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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!

Geldig t/m 10 oktober 2015. Niet
geldig i.c.m. andere acties. Vraag
in de winkel naar de deelnemende
merken en actievoorwaarden.

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: Het bestuur van het jarige wijkberaad (Foto: Willem Verheijen).
Lees het artikel op pagina 14

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 49 wordt bezorgd
in de week van 11-18 december. Deadline
kopij en advertenties: 26 november.
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Redactie
Fred Geelen (hoofd-/eindredactie),
Marjon Damen, Roeland Gelink, Evalien
de Groot, John Hermse, Mark Hoogland,
Ellie Melis, Evelien ter Meulen, Aubine
Prinzen, Floor Zoet
Fotografie
Ariane Gordijn, Koen de Lange,
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

Studentenstudio’s aan de Koningin Marialaan
Wijkberaad voelt zich belazerd
Vogelfestival in Haagse Bos
Beurs alternatieve geneeswijzen
Art & Jazz in beeld
Maarten Klein: Van 100 kilogram naar 100 kilometer
40 jaar Wijkberaad Bezuidenhout
Nieuwtjes
De wijkmakelaar
Musicallessen in Punt Zuid
Duurzaam Bezuidenhout: Green Business Club Beatrixkwartier
Paleis Huis ten Bosch
Horeca Academie vestigt zich in ministerie
Roel Optiek nieuw in Theresiastraat
EXPAT Page
Buurman John
Wist u dat?
Oog voor detail

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

Achterpagina

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

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

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

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

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

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

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

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

KIOSK

Kwaliteit
wint
altijd!

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

www.wolvenhoff.nl
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Studentenstudio’s aan de Koningin Marialaan
Voor het einde van het jaar start de transformatie van het leegstaande kantoorcomplex aan de Koningin Marialaan. Het voormalige kantoor van Defensie zal straks onderdak bieden aan bijna 200 studenten. Projectontwikkelaar en bouwbedrijf Adriaan van Erk Bouw B.V. wil voor het volgende studiejaar 170 studio’s verhuren aan
studenten en 19 starterswoningen aan afgestudeerden. Hiermee komt een langverwacht einde aan de jarenlange leegstand van het complex.

Jaco de Hon, planontwikkelaar bij het
bouwbedrijf, weet alle details rondom
deze transformatie. ‘Het complex is een
jaar of acht volledig in ons bezit. We hebben verschillende plannen gehad om het
gebouw en het terrein te herontwikkelen,
waaronder het idee om het pand te slopen. Nieuwbouw met hierin winkels en
daarboven appartementen moest het
gaan worden. De crisis gooide echter roet
in het eten en de plannen gingen niet
door. Vervolgens heeft lange tijd een supermarktketen interesse gehad om op
deze plek de concurrentie aan te gaan met
de twee Albert Heijns op de Theresiastraat. Deze ideeën zijn in een vergevorderd stadium geweest, maar onder andere
vanwege parkeerdruk, logistieke problemen en het rond krijgen van de financiën
bleek dit alles niet realiseerbaar.’
Zelfstandige studentenwoningen
Adriaan van Erk Bouw B.V. heeft vervolgens
een marktverkenning gedaan naar de
woonbehoefte in de wijk in relatie tot de
mogelijkheden van het complex. Hiervoor
is onder meer nauw contact geweest met
de gemeente, hogescholen en de Universiteit Leiden. De Hon: ‘Nieuwbouw bleek
geen optie, maar het pand kan niet leeg
blijven staan. Wij dachten zelf aan studentenwoningen. Het tekort aan studentenkamers blijkt namelijk zo rond de 3.000 te
liggen. De gemeente moedigt de komst
van meer studentenwoningen aan. De behoefte onder toekomstige huurders bleek
te liggen in zelfstandige woonruimte. Zo
zijn we op het idee gekomen om studio’s
van ongeveer 24 m² te maken met ieder
een woonkamer, ruimte voor een bed, keuken en badkamer. De startersappartementen komen op de bovenste verdieping en
zijn gemiddeld 45 m² groot. Deze hebben
een eigen dakterras. Doordat we een hele
grote kelder hebben, krijgt straks iedere
student zijn eigen bergruimte. Dat is best
uniek.’

Alleen voor studenten
De woonruimten zullen alleen gehuurd
kunnen worden door studenten van de hogeschool of universiteit. De Hon: ‘Dit is een
afspraak met onder meer de gemeente.
Geïnteresseerde woningzoekenden zullen
een bewijs van studie-inschrijving moeten
tonen. Wij doen de verhuur overigens niet
zelf. Wij schakelen hiervoor een verhuurmakelaar in. Zij verzorgen dan voor ons dat
alle woonruimten verhuurd worden. Meer
informatie over het kunnen huren van een
studio volgt als we wat verder zijn met de
verbouwing. De startersappartementen
zijn bedoeld voor pas afgestudeerden die
in het complex willen blijven wonen, maar
dan net iets ruimer.’
De buurt
Vorige plannen konden op weerstand rekenen van de buurt. Dat verwacht De Hon
deze keer niet: ‘Vorige plannen gingen uit
van nieuwbouw met kelder. Het opnieuw
realiseren van een kelder en de daarbij horende bouwactiviteiten van plaatsing van
damwanden, verlagen van grondwaterpeil
en dergelijke kon rekenen op weerstand.

Het voormalige kantoor van Defensie aan de
Koningin Marialaan krijgt eindelijk een bestemming. (Foto: Koen de Lange)

Terecht, maar nu met de verbouw van het
bestaande pand speelt dit niet. Nu er geen
winkels in komen is er voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein voor de
bewoners. Daarnaast zorgen we ervoor
dat de ruimten rond het gebouw er netjes
uit zien. In het verleden wilden zwervers
zich daar nog wel eens ophouden. Dat is
straks verleden tijd.’ De verwachting is dat
de omgevingsvergunning binnenkort rond
is en dat er gestart kan worden met verbouwen. De Hon: ‘Het streven is om voor
september 2016 alles gereed te hebben.
Dan kunnen de studenten voor het
nieuwe studiejaar hun intrek nemen in
hun studio.’
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!

MONTAGEBEDRIJF

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!
Maystraat 38 - 2593 VW Den Haag - 070 385 95 69
0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl
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Vogels ringen en uileballen uitpluizen
Vooral leuk voor kinderen: vogels ringen
en uilenballen uitpluizen tijdens het
Haags Vogelfestival in het Haagse Bos op
4 oktober.
Iedereen is natuurlijk welkom, maar de
Haagse vogelbeschermers hopen met het
feestje voor hun negenstigste verjaardag
vooral bij kinderen belangstelling voor vogels te wekken. Met uilenballen bijvoorbeeld. Kinderen mogen de braakballen van
de uilen uit gaan pluizen om te kijken wat
er allemaal in zit. ‘Ze kunnen daar lekker
mee gaan frutselen’, zegt Adri Remeeus,
voorzitter van de Haagse Vogelbescherming. ‘Botjes van veldmuisjes zitten erin,
maar ook stukjes van schedels van vogels
en vleugels van kevers.’
Een ander attractie waar Remeeus veel
van verwacht, vooral voor de jongere vogelliefhebber, is het ringen van vogels. Medewerkers van het vogelringstation
Meijendel komen naar het Haagse Bos
met hun mistnetten: heel fijne haast onzichtbare netten waarin vogels blijven
haken. De vogels krijgen pootringen aan
de hand waarvan kan worden vastgesteld
waar ze overal heen vliegen. ‘Het is enorm
leuk om vogels eens van dichtbij te zien’,
verwacht Remeeus. ‘Voor kinderen is dat

Vogels spotten in het Haagse Bos.

echt een belevenis. Dat vinden ze gewoon
hartstikke leuk.’
Het Haagse Bos is aan het begin van de
herfst een goede plek voor de Haagse Vogelbescherming om een feestje te vieren,
denkt de voorzitter. Er zitten genoeg vogels en rond de grote vijver vooral veel
eenden, die in het najaar een stuk actiever
zijn dan in de zomer. De eerste trekvogels
die er vanuit Scandinavië neerstrijken zijn
dan ook al in het bos te zien.
Bezoekers die thuis wat meer van vogels
willen genieten, kunnen bij de kraampjes

op de Kleine Weide tips krijgen om vogels
te lokken. Verder zijn er aan de andere
kant van de Maliebaan, bij Staatsbosbeheer, lezingen over onder meer de wespendief en de Haagse vogel bij uitstek, de
ooievaar.
Haags Vogelfestival, zondag 4 oktober,
Kleine Weide in het Haagse Bos (ingang
Boslaan, naast de Malietoren) 11.00 –
16.00 uur, toegang gratis.
Door John Hermse

Wijkberaad voelt zich ‘belazerd’ door gemeente
Het Wijkberaad Bezuidenhout is boos op de gemeente Den Haag. Die zegt dat er geen
geld is voor de herinrichting van de straten in fase 2 en 3 in Bezuidenhout-Oost. Dat is
volgens het wijkberaad tegen alle beloftes in. In een poging de gemeente op andere gedachten te brengen, vraagt ze de steun van de wijkbewoners.
Ze zagen de bui al hangen (zie Bezuidenhout Nieuws 47), maar op 20 augustus
ontving het wijkberaad dan de bevestiging
van het College van Burgemeester en Wethouders: er is geen financiële ruimte voor
het opnieuw inrichten van de straten in
fase 2 en 3 in Oost. De verontwaardiging
bij het wijkberaad is er niet minder om.
Volgens de bewonersorganisatie breekt de
gemeente hiermee niet alleen eerder gedane beloftes. Ook vreest ze dat de wijk
gefragmenteerd raakt doordat de straten
in fase 1 wel opnieuw worden ingericht en

in fase 2 en 3 niet. Bovendien is het wijkberaad bang dat de financiële perikelen de
uitvoering van de plannen zullen vertragen en dat Oost nog langer op ondergrondse restafvalcontainers moet
wachten.
Het wijkberaad voelt zich ‘belazerd’ door
de gemeente en roept in een actie wijkbewoners die ook dat gevoel hebben, op dat
te kenbaar te maken via voelmebelazerd@bezuidenhout.nl. Met die steun
hoopt het wijkberaad dat de gemeenteraad in oktober bij het vaststellen van de

begroting voor 2016-2019 alsnog haar beloftes zal inlossen en geld zal vrijmaken
voor de herinrichting van fase 1 en 2 in
Oost.
De brief van het College en de reactie
daarop van het wijkberaad zijn te lezen
op www.bezuidenhout.nl

Laatste nieuws
Actie vanuit wijkberaad en spoedoverleg met wethouder Revis heeft resultaat. Wethouder belooft voortgang en
financiële middelen voor herinrichting
volgende fase. Details volgen.
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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

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.

Edith Pedicure

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

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

www.ariestweewielerservice.nl
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Beurs over alternatieve geneeswijzen

Bezuidenhout in balans
Op zondag 4 oktober van 13.00 tot 17.00 uur vindt de beurs Bezuidenhout in balans
plaats. Ongeveer twintig professionals uit de wijk geven informatie, workshops of
individuele sessies over alternatieve geneeswijzen. De middag is in het wijk- en
dienstencentrum op de Johannes Camphuijsstraat 25.

gerpoint therapie en numerologie. Buiten
vindt er onder meer een mind & body
bootcamp plaats. Ook voor advies of informatie over één van de bovenstaande geneeswijzen, remedial teaching of detox
kunt u terecht op de beurs.
Ruting: 'We hopen dat er veel mensen
komen. Het belooft een leuke middag te
worden, waarbij bezoekers hun eigen programma kunnen samenstellen. Verder zijn

de toegang tot de beurs en deelname aan
de workshops gratis. Ook wordt er gezorgd
voor een hapje en een drankje. En of dat
nog niet genoeg reden is om te gaan; de
beurs is natuurlijk een leuke gelegenheid
om buurtgenoten op een nieuwe manier
te leren kennen.’
Door Marjon Damen en Ellie Melis

Een workshop tijdens Bezuidenhout in balans
begin dit jaar. (Foto: Floor Zoet)

De beurs wordt voor de tweede keer georganiseerd door de werkgroep Bezuidenhout in Balans. Dit keer is het motto Kom
lekker in je lijf, zorg goed voor jezelf. Andrée Ruting, opbouwwerker bij Voor Welzijn, ondersteunt de werkgroep: ‘In onze
wijk zijn tal van professionals actief met
uiteenlopende specialisaties in de alternatieve geneeswijzen. Al die geneeswijzen
hebben een uitgangspunt gemeen: het fysieke lichaam staat in wisselwerking met
de geest. Dat wil zeggen dat mentale
klachten kunnen verminderen, of worden
voorkomen, door fysieke therapie, en andersom. Alternatieve geneeswijzen kunnen daarmee een preventieve werking en
een positief effect hebben op bijvoorbeeld
stress, gevoelens van depressie, vermoeidheid en een burn out.’
Veelzijdig aanbod
Er zijn verschillende vormen van alternatieve geneeswijzen. Tijdens de beurs krijgt
de bezoeker de kans te ervaren wat het
best bij hem of haar past. In drie zalen
worden workshops of lezingen gegeven
over onder andere haptonomie, stoelyoga,
Chi Kung, Mindfull eten, detox, adem- en
zangtherapie, phytotherapie, maar ook seniorengym en creatieve therapie. Tevens is
er mogelijkheid voor individuele behandelingen, zoals massages, reiki, reading, trig-

Voorbeelden van
alternatieve geneeswijzen
Om al een beetje in de stemming te
komen voor de beurs Bezuidenhout in
balans, kort enkele beschrijvingen van
alternatieve geneeswijzen:
Haptotherapie is een persoonsgerichte
begeleidingsvorm. Ze wil de cliënt weer
in contact brengen met zijn/haar gevoelens. En daarmee met zichzelf. In de haptotherapie speelt, naast het gesprek en
belevingsgerichte activiteiten, de positieve werking van aangeraakt worden
een belangrijke rol. Wanneer je wordt
(aan)geraakt, komt datgene naar de oppervlakte wat werkelijk in je leeft. Zo
wordt voelbaar gemaakt wanneer je
blokkeert en jezelf terughoudt. Of juist
teveel investeert. Het geeft je inzicht in
de wijze waarop je in het leven staat. En
in de wijze waarop je omgaat met je problemen en klachten.
Bij reiki wordt via handoplegging universele energie overgebracht van de therapeut naar de cliënt. Deze energie

herstelt de harmonie in het lichaam en
versnelt het natuurlijk genezingsproces.
Reiki wordt toegepast voor klachten op
fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel
niveau, en ter versterking van gezondheid.
Een triggerpoint is een pijnlijke verharding in de spieren die niet meer ontspant. Zo’n verharding kan
bewegingsbeperkingen, stijfheid,
krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken. Bij de behandeling wordt met specifieke technieken de verharding
weggemasseerd. Daarbij is veel aandacht voor strektechnieken, omdat die
het herstel van de aangedane spieren
bevorderen.
Phytotherapie betekent niets anders
dan het gebruik van planten als geneesmiddel, en wordt ook wel kruidengeneeskunde genoemd. Van de planten of
delen daarvan, zoals de wortel, de
bloem, de bladeren, vruchten, waarin de
meest werkzame stoffen zitten, worden
extracten, poeders of aftreksels gemaakt.
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Mosselavonden (onbeperkt!!!)

GROENEWEG

sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

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

Donderdagavond 1 oktober en zaterdag 3 oktober serveren wij weer als
vanouds aan al onze gasten een heerlijke Zeeuwse Mosselavond.
Dit voor de prijs van € 15,95 inclusief frites, sla en 3 soorten sausjes
en onbeperkt Zeeuwse Mosselen eten.

TA B AC &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

Wij serveren dit vanaf 17.00 uur.
Voor de niet Mossel liefhebber serveren wij deze avond een
lekkere Hollandse biefstuk met gebakken champignons, uitjes,
frites en sla voor € 14,95.
Gelieve onderstaande bon in te leveren bij Nieuw Engelhard.
Donderdag/Zaterdag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tijd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aantal personen Mosselen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aantal personen Biefstuk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U kunt ook telefonisch reserveren of via onze website
www.nieuwengelhard.nl

Speciaal voor scholieren en studenten:
een individueel studiekeuze-onderzoek
voor meer plezier en succes in je studie!

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

Bel of mail Hempenius Consultancy
Psychologisch adviesbureau voor studie- en beroepskeuze
H. Zwaardecroonstraat 5 - 2593 XK Den Haag
hempcon@dds.nl - 070 3222917

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,

www.studieloopbaankeuze.nl

Duitsland, Frankrijk).
Ingo Wewer

Dierenzorg
Den Haag
Hondenuitlaatdienst
&
Kattenzorg aan huis
dierenzorgdenhaag.nl

0650435670

Mijn naam is Sandra.

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

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

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

Gediplomeerd pedicure

06-24686076
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Art & Jazz in beeld
De eerste editie van de 1e Haagse Hedendaagse Kunstmarkt is geslaagd,
volgens de organisatoren. Op 22 augustus lieten in de Theresiastraat
76 kunstenaars in 70 kramen hun werk zien. Het zeer warme weer deed
veel mensen misschien besluiten om het strand op te zoeken, maar de
organisatie noemt de belangstelling desondanks redelijk en zegt dat er
aardig wat kunst in andere handen is overgegaan. Complimenten kreeg
ze voor het gevarieerde aanbod van het nieuwe initiatief, dat volgend
jaar wellicht een tweede editie zal beleven. De fotoreportage is gemaakt
door Ariane Gordijn. Kijk voor meer foto’s op de facebookpagina van
Bezuidenhout.
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HET OPEN VENSTER
DYSLEXIE-SCHOOL
VOOR KINDEREN
MET GROTE DROMEN
Anita van Schie
Tarwekamp 3 - 2592 XG Den Haag - Telefoon 070 33 50 959

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

www.hovdenhaag.nl - avschie@hovdenhaag.nl

Diana Tromp
(06-248 112 32)
Remedial Teacher en Kernvisiecoach
Van Imhoffstraat 46, Den Haag
www.d-rt.nl

Voor hulp bij leer- en
automatiseringsproblemen en een
andere leerstijl

Bezuidenhout in Balans

Zondag 4 oktober 2015

Kom lekker in je lijf, zorg goed voor jezelf en kom naar de

Wijkdag Johannes Camphuijsstraat 25
Astrid Schneiders
Vitaliteitscoach

Sportieve activiteiten - Mindful eten - Slim afvallen zonder dieet
www.optizijn.nl - 06 371 983 85

Een middag met gratis informatie en workshops.
Deze worden u aangeboden door professionals uit de wijk.
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Van 13.00 tot 17.00 uur
Meer weten? a.ruting@voorwelzijn.nl of 0619044347
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Bijzondere buur Maarten Klein

Van 100 kilogram naar 100 kilometer
Maarten Klein is in zijn vrije tijd ultraloper. Dat wil zeggen dat hij extreem lange
afstanden in bergachtig gebied loopt. In
juni liep hij de Zugspitz Ultratrail; een traject door Duitsland en Oostenrijk met een
lengte van 100 kilometer en hoogteverschillen van ruim 5.400 meter.

In het dagelijks leven is Maarten Klein
huisvader en trainer. Zijn passie voor ultralopen is geleidelijk ontstaan. 'Tot 2002 was
ik een echte Bourgondiër en vertoonde me
graag in het uitgaansleven: de kilo's kwamen eraan. Ineens was er een moment,
dat ik klaar was met die manier van leven.
Ik wilde het anders doen.' Klein besloot te
gaan hardlopen. Aanvankelijk viel dat erg
tegen. Als hij twee keer 10 minuten liep,
moest er tussendoor wel een pauze worden genomen. Maar hij zette door en
legde de lat steeds iets hoger:
20 minuten, 5 kilometer, 10 kilometer
lopen. Het hardlopen had een verslavende
werking. Klein: 'Het gaat om de mentale
overwinning. Fysiek ben je op, maar je
gaat toch door.' Binnen twee jaar was hij
25 kilo lichter en een aantal hardloopwedstrijdervaringen rijker. Het wedstrijdelement inspireert hem: 'Ik ben competitief
ingesteld en vind het heerlijk om het beste
uit mijzelf te halen.’
Na een aantal marathons te hebben gelopen, ging hij door met zijn zoektocht naar
zijn fysieke grenzen. Hij wilde nog meer kilometers lopen en nog meer uitdaging tijdens het lopen. Klein: 'In bergachtig
gebied train je met meer variatie, gezonder je spieren en hartslag.' Uiteindelijk
vond hij de uitdaging in de Zugspitz Ultratrail, ook wel de 'ZUT' genaamd, een ultraloop die door de bergen van Duitsland
naar Oostenrijk voert. De 100 kilometerlange route loopt door ongerepte natuur,
voor een natuurliefhebber als Klein dan
ook de tocht der tochten.
Een mentale overwinning
Op 20 juni dit jaar was het zo ver. Om 7.15
uur begon hij in Grainau in de regen aan
zijn tocht. Tijdens de ZUT werd het weer
zelfs zo slecht dat een deel van het parcours moest worden veranderd. Klein liep

Maarten Klein deed de 100 km lange Zugspitz Ultratrail in 14,5 uur. Inzet: Klein kwam als eerste
Nederlander binnen.

dan in de modder en dan door de sneeuw,
waardoor hij steeds moest oppassen niet
uit te glijden. Door de regen was hij door
en door nat, ook de droge kleding die hij
bij de rustpunten aantrok, bleef maar kort
droog. Tijdens de loop zat hij er soms echt
doorheen. Op weg naar het zesde rustpunt, na 65 kilometer, wilde hij opgeven.
Dit kwam vooral door de regen en de modder die het lopen zwaar maakten. Bij de
verzorgingspost kreeg hij de bemoedigende woorden ‘Es ist alles nur im Kopf’;
als hij verder wilde, dan kon dat op wilskracht. Klein wilde zijn doel bereiken, was
in staat zijn negatieve gedachten om te
zetten, en ging door. In het donker nam hij
de laatste helling naar beneden en kwam
na 14,5 uur lopen onder luid gejuich weer
aan bij de finish in Grainau. 'Dat was een
fantastisch moment,' zegt Klein. 'Ondanks
de slechte weersomstandigheden had ik
de ZUT uitgelopen. Het was een mentale
overwinning.’
Weer terug in de Caroline van Nassaustraat in Bezuidenhout zoekt hij een
nieuwe uitdaging om naar toe te leven:
'De ZUT zou ik nog wel eens willen lopen.

Verder heb ik een vergelijkbare 100 kilometerloop in Roemenië en een 100 mijler,
dus 160 kilometer, als de Ultra Trail de
Mont-Blanc op mijn wensenlijst staan.
Daarnaast wil ik iets doen met mijn eigen
verhaal door mensen die aan de zware
kant zijn te trainen in het Haagse Bos, en
hen geheel vrijwillig te helpen om met
100 kilogram naar 10 kilometer te komen,
of misschien wel 100.´
Kijk voor trainingen in het Haagse Bos op
embassy-hill-runners.nl.
Door Ellie Melis

Oproep
Heeft u een bijzondere passie of kent u
iemand in de wijk met een hele speciale
hobby? Laat het ons weten: bezuidenhoutnieuws@gmail.com
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40 ‘Soms hard slaan, vaak onwijs
40 jaar Wijkberaad Bezuidenhout

Het Wijkberaad Bezuidenhout bestond op 10 september veertig jaar. Vier decennia op
de bres voor de belangen van de bewoners van Bezuidenhout. In die periode is veel
bereikt. Aan de vooravond van het verjaardagsfeestje werd nog driftig actie gevoerd
tegen een besluit van de gemeente (zie ook pagina 7).

‘Voelt u zich ook belazerd door de gemeente? Steun ons dan.’ Actie voeren dat
doe je tegenwoordig via de sociale media.
In 1973 ging dat nog anders. Omdat er bij
de tramhalte bij het Stuyvesantplein geregeld verkeersongelukken plaatsvonden,
startte een wijkbewoonster een handtekeningenactie voor stoplichten. Die lichten
zijn er nooit gekomen, maar het zaadje
was geplant: de actie haalde de krant, met
steun van de gemeente werd een werkgroep opgericht, aan de Loudonstraat 18
veranderde een voormalige bakkerswinkel
met woonhuis in een wijkcentrum, en op
10 september 1975 was de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout een feit.
Elkaars belangen
Van de veertig jaar die de belangenorganisatie van de bewoners van Bezuidenhout
bestaat, is Koos van der Veen twintig jaar
lid van de werkgroep Oost geweest. Eind
1993 meldde hij zich aan: ‘Ik zat net een
jaar in de vut en had nog wat tijd over. In
mijn werkzame leven had ik bovendien
veel ervaring opgedaan met werk voor de
ondernemingsraad. Wat belangenbehartiging betreft, kende ik dus wel het klappen
van de zweep.’ Volgens Van der Veen gaat
het er ook bij belangenbehartiging in een
wijk om rekening te houden met elkaars
belangen. Dat geldt zowel voor de gemeente, het wijkberaad als de individuele
wijkbewoner. ‘Vergeleken met vroeger zie
je dat mensen steeds individueler bezig
zijn en soms aan het belang van anderen
voorbij gaan en daar ook niet over nadenken.’ Jacob Snijders, voorzitter van het
wijkberaad, kan dat beamen: ‘Ik krijg wel
eens mensen op bezoek die een paaltje
zus of een dingetje zo willen. Dan zeg ik ‘je
woont in een wijk met nog 13.000 andere
bewoners die misschien heel andere behoeftes hebben’. Dat besef is er niet altijd.’
14

Duwen en trekken
Het eerste grote ‘gevecht’ dat Van der Veen
in de werkgroep Oost moest voeren, betrof
de renovatie van het Stuyvesantplein midden jaren negentig. De gemeente kwam
maar niet met het gereserveerde geld over
de brug in afwachting van de vervanging
van de tramrails en de HTM liet op zich
wachten omdat het vervoersbedrijf dwars
over het plein een snelle tramlijn plus bijbehorende halte wilde aanleggen. ‘Dat
was duwen en trekken’, herinnert Van der
Veen zich, maar uiteindelijk is het plein gerenoveerd, zonder trambaan. Een ander
wapenfeit is dat de Randstad Rail loopt
zoals hij nu loopt, namelijk bovengronds
via de Schenkkade en de Beatrixlaan. Volgens de eerste plannen liep het traject ondergronds met dito haltes bij het
Stuyvesantplein en de Carpentierstraat. De
tunnel die daarvoor moest worden gegraven, zou echter gevaar opleveren voor de
woningen op de Juliana van Stolberglaan,
want die zijn op houten palen gebouwd
die voortdurend onder water moeten blijven. Uiteindelijk wist een werkgroep Randstad Rail het tij te keren. Zelfs een actie
vanuit Voorburg tegen ‘horizonvervuiling’
door de bovengrondse railverbinding werd
gepareerd. Van der Veen heeft zich persoonlijk altijd sterk gemaakt voor een jongerencentrum in de wijk. In 2003 kreeg hij
‘hangjongeren’ zo ver (‘Jullie moeten niet
mopperen maar inspreken’) dat ze hun
zaak bepleitten op een stadsdeelvergadering. ‘Ik heb de tekst nog voor hen geschreven’. Het resultaat: in mei 2004 kregen
jongeren onderdak in het wijkcentrum in
de voormalige Van Heutszschool, dat overigens in 2012 werd gesloten.
Burgerparticipatie
Van de negen voorzitters die het wijkberaad sinds 1975 heeft gehad, heeft Van der

Het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout.
V.l.n.r. Yorick Prinzen, Annemiek Tromp, Aad Tullings, Jeroen ter Meulen, Jacob Snijders, Marja
Roel. (Foto: Willem Verheijen)
Inzet: Koos van der Veen

Veen er vijf actief meegemaakt. De laatste,
Jacob Snijders, trad aan in 2011. Van der
Veen herinnert zich dat Snijders (toen nog
geen voorzitter) op een gegeven moment
trots de bestuurskamer van het wijkberaad binnenstapte met de mededeling ‘We
krijgen de lantaarnpalen!’. Als bewoner
van Midden had Snijders zich in de slipstream van de vernieuwing van het riool
ingezet voor de komst van de groene
Haagse lantaarnpaal. ‘Jij weet dingen voor
elkaar te krijgen, laten we eens praten’, vat
Snijders het begin van zijn voorzitterschap
van het wijkberaad samen.
Snijders koos voor een pro-actieve koers:
‘In het begin keken de politiek en de ambtenaren de kat natuurlijk uit de boom,
maar als ze dan zien dat een bestuur deskundig is, draagvlak heeft in de wijk en activiteiten ontwikkelt die succesvol zijn en
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veel lullen’

waar opleveren voor hun subsidiegeld,
bouw je credibility op en wordt er naar je
geluisterd.’
De gemeente heeft burgerparticipatie
hoog in het vaandel staan. Volgens Snij-

Stadsdeelwethouder Ingrid van
Engelshoven:
‘Het wijkberaad komt goed op voor de
bewoners van de wijk. Men is kritisch als
het moet en tegelijkertijd constructief
waar het kan. Dat zo’n kritische houding
soms extra werk oplevert voor ons als
gemeente hoort erbij. Het belangrijkste
voor mij is, dat de bewoners die met de
uitvoering van een plan te maken krijgen
uiteindelijk tevreden zijn. Het wijkberaad speelt daarbij een heel belangrijke
rol. Haar kracht zit vooral in de vele
werkgroepen en commissies met hun
expertise. Bij de gemeente hebben we
heel veel waardering voor al die vrijwilligers die zich namens het wijkberaad inzetten voor de wijk. Daarnaast ben ik
zeer te spreken over het innovatieve
werk van het wijkberaad. Ik denk aan de

ders dwing je daadwerkelijke participatie
echter af door als bewoner assertief te
zijn, zelf naar het gemeentehuis en het
stadsdeelkantoor te gaan en daar draagvlak te vinden voor je ideeën en wensen:
‘Burgerparticipatie begint bij bewoners
die betrokken zijn bij hun leefomgeving,
die hun eigen straat prettig en gezellig
willen maken en de wijk zo verbeteren dat
ook anderen hier willen wonen. Dat kan de
gemeente niet voor je regelen. De werkgroep Pleinen in Oost is zo’n voorbeeld van
bewoners die zich daar zelf verantwoordelijk voor voelen.’
Drie jaar geleden ging de traditionele vrijmarkt op het Spaarwaterveld niet door
vanwege een gebrek aan vrijwilligers. Inmiddels heeft Snijders het aantal vrijwilligers in de wijk zien toenemen van twintig
naar meer dan tweehonderd. Vooral de
laatste anderhalf jaar zit de groei er in.
‘We hebben resultaten laten zien, denk
aan Bezuidenhout on Ice, Bea Beach en de
Parelroute. Bewoners willen daar graag
aan bijdragen. Maar we kunnen nog meer
vrijwilligers gebruiken. Het is dan ook aan
de leden van het bestuur en de werkgroepen om aan bewoners uit te leggen: wij
doen dit ook voor jou, wanneer doe jij iets
terug voor jouw wijk en leefomgeving?’
‘Niet-leuke lijst’
De bovengenoemde activiteiten staan op
de ‘leuke lijst’ van het wijkberaad. De ‘nietleuke lijst’ bevat politieke onderwerpen als
het bestemmingsplan waarover men met
de gemeente al drie jaar tot een vergelijk

BezuidenhoutApp die twee jaar geleden
is gelanceerd: een mooi platform voor
ondernemers om hun diensten te presenteren. Het enthousiasme van het
wijkberaad werkt aanstekelijk naar andere wijkorganisaties in de stad. Je ziet
dat aan de belangstelling die er de laatste tijd vanuit andere wijken is voor het
werk van het wijkberaad. Ik feliciteer het
wijkberaad Bezuidenhout van harte met
het 40-jarig jubileum. En ik ben ervan
overtuigd dat het wijkberaad, met een
gedreven bestuur en betrokken bewoners, een mooie toekomst tegemoet
gaat.’
Stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard:
‘Toen ik hier in 2011 begon, was net het
financieringssysteem voor bewonersorganisaties veranderd. Het wijkberaad

probeert te komen. Vorig jaar stapte het
wijkberaad daarvoor zelfs naar de Raad
van State. Of dat de relatie met de gemeente, die Snijders als ‘redelijk’ omschrijft, heeft beïnvloed? ‘Ik moet eerlijk
zeggen dat de ambtenaren op het Spui nu
beter naar ons luisteren, dat men ons serieus neemt en minder de houding aanneemt van wij weten wat goed voor u is.
Wat dat betreft loopt de relatie met het
stadsdeelkantoor een heel stuk beter,
maar dat zijn mensen van de werkvloer
die heel goed weten wat er speelt in de
wijk en die ons steunen waar mogelijk.’
In september mag Snijders weer geregeld
inspreken bij de gemeenteraad over thema’s in Bezuidenhout als fijnstof, parkeerbeleid, ondergrondse restafval containers
(ORAC’s), grondwater in Midden en station
Laan van NOI: ‘Tijdens zo’n zitting worden
soms dingen gezegd die gewoon niet
kloppen, uit geldelijke, maar ook uit politieke overwegingen. Dat is het spanningsveld waar je voortdurend mee te maken
hebt. Daarom voeren we nu al twee jaar in
Oost het gevecht om ORAC’s, herinrichting
en de Haagse lantaarnpaal. Dat gevecht is
nog niet gestreden: een kwestie van een
lange adem hebben, soms hard slaan, vaak
onwijs veel lullen en altijd weten hoe het
beleid en de regelgeving in elkaar zit.’
Door Fred Geelen
Wat doet het wijkberaad voor u?
Zie pagina 16

was daar zeer kritisch over, maar desondanks hebben ze de kansen gezien en die
op een zeer creatieve en innovatieve manier benut met het ontwikkelen van tal
van activiteiten om bewoners te bereiken en ook actief te maken. Dat was de
bedoeling van de verandering, maar in
Bezuidenhout lukt dat, vergeleken met
sommige andere delen van de stad, verbazingwekkend goed. Nog steeds krijg ik
wel eens tips van het wijkberaad hoe het
anders kan, en dat moet vooral zo blijven, want zo kunnen ook wij onze
dienstverlening verbeteren, maar het is
gewoon prettig samenwerken en het
lukt ons heel goed om samen mooie dingen voor de wijk voor elkaar te krijgen.
Wij zijn in elk geval blij en trots op zo’n
actieve wijkorganisatie.’
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Ontdekkers nieuwe muziek Vivaldi zoeken geld
Scaramuccia is een internationaal muziekensemble gevestigd in Bezuidenhout.
In november zal het zijn eerste cd opnemen in de Oud-Katholieke Kerk in Delft.
Op de cd zullen twee stukken van Vivaldi
staan die door de violist van het ensemble, Javier Lupiáñez, in 2014 zijn ontdekt.
Via een crowdfunding campagne zamelt
Scaramuccia geld in voor dit spannende
project.
Volgens Inés Salinas Blasco, celliste en manager van Scaramuccia, zal de cd ‘een wereldwijde impact op het muzikale veld
hebben’, vanwege de wereldpremières van
twee sonates van Vivaldi en een sonate die
aan de Italiaanse componist wordt toegeschreven.
Scaramuccia is in februari 2013 opgericht

met als doel vergeten juwelen uit de barokmuziek weer voor het voetlicht te brengen. Daar is men dus goed in geslaagd
met de ontdekking van werk van Vivaldi.
Medio september stond de teller van de
crowdfunding campagne op 999 euro.

Kijk voor meer informatie over de
campagne en Scaramuccia:
www.gofundme.com/scaramucciacd en
www.scaramucciaensemble.com

Scouting Haagse Hout opent nieuwe clubhuis
Het Reigersnest, het nieuwe clubhuis van Scouting Haagse Hout
aan de Reigersbergenweg 280b, is op 5 september 2015 officieel
geopend door wethouder Karsten Klein. Dankzij de inzet van vele
ouders en andere vrijwilligers is het pand nu van binnen én buiten
geschikt voor opkomsten van de scoutinggroep.
Het Reigersnest bevindt zich op het terrein
van stadsboerderij Reigershof en de vorig
jaar geopende natuurbelevingstuin.
Scouting Haagse Hout is een gezellige
scoutinggroep in de Haagse wijken Bezuidenhout en Mariahoeve. Elke week weer
biedt ze een gevarieerd scoutingpro-

gramma voor leden vanaf 7 jaar. De groep
is in 2002 ontstaan uit een fusie tussen de
Christus Koninggroep uit de Haagse wijk
Mariahoeve en de Christophorus Margaretha Sinclair uit Bezuidenhout en bestaat
momenteel uit een welpen-, scouts- en
explorer-speltak.

Wat doet het wijkberaad voor u?
Het Wijkberaad Bezuidenhout behartigt
de belangen van de bewoners van Bezuidenhout-Midden en -Oost. Dat doet
ze al veertig jaar met uitsluitend vrijwilligers. Een (niet compleet) overzicht van
de huidige activiteiten.
Het wijkberaad heeft een aantal activiteiten verdeeld over werkgroepen. Dat zijn
BZH Krant, BZH Website, BZH App, BZH
Facebook/Twitter, Parels van BZH, Vrijmarkt Spaarwaterveld, Schaatsbaan (BZH
on Ice), Beachvolleybal (Bea Beach), Bloeiende Boomspiegels, Kunstmarkt, Konin16

gin Sophiepark, Uitgaansgroep, Midden,
Oost, Pleinen in Oost, Verkeer, Duurzaam
en Boze Emma. Het bestuur overlegt momenteel met de gemeente over: bestemmingsplan, parkeren, riool, ondergrondse
restafvalcontainers, historische lantaarnpalen in Oost, sterroute Juliana van Stolberglaan/IJsclubweg, herinrichting
Station Laan van NOI, rode loper van
Centraal Station naar Theresiastraat,
grondwateroverlast Midden, subsidieaanvragen en -afhandelingen, pop uppark Beatrixlaan, Green Business Club
Beatrixkwartier, natuurspeelplaats

Mariahoeve, leegstand kantoren en
nieuwbouw. Verder onderhoudt ze contact met Staatsbosbeheer (over het
Haagse Bos), Winkeliersvereniging
Theresiastraat, politiek en raadsleden,
politie en stadsdeelkantoor.
Zit er een onderwerp bij waar u zich
graag als vrijwilliger voor zou willen inzetten? Neem dan contact op met het
Wijkberaad Bezuidenhout:
wijkberaad@bezuidenhout.nl
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De wijkmakelaar over
Ed Schmidt (Foto: Fred Geelen)

De beste vraagprijs
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 Ed Schmidt van Are Makelaars.
‘Zullen we niet starten met een wat
hoger bedrag?’ Die vraag krijg ik vaak als
we een advies geven over de vraagprijs
en de mogelijke opbrengst van een woning die we te koop gaan zetten.
Een makelaar heeft dagelijks te maken
met mensen die op zoek zijn naar een
huis. Onze agenda’s staan vol afspraken
voor bezichtigingen. Wij weten waar huizenzoekers naar kijken, wat goed verkoopt en wat niet. Daarnaast maken we
altijd een grondige analyse van wat vergelijkbare woningen de afgelopen periode hebben opgebracht.
Het lijkt logisch om te denken: ‘Misschien komt er wel iemand die meer betaalt. Je weet maar nooit wat de gek

ervoor geeft. Wij hebben immers het
mooiste huis van de straat, de grootste
tuin of de aardigste buren.’
Uiteraard mag u zelf bepalen voor welk
bedrag u uw eigen huis te koop zet. Echter, onze ervaring is dat een te hoge
vraagprijs uiteindelijk negatief werkt.
Mensen die op zoek zijn naar een woning, vergelijken te koop staande huizen
op Funda. Een te hoog geprijsde woning
komt niet eens op hun shortlist. Dat betekent dat er minder mensen komen kijken. Resultaat is dat dan na een week of
zes alsnog de prijs aangepast moet worden, maar dan is de woning niet nieuw
meer en krijgt veel minder aandacht.
Die ‘gek’, die teveel betaalt voor een wo-

ning, komt soms wel eens langs. De
koopovereenkomst wordt getekend en
de koper gaat naar zijn hypotheekadviseur. De woning wordt getaxeerd voor de
hypotheek, daar gaat het mis en de
koper gebruikt de mogelijkheid om het
contract te ontbinden.
Een scherpe vraagprijs zorgt voor veel
aandacht. Veel aandacht betekent een
grote kans op een bieding. En een snel
bod, of misschien zelfs meerdere biedingen, maakt de onderhandelingspositie
sterk.
Kortom, de juiste vraagprijs is heel belangrijk voor een succesvolle verkoop.

Punt Zuid podium voor musicallessen
Alle kinderen in de leeftijd van 7 tot met
12 jaar die van dansen, zingen en acteren
houden, kunnen hun hart ophalen. In
Punt Zuid aan de Van Heutszstraat starten
namelijk musicallessen door Theater MUS.
Op dinsdag 22 september is er een open
les en kun je ervaren of musical iets voor
jou is.
‘Doe je mee aan een musicalcursus van
Theater MUS, dan doe je mee aan iets heel
speciaals’, belooft Barbera de Bruijn, de oprichtster van Theater MUS. ‘Al na 16 lessen
mag je een voorstelling geven voor een
publiek.’
Op 22 september start Theater MUS met
een kennismakingsles voor de twee musicalgroepen in Punt Zuid. Kinderen van 7
tot en met 9 jaar gaan met de musical
‘Prinses zkt erwt’ aan de slag en kinderen
van 10 tot en met 12 jaar buigen zich over
‘De Wolf en de zeven meiden’. De scripts
zijn geschreven door De Bruijn die, naar
eigen zeggen, van bestaande sprookjes
een hippere, humoristische versie heeft

Theater Mus: Eszter Triz (links) en Barbera de
Bruijn. (Foto: Koen de Lange)

gemaakt vol scènes die aansluiten bij de
leefwereld van de kinderen. De liedjes bij
de scripts, die volgens haar vlot zijn en uitnodigen tot meezingen, zijn van Daan
Koch met wie De Bruijn al langer samenwerkt.
De choreografie komt uit de koker van
Eszter Triz die er met haar opleidingen aan
de dans- en kleinkunstacademie voor

zorgt dat de dansen een flinke dosis theatraliteit bevatten.
In de musicalcursussen op Punt Zuid geeft
De Bruijn de acteer- en spellessen en is Triz
verantwoordelijk voor de zang- en danslessen. Volgens het team van Theater MUS
is het kwaliteitsniveau van de lessen vergelijkbaar met dat van Theaterschool Rabarber, maar kan elk kind met of zonder
ervaring meedoen. De Bruijn: ‘Kinderen die
graag in de spotlights staan, kunnen bij
ons hun acteerkwaliteiten ruimschoots
kwijt in uitdagende rollen. Maar ook voor
kinderen die niet zo nodig prominent op
een podium hoeven te staan, hebben we
veilige en leuke rollen.‘ ‘Ieder kind krijgt
een eigen rol’ vult Triz aan. ‘Niemand
speelt bijvoorbeeld voor boom, zonder
tekst. Iedereen is even belangrijk en zingt
of danst. Samen werken toe naar een volwaardige voorstelling.’
Kijk voor meer informatie:
www.theatermus.nl
Door Aubine Prinzen
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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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Duurzaam Bezuidenhout

Green Business Club wil Beatrixkwartier laten bruisen
Het Beatrixkwartier is, na de Amsterdamse Zuidas, de meest gewilde kantorenlocatie
in Nederland. De missie van de Green Business Club (GBC) Beatrixkwartier is het
gebied te verduurzamen en te verlevendigen. Ook de bewoners van Bezuidenhout
zouden daarvan kunnen profiteren.

Manja Meuleman, programmamanager van
de GBC Beatrixkwartier. (Foto: Fred Geelen)

Een polderdak op een kantoor voor de
berging van water, een actie om in alle
bedrijven kraanwater in plaats van bronwater te drinken, werknemers die uitstapjes maken met ouderen uit de
omgeving, een onderzoek naar koude/warmteopslag, de aanleg van een
zonne-energiecentrale, een gezamenlijke moestuin.
Levendigheid
Volgens Manja Meuleman, programmamanager van de GBC Beatrixkwartier,
laat de GBC Zuidas in Amsterdam goed
zien wat er mogelijk is als bedrijven in
een gebied samenwerken om het levendiger en duurzamer te maken. Op de
Zuidas doen dat 39 partijen. In het
Beatrixkwartier zijn tot op heden, los
van de gemeente Den Haag en de wijkberaden in Bezuidenhout, vijf bedrijven
lid van de GBC: BAM, Bouwinvest, MN,
PostNL en (sinds september) WestHolland Foreign Investment Agency.
Een van de taken van Meuleman is om
meer bedrijven voor de club te winnen.
Daarbij wordt, volgens de programmamanager, niet alleen gekeken naar de
behoeftes van de bedrijven maar ook
naar die van de bewoners van de wijk.
Een van de eerste wensen bleek meer levendigheid in het gebied. De GBC
omarmde dan ook graag de komst van

het pop up-park aan de Prinses Beatrixlaan, een initiatief van de bewoners van
Bezuidenhout. Bij de officiële opening
op 11 december 2014 werd ook meteen
de GBC Beatrixkwartier gelanceerd.
Aan de rand van dit tijdelijke park heeft
MN in mei een vlindertuin aangelegd.
Het zaaien, planten en onderhoud van
de tuin gebeurt door MN-medewerkers.
Meuleman: ‘Bedrijven leveren dus niet
alleen geld, maar ook personeel om projecten van de grond te krijgen.’
Het beachvolleybalveld blijkt minstens
zo populair bij kantoormedewerkers:
wegens succes werd er al twee keer een
bedrijvenvolleybalcompetitie georganiseerd waaraan ook bedrijven in het
Beatrixkwartier deelnamen.
Blij is de GBC ook met de plannen van
Bouwinvest voor het World Trade Center
(WTC) The Hague. Die omvatten onder
meer nieuwe voorzieningen, zoals een
AH-to-Go, een trendy bar/restaurant,
een vernieuwde sportvoorziening van
Njoy met wellness, en een gebedsruimte. Begin volgend jaar wordt de oplevering verwacht van wat ‘dé zakelijke
ontmoetingsplek voor regio Haaglanden’ moet worden, ‘met een ideale mix
van kantoren, horeca, hotel en dagelijkse
voorzieningen’. Meuleman: ‘Een succesvol gebied is een levendig gebied met
een combinatie van werken, wonen en
recreëren.’
Mobiliteit
Een ander thema waarmee de GBC bedrijven in het Beatrixkwartier aan zich
probeert te binden is mobiliteit. Meuleman: ‘In dit gebied valt er veel te winnen
wanneer individuele bedrijven naast
hun eigen mobiliteitsbeleid ook gezamenlijk projecten oppakken om duur-

zame mobiliteit te bevorderen. En wij
proberen die brug te slaan.’ Zo kijkt een
werkgroep naar de mogelijkheid voor
bedrijven om met elkaar auto’s, parkeercapaciteit en laadpalen voor elektrische
auto’s te delen. Dat laatste gebeurt
sinds kort door MN en PostNL, vertelt
Meuleman. Verder wil de GBC de parkeerdruk beperken met het stimuleren
van het gebruik van het openbaar vervoer. Daarbij hoort naast het herkenbaar
aangeven van de kortste looproutes
naar de nabijgelegen treinstations, ook
dat mensen, met name zij die in de regio
Haaglanden wonen, bewust worden gemaakt van de voordelen van alternatief
vervoer, zoals een elektrische fiets. Meuleman wijst daarbij op een e-bike actie
van Bereikbaar Haaglanden, waaraan
ook de directeuren van PostNL en het
World Trade Centre als ambassadeur
deelnamen.
Bruisend gebied
Of de GBC Beatrixkwartier in Bezuidenhout voor elkaar kan krijgen wat de GBC
Zuidas in Amsterdam doet? Meuleman:
‘De situatie op de Zuidas is heel anders.
Daar zijn ze al vier jaar bezig en was er al
een actieve ondernemingsvereniging.
Ook is het gebied veel groter met een
partij als de Vrije Universiteit die bedrijven graag met onderzoek wil ondersteunen om maatschappelijk verantwoord te
kunnen ondernemen. In feite zijn wij
nog maar net begonnen. Maar uiteindelijk hopen we met alle bedrijven en bewoners van het Beatrixkwartier een
duurzaam en bruisend gebied te kunnen
maken.’
Door Werkgroep Duurzaam
Bezuidenhout
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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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Huis ten Bosch symbool van overlevingskracht
Wegens achterstallig onderhoud moet
paleis Huis ten Bosch voor miljoenen in
de revisie voordat koning WillemAlexander daar met zijn gezin kan gaan
wonen. Allerlei bewoners zijn hem voorgegaan, die er de meest uiteenlopende
bestemmingen aan hebben gegeven.
Meerdere keren was het paleis zo uitgewoond dat alleen een grondige opknapbeurt het van de ondergang kon redden.

Wonende in Den Haag wilde prinses Amalia van Solms (1602-1672) een ‘bescheiden
en rustig gelegen’ zomeroptrekje in het
Haagse Bos. Ondanks de ‘Acte van Redemptie van ’t Bosch van den Haege’ uit
1576, waarin het bos als natuurgebied voor
eeuwig bescherming kreeg, gaf Den Haag
in 1645 Amalia toestemming hier een zomerverblijf te bouwen. Huis ten Bosch een
illegaal bouwsel? Een uitdagende vraag
voor de Rijdende Rechter.
De prinses bepaalde zelf de bouw en inrichting van haar buitenverblijf, die zij de
‘Sael van Oranje’ noemde. Twee jaar later
veranderde zij het in een mausoleum ter
nagedachtenis aan haar overleden man
prins Frederik Hendrik. Na haar dood
kwam het in handen van stadhouder Willem III, die er met zijn echtgenote zelden
verbleef. Zij gebruikten het hoofdzakelijk
voor het vieren van grootse feesten.
Bordeel
De nazaten van de Koning van Pruisen, aan
wie het paleis in 1702 was verkocht, schonken dertig jaar later het volledig verwaarloosde onderkomen aan stadhouder Prins
Willem IV. Na een ingrijpende verbouwing
en uitbreiding met twee vleugels veranderde hij in 1737 de naam ‘Oranjesael’ in
‘Huis ten Bosch’. Later woonde hier ook
Stadhouder Willem V.
Toen de Fransen in 1795 Nederland binnenvielen, confisqueerden zij het Huis ten
Bosch en maakten er een kunstgalerij van
met in Nederland geroofde schilderijen en
andere kostbaarheden. Een deel van het
paleis diende als staatsgevangenis. De
noordelijke vleugel werd ingericht als logement, annex bordeel.
Uitgewoond
Na een grondige opknapbeurt werd het

paleis in 1805 de ambtswoning van raadpensionaris Rutger-Jan Schimmelpenninck. Het jaar daarop eiste Koning
Lodewijk Napoleon het voormalige buitenverblijf van de Oranjes voor zich op. De rusteloze vorst verhuisde kort daarop naar
Amsterdam. Hij stelde het pand ter beschikking van de mensen uit Leiden, die
door de verwoestende ontploffing van een
kruitschip dakloos waren geworden. Na renovatie van het vrijwel uitgewoonde huis
nam de Franse gouverneur-generaal Charles Franbois het als zomerverblijf in gebruik. Na terugkeer van de Oranjes in 1813
in ons land kreeg Huis ten Bosch een flinke
opknapbeurt. Het werd het zomerverblijf
van koning Willem I en zijn vrouw Sophie.
Na het overlijden van Sophie in 1877 gebruikte koningin Wilhelmina, die het liefst
op paleis Het Loo verbleef, het paleis onder
meer voor de Eerste Vredesconferentie.
Protest
Nadat het Duitse leger in 1940 Nederland
onder de voet had gelopen, werd besloten
het paleis af te breken voor de aanleg van
een antitankgracht. Fel protest van Nederlandse zijde voorkwam dat het met de
grond gelijk werd gemaakt. Als de Britse
bommenwerpers, die de Duitse raketinstallaties in het bos onklaar wilden maken,
zich met de navigatie niet hadden vergist,
was het paleis alsnog gesneuveld. Wrang
dat de naast gelegen woonwijk Bezuidenhout wel werd geraakt.

De oorspronkelijke Oranjesael, in 1737 uitgebreid
met twee zijvleugels tot het huidige Huis ten
Bosch.

In mei 1945 lieten de Duitsers het Huis ten
Bosch onbewoonbaar achter. Geen ruit
meer heel. Muren, zolderingen en vloeren
zwaar beschadigd. De in kelders opgeslagen dure wijnen en al het kostbare linnengoed, dat het vorstenhuis had moeten
achterlaten, waren verdwenen.
Het duurde vier jaar voor het paleis was
hersteld. Koningin Juliana, die liever op Paleis Soestdijk bleef wonen, gebruikte het
alleen voor representatieve doeleinden.
Later was opnieuw een ingrijpende verbouwing nodig om het gebouw geschikt
te maken als residentie en woonhuis voor
haar dochter Beatrix, die in 1980 koningin
werd.
Ondanks de wisselende bestemmingen,
vreemde overheersers en een dreigende
afbraak is Huis ten Bosch in de afgelopen
ruim drie-en-een halve eeuw van zijn bestaan overeind gebleven. Zelfs het rijk gedecoreerde interieur heeft de vele
verbouwingen en opknapbeurten voor een
groot gedeelte overleefd. Tal van originele
elementen zijn nu nog terug te vinden
binnen de muren van het koninklijk onderkomen.
Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)
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Horeca Academie eerste bewoner
voormalig ministerie
Waar tot voor kort nog de ambtenaren
van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid de dienst uitmaakten,
roeren nu leerlingkoks in de potten. In
juni vestigde de Horeca Academie zich aan
de Anna van Hannoverstraat 4, tegenover
het station Laan van Nieuw Oost-Indië.

De buitenkant van het voormalig ministerie is nog altijd even grijs, maar ga je bij de
vrolijke vlaggen naar binnen, dan komen
de heerlijke geuren je al snel tegemoet.
Alexandra Langelaan, projectmanager bij
de Horeca Academie, ontvangt ons met
een brede lach. Zij voelt zich zichtbaar
thuis in het nieuwe onderkomen van de
koksopleiding, die eerder op het Esperantoplein zat, maar daar uit haar jasje
groeide. ‘Dit pand is perfect voor onze leerlingen. De keuken is ruim opgezet, wat ons
de mogelijkheid geeft om te groeien.
Daarnaast hebben we hier ruimte voor
een kooklab, waar onze leerlingen de mogelijkheid hebben om verdieping te krijgen en nieuwe kooktrends toe te passen.’
Honderd leerlingen
Momenteel volgen zo'n honderd leerlingen een opleiding aan de Horeca Academie, maar dat aantal zal groeien, vertelt
Langelaan: ‘Wij bieden de mogelijkheid

om gedurende het gehele schooljaar te
starten met een opleiding.’ Alle opleidingen die de academie aanbiedt zijn zogenaamde BBL-opleidingen. Daarbij krijgt
een leerling een dag per week les en de
overige dagen doet hij of zij in de praktijk
de nodige ervaring op.
De leerlingen van de academie doen niet
alleen ervaring op in de praktijk, de praktijk komt ook naar hen toe tijdens de opleiding. ‘De docenten die bij ons lesgeven
zijn chefs uit de praktijk. Zo geeft Paul van
Waarden hier bijvoorbeeld les.’ Van Waarden is eigenaar geweest van restaurants

Ontwikkeling stationsgebied
Het stationsgebied van Laan van NOI
ontwikkelt zich de komende jaren tot
campus voor bedrijven en kennisinstellingen actief op het gebied van veiligheid. De omgeving wordt opnieuw
ingericht. Zo wordt het gebied tussen
het station en het voormalig ministerie
van SZW verkeersluw gemaakt. De
tramsporen worden in de bestrating ingepast waardoor er meer ruimte komt
voor voetgangers.
Verder past het Rijksvastgoedbedrijf
delen van de begane grond van het voormalig ministerie aan. De komst van
onder andere horecavoorzieningen moet

meer levendigheid in het gebied brengen. Naast het station komt een fietsenstalling waardoor geen fietsen meer op
straat hoeven te staan. Ook aan de Voorburgse kant komen er fietsplekken bij en
wordt de looproute heringericht naar de
tram- en bushalte. Bovendien worden de
looproutes van het station naar het
Beatrixkwartier verbeterd bij de Wilhelmina van Pruisenweg en de Schenkkade.
Eind dit jaar moeten de voorlopige ontwerpen voor het station en de buitenruimte klaar zijn. In het tweede kwartaal
van 2016 starten de eerste werkzaamheden.

als Paul van Waarden in Rijswijk en At Sea
in Scheveningen. In het eerste restaurant
heeft hij tien jaar een Michelin-ster gehad.
Geweldig eten voor een klein prijsje…
Een nieuw pand is natuurlijk een aanwinst
voor de academie en de leerlingen, maar
wat schiet de wijk er mee op? Geweldig
eten voor een klein prijsje, belooft Langelaan. ‘Op dit moment bieden we op drie
dagen in de week - de maandag, woensdag en donderdag - een driegangen-menu
aan, waarbij de prijs varieert tussen de
12,50 en 15 euro. Met een beetje geluk krijg
je kreeft voorgeschoteld. Het menu voor
de komende week maken we altijd bekend
op de Facebook-pagina van de Horeca Academie, en met dieetwensen kunnen we
ook rekening houden.’
…en meer
Lekker eten om de hoek voor een zeer redelijke prijs is niet alles wat de academie
Bezuidenhouters gaat bieden. ‘We organiseren ook regelmatig kookworkshops, bijvoorbeeld rond kerst. Verder bekijken we
de mogelijkheid om ons aanbod uit te
breiden met lunches.’
Kijk voor meer informatie over de Horeca
Academie en restaurantreserveringen op
www.horecaacademie.nl
Door Floor Zoet
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Roel Optiek met eigen gezicht thuis in Theresiastraat
Sinds Roel Schwedler op 30 juni aan de Theresiastraat 188-190 zijn
Roel Optiek opende, heeft hij over aanloop niet te klagen. 'Mensen heetten mij zelfs welkom in Bezuidenhout.'

Roel Schwedler: 'Hip en
klassiek, dat past goed
in Bezuidenhout.'
(Foto: Koen de Lange)

Ooit, van 1988 tot 1998, werkte Roel
Schwedler een stuk verderop bij opticien
Groeneveld, maar hij is duidelijk blij met
de plek die hij nu heeft gevonden om als
opticien voor zichzelf te beginnen: 'Veel
winkelstraten zijn hetzelfde, maar de Theresiastraat is net ietsje anders met meer
zelfstandige ondernemers en zaken met
een eigen gezicht.’
Ook Roel Optiek straalt uit dat het anders
wil zijn. 'Dat is de bedoeling, want er zijn
al genoeg standaard winkels en ketens.'
Bij de inrichting van het uit 1895 stammende pand heeft hij Buro E550 uit Gouda

in de arm genomen. ‘Dat denkt ook anders, bijvoorbeeld door het hergebruik van
aparte materialen, zoals kluisjes uit een
Brusselse bank, of door bepaalde meubels
een andere functie te geven. Zo zijn in
mijn winkel paneeldeuren spiegels geworden.‘
Goede kwaliteit
Met Roel Optiek mikt Schwedler op 'iedereen die goed zicht wil. Ik ben geen prijsvechter, maar richt me op mensen die
kwaliteit willen, voor een goede prijs.' Uitgebreid oogonderzoek ligt aan de basis

van zijn dienstverlening. 'Tot een goede
zichtoplossing komen, kan niet in vijf minuten.' Schwedler trekt dan ook gemiddeld drie kwartier uit voor een onderzoek,
dat vrijwel altijd op afspraak plaatsvindt.
Klanten kunnen daarvoor al vanaf 8.00
uur in de zaak terecht. 'Door onder meer te
kijken naar hoe de ogen samenwerken,
kom je tot de meest optimale oplossing,
zodat de klant ontspannen kan zien.' Daarnaast biedt Schwedler - naar eigen zeggen
- goede kwaliteit glazen en contactlenzen
(eventueel individueel aangemeten) en
brilmonturen van Götti, Cazal, Conquistador en Adidas. Ook kinderen kunnen voor
een bril bij Roel Optiek terecht. 'Hip en
klassiek, dat past goed in Bezuidenhout.'
Het feit dat mensen uit de buurt hem
spontaan verwelkomden, sterkt hem in de
overtuiging dat hij voor zijn zaak de juiste
plek heeft gekozen.
Door Roeland Gelink
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EXPAT Page
Storm of the century
Haagse Bos is one of The
Hague’s natural treasures.
In addition to the ducks,
squirrels and rabbits that
we commonly see, this
urban forest is also home
to pine martins and other
small mammals that live in its inner recesses. Foxes travel from the dunes at
night to hunt and deer are also known
to come to Haagse Bos. For Bezuidenhouters, it is our collective backyard
that provides retrieve from the city just
steps away.
This summer, during the ‘storm of the
century’, Haagse Bos took a beating. If
you were traveling outside of the country on July 25th, you missed the worst
July storm in recorded Dutch history
dating back to 1901. South Holland
went from code orange to code red as
the storm reached its height, with
winds up to 120 kilometers per hour.
I spoke with Haagse Bos forest ranger
Jenny van Leeuwen to find out how the
forest fared. Twelve large trees that
were more than 100 years old and approximately 20 smaller trees fell, along
with countless branches. It took a

40

three-person team five solid days to
clean it up.
But a storm also has its benefits, Jenny
explained. The fallen trees and branches help create habitat on the forest
floor, enriching the ecosystem. In addition to maintaining the forest, the rangers also give walking tours (in Dutch).
The next one is Thursday, September
27th, at 11:00 and will focus on the history of Haagse Bos. Info
http://www.staatsbosbeheer.nl/haagsebos
By Kristin Anderson
www.authorkristinanderson.com

Did you
know that…
Hoogvliet plans to open a supermarket on the Theresiastraat early
next year? Previous plans suggested
an October opening date, but the
settlement of a license has caused delays. Once the definitive opening date
is determined, Hoogvliet will share
the news.

●●●

there are plans for a 6.000 m²
hotel and 175 units of rental housing
on the Grotiusplaats near the Royal
Library? Another design idea under
consideration is the covering of the
Utrechtsebaan to build a peoplefriendly green zone. These plans fit
within an ambitious urban program
which aims to improve the attractability as well as access to Bezuidenhout.

●●●

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

Bezuidenhout
in balance
40 years defending
interests of
residents
The Wijkberaad Bezuidenhout came into
existence on September 10, forty years
ago. Much has been achieved in those
four decades of defending the interests
of the residents of Bezuidenhout. True to
character, on the eve of their 40th
birthday party, they furiously campaigned against a decision of the municipality that they believe will negatively
impact our neighborhood.

On Sunday, October 4th from 13:00 to
17:00 approximately twenty professionals from Bezuidenhout will provide
information, workshops and individual
sessions on various alternative medical
practices. This event will take place in
the district and service center Bezuidenhout, John Camphuijsstraat 25.
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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

De lekkerste Schnitzelgerechten
bij u thuis bezorgd!

www.schnitzelkoerier.nl
eetablissement Slootweg
Laan van Nieuw Oost-Indië 46
2593 BV Den Haag - 070 383 17 76
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Wist u dat…

Buurman John
Sjaak Bralstraat
Een Rotterdammer klaagde vorige
maand bij de gemeente over straatnamen in zijn stad die hij graag anders
zou zien. Paul Krugerstraat, De La Reystraat. Die namen konden toch echt
niet meer. Kruger en De la Rey waren
leiders van de Boeren in Zuid-Afrika en
worden - al of niet terecht - in een
adem genoemd met de Apartheid. Desmond Tutu en Nelson Mandela, en ook
Frederik Willem de Klerk, dat zouden
veel betere namen zijn voor de Rotterdamse Afrikaanderwijk.
En misschien ook wel voor de lanen
met namen van Boerenleiders in de
Haagse Transvaalbuurt. Maar dat is de
andere kant van de stad. In Bezuidenhout hebben we gewoon straten die
zijn genoemd naar leden van de Oranjefamilie die we ook niet allemaal even
goed meer kennen - Charlotte de Bourbon, Louise de Coligny -, maar ongetwijfeld tamelijk smetteloos.
En al die andere namen die ons nauwelijks nog bekend voorkomen. Willem
van Outhoorn, Jacob Mossel, Carel Reiniersz, Pijnacker Hordijk. Wie waren dat
dan wel? Hoge pieten van de VOC, gouverneur-generaals in Indië. Smetteloos?
Wie zal het zeggen, maar in hoog aanzien staan die kolonialen in elk geval
niet meer. Als Bezuidenhout nu zou ver-

rijzen, zouden de straten zeker andere
namen krijgen.
Moeten we hier dan ook maar straten
gaan omdopen? De Van Heutszstraat
misschien? Van Heutsz groeide uit tot
hét symbool van koloniaal geweld in
Atjeh. Op zijn monument in Amsterdam
werd tweemaal een aanslag gepleegd.
Al meer dan tien jaar geleden werd het
omgedoopt tot ‘Monument Indië Nederland’.
Moeten we in Bezuidenhout dan ook
maar af van Van Heutsz en in een
moeite door van al die andere koloniale
roofridders? Inruilen voor wat aansprekendere namen, smetteloze types? Uit
de eigen wijk misschien? Van beroemde
Bezuidenhouters? Ik zou best in de Bordewijkstraat willen wonen. Waarom
heeft Vincent van Gogh nog geen straat
in de wijk waar hij kort verbleef, of de
schrijver J. van Oudshoorn, die net als
zijn collega Edgar du Perron aan het Van
Imhoffplein woonde.
Wie wil er niet aan het Richard Krajicekplein in lijn 6 stappen? Als we toch bezig
zijn mag Paul van Vliet zijn straat hier in
de buurt krijgen en, vooruit, Henk van
der Meijden ook.
En Sjaak Bral dan? Het zou dan wel leuk
zijn als hij in zijn eigen straat komt te
wonen. Moet-ie wel een beetje smetteloos blijven brallen, anders blijven we
bezig.

Deze winter:
weer schaatsen in Bezuidenhout
Met: schaatsenruilbeurs en winterfeest. Meer informatie volgt op ijsbaantje.nl

Vrijwilligers gezocht
Vorig jaar hebben meer dan 3.000 kinderen genoten van de
schaatsbaan voor en door Bezuidenhouters. Help mee om
ook van dit jaar een succes te maken!
Wie wil meehelpen met:
l Op- en afbouw van de ijsbaan
l Toezicht houden tijdens het schaatsen
l Opzetten van koek & zopie
Wil je 1x helpen? Ook dan is je bijdrage zeer welkom.
Mail: ijsbaantje@bezuidenhout.nl
Bedankt. Aubine, Bas, Carolien, Jacob, Martin, Mireille, Robert

ijsbaan

in Bezuidenht

Hoogvliet haar supermarkt aan
de Theresiastraat waarschijnlijk begin
volgend jaar opent? Eerdere plannen
spraken van oktober, maar volgens Riny
Kouwer van Hoogvliet Beheer gooit de
afwikkeling van een vergunning voor
het verkeersbesluit laden en lossen
enig roet in het eten. Over het definitieve moment waarop Hoogvliet opengaat, kan Kouwer nu nog niets zeggen.
Zodra daar meer over bekend is, zullen
de direct betrokkenen en omwonenden
op de hoogte worden gebracht.

●●●

het Haags Milieucentrum kandidaten zoekt voor de Super-Steenbrekertrofee? In aanmerking komen Haagse
inwoners en organisaties die de afgelopen vier jaar hun tuin vergroend hebben.

●●●

op 27 september weer de Open
Atelierroute Haagse Hout plaatsvindt?

●●●

er op de Grotiusplaats bij de Koninklijke Bibliotheek plannen zijn voor
een hotel van 6000 m² en 175 huurwoningen? Ook wordt de mogelijkheid onderzocht de Utrechtsebaan te
overkappen voor de aanleg van een
vriendelijk en groen stadsplein. De
plannen passen binnen een ambitieus
stedelijk programma dat de verbinding
met en de bereikbaarheid van Bezuidenhout wil verbeteren.

●●●

de gemeente vanaf oktober 20
populieren in Bezuidenhout gaat kappen? De bomen zijn in de eindfase van
hun leven en worden vervangen door
nieuwe exemplaren die lang meegaan
en goed in het straatbeeld passen. Ook
kijkt de gemeente naar spreiding van
soorten om ziektes te voorkomen. De
nieuwe bomen komen zoveel mogelijk
op dezelfde plaats terug.

●●●

er een overzichtstentoonstelling
van het werk van architect en kunstschilder Hans Stuffers (1921-2013) te
zien is in de Christus Triumfatorkerk?
Van 12 september tot en met half november.

●●●

Zie voor al het nieuws in de wijk:
www.bezuidenhout.nl
27

nummer 48 - september 2015 - www.bezuidenhout.nl

Heb oog voor detail,
win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is door zeven lezers herkend.
Het nummer 1951 bevindt zich op de zijmuur van een pand
op de hoek Bezuidenhoutseweg/Johannes Camphuijsstraat. Eric Martha 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.

(Toch) feest in
Koningin Sophiepark
Buienradar had tot 22.00 uur droog weer beloofd, dus ging
het feest in het Koningin Sophiepark op 5 september gewoon door. Af en toe keek een ouder verschrikt op als uit
een donkere wolk een druppeltje regen naar beneden
kwam, maar daar hadden de kinderen geen oog voor.
Die genoten vooral van de vele attracties.
(Foto: Fred Geelen)

Bezuidenhout Nieuws zoekt

een journalist
en fotograaf
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

