauff.
6. Janet Krause en Sandra Karten.
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7. Meriam Windmeijer.

7
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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.

Edith Pedicure

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

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

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

06-19152950
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Autonoom Centrum koestert
goede band met buurt
Vijf jaar geleden toverde een groep krakers de voormalige Ierse pub The Spring aan de Willem van Outhoornstraat om tot Autonoom Centrum Den Haag. Het eerste lustrum werd in mei en juni uitgebreid gevierd, maar
staat ook in het teken van een dreigende uitzetting door brouwer InBev.

Kwinten Keesmaat: ‘Ook ouderen uit de hofjeswoningen hiernaast en andere buurtbewoners
komen af en toe bij ons eten.’ (Foto: Floor Zoet)

Kwinten Keesmaat maakte deel uit van de
groep die het in 2010 twee jaar leegstaande pand aan de Willem van Outhoornstraat kraakte en in gebruik nam als
Autonoom Centrum. 'Het idee was om de
caféruimte te gebruiken voor het verspreiden van informatie over alternatieve, buitenparlementaire politiek, bijvoorbeeld via
discussieavonden en het vertonen van
films. Ook kunnen mensen hier samen
komen. Zo bieden wij elke maandag veganistische maaltijden voor 3 euro aan en
organiseren studenten van het Conservatorium - die wij hebben leren kennen via
acties tegen bezuinigingen op cultuur regelmatig eigen activiteiten.'
Geen bazen
Het Autonoom Centrum wordt volledig
gerund door vrijwilligers, zonder bazen
of managers en zonder subsidie of staatsbemoeienis. Keesmaat: 'Wij zijn hier allemaal gelijk en iedereen heeft evenveel te
zeggen en evenveel verantwoordelijkheid.
Dat werkt al vijf jaar heel goed en maakt
ook de drempel om aan activiteiten mee
te doen zo laag mogelijk.'
Gestart met het eetcafé en informatiebijeenkomsten op maandagavond is het Au-

tonoom Centrum inmiddels ook op dinsdag en vrijdag open. Behalve voor eten en
informatie kunnen mensen er terecht voor
advies bij problemen met een huisbaas
('wij kunnen doorverwijzen naar een in
woonrecht gespecialiseerde advocaat'),
punk- en andere concerten en boeken over
alternatieve politiek.
Band met buurt
De bezoekers van het Autonoom Centrum
- 70 tot 100 per week - komen uit heel Den
Haag, het buitenland en ook uit de buurt.
'Zo komen ouderen uit de hofjeswoningen
hiernaast en andere buurtbewoners af en
toe bij ons eten. Die mengeling van jong
en oud vinden wij heel leuk.'
Keesmaat noemt de band met de buurt
heel goed en hecht daar ook aan. 'Omdat
het pand niet vrijstaand is, houden wij rekening met overlast en informeren de
buren als wij een muziekavond hebben.'
Toen de krakers net een spandoek aan het
ophangen waren tegen de ontruiming die
eind januari 2016 dreigt, boden meerdere
buurtbewoners spontaan aan voor de
rechtbank een verklaring op papier te zetten waarom het Autonoom Centrum zou
moeten blijven. 'Dat vonden wij natuurlijk

fijn. Inmiddels zijn wij ook een online
petitie tegen de uitzetting gestart, die inmiddels door zo'n 200 mensen is ondertekend.'
Behoefte
Een argument om het Autonoom Centrum
te behouden, is dat het in vijf jaar heeft
bewezen in een behoefte te voorzien. 'Ook
met het oog op de woningnood. Boven de
caféruimte wonen nu vier mensen.' Bovendien zou het pand volgens het Autonoom
Centrum waarschijnlijk weer leeg komen
te staan als InBev de bodemprocedure
wint. 'Ze zijn hier in al die tijd drie keer
met een potentiële huurder geweest,
maar niemand wilde het. Verder is het ook
voor het onderhoud van het pand belangrijk dat wij hier zitten. Wij hebben bijvoorbeeld kozijnen vervangen en zorgen
ervoor dat het pand leefbaar blijft.'
Meer info en voor het tekenen van de petitie: https://acdenhaag.wordpress.com/
Door Roeland Gelink
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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

TANDARTS

KRUIZINGA

VOOR EEN MOOI EN GEZOND GEBIT
Persoonlijke aandacht, zorg en advies

Mevrouw Kruizinga heeft als specialisme het behandelen
van patiënten met angst en cosmetische tandheelkunde.

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK
BANDEN – A.P.K – BEURTEN
Van Alphenstraat 60a
2274 NC Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60

Carmen van Voorthuijsen
Ambulant Pedicure

070-3268240 – www.tandartskruizinga.nl
Benoordenhoutseweg 229
Gratis parkeergelegenheid achter de praktijk.
Bus 18-23-28.

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

Gediplomeerd pedicure

06-24686076
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Minute Bar

Een nieuwe bar voor een nieuwe wereld
Koffie, thee en limonade kun je er krijgen, maar op de prijslijst staan ze niet. In de nieuwste horecagelegenheid van Bezuidenhout betaalt de klant niet per consumptie, maar per minuut. Sinds eind april zit precies tussen het einde van de Juliana van Stolberglaan en de Schenkkade de Minute Bar.

Bedenker Sander Huisman doet open als ik
aanbel en gaat me voor naar de voormalige sigarenwinkel waar hij zijn bar heeft
ingericht. Pas als we over de drempel stappen - of beter: wanneer ik heb ingecheckt
met het plastic pasje dat Sander me geeft
- begint de klok te tikken voor 5 cent per
minuut. Wat zien we? Een lichte ruimte
met een zwart bankje en een paar tafeltjes met stoelen. Op een grote tafel tegen
de wand potten Franse thee, koekjes en
een glimmend espressoapparaat dat de
klant mag bedienen, want die bepaalt zelf
wel hoe hij zijn koffie wil.
Mini-cursus Barista
Sander gelooft dat koffie iets persoonlijks
is, al mag hij voor mij gerust een espresso
maken terwijl ik aan een tafeltje blijf zitten. Voor zichzelf maakt hij een cappuccino.
Sander leerde voor kledingontwerper, zat
op de kunstacademie, vloog als steward de
wereld rond en is in zijn Minute Bar nu ook
beginnend Barista, zegt hij als hij het bloemetje laat zien dat hij in de melklaag tevoorschijn heeft getoverd.
Klanten die zichzelf aan ‘latte art’ willen
wagen, maar nog niet weten hoe, moeten
zorgen dat ze hun smartphone op zak hebben. Sander pakt een kaartje van een tafel
en houdt het tegen zijn telefoon: daar begint nu een YouTube-filmpje met een
mini-cursus Barista. Near Field Communication (NFC) heet het. Iedereen kent het
wel, van contactloos betalen en van de OVchipkaart natuurlijk. Sander heeft een
armband met een chip erin die hij uit een
OV-Chipkaart heeft gehaald en hij heeft er
al een paar keer mee gereisd.
Sprekende beer
Op een wand valt Sanders slogan te lezen:
A new bar for a new world. Elke bezoeker
mag voor zichzelf uitmaken hoe die
nieuwe wereld eruit ziet, net zoals hij zelf
mag weten hoe verkeerd hij zijn koffie

Sander Huisman:
tijd, ruimte en
comfort, daar
draait het om.
(Foto: Ariane
Gordijn)

maakt. Maar voor Sander is het duidelijk:
nu al leven we in een geautomatiseerde
wereld, waarin iedereen constant stroom
nodig heeft. Niet voor niets geven in de
Minute Bar logo’s met stekkers precies aan
waar de klanten hun mobieltjes of notebooks op kunnen laden. Maar voor hem
gaat het nog verder: Sander voorspelt dat
in de maatschappij van de toekomst de
robot een centrale plek in gaat nemen.
In de Minute Bar is het al bijna zover, al
zou je de robot die de meeste taken van
Sander over moet nemen bijna over het
hoofd zien. Sander loopt naar de kassa en
buigt zich over het beertje dat op de hoek
van de toonbank zit. ‘Wat voor soorten
koffie hebben wij hier?’, vraagt hij en de
sprekende beer begint prompt aan een opsomming.
De Minute B(E)AR dus, die nu al heel veel
kan, bijvoorbeeld uitleg geven over de werking van het espressoapparaat, maar
straks herkent hij ook gezichten van klanten, zodat hij precies weet of hij een
nieuwkomer nog alles mag uitleggen, of
dat hij een vaste klant alleen maar hoeft
te laten inchecken.

Verlengde woonkamer
Wat die klant precies doet in de Minute
Bar, schrijft de Minute B(E)AR hem níet
voor. Tijd, ruimte en comfort, daar draait
het om, op een plek die niet echt een koffiebar wil zijn, geen tearoom en ook geen
werkplek voor zzp’ers, hoewel iemand die
er wil werken natuurlijk van harte welkom
is. Een verlengde woonkamer, noemt Sander het, en wie daar even wil zitten moet
er snel bij zijn, want bij gebleken succes
verhuist de Bezuidenhoutse Minute Bar
naar de Haagse binnenstad.
We werpen nog een korte blik op het tuintje waar de klanten hun minuten kunnen
laten wegtikken, en dan is het tijd om uit
te checken: 52 minuten ben ik binnen geweest. Op de rekening: 2 euro en 60 cent.
De Minute Bar zit aan de Schenkkade 379.
Openingstijden: dinsdag en donderdag
10:00 - 19:00, zaterdag 10:00 - 16:00.
www.minutebar.nl
Door John Hermse
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Meld Graffiti
Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

U hoeft het alleen maar te melden.

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

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de

Buitengewoon schoon!

kans dat er meer graffiti bij komt!

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

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

www.denhaag.nl/graffiti

Maakt u al gebruik van de
Burenhulpcentrale?
Bel 070-2629999 of kijk op
www.burenhulpcentrale.nl
De burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale die buren bij elkaar brengt als
er iets nodig is. Burenhulp is voor alle leeftijden en gratis. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met de coördinator van BHC Haagse Hout Lies Bouts: dinsdag, donderdag en woensdagochtend tel. 347.00.41 of via
l.bouts@voorwelzijn.nl
Ambassadeurs van de BHC
Wij hebben met een aantal lokale winkeliers afgesproken dat wij promotie maken, in ruil voor voordelen voor
onze leden. Dit is per winkel verschillend, maar wanneer
wij zo’n overeenkomst kunnen maken, noemen wij die
winkeliers ambassadeurs. Hieronder vindt u de huidige
ambassadeurs van de
burenhulpcentrale in
Bezuidenhout:

Praktijk voor:

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness
U kunt bij ons rekenen op professionele
begeleiding bij het herstel van klachten
aan uw bewegingsapparaat of
problemen in de buik- of bekkenregio.
Daarnaast bieden wij bij Fit aan de
Laan de mogelijkheid om onder begeleiding van een fysiotherapeut in een
kleine groep verantwoord te fitnessen.
U vindt ons op: Laan van Nieuw Oost Indië 256 - 2593 CE ’s-Gravenhage
T 0703853243 - E info@aandelaan.nl - www.aandelaan.nl
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Bijzondere buur Lisette Huizenga

‘Op Biënnale Venetië exposeren is een droom’
Lisette Huizenga uit de Sibergstraat ‘schildert’ digitaal. Met haar 3D-animatie/installatie Deconstruction/Reconstructing
Mondrian staat ze dit jaar op een van de
meest gerenommeerde kunstmanifestaties: de Biënnale van Venetië.

Voordat Lisette Huizenga beeldend kunstenaar werd, was ze uitgever van een
huis-aan-huisblad: ‘Een succesvol bedrijf,
maar na een tijd voelde ik dat ik niet op
mijn pad zat. Op mijn 32e ben ik naar Florence vertrokken om iets met muziek of
schilderen te gaan doen.’ Het werd schilderen. Huizenga volgde een summerschool en met het schilderen van een
zelfportret kwam het inzicht dat ze hier
verder in moest gaan. ‘Ik verkocht mijn
aandeel in het bedrijf en ben een jaar in
Florence gebleven om te studeren.’
Schilderen met de computer
Terug in Den Haag begon ze met een opleiding aan de Academie voor Beeldende
Kunsten.
Huizenga verwachtte nooit meer een computer aan te zullen raken, maar halverwege haar studie ging ze experimenteren
met het digitaal bewerken van foto’s van
haar schilderijen. ‘Op een gegeven moment vroeg ik me af of je ook geheel digitaal een schilderij zou kunnen maken. Toen
was de rest van mijn klas nog gewoon met
kwast en verf aan het schilderen. Het traditionele schilderen is bijvoorbeeld veel
lichamelijker. Er was ook best kritiek op
mijn keuze voor de computer als medium.
Mensen twijfelden of ik daarmee wel bezieling in mijn werk kon leggen.’
Huizenga studeerde in 2009 af met Caleidoscopia. Een digitaal driedimensionaal
schilderij van 10 x 7 x 3 meter waarin werkelijkheid en illusie elkaar raken, bijvoorbeeld doordat meubels in de ruimte
geplaatst, doorlopen in de digitale beelden
op het doek. Om dit project te kunnen bekostigen, had ze een sponsor gevonden,
maar ze kwam toch nog geld tekort. ‘Heel
toevallig viel dat jaar de Postcodeloterij in
Bezuidenhout en ik had een lot. Daarmee
heb ik toen de rest van de kosten van mijn
afstudeerproject kunnen betalen.’

Venetië
Na haar afstuderen ontwikkelde Huizenga
zich verder in het maken van animatiefilms. Niet alleen werd haar werk abstracter, ook onderzocht ze de vraag hoe
beroemde schilders uit het verleden met
de huidige media zouden zijn omgegaan.
Daarvoor experimenteerde ze onder andere met Piet Mondriaans Compositie in
geel, blauw en rood uit 1937.
Vorige zomer ontving Huizenga een
e-mailtje of ze wilde exposeren op de
Biënnale van Venetië. ‘Dit was echt een
droom die werkelijkheid wordt. Sinds mijn
tijd in Florence ga ik al elke twee jaar naar
deze internationale kunstmanifestatie.’
Maar met de uitnodiging alleen was ze er
nog niet. Eerst moest ze voorbeelden van
recent werk opsturen. Toen de organisatie
daarover enthousiast bleek, tekende ze
voor deelname: ‘Een hele eer maar ook
doodeng, want nu moest ik een nieuw
werk maken om met de hele wereld te
delen en het geld voor mijn project bij
elkaar zien te krijgen.’
Om het werk te maken zonderde Huizenga zich af in Engeland en op de Veluwe.
Via een crowdfunding actie op www.voordekunst.nl kreeg ze de financiën rond.
Sinds mei is Deconstruction/Reconstructing Mondrian te bewonderen in het Palazzo Bembo in Venetië, naast de
beroemde Rialto brug. ‘Ik wil de beschou-

Lisette Huizenga in ‘haar’ Mondriaan.

wer deelgenoot laten worden van een
puur zintuiglijke ervaring. Om dat op te
roepen, concentreer ik me op het gebruik
van vorm, kleur en lijn. Mondriaan was
daar een meester in. Met mijn installatie
wil ik zijn abstracte beeldtaal op filmische
wijze transformeren. Dat doe ik door zijn
beeld eerst te deconstrueren, en vervolgens in door mij ontwikkelde abstracties
verder te onderzoeken. Aan het eind van
de film komt het bekende beeld van zijn
schilderij langzaam weer terug. Als toeschouwer zit je als het ware in een bewegend schilderij van 3 x 3 x 3 meter,
18 minuten lang. De muziek is van Kerry
Woodward, een Engelse componist die de
helft van het jaar in Bezuidenhout woont.
Tot nu toe zijn de reacties positief. Het zou
mooi zijn als het werk door een museum
zou worden aangekocht.’
De Biënnale van Venetië 2015 duurt tot 22
november. Mocht u niet in de buurt zijn
om het werk van Lisette Huizenga te zien,
kijk dan op: www.lisettehuizenga.nl,
www.project20.nl of www.allaboutartprojects.nl
Door Marjon Damen
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Winkel Theater Festival,

Het was af en toe een dolle boel in een aantal winkels en horecagelegenheden in de Theresiastraat en omgeving. Op 25 april vond daar het
Winkel Theater Festival plaats. 20 acts traden op. Een impressie met
foto’s van Willem Verheijen.

2015, een

(Foto’s: Ariane Gordijn,
Willem Verheijen)

originele happening

gezellige boel!
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Duurzaam Bezuidenhout

Zonnepark alternatief voor zonnepanelen op eigen dak
Een zonnepark op de sporthal aan de Gaslaan in het Regentesse-Valkenboskwartier.
'Dit is het’, dacht Bezuidenhouter Max Koninkx op zoek naar een alternatief voor
zonnepanelen op zijn eigen dak. Hij kocht meteen zes aandelen, elk goed voor een
zonnepaneel.

Max Koninkx heeft het alternatief voor zonnepanelen op zijn dak gevonden. (Foto: Floor
Zoet)

Koninkx onderzocht eerder de haalbaarheid om op het appartementengebouw
aan de Cornelis Houtmanstraat met
zonnepanelen energie op te wekken. Helaas gooide de dakconstructie roet in het
eten: de panelen inclusief toebehoren
zouden het dak te zwaar belasten.

Groene Regentes
Op zoek naar een alternatief las Koninkx
over de Groene Regentes: ‘Dat is een
groep mensen uit het Regentesse-Valkenboskwartier die hun wijk wil vergroenen en verduurzamen. Onderdeel
van de Groene Regentes is de Zon der
Gaslaan. Dat is een coöperatie voor een
zonnepark op het dak van de sporthal
aan de Gaslaan 200. Alhoewel het een
wijkinitiatief is, kunnen ook deelnemers
uit andere wijken of steden zich inschrijven. Ik heb mij meteen aangemeld voor
zes zonnepanelen à 375 euro per stuk.
Afhankelijk van het aantal zonnepanelen, deel je in de totale opbrengst van
het zonnepark.'

dat de investering in circa 13 jaar is terugverdiend. Zelf panelen op je dak leggen, is volgens Koninkx financieel gezien
voordeliger. ‘Dit project is bedoeld voor
mensen die de rompslomp niet willen,
geen (geschikt) dak hebben of het gewoon leuk vinden om op deze manier te
verduurzamen.’
Het streven is dat de panelen op de
sporthal aan de Gaslaan uiterlijk augustus/september zijn geïnstalleerd. Inmiddels zijn er zo'n 300 panelen verkocht.
De belangstelling is zo groot dat de
Groene Regentes een wachtlijst heeft
moeten aanleggen. De coöperatie telt al
78 leden waarvan de oudste 92 jaren
jong is!

Geen rompslomp
Op de site van de Groene Regentes staat

Lees het uitgebreide artikel op
www.duurzaambezuidenhout.nl

Waterspeelmuur bron van speelplezier
Hij staat er weer: de waterspeelmuur op het schoolplein van de Nutsschool aan de
Merkusstraat. Voor het tweede achtereenvolgende jaar kunnen kinderen naar hartenlust met water spelen en leren over de kringloop van water.
Met takken slepen, stukken boom sjouwen, bloemen bewonderen, aardbeien
zien groeien. Op het groene schoolplein
van de Nutsschool kunnen de kinderen
weer in contact komen met de natuur
en zich creatief uitleven. Dat is mooi,
vond een aantal ouders, maar toch ontbreekt er nog iets: water. ‘Kinderen vinden niets zo leuk als met water spelen’,
vertelt Ilse Duijvestein. ‘Daarom bedachten we met drie ouders met een achtergrond in de techniek en de beeldende
kunst een waterspeelmuur met kraantjes, trechters, slangen en dat soort
zaken. Om het duurzaam te laten zijn,
maken we gebruik van regenwater dat
via de regenpijp wordt opvangen in een

ton en met een handpomp weer kan
worden rondgepompt. Dat laatste vinden vooral de oudere leerlingen erg
leuk.’
Met drinkwater spelen, noemt Duijvestein ‘onverantwoord’, maar volgens
haar is de waterspeelmuur niet bedoeld
om kinderen bewust te maken van het
milieu: ‘Het is in de eerste plaats een
plek om te spelen. Wat we wel proberen
te doen is kinderen affiniteit bijbrengen
over de kringloop van het water. Dat het
als regen naar beneden valt en dat je het
daarna bijvoorbeeld kunt oppompen.
Maar ook dat het kan opraken en dat je
er daardoor niet meer mee kunt spelen.
Wat dat betreft zit de waterspeelmuur

Rogier en Casper amuseren zich prima bij de
waterspeelmuur. Net als Ilse Duijvestein.
(Foto: Fred Geelen)

bomvol met kennis. Een leraar zou er bij
wijze van spreken een week lang zijn les
mee kunnen vullen. Voor de ene leerling
is de waterspeelmuur een bron van kennis, voor de andere is het puur speelgoed. In beide gevallen is het prima.’

Door Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
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Buurthuis PuntZuid
Van Heutszstraat 12
2593PJ Den Haag

De ontmoetingsplek in Bezuidenhout, waar tegen
een geringe vergoeding ruimte beschikbaar is voor
allerlei initiatieven uit de buurt.
Voor, door en met buurtbewoners worden hier cursussen, workshops, sportactiviteiten en andere bijeenkomsten georganiseerd op sociaal-,
maatschappelijk-, creatief- en sportief gebied.
Beschikbare ruimten: gymzaal, bewegingsruimte,
creativiteitruimte, professioneel ingerichte keuken,
eetkamer en een presentatieruimte.
Voor het aanbod kijk op www.puntzuid.nl
Wil je zelf iets organiseren? Kijk eens op de website
en stuur een mail naar info@puntzuid.nl Wij nemen
contact met je op.
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BIJ MIJS, meer dan een cadeauwinkel
‘De grote wereld kleiner maken, door een
plekje in de buurt te creëren waar je
graag komt.’ Dat is de missie van Odette
van der Nat. In maart opende ze BIJ MIJS.
Geen standaardwinkel. Want behalve een
cadeautje kopen en een kopje koffie drinken, kun je er ook vakantiegrieks leren of
aan yoga doen.

Odette van der Nat heeft het bord met de workshops weer bijna vol. (Foto: Willem Verheijen)

Lang geleden had Odette van der Nat een
droom: een eigen horecazaak beginnen.
Doordat werkverplichtingen en het moederschap er tussendoor kwamen, kon die
droom niet direct verwezenlijkt worden.
Maar de van oorsprong Brabantse gaf niet
op en bedacht een uniek concept afgestemd op gemak en laagdrempeligheid:
een cadeauwinkel, met een koffiehoek en
ruimte voor kinderen om te spelen en
knutselen. Nadat ze meerdere malen langs
het leegstaande winkelpand aan de Laan
van Nieuw Oost-Indië 100 was gelopen,
nam ze het besluit: hier komt mijn winkel.
Op 18 maart opende BIJ MIJS haar deuren.
De naam geeft in twee woorden weer wat
Van der Nat bij haar publiek wil bereiken:
‘Kom maar gezellig bij mij/Mijs.’ (Mijs is de
koosnaam die zij ooit kreeg).
Soort ‘buurthuis’
BIJ MIJS is geen standaardwinkel, het is
ook een ontmoetingsplek, een soort
‘buurthuis’ waar mensen koffie of limonade kunnen drinken en een stuk huisgemaakte taart kunnen eten. Natuurlijk vind
je er ook de meest verrassende cadeautjes,
voor jong en oud en voor een betaalbare
prijs.
Loop je de zaak binnen, dan word je ontvangen met zachte achtergrondmuziek.

Behalve de kleurige cadeaus vallen enkele
retromeubels op waarvan de meeste te
koop zijn.
Ook is er een kleine koffiehoek met een
sofa die Van der Nat van een buurtbewoonster heeft gekregen (net als de tafeltennistafel, die nu in de kelder een plek
heeft). Een blikvanger is het schoolbord
waarop de verschillende workshops staan
vermeld die BIJ MIJS worden georganiseerd en die tot nu toe alleen nog maar
door wijkbewoners worden gegeven.
Workshops
Met het organiseren van workshops en
kinderfeestjes had Van der Nat later willen
beginnen. Maar het liep anders en veel
sneller dan gepland, toen ze al meteen na
de opening werd ‘overspoeld’ met aanvragen voor workshops en feestjes. Deze vinden plaats in een aparte ruimte achterin
de winkel. Wordt die niet gebruikt voor
een workshop of feestje, dan dient de
ruimte als een kamer waar kinderen vrijuit
kunnen spelen.
BIJ MIJS heeft een gevarieerd aanbod van
workshops voor zowel kinderen als ouderen. Denk aan kinderyoga, haken, glazen
kralen armbanden maken, kennismaken
met yoga, vakantiegrieks leren en acrylverven. Sommige workshops duren een paar

uur, andere kosten meer tijd. Na de zomer
wil Van der Nat de grote ruimte beneden
de winkel aanpakken. Die krijgt een bestemming als relax-/knutselruimte voor
kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud.
Verder wil ze de horecafaciliteiten uitbreiden en lunches gaan verzorgen, inclusief
zelfgemaakte soepen.
Van der Nat is uitermate trots op wat ze in
korte tijd met BIJ MIJS heeft bereikt. Daarvoor heeft ze geen reclame hoeven
maken; alles ging via mond-tot-mond reclame, haar eigen netwerken en Facebook.
Van der Nat: ‘De kracht van mijn concept
zit voor een belangrijk deel in de verbondenheid met deze buurt. Ik heb het concept bedacht, maar sta open voor
initiatieven van anderen, zolang ze bij
mijn concept en de sfeer van de winkel
passen. Kijk maar naar de workshops die
door buurtbewoners worden gegeven. Die
wederkerigheid brengt buurtbewoners
samen en opent de mogelijkheid tot het
leggen van contacten en zelfs het ontstaan van vriendschappen. Daardoor krijg
je bijna als vanzelf een gemoedelijke en
vriendelijke sfeer.’
Door Aubine Prinzen
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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
Mark Aardse (Foto: Fred Geelen)

objectieve taxaties
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 Mark Aardse van Langezaal Makelaars.
In het verleden was het moeilijk te controleren en te beoordelen of taxaties van
onroerend goed al dan niet waren gemanipuleerd. Om tot kwalitatief goede en
objectieve taxaties te komen, is in samenwerking met de makelaarsverenigingen en de hypotheekverstrekkers het
Nederlands Woning Waarde Instituut
(NWWI) opgericht. Het NWWI is een landelijke, onafhankelijke organisatie die
rapporten van woningtaxaties keurt en
erop toeziet dat elke taxatie volgens de
dezelfde methode verloopt. Hoe gaat dat
in zijn werk?
Wanneer u bij de makelaar heeft aangegeven dat u voor de waardetaxatie van

uw woning specifiek een NWWI-rapport
wilt, dan meldt de makelaar bij het
NWWI welke woning getaxeerd gaat
worden. De woning moet in het werkgebied van de taxateur liggen. Voor elke
woning worden modelwaarden opgevraagd. Deze zijn gebaseerd op een vergelijking met soortgelijke woningen.
Moet bij de taxatie ook de waarde na
een voorgenomen verbouwing worden
bepaald, dan worden de geplande vernieuwingen eveneens vastgelegd. Zo kan
de hypotheekverstrekker controleren of
de verbouwing inderdaad is/wordt uitgevoerd. In zijn taxatierapport neemt de
taxateur ook de waarde van minimaal

zes vergelijkbare woningen in de omgeving mee. Wijkt de gemiddelde waarde
van die woningen meer dan 10 procent
af van de getaxeerde waarde, dan moet
de taxateur aangeven waarom hij tot
een ander oordeel is gekomen.
De rapporten van de taxateur worden
door het NWWI gecontroleerd. Voldoet
de taxatie aan de eisen dan zet de taxateur een elektronische handtekening. De
geaccordeerde taxatie kan dan niet meer
veranderd worden en komt in een centrale database waar hij voor alle betrokken partijen is in te zien. Zo wordt
gewaarborgd dat de waarde van uw woning zo objectief mogelijk is vastgesteld.

Voor 5 cent de grens over naar Voorburg
Nog geen eeuw geleden moest tolgeld
worden betaald om de grens tussen Den
Haag en Voorburg te passeren. Op 18 augustus 1928 sneuvelde de ‘grenspost’ in
de gezegende ouderdom van 270 jaar als
gevolg van het Haagse besluit de Laan
van Nieuw Oost-Indië te veranderen in
een autosnelweg naar Duitsland.

Op 8 augustus 1658 stelden de Graven van
Holland en West-Friesland de tol in op het
Gravelijke Pad van het Haagse Binnenhof
naar de oude Romeinse vestiging in het
huidige Voorburg. De Schenkwetering
vormde de grens tussen beide plaatsen.
Het tolhuis stond op de plek waar nu het
Ministerie van Sociale Zaken is gevestigd.
‘Een Persoon te Voet’ moest 5 cent neertellen om verder te mogen. Hetzelfde tarief
gold voor ‘Elk Viervoetig Dier’. Voor een
koets met ‘Een tot Vier Menschen’ moest
20 cent worden neergeteld. De koetsier
van een paard en wagen met goederen betaalde 10 cent voor het laten openen van
het tolhek. Als er kermis was in Voorburg,

was het dubbel feest voor de Hagenaars.
Voor hen werd dan het tarief gehalveerd.
Met het verdwijnen van de tol verdween
ook de charme van de Laan van NOI. Het
Haagse stadsbestuur maakte resoluut een
einde aan het in het midden gelegen door
bomen omzoomde knisperende schelpenpad, waar de wandelaars op een bankje
onder de beschutting van het groene loof

even konden uitrusten. De bewoners van
de statige woonhuizen langs de laan verloren hun idyllische uitzicht. Wrang is dat
dit alles werd opgeofferd voor een autosnelweg die er nooit is gekomen.
Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)
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Pleinen van Bezuidenhout-Oost

Klaas Hilverda, landschapsarchitect:
‘Inbreng bewoners essentieel voor goed ontwerp pleinen’
Binnen het project Pleinen Bezuidenhout-Oost werken bewoners nauw samen met de gemeente en haar Ingenieursbureau. Klaas Hilverda is landschapsarchitect bij het Ingenieursbureau en als ontwerper van straten en
pleinen direct betrokken bij het project. Een interview.

Klaas Hilverda
(midden) tijdens
een workshop voor
bewoners van Bezuidenhout-Oost
over hun wensen
voor de 38 pleinen
in dit deel van de
wijk. (Foto’s: Ariane
Gordijn)

Hoe ziet u uw rol als ontwerper bij het
pleinenproject?
Voor de inrichting van de openbare ruimte
van de stad streef ik naar eenvoud, harmonie en ruimte. Een ontwerper hoeft voor
mij niet nadrukkelijk zijn eigen stempel op
een plek te drukken. Een neutrale openbaarheid van het ontwerp zie ik als een
groot goed. Het is tenslotte niet de ontwerper, maar het zijn de gebruikers die
een plek betekenis geven. Het is de taak
van de ontwerper open te staan voor de
verschillende betekenissen van een plek
en een of meerdere daarvan te kiezen als
inspiratiebron voor een ontwerp. Ontwerpen is dus kiezen. Zelfs de meest eenvoudige voorzieningen en alledaagse
woonstraten vragen om een doordachte
compositie, in plaats van het gedachteloos
bij elkaar zetten van losse elementen. Het
meest spectaculaire project waar ik recent
aan heb gewerkt, is ongetwijfeld de
Nieuwe Boulevard in Scheveningen, waar
wij het ontwerp van de Spaanse architect
Morales samen met hem mochten uitwerken.’
Hoe ervaart u de samenwerking met de
bewoners van Bezuidenhout-Oost?
De samenwerking ervaar ik als erg prettig.
Tijdens de workshops zijn er leuke inhou-

delijke discussies, en ik vind het goed om
te zien dat er zoveel mensen met zoveel
energie bezig zijn om hun wijk mooier en
beter bruikbaar te maken. De uitkomst
van het gehele proces is natuurlijk nog
niet bekend, en allerlei randvoorwaarden
en beperkingen zullen ongetwijfeld nog
wel wat frustraties opleveren. Je moet dan
denken aan eisen op het gebied van (verkeers)veiligheid, beheerbaarheid, techniek
en natuurlijk ook kosten, maar ook eisen
op het gebied van welstand en vormgeving. Er zijn verschillende gemeentelijke
commissies die de plannen op deze zaken
zullen toetsen, zoals bij alle plannen die
wij voor de stad maken. Maar de inbreng
van bewoners is voor mij een essentiële
voorwaarde om tot een goed ontwerp
voor de pleinen te komen. Want ontwer-

pen is natuurlijk een vak, maar ik kan als
professional niet bepalen wat voor de gebruikers belangrijk en wenselijk is. Het is
mijn rol als ontwerper om de verschillende
ideeën zo te verbeelden dat uiteindelijk de
juiste keuzes gemaakt kunnen worden.
Wat vindt u van het pleinenproject?
Het pleinenproject is voor mij een bijzonder project, omdat ik nog niet eerder op
deze schaal zo uitgebreid met bewoners
samen heb gewerkt. Ik heb al vaker samen
met bewoners ontwerpen gemaakt, maar
dat was altijd voor wat kleinere, individuele locaties. Nu gaat het over een veel groter gebied, en dus ook over de onderlinge
samenhang tussen al die plekken. Die samenhang vormt voor mij dus meteen ook
de grootste uitdaging. Het project is voor
mij geslaagd als de pleinen goed gebruikte
plekken zijn geworden, waar bewoners
trots maar ook zuinig op zijn, en die tegelijkertijd een rustige vanzelfsprekendheid
uitstralen, passend bij het karakter van de
wijk.
Lees het uitgebreide interview met Klaas
Hilverda op www.pleinenbzh.nl
Door Werkgroep Bezuidenhout Pleinen

Het plein aan de Sillestraat/Theresiastraat.
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Station Den Haag Beatrixkwartier?
De gemeente wil de omgeving rond station Laan van NOI ontwikkelen tot een campusomgeving op het gebied
van ‘safety en security’. Ook is ze van plan de naam van het station te veranderen in Den Haag Beatrixkwartier.
Over dat laatste is veel discussie.
In het AD van 8 juni noemt Richard de Mos
van de Groep de Mos/Ouderen Partij een
naamsverandering van station Laan van
NOI 'volstrekt overbodig'. ‘Zeker als je je
bedenkt hoeveel armoede deze stad kent.’
In hetzelfde artikel zegt Jacob Snijders,
voorzitter van Wijkberaad Bezuidenhout,
dat hij zich niet zozeer druk maakt om de
verandering van de naam, maar wél om

het feit dat er geen overleg is met de bewoners van de wijk: ‘In het coalitie-akkoord Haagse Kracht staat dat bewoners
zeggenschap hebben over veranderingen
in hun wijk. Wij zijn niet eens benaderd
over deze plannen, laat staan dat er iets
met ons is overlegd. Raar.’
Via Twitter en Facebook riep Snijders bewoners op te reageren. Die reacties heeft

hij voorgelegd aan de gemeente. ‘We zijn
niet van plan ons hier ongehoord bij neer
te leggen.’
Zie voor de plannen van de gemeente en
de discussie over de naam van station
Laan van NOI www.bezuidenhout.nl

Nieuw buurthuis
Bezuidenhuis

Zo ziet het Bezuidenhuis er straks uit.
(Artist impression: Ewoud Blom,
Modus architectuur)

Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft onlangs een vergunningaanvraag ingediend voor
de bouw van een nieuw buurthuis op het Spaarwaterveld. Als alles volgens planning
verloopt, wordt het Bezuidenhuis volgend voorjaar geopend.
Geen betere locatie in Bezuidenhout voor
een buurthuis dan het Spaarwaterveld. De
speeltuin en het sportveld trekken dagelijks veel mensen, en bij evenementen als
de vrijmarkt op Koningsdag vervult het
Spaarwaterveld een centrale rol in de wijk.
Tot op heden kan dat alleen buiten. Maar
daar komt verandering in. Op de plek waar
nu nog de containers van het Haagse
Hopje staan, verrijst straks een buurthuis
waar mensen terecht kunnen voor een
kopje koffie, een workshop of een andere
activiteit. Ook 't Hopje met de speelmaterialenuitleen krijgt er een plaats.
Volgens de opdrachtgever, het Wijkberaad
Bezuidenhout, en architect Ewoud Blom is
het Bezuidenhuis, zowel qua gebouw als
gebruik op de toekomst is gericht.

Om met het eerste te beginnen: het Bezuidenhuis wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd. Blom: ‘Zo komt er een isolerend
groen dak op, maar dan niet van sedum,
maar van echt gras op turf dat een keer
per jaar wordt gemaaid.'
In het ontwerp is ook rekening gehouden
met de uitstraling van de wijk. Blom: 'We
gebruiken metselwerk dat in de jaren dertig veel in Bezuidenhout is toegepast. Ook
verwerken we er Cortenstaal in dat een
bruine roestkleur heeft en mooi verweert.
Want we willen een buurthuis dat in de
toekomst alleen maar mooier wordt en
over vijftig jaar ook nog met veel plezier
gebruikt wordt.'
Wat dat gebruik betreft, speelt het Bezuidenhuis in op de ontwikkeling van de bur-

gerparticipatie, waarbij de gemeente wijkbewoners stimuleert zelf activiteiten te organiseren.
Andree Ruting, opbouwwerker voor Bezuidenhout-Midden en -Oost bij Voor Welzijn:
'De ruimtes in het nieuwe buurthuis zijn
beschikbaar voor alle inwoners van Bezuidenhout en kunnen gebruikt worden voor
tal van activiteiten. Denk aan spelmiddagen, vergaderingen, workshops en exposities van kunstenaars. Bewoners moeten
wel alles zelf organiseren, wij coördineren
alleen nog.'
De kosten voor het Bezuidenhuis bedragen
150.000 euro, exclusief de inventaris. De
gemeente draagt financieel bij met een
flinke subsidie. Het resterende bedrag is
afkomstig van het wijkberaad. Voor de financiering van de inventaris worden nog
fondsen gezocht.
Door Ellie Melis
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Nieuw in de Theresiastraat: Tattoo Studio Nylo Ink
Ter hoogte van Broodjes & Mir en Team Kapsalon bevindt zich
Bezuidenhouts enige tattoo studio. Niels Verroen opende er in mei
de deuren van Nylo Ink. Verroen is pas 24 jaar, maar een eigen
zaak beginnen, was voor hem een logische stap.

Niels Verroen geconcentreerd aan het werk.
(Foto: Ariane Gordijn)

Op Facebook en Instagram heeft Nylo Ink
tussen de 1.300 en 1.500 volgers. ‘Ja, dat
zijn er best veel’, beaamt Verroen. ‘Zeker
als je weet dat ik pas drie jaar tattoos zet,
waarvan twee jaar bij Needle Addict aan
de Thomsonlaan. Met mijn werk heb ik ondertussen een goede vaste klantenkring
weten op te bouwen en met de mond-totmond reclame gaat het ook wel lekker.
Zelfstandig een studio beginnen is zeker
spannend, maar ik weet dat klanten mij
weten te vinden, en die komen uit heel
Den Haag en omstreken.’

Verroen die voornamelijk black-grey tatoeages zet en het tatoeëren van teksten
één van zijn specialismen noemt, was al
jong gefascineerd door tatoeages. ‘Vanaf
mijn 14e wilde ik er al een, omdat ik het
stoer vond staan, maar dat mocht niet van
mijn ouders. Op mijn 18e heb ik de eerste
laten zetten en dat werden er geleidelijk
aan meer. Zelf ben ik altijd al goed geweest in tekenen. Mensen zeiden wel eens
dat ik daar iets mee moest doen. Uiteindelijk werd dat dus tatoeëren. Na een korte
cursus ben ik gaan oefenen op varkens-

huid. Bij een goede vriend mocht ik mijn
eerst tattoo zetten. Op zijn kont.’
Zijn moeder bracht hem op het idee voor
een eigen studio. Ze wees hem op de lege
winkelruimte in de Theresiastraat. ‘Ik ben
opgegroeid in Bezuidenhout en woon er
nog steeds, maar voor een eigen studio
leek het nog te vroeg. Toch bleef het idee
hangen. De Theresiastraat is een leuke
winkelstraat. Er is altijd volk en dan is het
leuker om hier een studio te hebben dan
ergens in een stille straat. Uiteindelijk heb
ik dan ook besloten om het avontuur aan
te gaan. De inrichting heb ik laten ontwerpen en samen met mijn vader heb ik wekenlang de boel hier verbouwd. Het was
een hoop werk, maar het resultaat mag er
zijn.’
Door Mark Hoogland
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EXPAT Page
Supply and Demand
Some Hague neighbourhoods are quiet during
the lunch hour. But when
the clock strikes twelve in
Bezuidenhout-Midden,
the streets are teeming
with workers from surrounding office buildings, schools and
government departments and nary a
seat can be found in the local restaurants.
I have witnessed unruly lines at De Garnaal fish stand spilling into the streets;
a line out the door at De Surinees and
other eateries on Theresiastraat. It
doesn’t stop there. Restaurants tucked
away in residential settings like Café
Pan across from Sophie Park and Het
Pleidooi on the Adelheidstraat are also
packed with suits.
But when evening comes and the office
workers head home, the residential feel
returns, allowing the locals to claim a
seat; or not. We attempted to go out to
dinner one Thursday evening only to

discover that the young professionals
who fill the restaurants by day were
out in force.
What are they doing here? My husband
explained the four-day work week, rendering Thursday the beginning of the
weekend. Considering our child had
school the next day, we couldn’t wait
out the celebratory crowd and disappointedly left.
‘I can’t eat out in my own neighbourhood’, I complained to a friend.
‘If it weren’t for all those office workers
providing steady income for the local
restaurants on a daily basis, you
wouldn’t have so many wonderful
choices available.’
Point well taken. We do have pretty
awesome restaurants. I guess my job as
a local is to reap the benefits of supply
and demand. And work on my timing.

Did you
know that…
in October Hoogvliet supermarket will open its new establishment
in the former Jack Slagman sports
center in the Theresiastraat?

●●●

with nearly 5,000 visitors, the
flea market at the Spaarwaterveld on
Kingsday was deemed a great success?

●●●

Bezuidenhout has welcomed a
new Italian restaurant? In April Tomato & Basil opened at De Eerensplein 16.

●●●

Guy Livingston will provide a
unique piano concert on Thursday,
July 2nd at 20:00 in the Christus Triumfatorkerk? The benefits will be
used for the refurbishment of the
over 50-year-old church organ.

●●●

By Kristin Anderson
www.authorkristinanderson.com
For the latest news from the
neighbourhood, check
www.bezuidenhout.nl.

Sporty
beach
feeling

Jubilee
Autonomous
Centre
Five years ago, a group of squatters
transformed the former Irish pub The
Spring at the Willem van Outhoornstraat into the Autonomous CentreThe
Hague.
The Centre recently celebrated its fifth
anniversary, but is also facing an impending eviction.

For a game of beach volleyball, you do not have go to the beach anymore. Since
1 June, you can also hit a ball at the pop-up park at the Princess Beatrixlaan.
From 14 June until 9 July you can enjoy the first BeaBeach Area Tournament.
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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

MONTAGEBEDRIJF

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

Expat
Home
Services

Organization, coordination & supervision of
refurbishment & renovation work
Property management

Rentals - Home search services

+31 6 2180 4928 - info@expathomeservices.nl
www.expathomeservices.nl

nummer 47 - juni 2015 - www.bezuidenhout.nl

Wist u dat…

Buurman John
Inburgering
Ik heb het al eens toegegeven: ik kom
hier niet vandaan, ik ben import. Expats
spelden een button op met de tekst
‘Spreek Nederlands tegen mij’. Hoogste
tijd dat ik maar eens een button ga dragen met de tekst ‘Spreek Haags tegen
mij’, want al die Haagse Harrys blijken
keurig Nederlands te kunnen spreken
als ze iets tegen mij moeten zeggen.
Ik spreek dus geen woord Haags, laat
staan Bezuidenhouts, maar ik voel me
hier helemaal thuis. Ik heb me kennelijk
helemaal op eigen houtje ingeburgerd
in deze wijk.
Een vreemdeling die in ons land komt
wonen, moet weten waar onze regering zetelt, wat de naam ‘Nederland’ betekent en of we hier veel of weinig
fietsen hebben. Ik weet wat de naam
‘Bezuidenhout’ betekent, dat de
Utrechtsebaan een snelweg is en geen
ijsbaan, dat de Theresiastraat de winkelstraat van onze wijk is en niet de Juliana van Stolberglaan.
Maar is dat het nou, al die feitjes die ik
zo uit een gidsje haal? Voel ik me hier
thuis omdat ik weet waarom er begin
maart altijd bloemen liggen aan de
voeten van Juliana van Stolberg en dat

ik weet (nadat ik even snel heb gegoogeld) wie zij ook alweer was?
Nee toch? Of is het dat ik in ‘het hout’
ben opgegroeid, in Emmerhout. Ook een
woonwijk met vooral platte daken, met
bos in de buurt om in te spelen, nog net
op het Drentse zand, maar met zicht op
het veen richting Duitsland. Een beetje
Bezuidenhout dus, in het veen, maar het
zand van de duinen niet ver weg.
Voel ik me hier dan thuis omdat Bezuidenhout me terug doet denken aan
mijn jeugd? Dat snijdt natuurlijk weinig
hout. In Emmerhout geen strand en zee,
maar een zwembad. De daken waren er
plat, maar zaten op doorzonwoningen
uit de jaren zestig, in plaats van portiekwoningen van een eeuw geleden.
Wat is het dan? Die glanzende makelaarstermen over onze wijk? Ik ga niet
ergens wonen omdat er een snelweg of
station in de buurt is. Waarom ik me hier
meteen snel thuis voelde? Voelde. Een
goed gevoel. Zou dat het zijn? Daar kun
je heel lang over praten, maar uiteindelijk valt er niet veel over te zeggen.
Misschien is dit het wel: geef mensen
die van buiten komen een goed gevoel,
dan voelen ze zich vanzelf thuis. En dan
komt het met die inburgering ook vanzelf wel goed.

Vrijmarkt 2015 groot succes

de nieuwe vestiging van Hoogvliet in het voormalige sportcentrum
aan de Theresiastraat waarschijnlijk in
oktober geopend wordt?

●●●

de wijk een Italiaans restaurant
rijker is? In april opende Tomato & Basil
zijn deuren aan het De Eerensplein 16.
Voor huisgemaakte pizza’s en pasta’s.
Afhalen of daar opeten.

●●●

speel-o-theek De Schatkamer, gevestigd aan de Koningin Sophiestraat
122, vrijwilligers zoekt? Meer info:
info@speelotheek-deschatkamer.nl of
070-752 65 43.

●●●

Guy Livingston op donderdag 2
juli om 20.00 uur een uniek pianoconcert geeft in de Christus Triumfatorkerk? De opbrengst wordt gebruikt
voor een opknapbeurt van het ruim
50 jaar oude kerkorgel.

●●●

in de Theresiastraat het lekkerste
ijs van Den Haag kan worden gegeten?
Melbalino en Luciano’s kregen de
meeste stemmen van de bezoekers van
DenHaagDirect. Met ieder 34 procent
van de stemmen eindigden ze gelijk bovenaan, hoewel Melbalino op aantal
stemmen nipt won.

●●●

u tot 31 augustus in aanmerking
kunt komen voor subsidie als u een
buurtstalling voor fietsen wilt openen?
Meer weten? Mail dan naar fietsparkeren@denhaag.nl

●●●

ouderen die graag in beweging
willen blijven, maar voor wie lang staan
erg belastend is, aan stoelyoga kunnen
doen? Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Yvonne van Helvoirt via 0641 28 60 80.

●●●

het Buurtpreventie Team de Gulden Klinker heeft ontvangen voor hun
inzet om de wijk leefbaarder te maken?

●●●

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

Met ongeveer 5.000 bezoekers en fantastische weer was de vrijmarkt op het Spaarwaterveld dit jaar
een groot succes. (Foto: Willem Verheijen)
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Heb oog voor detail,
win een boekenbon!

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

Het detail in de vorige editie is door twee lezers herkend.
Het maakt deel uit van een balkon van een huis (zonder
huisnummer) aan het Emmapark. Robine Hofman mag de
boekenbon ter waarde van 15 euro ophalen in het Wijk- en
Dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25.

Jong en oud geven concert
Leerlingen van de Van Hoogstratenschool gaven op 22 mei samen met ouderen een
uniek concert in de gymzaal van de basisschool. Het was de aanzet voor een wijkorkest
Bezuidenhout/Mariahoeve.
Het concert werd gegeven in het kader
van een conferentie over ouderen en cultuurparticipatie. Het bracht twee projecten van het Residentie Orkest samen: een
voor ouderen en een voor kinderen. Die
leren - afzonderlijk van elkaar - van professionele muziekdocenten en musici van het
Residentie Orkest samen te spelen in een
orkest. Doel van het concert in de Van
Hoogstratenschool was te ontdekken wat
kinderen en ouderen van elkaar kunnen
leren. Petra Wolters, coördinator van het
Residentie Orkest: '
Dit concert was de eerste keer dat de kinderen en ouderen samen speelden. Ze
hebben een uur samen geoefend en een

half uur opgetreden. Het resultaat mocht
er zijn.’
Het project van het Residentie Orkest
loopt in Bezuidenhout op de Van Hoogstratenschool, de Liduina Basisschool en
de Nutsschool, en op de basisscholen in
Mariahoeve. Wolters: ‘We willen leerlingen
laten ervaren hoe fantastisch het is om
samen muziek te maken is, kennis laten
maken met muziekinstrumenten die ze
anders misschien nooit zouden hebben
bespeeld, en ze laten genieten van muziek.
Muziek verbindt. We zijn dan ook van plan
kinderen en ouderen regelmatig samen te
laten musiceren in een echt wijkorkest Bezuidenhout/Mariahoeve.’

Jong en oud musiceren samen in de Van
Hoogstratenschool. (Foto: Maria Turial)

'Wij doen graag mee met dit mooie project’, zegt Corien van Starkenburg, directeur van de Van Hoogstratenschool. ‘Als
Brede Buurtschool willen wij graag de samenwerking met de buurt uitbreiden. Dat
muziek mensen verbindt werd heel goed
zichtbaar tijdens dit concert. Veel mensen
uit de buurt waren aanwezig: de ouderen,
hun kinderen, onze kinderen en hun ouders.'
Door Ellie Melis

HET OPEN VENSTER
DYSLEXIE-SCHOOL
VOOR KINDEREN
MET GROTE DROMEN
Anita van Schie
Tarwekamp 3 - 2592 XG Den Haag - Telefoon 070 33 50 959
www.hovdenhaag.nl - avschie@hovdenhaag.nl

