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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.
De krant verschijnt 5 keer per jaar in een
oplage van 8.500 exemplaren.
Bezuidenhout Nieuws 52 wordt bezorgd
in de week van 17-24 juni. Deadline kopij
en advertenties: 1 juni..
Redactie
Fred Geelen (hoofd-/eindredactie),
Marjon Damen, Roeland Gelink, Evalien
de Groot, John Hermse, Mark Hoogland,
Ellis Pleijter, Paul van der Schoor, Evelien
ter Meulen.
Fotografie
Koen de Lange, Willem Verheijen.
Vormgeving
Leo Leeflang
Drukwerk
Grafia Multimedia, Pijnacker
Advertenties
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@ziggo.nl.
Robert Boer: robert.boer@ziggo.nl
Voor mogelijkheden en tarieven zie
www.bezuidenhout.nl knop ‘wijkkrant’.
Adres
Johannes Camphuijsstraat 25
2593 CH Den Haag
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
Niets uit deze uitgave mag zonder
toestemming van de redactie worden
overgenomen.

U wilt ook graag adverteren in Bezuidenhout Nieuws, maar u heeft nog
geen advertentie? De redactie helpt
graag met het schrijven van een pakkende tekst en een passende vormgeving tegen een schappelijke prijs.
Meer weten? Neem contact op met
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
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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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Vanaf 21 april is
uw nieuwe
supermarkt geopend!
Theresiastraat 145, Den Haag

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

TURKS RESTAURANT
Uw specialist op het gebied van
administratie en belastingadvies.
Gespecialiseerd in zzp’ers,
eenmanszaken en vof’s.
Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN Den Haag
070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

www.wolvenhoff.nl

Een gezellig familierestaurant
sinds 1980, het adres voor de rijke
Turkse keuken en gastvrijheid.
Theresiastraat 208 - 2593 AV Den Haag
(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl
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Nieuwbouw aan Juliana van Stolberglaan

TNO-complex maakt plaats voor vier woontorens
Bezuidenhout heeft er over enkele jaren
146 gloednieuwe woningen bij. Het voormalige TNO-gebouw aan de Juliana van
Stolberglaan maakt plaats voor vier
wooncomplexen met huur- en koopwoningen.
‘Een familie van gebouwen’, noemt Sven
Mathijssen van projectontwikkelaar ReshapeProperties de appartementencomplexen: drie langs de Juliana van Stolberglaan met 113 huurwoningen en nog een
met 33 koopwoningen aan de Koningin
Marialaan. Allemaal net iets anders, met
verschillende dieptes en breedtes, maar
met negen verdiepingen wel allemaal
even hoog en bekleed met dezelfde baksteen. Rood of nog iets donkerder, dat
staat nog niet helemaal vast, zegt Mathijssen. Het duurt tenslotte nog even voordat
de eerste schep de grond in gaat, maar de
plannen zijn wel al zover rond dat de ReshapeProperties ze nog deze maand aan de
buurt gaat presenteren tijdens een inloopavond (zie kader).
Nieuwbouw beste optie
‘Er is in Bezuidenhout een grote behoefte
aan betaalbare huur’, zegt Mathijssen. En
aan nieuwe woningen, verwacht ReshapeProperties. ‘We denken dat deze woningen
op hun plaats zullen zijn’, meent Mathijssen. ‘Nieuwbouw is nu niet echt voorhanden. Veel mensen in de wijk willen wel uit
hun woningen naar een nieuw appartement.’
De huurwoningen moeten rond de 1.000
euro per maand gaan kosten en worden 75
tot 90 vierkante meter groot. De koopwoningen worden nog een stuk ruimer: 110
tot 140 vierkante meter. Over de vraagprijzen kan Mathijssen nu nog niets zeggen.,
De buurt krijgt er dus heel wat nieuwe
buren bij en vier nieuwe gebouwen, waarbij de karakteristieke overbrugging van
het oude gebouw over de Wilheminastraat zal verdwijnen. De projectontwikkelaar heeft nog wel gekeken of het
bestaande kantoor tot een wooncomplex
kon worden omgetoverd, maar uiteindelijk
bleek sloop en nieuwbouw toch de beste
woningen op te leveren.

Zonlicht en parkeren
Wat gaat de buurt merken van de nieuwe
wooncomplexen? Twee zaken vragen
daarbij altijd speciale aandacht: zonlicht
en parkeerruimte. Beide hobbels zijn nu
genomen, zegt Mathijssen. Per saldo komt
er meer licht in de omliggende straten,
wees een zonnestudie van de gemeente
uit. ‘De negatieve effecten zijn minder dan
de positieve effecten’, vertelt Mathijssen.
‘Een bewoner die aan de zijkant meer
schaduw kan krijgen, krijgt er dan in de
achtertuin meer zon bij.’ Gemiddeld zou er
dus meer zon moeten komen, ook omdat
de nieuwe complexen meer los van elkaar
komen te staan dan het huidige kantoorgebouw. Maar dan zijn er toch nog altijd
woningen in de directe omgeving die licht
in moeten leveren? ‘Ik denk het haast niet’,

Informatieavond
Bezuidenhouters die meer willen
weten over de nieuwbouw aan de Juliana van Stolberglaan kunnen op
woensdag 20 april naar de informatieavond in het Wijk- en dienstencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25. Tussen 19.00 en 21.00 uur
zijn daar de nieuwbouwplannen te
zien en zijn de gemeente, de projectontwikkelaar en de architect aanwezig om vragen te beantwoorden.

Een artist impression van de nieuwbouwplannen
gezien vanaf de Koningin Marialaan. (Illustratie:
OPL architecten)

zegt Mathijssen. ‘De grote meerderheid
gaat erop vooruit.’
Dan het tweede hete hangijzer dat onlosmakelijk verbonden is meteen forse uitbreiding van het aantal woningen in de
buurt: parkeren. Dat gaat helemaal op het
terrein van de nieuwe wooncomplexen
gebeuren, of liever gezegd: eronder, want
de huurders en kopers van de nieuwe woningen kunnen hun auto straks kwijt in de
parkeergarage die onder de gebouwen
wordt aangelegd. Alleen tussen de gebouwen komt ruimte voor parkeerplekken
voor bezoekers. De huidige parkeerplaats
voor de kantoren langs de Juliana van Stolberglaan maakt plaats voor een groenstrook en entrees van de nieuwe
woongebouwen.
Oplevering
Bezuidenhouters die willen verhuizen
moeten nog even geduld hebben. Als de
vergunningen rond zijn, kan de sloper
begin volgend jaar aan het werk, waarna
twee jaar later de nieuwe wooncomplexen
er moeten staan. Halverwege 2018 kunnen
de eerste huurders zich melden, de koopwoningen komen naar verwachting al iets
eerder op de markt.
Door John Hermse
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Woning
?
k
verkopen?
mer één
Kies de numm
out...
in Bezuidenho
Plan direct een gratis adviesgesprek. We staan voor je klaar
e n h el p e n j e g r a a g .
Nog geen af spraak maar wel oriënteren? Bezoek dan onze
website langezaal.nl of Facebook pagina!

Direct afspreken? Bel 070-385 11 01 óf ga naar langezaal.nl

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK
BANDEN – A.P.K – BEURTEN
Van Alphenstraat 60a
2274 NC Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60
Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

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

www.ariestweewielerservice.nl

Praktijk voor:

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness
U kunt bij ons rekenen op professionele
begeleiding bij het herstel van klachten
aan uw bewegingsapparaat of
problemen in de buik- of bekkenregio.
Daarnaast bieden wij bij Fit aan de
Laan de mogelijkheid om onder begeleiding van een fysiotherapeut in een
kleine groep verantwoord te fitnessen.

U vindt ons op: Laan van Nieuw Oost Indië 256 - 2593 CE ’s-Gravenhage
T 0703853243 - E info@aandelaan.nl - www.aandelaan.nl
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Something different

Kisla Kowlesar zorgt voor reuring in de Trees
Beauty meets Health stond ooit voor Kisla Kowlesar van kapsalon Make it different en Jean Paul Arrachart van
trainingstudio Sports Personal. Vorig jaar organiseerden deze ondernemers uit de Theresiastraat voor hun klanten enkele evenementen waarvan de winst naar goede doelen ging. Dit jaar gaat Kowlesar alleen verder met dit
initiatief, maar nu onder de naam Something different.

400 euro aan KWF Kankerbestrijding
schenken. Mensen vonden het ook leuk
een goed doel te steunen.'
De wine&dine experience die Beauty
meets Health eind november organiseerde
werd nog wat beter bezocht. Omdat dat
event in het teken stond van de feestdagen, werd voor het Leger des Heils gekozen als goede doel. De bezoekers lieten
zich verwennen door een kok en door
sponsors uit de straat geschonken heerlijkheden en aan het einde van de avond
kon de vertegenwoordigster van het Leger
des Heils worden verblijd met een cheque
van 500 euro.

Na eerder als kapster en manager in een
kapsalon te hebben gewerkt, opende Kisla
Kowlesar eind 2013 haar eigen zaak aan de
Theresiastraat 141. 'Ik was viereneenhalf
jaar eerder in Bezuidenhout komen wonen
en toen ik dit mooie leegstaande pand tegenkwam, begon het te kriebelen. Een
aantal mensen verklaarde mij voor gek dat
ik dat in crisistijd deed, maar ik had het
gevoel dat als ik het nu niet zou doen, het
er nooit van zou komen.' Zij is blij dat zij
de sprong heeft gewaagd. 'Toen het in het
begin stil in de zaak was, heb ik me ook
wel eens afgevraagd waaraan ik was begonnen. Bezuidenhout is wat dorps. Je
moet de mensen eerst leren kennen en
vice versa. Inmiddels begint er aardig de
loop in te komen. Daar moet je hard voor
werken, maar dat heb ik van huis uit meegekregen.'
VIP-middag en whiskey-avond
Samen met de in hetzelfde pand gevestigde trainingsstudio Sports Personal van
Jean Paul Arrachart organiseerde Kowlesar
vorig jaar vier evenementen voor hun
klanten. 'Wij wilden vooral wat reuring

Kisla Kowlesar verbindt met Something different
ondernemers, klanten en goede doelen. (Foto:
Koen de Lange)

brengen aan deze stillere kant van de Theresiastraat en daar ook andere ondernemers in de straat bij betrekken.' Tijdens de
eerste twee evenementen, een VIP-middag voor dames en een whiskey-avond
voor heren, liep het nog niet echt storm.
Maar de enthousiaste reacties van de bezoekers en de welwillende participatie van
andere winkeliers waren reden genoeg
voor de initiatiefnemers om door te gaan.
Daarbij besloten ze om voortaan het aangename met het maatschappelijk nuttige
te combineren. De derde bijeenkomst in
september werd gekoppeld aan Pink Friday, een benefiet-event voor de strijd
tegen borstkanker van Lady Africa en
Hotel Hampshire-Babylon. De bezoekers
werden getrakteerd op hapjes en drankjes,
kregen een workshop over make-up, sieraden en kleding en Arrachart praatte hen
bij over gezond eten. Kowlesar: 'Daar
kwam 35 man op af en als opbrengst van
de kaartverkoop en een loterij konden wij

Something different
Inmiddels heeft Arrachart vanwege
drukke werkzaamheden afscheid moeten
nemen van Beauty meets Health. Kowlesar gelooft echter heilig in het idee en
gaat dit jaar alleen door, maar wel onder
een nieuwe naam: Something different.
Op 28 mei organiseert ze het eerste evenement: een whiskey en cocktail-avond.
Het goede doel van dat event is het Nationaal Kinderfonds. Een vertegenwoordig
van die organisatie zal op de avond vertellen wat zij voor kinderen doen. Kowlesar
rekent weer op steun van andere winkeliers in de Theresiastraat. Joe's Groente en
Fruit, Wijn van Steve, Vishandel Bezuidenhout en Roel Optiek deden allemaal al
eens een duit in het zakje, met hapjes,
drankjes of een kleinigheid voor de loterij.
Nu haken ook OutrageouslyDelicious,
Bloemenpracht, Tabasco, Runners World en
Marcel by Middeldorp aan. 'Zo kunnen
mensen kennis maken met hun producten
en dat is ook een stukje reclame', meent
Kowlesar, die ernaar streeft om drie evenementen per jaar te organiseren. 'Het zou
leuk zijn als ik in de zomer ook een evenement buiten kan houden. Dan doe ik zeker
weer een beroep op Jean Paul.'
Door Roeland Gelink
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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

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
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Bezuidenhoutfonds nieuwe stijl geeft
wijkbewoners een stem
Het Bezuidenhoutfonds – dat helpt met de financiering van allerhande projecten in de wijk – heeft een nieuwe
werkwijze. Daarmee zal de financiële realisatie van projecten naar verwachting nog beter gaan.
Het Bezuidenhoutfonds is twee jaar geleden opgericht en komt voort uit een
LinkedIn-groep van ondernemers uit de
wijk. Bij de oprichting was het idee dat de
130 ondernemers van Bezuidenhout ieder
twintig euro op tafel zouden leggen om
daarmee leuke dingen voor de wijk te
doen. Penningmeester Paul van der Plasse:
‘Doel van het fonds is financiële ondersteuning van initiatieven die bijdragen
aan de sociale cohesie van de wijk. Aanvankelijk was het idee om geld in te zamelen bij bedrijven en particulieren en dat te
gebruiken voor projecten die ingediend
zouden worden. Er is ook geld binnengekomen, het grootste deel, 2.500 euro,
kwam van het stadsdeel en een soortgelijk
bedrag ontvingen we van Fonds 1818. Het
bedrag van het stadsdeel was bedoeld
voor initiatieven uit de wijk, het bedrag
van Fonds 1818 om de organisatie op touw
te zetten.’
Toilet en schaatsen
In de twee jaar dat het fonds bestaat zijn
enkele projecten gerealiseerd; er kwam
een toiletruimte op het terrein van de natuurtuin, de schaatsen voor de schaatsbaan zijn gesponsord en het fonds nam de
kosten voor de muzikale optredens tijdens
de Dag van de Aarde in de Christus Triumfatorkerk voor haar rekening.
Bij al dit succes moest het bestuur vaststellen dat het moeilijker was dan gedacht
om gelden van ondernemingen in de wijk
los te krijgen. Eerst geld geven en afwachten waar het naar toe gaat, doen bedrijven
volgens de penningmeester niet graag. ‘In
december vorig jaar is het bestuur met
wat bewoners uit de wijk bij elkaar gaan
zitten om te zien hoe ze het fonds nieuw
leven konden inblazen. We kwamen toen
op het volgende idee: om de drempel weg
te nemen om te doneren moet je niet
eerst geld vragen en dan een project realiseren, maar eerst het project benoemen
en dan vragen waar iemand zijn geld aan
wil geven. We gaan mensen uitnodigen
om projecten in te dienen (zie kader; red.).
Daar zijn wel bepaalde voorwaarden aan
verbonden en er wordt ook altijd een ac-

Het Bezuidenhoutfonds ontving in 2014 van wethouder Ingrid van Engelshoven (links) een cheque van
2.500 euro. Daarvan ging 500 euro naar de Natuurtuinen Groene Schenk (op de achtergrond). Inzet:
Paul van der Plasse. (Foto’s: Ariane Gordijn)

tieve bijdrage van de mensen zelf gevraagd.’ De goedgekeurde projecten
komen op de website en vervolgens kunnen mensen op de projecten stemmen.
Wie stemt betaalt minimaal vijf euro,
meer mag ook. Op die manier wordt duidelijk welke projecten genoeg geld ophalen om uitgevoerd te worden.
Criteria projecten
Als een project niet wordt gekozen, betekent dat volgens Van der Plasse niet dat
men zijn geld weggooit. ‘Het geld gaat altijd naar een project, het kan alleen zijn
dat het niet naar een project van je voorkeur gaat. Omdat onze criteria om een
project goed te keuren veel lijken op die
van Fonds 1818, gaan de projecten ook
daar langs; Fonds 1818 verdubbelt het bedrag dat wij voor een project ophalen als
het aan hun criteria voldoet.’ Van der
Plasse erkent dat sommige criteria voor
goedkeuring van een idee moeilijk te definiëren zijn. Wanneer levert iets een actieve
bijdrage aan verbetering van de leefbaarheid in de wijk? ‘Het gaat ook om het gevoel dat je erbij hebt, het is geen
wiskunde. Neem de metalen bloem op het
Spaarwaterveld bijvoorbeeld. Stel dat je
dat als idee indient en je vermeldt dat zo’n
bloem bijdraagt aan milieubewustzijn,
dan kan dat helpen om je project van de
grond te krijgen. Maar het is niet de be-

doeling dat mensen een grotere kans
maken op realisering van hun project,
omdat ze het in de aanvraag mooier kunnen formuleren dan een ander. Daarom
zijn de criteria zo objectief mogelijk geformuleerd.’
Door Paul van der Schoor

Prijs uw project aan
De voorwaarden waaraan een project
dient te voldoen, vindt u op www.bezuidenhoutfonds.nl.
Het winnende project wordt in juli op
feestelijke wijze bij PuntZuid, Buurthuis van de Toekomst (Van Heutszstraat 12), bekend gemaakt. Tijdens
het Bezuidenhoutfestival (voorheen
Treesfeest; red.) op 14 en 15 mei a.s. is
er een kraam van waaruit een ieder
zijn of haar project mag aanprijzen.
Men kan de hele dag met folders, flyers en een persoonlijk verhaal mensen overhalen op zijn/haar idee te
stemmen. Houd de website en de facebookpagina (https://www.facebook.com/Bezuidenhoutfonds/?fref=
ts) de komende tijd goed in de gaten.
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Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

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

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

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

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

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

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

Autobedrijf Houtwijk v/h Garage Gordijn
Na 3 jaar onder leiding van
Peter Pannekoek zijn we nu ook
toe aan een nieuwe naam.
Autobedrijf Houtwijk
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat Laan van N.O.I
(070) 383 84 05
info@autohoutwijk.nl
www.autohoutwijk.nl

Ook Joe's is klaar voor de lente!

•

Lokale seizoensproducten rechtstreeks van de tuinders voor scherpe prijzen

•

Bestellingen met gratis thuisbezorging mogelijk

•

Joe’s Theresiastraat 236
(tegenover Praalder)

•

•

•

•

•
•
•

Vers geperste groente- en fruitsappen, noten, zuidvruchten en verschillende soorten kwaliteitsvlees
Een assortiment van puur biologische producten

Kant en klare maaltijden voor 1 persoon (zonder conservering)

Groente- en fruitpakketten voor de hele week gratis thuisbezorgd (zie joesshop.nl voor het assortiment)
Fruitboxen bezorgd op kantoor, eenvoudig te bestellen en op te zeggen (zie joesshop.nl voor details)
Bellen of whatsappen voor info en vragen: 06 5247 6835

Like Joe's op Facebook voor acties, nieuws en aanbiedingen

(zie facebook.com/joesshop.nl) én bewaar deze editie van Bezuidenhout Nieuws goed

KNIP DIT ARTIKEL UIT EN LEVER HET TUSSEN 26 EN 30 APRIL 2016 IN VOOR
10 PROCENT VOORJAARSKORTING OP UW AANKOPEN!

nummer 51 - april 2016 - www.bezuidenhout.nl

DiamantTheater,
het podium voor heel Haagse Hout
Het DiamantTheater in Mariahoeve is in 2013 door de gemeente Den Haag aangewezen als Cultuuranker voor
stadsdeel Haagse Hout. Dat betekent dat het theater – naast het programmeren van voorstellingen – ook culturele
activiteiten organiseert en mogelijk maakt voor bewoners uit Bezuidenhout, Benoordenhout en Mariahoeve.

Joeri van Veenendaal: ‘Het DiamantTheater is er
in de eerste plaats
voor de bewoners
van Haagse Hout.’
(Foto: Willem Verheijen)

Het DiamantTheater is gevestigd in een
gebouw aan Diamanthorst 183 dat wordt
gedeeld met het Diamant College en Resto
van Harte Mariahoeve. Het DiamantTheater verzorgt er ´s avonds en in de weekenden een gevarieerd theateraanbod dat,
volgens artistiek leider Joeri Van Veenendaal, zoveel mogelijk is toegespitst op de
smaak en behoeften van de bewoners van
Haagse Hout. Daarom is er ook een programmacommissie van vertegenwoordigers uit Bezuidenhout, Benoordenhout en
Mariahoeve die meepraat en ook gerichte
voorstellen doet over de programmering.
Daarnaast mag de commissie drie keer per
jaar geheel zelfstandig een voorstelling
uitzoeken die in het theater wordt geprogrammeerd.
Activiteiten
Naast de voorstellingen vinden er in het
DiamantTheater regelmatig CultuurCafé’s
plaats. Deze bijeenkomsten duren van
17.30 tot 19.00 uur en hebben telkens een
ander thema. Daarvoor wordt een gastspreker of een speciale artiest uitgenodigd
die over het onderwerp iets bijzonders te
melden heeft en met wie het publiek vervolgens in discussie kan gaan. De Cultuur-

Café’s zijn, volgens Van Veenendaal, uitgelezen momenten om wijkbewoners en artiesten op een informele manier met
elkaar in contact te brengen. Na afloop is
er altijd een gezellige borrel tijdens welke
volop kan worden genetwerkt. Het eerstvolgende CultuurCafé vindt op 12 mei
plaats en heeft als thema ‘amateurkunst’.
Andere met regelmaat terugkerende activiteiten zijn bijvoorbeeld de comedy avonden, de koffieconcerten op de
woensdagochtend en het project Haagse
Helden, waarbij bekende Haagse artiesten
een plek krijgen om in Haagse Hout te
kunnen optreden. Zo was in maart Sjaak
Bral te bewonderen met zijn nieuwste productie De moord op blonde Dolly. Volgens
Van Veenendaal was de zaal afgeladen vol
en vond het publiek het geweldig om een
optreden van Sjaak in de eigen wijk te
kunnen meemaken.
Van Veenendaal onderstreept dat alle initiatieven in het DiamantTheater in de eerste plaats bedoeld zijn voor de bewoners
van Haagse Hout. Hij vindt het dan ook
jammer dat het theater vanwege zijn ligging, vooral publiek uit Mariahoeve trekt.
Van Veenendaal wijst erop dat het DiamantTheater ook voor optredens door

theater- of muziekgroepen uit de wijk kan
worden benut. Soms geven scholen er een
uitvoering van een musical. Hij benadrukt
dat wijkbewoners voor een schappelijke
prijs gebruik mogen maken van de zaal.
Parade Haagse Hout
Een geheel nieuw project, waarop Van
Veenendaal best een beetje trots is, is de
Parade Haagse Hout. Dit is een soort Braziliaanse carnavalsoptocht die op woensdag
29 juni aan het begin van de avond door
Haagse Hout zal trekken met als thema:
kleurrijk Haagse Hout. Iedereen uit de wijk
kan zich opgeven voor deze optocht die
muzikaal wordt begeleid door drumbands.
Van Veenendaal ziet al een stoet van feestelijk uitgedoste mensen en kinderen voor
zich; individueel maar ook groepjes die
een eigen thema hebben bedacht en bijvoorbeeld gekleed gaan in een bepaalde
kleurstelling of in de klederdracht van een
bepaald land. Alles is mogelijk, zegt Van
Veenendaal, die ook mensen die niet willen meelopen, maar wel graag willen helpen bij het maken van kostuums of
maskers, uitnodigt om mee te doen. De Parade Haagse Hout eindigt in het DiamantTheater met een feest en optredens van
diverse artiesten.
Van Veenendaal hoopt met de parade de
verbondenheid tussen de bewoners van
Bezuidenhout, Benoordenhout en Mariahoeve te vergroten. Hetzelfde doel streeft
hij ook na met het DiamantTheater. Iedereen met ideeën voor culturele projecten
die ten goede komen aan de wijk wil hij
dan ook graag uitnodigen die te mailen
naar info@diamanttheater.nl
Zie voor meer informatie: www.diamanttheater.nl
Door Elles Pleijter
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Leaserijders kunnen voor
onderhoud bij ons terecht!
Maak nu een afspraak!
Autocenter van Maanen
Joan Maetsuyckerstraat 94
2593 ZM ‘s-Gravenhage
Tel.: 070 347 81 10
www.bcsvanmaanen.nl

Voor kleine reparaties kunt u zonder afspraak terecht!

KIOSK

Kwaliteit
wint
altijd!

Wij verkopen
de beste
kwaliteit
bloemen!
Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46
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Theresiastraat mist nog enkele speciaalzaken
Mooie winkels, een opgeknapte straat, maar vooral in het weekeinde iets te rustig. De winkeliers van de
Theresiastraat zijn best te spreken over hun straat, maar zien graag dat er nog een paar mooie winkels bij komen.
‘Met meer speciaalzaken kunnen we de straat nog aantrekkelijker maken.’

Eigenlijk gaat het best goed met de Theresiastraat, vindt Marcel de Zeeuw van kledingzaak Marcel by Middeldorp. Nieuwe
bestrating, frisse verf voor de lantaarnpalen, bloembakken. ‘En we zijn aardig door
de economische crisis heen gekomen. Er is
relatief weinig leegstand.’ Vier winkels
wachten op een nieuwe huurder en om de
hoek, aan de Laan van Nieuw Oost-Indië,
staan ook een paar winkels leeg.
Drukste dag
En dan is er sinds vijf jaar de winkeliersvereniging BIZ, waarvan De Zeeuw bestuurslid is; verantwoordelijk voor activiteiten in
de straat, zoals het Treesfeest en de mooiere aankleding. Tevredenheid dus, bij de
winkeliers, toch hebben ze nog enkele
wensen: het kan nog wel wat drukker in
de Theresiastraat. ‘Vroeger was zaterdag
de drukste dag in de straat’, zegt De
Zeeuw. ‘En dat is niet meer zo.’
De winkeliers vroegen zich af wat ze nog
missen in de straat, waarmee ze nog meer
winkelend publiek kunnen trekken, traffic,
zoals ondernemers dat noemen. De conclusie: ‘Er zitten hier te weinig specialisten
waar de mensen goed kunnen winkelen,
waar je echt boodschappen kunt doen.’ De
Zeeuw denkt dan in de eerste plaats aan
een goede slager, een bakker, een groentezaak. ‘Als je een bonnetje hebt getrokken
bij de bakker moet je in de tussentijd even
naar de slager kunnen lopen.’
Hoge huren
In de ‘oude’ Theresiastraat, aan de overkant van de Laan van Nieuw Oost-Indië,
zitten die kaaszaak, vishandel en groentehandel wel, maar die krijg je niet zo snel
naar het eerste gedeelte van de winkelstraat, verwacht De Zeeuw. Daarmee raakt
hij aan een struikelbok waar de winkeliers
van de Theresiastraat tegenaan lopen als
ze collega’s polsen of ze niet een mooie
zaak bij hen in de straat willen beginnen:
de huren zijn er met 4.000 tot 5.000 euro
per maand aan de hoge kant. Het zijn eerder prijzen voor de binnenstad. Probleem
is dat de winkelpanden allemaal in han-

den zijn van verschillende eigenaren,
waardoor het lastig is om aan te dringen
op schappelijker prijzen voor de winkeliers. ‘Winkelcentra zijn meestal wél van
één eigenaar’, zegt De Zeeuw. ‘Die wil een
zo goed mogelijke verdeling van de winkels en heeft er geen belang bij dat alles
hetzelfde is.’
Oprukkende horeca
De ondernemer snijdt daarmee een punt
aan dat in alle winkelgebieden te bespeuren is, maar waarmee de Theresiastraat
sterk te maken heeft: de oprukkende horeca. Prima, vindt De Zeeuw, maar al die
koffietentjes, lunchrooms en restaurants
zouden beter wat verspreid over de straat
kunnen zitten. Nu zitten ze allemaal aan

Bezuidenhoutfestival
In het weekeinde van 14 en 15 mei
vindt het Bezuidenhoutfestival plaats
in en rondom de Theresiastraat. Beide
dagen is er een braderie in de Theresiastraat zelf. Om de hoek op de
Koningin Marialaan is een Foodtruckfestival, zaterdag tot 21.00 uur en
zondag tot 20.00 uur. Daar is ook livemuziek. En er zijn natuurlijk activiteiten voor kinderen.

Marcel de Zeeuw: ‘Met meer speciaalzaken kunnen we de straat nog aantrekkelijker maken.’
(Foto: Koen de Lange)

het begin, in de buurt van het Paleis van
Justitie en de ministeries. ‘Door de week
loopt er veel volk van al die kantoren,
maar op zaterdag geeft dat geen reuring.
Dan zijn de zaken dicht, dan begint de
straat al met zo’n heel dood stuk.’
Jammer, vindt De Zeeuw, het zou mooi zijn
als er middenin de Theresiastraat nog
meer horeca bij kwam. Bij Nieuw Engelhardt is het altijd razend druk, dus belangstelling is er zeker, net als voor de betere
speciaalzaak. ‘Ik weet zeker dat er genoeg
mensen in deze wijk wonen die geld willen uitgeven aan goede spullen. In de Van
Hoytemastraat in Benoordenhout zitten
ook mooie zaken en daar wonen dezelfde
soort consumenten als hier.’
De Zeeuw ziet zeker mogelijkheden, vooral
nu het parlement door renovatie van het
Binnenhof in de buurt komt te zitten, in
het huidige ministerie van Buitenlandse
Zaken. ‘De gemeente gaat dan nog meer
investeren in deze omgeving. De straat
kan dan nog meer gaan leven. Met meer
speciaalzaken kunnen we de straat nog
aantrekkelijker maken.’
Door John Hermsex
13
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Hoogvliet opent vestiging in Theresiastraat
Op donderdag 21 april opent Hoogvliet feestelijk haar nieuwe vestiging aan de Theresiastraat. Een kleine vier
weken voor de opening wordt er nog volop gewerkt om van de voormalige sportschool een supermarkt te
maken. Rutger van den Bout en Anneke van Kempen van Hoogvliet vertellen wat Bezuidenhout van de nieuwe
grootgrutter kan verwachten.

Rutger van den Bout en Anneke van Kempen van
Hoogvliet. (Foto: Koen de Lange)

Bij de entree stap je een grote hal binnen.
Wat meteen opvalt zijn de bogen die terugkeren in zowel de muren als de raampartijen, en de subtiele ronde glas-inloodramen aan de kopse kanten. Niets herinnert meer aan het sportcentrum van
Jack Slagman: de gipsen wandjes en het
plafond tussen begane grond en eerste
etage zijn verdwenen; de authentieke lijn
is teruggebracht in het pand, dat nu een
winkeloppervlakte heeft van 1.160 vierkante meter. ‘In deze ruimte’, wijst Rutger
Van den Bout, hoofd category management, ‘komt een verseiland met verse
maaltijden. Ter plekke zullen er bijvoorbeeld pizza’s en sushi bereid gaan worden,
maar ook voor broodjes, salades, sapjes,
gegrilde kip en spareribs kunnen de mensen bij ons terecht. Op de balustrade op de
eerste verdieping komen tafeltjes waar
klanten iets kunnen eten en drinken.’
Buurt
Van den Bout vertelt dat Hoogvliet enkele
lokale winkeliers heeft benaderd voor samenwerking: ‘Een goede speciaalzaak
heeft bestaansrecht. Daar concurreren wij
niet mee, wel met de andere supermarkten in de buurt.’ Een resultaat van deze samenwerking is dat Ingo Wewer van
Wij-N-Wereld wekelijks op donderdag in
14

de supermarkt zal zijn om toelichting te
geven over wijnen. Verder wil Hoogvliet
avonden met proeverijen gaan organiseren voor de buurt.
Ook tijdens de bouw is de buurt betrok-

ken. Anneke van Kempen, manager marketing & communicatie: ‘We hebben omwonenden in de winkel uitgenodigd toen
deze nog helemaal leeg was. Er waren veel
positieve reacties. Mensen zijn blij dat ze
straks meer keuze in de wijk hebben om
boodschappen te doen. Ook bij de opening
worden de omwonenden betrokken en na
de opening zullen we het goed blijven volgen. Als we dingen tegenkomen die voor
de omwonenden vervelend zijn, moeten
we die oplossen.‘ Van den Bout: ‘Het personeel, dat momenteel wordt opgeleid
voor deze nieuwe winkel, komt ook voor
een groot deel uit de wijk.‘
Door Marjon Damen

Reacties winkeliers op komst Hoogvliet
Joey Brouwer – groente- en fruitspecialist:
‘De komst van Hoogvliet vind ik best spannend. Ik zie het als positieve concurrentie.
Hopelijk zal de drukte wat meer onze kant op komen. Wij kunnen ons goed onderscheiden van Hoogvliet, want we hebben een ander assortiment en krijgen onze
producten dagelijks vers van lokale tuinders. Hierdoor kan ik de prijzen laag houden.
Een eigen winkel is hard werken en hopelijk zullen onze klanten ons trouw blijven.’
Didier Lachèvre – Zuivelland:
‘Welke formule Hoogvliet gaat hanteren, maakt voor mij geen verschil. Het is en
blijft een supermarkt en ik heb nog nooit een supermarkt gezien die dezelfde kwaliteit kan leveren als ik. Ze letten toch meer op de lage prijs dan op de kwaliteit. Ik verwacht dat de opening van Hoogvliet gaat zorgen voor meer mensen in de straat en
dat is positief. Er zitten al wel veel eettentjes in de straat waar mensen een broodje
kunnen kopen en dat wordt nu met Hoogvliet dus nog meer.’
Wim Roeleveld – Visspecialiteiten Bezuidenhout:
‘Ik zeg maar zo: hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dus dat er meer mensen naar dit
deel van de straat zullen komen, is positief. Verder kun je het toch niet tegenhouden
en moet je geloven in wat je doet. De prijs-kwaliteit verhouding is het belangrijkste
en daar sta ik voor. Ik koop zelf alles direct op de afslag in Scheveningen en kan zo
een hoge kwaliteit voor een goede prijs leveren.’
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Kunst ter Plekke
Een mooie traditie wordt ook dit jaar voortgezet. In juni kan iedereen weer volop genieten van de expositie Kunst ter Plekke in de Natuurtuinen de Groene Schenk, IJsclubpad 1.
Daar maken twaalf Haagse kunstenaars, volgens de organisatoren Cocky Hoek en Diny
Kuijer, de natuurtuinen en het wandelpad tot een zintuiglijke en esthetische belevenis.
De expositie is alleen open in de vier
weekenden in juni tussen 12.00 en 17.00
uur. Dan kunt u niet alleen genieten van
kunst in de natuur, maar ook menig kunstenaar ontmoeten voor een toelichting
op zijn of haar werk. Daarnaast zullen er
ook demonstraties en workshops plaats-

Parels

vinden. Houd voor het programma ook de
Facebook-pagina in de gaten.
Tijdens de Bezuidenhoutse Pareldag is de
expositie geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Een deel van de kunstobjecten blijft na de
expositie tot eind augustus te bewonderen. (Foto: Ariane Gordijn)

Bouw Bezuidenhout Paviljoen begint
Als alles volgens plan verloopt, gaat na de zomervakantie het Bezuidenhout Paviljoen
op het Spaarwaterveld open.

Ontdek de

lokale parels
Benieuwd naar de passies, verzamelingen of bijzondere talenten van uw
wijkgenoten? U kunt de vele parels
in Bezuidenhout ontdekken tijdens
de Parelroute die dit jaar op zaterdag
11 juni plaatsvindt.

Speciaal op deze dag stellen de parels
hun huis of atelier open voor het publiek. Dit jaar kunt u genieten van in
totaal 47 parels op diverse locaties
met onder meer kunst, sieraden, gedichten, mind & body bootcamp, muziek, wijnhistorie en nog veel meer.
Kijk voor meer informatie op de Facebook-pagina.

Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft op 21
maart opdracht gegeven voor de bouw
van het paviljoen. Het gebouw komt op de
plek waar nu twee oude zeecontainers
staan en die dienst doen als Haags Hopje.
Het paviljoen krijgt een woonkamer, keuken, wc’s, opslagruimtes en een groot terras. De bouw start waarschijnlijk in mei,
afhankelijk van nog enige grondonderzoeken en de planning van de aannemer. Tijdens de bouwperiode van ongeveer drie of

vier maanden zal het overgrote deel van
het Spaarwaterveld gewoon open zijn.
De bouw van het paviljoen is onder meer.
mogelijk gemaakt door enige subsidies
van de gemeente Den Haag en een grote
eigen bijdrage van de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout. (Illustratie: Ewoud
Blom).
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Buurthuis PuntZuid
Van Heutszstraat 12
2593 PJ Den Haag
De ontmoetingsplek in Bezuidenhout, waar tegen een geringe vergoeding ruimte beschikbaar is voor 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.

Parels

Zaterdag 11 juni van 11.00 tot 16.30

van... Bezuidenhout
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Bijzondere buur Caspar Wintermans

‘Ik adem het fijnstof van de eenentwintigste eeuw’
Caspar Wintermans houdt zich naar eigen zeggen bezig met dingen die zo goed zijn dat ze ook nu nog jong zijn.
Zoals zijn recent verschenen boek over de Weense componist Erich Wolfgang Korngold, waaraan hij twintig jaar
heeft gewerkt.
We spreken Caspar Wintermans in de Koninklijke Bibliotheek, een plek die volgens
hem van grote invloed is geweest op zijn
ontwikkeling. Hij is er kind aan huis. Alleen
al voor het boek over Korngold is hij er
voor archiefonderzoek naar schatting zo’n
vijfhonderd keer geweest. Bezuidenhout
bevalt hem, Den Haag als stad ook. Het
heeft niet de drukte van Amsterdam en
toch alle faciliteiten die een mens zich kan
wensen. En waar vind je zulke prachtige
duinen en strand? ‘Ik ben geloof ik tamelijk honkvast, woon al bijna vijftig jaar op
dezelfde plek. Eigenlijk mis ik hier niets.
Albersen misschien, de cd-winkel die we
lang geleden in de Theresiastraat hadden.
Dat was een begrip. Ik maak mij eerder
zorgen over de luchtvervuiling als gevolg
van de toenemende verkeersstroom.’
Goede humeur
Het bezoek van Erich Wolfgang Korngold
aan Den Haag in 1929 was voor Wintermans het uitgangspunt voor zijn boek. ‘In
1929 stond hier vlakbij nog het Gebouw
van Kunsten en Wetenschappen. De toenmalige intendant Jacob Meihuizen heeft
veel dirigenten en zangers van internationale allure naar Den Haag kunnen halen,
omdat wij de harde gulden hadden. Meihuizen heeft Korngold in 1929 uitgenodigd
zijn beroemde opera Die tote Stadt in Den
Haag te dirigeren. Ik vond veel recensies
over die uitvoering en in het gemeentearchief ontdekte ik ook nog eens foto’s die
gemaakt zijn na de generale repetitie. Ik
vind het heel bijzonder dat Korngold hier
was en heeft gelogeerd in hotel Bellevue
aan de Bezuidenhoutseweg.’
De muziek van Korngold is voor Wintermans een van de pijlers waarop zijn goede
humeur rust;het is geraffineerd, kleurrijk,
stuwend, prachtig, vakkundig gemaakt,
opwekkend en inspirerend. De schrijver
meent dat meer mensen baat bij zijn muziek zouden kunnen hebben. ‘Ik denk dat
mensen er beter van worden als ze klassieke muziek horen en niet alleen naar

Caspar Wintermans: ‘Ik geloof
heel erg in de beschavende invloed
van kunst.’ (Foto:
Koen de Lange)

technopop luisteren, ik geloof heel erg in
de beschavende invloed van kunst.’ Zijn
boek komt op het juiste moment, want, zo
zegt Wintermans, Korngold is helemaal
terug. ‘Hij is een tijd weggeweest. Men
vond het lange tijd niet chique dat hij
filmmuziek componeerde voor Warner
Brothers. Korngold was in Europa heel populair in de periode 1910-1930. Toen hij als
Jood uitweek naar Amerika, kon hij als
componist in Hollywood in zijn onderhoud
voorzien. Dat is hem in Europa na de oorlog kwalijk genomen.’
Twintig jaar werk
Wintermans’ fascinatie voor Korngold en
andere componisten uit de laatromantiek
gaat ver terug. Al in 1984 luisterde hij naar
een uitvoering van Die tote Stadt en was
meteen verkocht. Aan het boek is twintig
jaar gewerkt. Niet voortdurend, het kwam
geleidelijk tot stand. Wintermans noemt
het een poging zijn liefde voor muziek op
anderen over te dragen. Hij erkent volmondig dat dit nogal idealistisch klinkt,
maar zo is het ook bedoeld. ‘Als je iets
goeds nastreeft, is de ervaring dat het ook
lukt. Het geld dat nodig was voor dit boek

is door verschillende stichtingen bijeengebracht. De opbrengst gaat naar een goed
doel. Het is hard werken, maar ik haal mijn
plezier uit het resultaat; als mensen het
werk waarderen is het geslaagd.’
Behalve schrijver is Wintermans een verwoed lezer. Vooral Franse, Duitse en Engelse literatuur heeft zijn belangstelling.
Die leest hij niet zelden hardop, een kenmerk van een goed boek is volgens hem
dat je niet moe wordt als je het hardop
leest. De Nederlandse literatuur zegt hem
minder, maar Couperus leest hij graag. Televisie kijken doet Wintermans niet, wel
luistert hij graag naar de hoorspelen uit de
jaren zeventig en tachtig waarin hoorspelacteurs als Hans Veerman, Hans Karsenbarg en Jan Borkus de hoofdrollen spelen.
Een wandelend anachronisme is hij absoluut niet. ‘Ik adem het fijnstof van de eenentwintigste eeuw. Als iemand mij een
anachronisme zou noemen, zeg ik, nee, ik
hou mij bezig met dingen die zo goed zijn
dat ze ook nu nog jong zijn. Er is een groot
verschil tussen ouderwets en klassiek.
Klassiek is eeuwig jong.’
Door Paul van der Schoor
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de Haagsche Schoolvereeniging

International school

Koningin Sophiestraat 24a
2595 TG Den Haag
+31 (0)70 324 34 53

School voor dyslec

tie

Tarwekamp 3
2592 XG Den Haag
+31 (0)70 335 09 59
fdjong@hsvdenhaag.nl

Special education

Amalia Van Solmstraat 155
2595 TA Den Haag
+31 (0)70 335 56 98
infolse@hsvdenhaag.nl

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.
Op moederdag serveren we een luxe verwen ontbijt
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, gehaktballen, filet americain
en tonijnsalade.
Wij bezorgen al uw broodjes
♥ 13 smaken verse thee
♥ Gratis WiFi
♥ Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen
♥ Ook zondag geopend
♥ Een baby verschoontafel voor onze aller jongste gasten.

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

Lekker koffie drinken met een gebakje.
O.a. appeltaart, kwarktaart, carrottaart, cheesecake,
chocolade truffel of chipolatataart.
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Maaltijdgroep Bezuidenhout

Smakelijk smikkelen voor een bescheiden bedrag
Elke maandag wordt er door een enthousiaste groep vrijwilligers een 3-gangenmaaltijd gekookt voor 55-plussers
in het Wijk- en dienstencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat. Bezuidenhout Nieuws prikte gezellig een
vorkje mee.
Mevrouw Mulder (rechts) laat het zich smaken.
(Foto: Willem Verheijen)

Mevrouw Mulder komt ook al vele jaren.
Met haar 93 jaar is zij niet zo’n grote eter
meer, maar dat geeft niet. Ze krijgt na afloop een plastic bakje mee met wat over is
en kan daar morgen nog een keer heerlijk
van eten. Hier wordt niets weggegooid.

Op deze bewolkte maandag zitten om
12.30 uur veertien mensen verwachtingsvol met elkaar om tafel in het wijk- en
dienstencentrum. Ze speculeren volop wat
de kokkinnen hen vandaag voor zullen
schotelen. Want voor 6 euro krijg je hier iedere maandag een heerlijke 3-gangenmaaltijd met koffie toe.
De sfeer is gemoedelijk en ik word als
nieuwkomer hartelijk opgenomen in de
groep. De maaltijdgroep bestaat al zo’n
vijftien jaar en kent een trouw aantal
vaste eters. De meeste komen uit Bezuidenhout en Mariahoeve, maar soms
schuift er ook een bewoner uit Benoordenhout aan. Allen zijn de 70 lentes gepasseerd, maar oh, hoe graag zouden ze ook
wat jongere deelnemers om de tafel hebben. Want de maaltijdgroep is er voor iedereen. Incidenteel een vorkje meeprikken
is geen probleem, als je je van tevoren
maar even opgeeft.
Dat heeft voor vandaag ook de dochter
van een vaste bezoeker gedaan. Ze laat
zich de maaltijd, net als de andere gasten waaronder dit keer ook de redacteur en de
fotograaf van Bezuidenhout Nieuws goed smaken. De kippensoep, het wortelchampignon gerecht met aardappelblokjes, de kipschnitzel en het toetje van
griesmeel gaan er spreekwoordelijk in als
koek.

Vers en gevarieerd
Vier kokkinnen en een vaste afwashulp
vormen de kern van de maaltijdgroep.
Allen zijn vrijwilligers en doen dit werk,
naar eigen zeggen, al jaren met veel plezier. Vandaag koken Marian Tetteroo en
Hennie Coomans. Vanochtend zijn ze
samen al vroeg naar de winkel gegaan om
inkopen te doen. Dat zijn meestal de aanbiedingen van het moment, ook om de
maaltijden zo betaalbaar mogelijk te houden voor de deelnemers. Nadat de boodschappen zijn uitgepakt duiken de dames
de keuken in. Binnen de kortste keren
komen daar de meest heerlijke geuren
vandaan. ‘Altijd is alles vers en er wordt
veel gevarieerd’, roepen ze boven hun stomende pannen. Vandaag staat er Hollandse pot op het menu, maar ook
gerechten uit andere culturen komen op
tafel; daarvan zijn de Indische maaltijden
het populairst.
Met Kerst is er steevast een extra feestelijk
diner, dan wordt de tafel prachtig gedekt
en krijgt iedereen een cadeautje. Maar ook
met Pasen wordt er extra werk gemaakt
van de maaltijd. De deelnemers zijn zeer
tevreden over de menu’s die worden aangeboden. ‘Ik kan er twee dagen op teren’,
vertelt een enthousiaste mevrouw Kramer.
Zij roemt de organisatie, de smaakvolle en
gevarieerde maaltijden en de gezelligheid.

Nieuwe buur
De deelnemers onderstrepen dat het ook
heerlijk is om hier juist tussen de middag
te kunnen eten. Dan hoef je niet in het
donker over straat. En na de maaltijd kan
je nog even een boodschapje doen in de
Theresiastraat.
Een gelukje is ook dat de nieuwe buur een
supermarkt is. De slimme kokkinnen zijn
al met het management van Hoogvliet in
gesprek over scherpe prijsafspraken en
daar lijken ze succes mee te boeken. Binnenkort komt de manager een keer meeeten en hij heeft zelfs aangeboden om een
keer te zullen koken. De groep belooft nu
al heel eerlijk te zullen zijn in haar oordeel.
Dus de manager is gewaarschuwd: dat
moet lekker worden!
Overigens kan de maaltijdgroep nog vrijwillige koks gebruiken. Het zou fantastisch
zijn als daar mensen bij zijn die goed thuis
zijn in de Indische keuken.
Door Elles Pleijter

Wilt u ook een keer mee-eten in het
wijk- en dienstencentrum? Als u vóór
vrijdag 17.00 uur een kaartje bestelt
of koopt bij de receptie, kost u dat 6
euro. Geeft u zich op op de dag zelf
(maandag) dan kost een kaartje 7,50
euro. Met dieetverzoeken wordt beperkt rekening gehouden, maar alles
gebeurt in overleg.
Adres: Johannes Camphuijsstraat 25,
telefoon: 070 – 205 2560

19

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT
Familiebedrijf Alexandria bv onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoog-

Vraag vrijblijvend een offerte aan

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

op www.alexandriabv.nl voor

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

een van onze diensten.

GROENEWEG

sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

Mondriaan Hospitality
Campus geopend

TABAC&GI FTS

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

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

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

Gediplomeerd pedicure

06-24686076

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

De scholen van ROC Mondriaan aan de Koningin Marialaan en de
Helenastraat zijn vernieuwd. Gezamenlijk vormen ze de Mondriaan Hospitality Campus.
Na een dik jaar renoveren opende burgemeester Jozias van Aartsen op 7 maart de campus, die onderdak biedt aan vier scholen: International Hotel and Management School, Toerisme en Recreatie,
Orde en Veiligheid en Horeca en Facilitaire Dienstverlening. Naast
deze scholen herbergt de campus ook een nieuwe onderwijsomgeving: Invitez – The Hague Hospitality Experience Centre. Deze locatie bevat vier verschillende restaurants, twee vergaderruimtes,
vijf hotelkamers en natuurlijk goed uitgeruste theorielokalen en
studentenfaciliteiten.
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Duurzaam Bezuidenhout

Tuinieren op school
Hugo, Malika, Louna en Benjamin uit
groep 3b mogen vandaag een half uurtje eerder uit de les om in de schooltuin van de Nutsschool aan het werk
te gaan. Dat doen ze onder begeleiding van een ouder. Dit keer is dat
Karin Harmsen.

Harmsen heeft wortelzaad bij zich dat
de kinderen in de grond mogen stoppen.
In hetzelfde bed wordt binnenkort ook
rucola gepoot. De spinazie, veldsla,
pluksla en radijs zitten er al in. De laatste groentesoort deed het vorige jaar
goed, net als die ene bloemkool en courgette, vertelt Harmsen. ‘Leuk als er
straks geoogst kan worden en ieder kind
weer een zelf geteelde radijs mee naar
huis kan nemen.’ Zo ver is het nu nog
niet, maar er kan wel al volop worden
geroken aan de tijmstruik en geproefd
van de bieslook. Benjamin en Louna vinden de Chinese bieslook beduidend lekkerder dan de Nederlandse variant.
Malika en Hugo hebben al een plan hoe
ze het net dat op de aardbeienplanten

ligt, met takken hoger kunnen maken.
Op een andere plek in de tuin worden
sugarsnaps en peultjes onder een plastic
fles geteeld. ‘Waarom is dat?’, wil Louna
weten. ‘Ter bescherming’, leren ze van
Harmsen, ‘want vogels en andere dieren
zijn dol op jonge plantjes.’ Dat zaadjes
zich door de lucht kunnen verspreiden,
vinden Hugo en Malika tot nu toe het

Louna, Benjamin, Hugo en Malika samen met
Karin Harmsen. (Foto: Fred Geelen)

leukste dat ze door de schooltuin hebben geleerd. Harmsen: ‘Kinderen krijgen
respect voor de natuur en zien nu waar
hun voedsel oorspronkelijk vandaan
komt.’

Dag van de Aarde 2016
De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout zal ook dit jaar weer aanwezig zijn op het
festival Dag van de Aarde. Dit evenement, waarin bewuster en duurzamer leven centraal staat, vindt plaats op 22 en 23 april in de Christus Triumfatorkerk.

Wilt u weten hoe u uw woning kunt verduurzamen of heeft u tips hoe andere
wijkbewoners dat zouden kunnen doen,
kom dan vooral naar de stand van de
werkgroep Duurzaam Bezuidenhout.
Maar ook anderszins is de Dag van de
Aarde een bezoek natuurlijk zeker
waard. Op vrijdag 22 april wordt er afgetrapt met een lezing van Maurits Groen,
volgens dagblad Trouw in 2015 de Duurzaamste Nederlander.

Op zaterdag 23 april van 10:00 tot 15:30
uur is er een informatiemarkt en kunnen
er tal van workshops worden gevolgd.
Dat varieert van hoe om te gaan met
afval, het deelnemen aan een energyparty, het in bloei krijgen van uw eigen
straat of tuin, zelf zeep maken, het fossielvrij maken van Den Haag, of het
composteren van uw groente-, fruit- en
tuinafval.
Daarnaast kunt u van 12:00 tot 13:00
uur voor 5 euro genieten van een vegetarische lunch verzorgd door twee Syrische vluchtelingen die eerder in het
voormalige ministerie van SZW hebben

gewoond en nu een horecaopleiding in
de wijk volgen.
Niet te missen is ook de ‘art from scrap’wedstrijd waarbij leerlingen van diverse
basisscholen uit de wijk laten zien hoe
ze van rommel en troep kunst hebben
weten te maken. De resultaten worden
beoordeeld door een heuse jury. Om
12:45 uur is de prijsuitreiking.
Zie voor meer informatie:
www.earthdaynetherlands.com
Door Werkgroep Duurzaam
Bezuidenhout
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Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg
Hammam Face Lifting Mini
€ 50,Tijdelijk inclusief gratis luxe oogbehandeling
l Grondige, huidvriendelijke

reiniging van de huid
Een warme kleipakking: verzorgend en zuiverend
l Pittige droge massage van gezicht, hoofdhuid en oren
l Aangename, ontspannen gezichtsmassage met warme Arganolie
www.salonnolliekleijheeg.nl - 06 23659531
l
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EXPAT Page
Local, green and empowering
If I hear of something cool
and slightly courageous in
Bezuidenhout, chances
are it’s at PuntZuid. So is
the case with Vrolijk
Werk, a non-profit started
by Sandra Burggraaf. This
fledgling Foundation,
housed in PuntZuid at Van Heutszstraat 12, is a social business concept
that empowers women, honors the environment and contributes to the local
economy by producing and selling
woolen products.
‘Vrolijk Werk creates a safe and friendly
workspace for women who, for various
reasons, can not participate in the regular workforce’, explained Daphne van
den Berg, their Marketing Coordinator.
‘Participants create products from start
to finish - a process which is both healing and empowering.’
This is not a self-help crash course, but
a methodical, year-long process that
follows the natural rhythm of the sea-

sons. And Vrolijk Werk doesn’t cut any
corners. Local sheep in Delftse Hout are
sheared in the summer and the wool is
cleaned and prepared in the studio. In
the fall, they harvest flowers and leaves
from the ‘paint garden’ located in
Mariahoeve, and dye the wool with
these natural colors.
Late fall and winter are all about felting in a ‘gezellige’ atmosphere - making products that are sold to support
the Foundation. By the time spring rolls
around, it’s time to prepare the soil in
the paint garden, sew the seeds and
begin the process anew.
Vrolijk Werk will have a stand at the
Earth Day festival in the Christus Triumfatorkerk on Saturday, April 23rd, 1015:30. Visit them online at:
http://www.stichtingvrolijkwerk.nl/

By Kristin Anderson
www.authorkristinanderson.com

Did you
know that…
728 residents and entrepreneurs in Bezuidenhout East participated in a survey about the redesign of
the public squares? The high response
of over 9 percent shows that residents are engaged in this subject. The
themes of 'Green' and 'Stay' scored
especially well. For all results see
www.pleinenbzh.nl.

●●●

at the end of March 413 residents were connected to the new
neighborhood app Nextdoor? In this
app Bezuidenhout is divided into
North, East and Central. The messages range from reporting suspicious
persons in a given area to offering a
free bread machine.

●●●

Sunday, June 5th is Bunkerdag?
A walk along the bunkers in the
Haagse Bos will be organized on this
day by Stichting 3 maart 1945.

●●●

Bezuidenhout fund new approach

the bowling alley at the corner
of Van Heutszstraat / Loudonstraat
will celebrate its fifth anniversary on
April 22? Needless to say, this will be
done in French style.

●●●

from the 2nd of May on you can
park freely throughout Bezuidenhout,
provided you are in the possession of
a parking permit for one of the
streets in the neighborhood? At present, Bezuidenhout Middle and East
are divided into four parking areas.
That will be one area in the near future.

●●●

Bezuidenhout fund, which helps to finance a variety of projects designed to
improve the district socially, has a new
approach. In the past they submitted a
request for funding to help realize a project. Now, projects are first identified
and then people are asked to donate.
The approved projects are posted on the
website where people can vote for a project by paying a minimum of five euros.

By using this crowdfunding approach, it
becomes clear which projects collect
enough money to run. The fund has already contributed to a number of local
projects including a toilet in the grounds
of the nature garden, skates on the ice
rink and musical performances during
the Earth Day celebration in the Christus
Triumfatorkerk.
Check bezuidenhoutfonds.nl

For more news check
www.bezuidenhout.nl
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Bezuidenhoutseweg e.o.
was ooit een bruisend uitgaansgebied
De Bezuidenhoutseweg was ooit het centrum van een bruisend uitgaansleven.
Vooral langs en in het Haagse Bos groeide
vanaf de zeventiende tot aan de twintigste eeuw het aantal eet- en drankgelegenheden gestaag.

De herbergen Nieuw Oost-Inje en Het
Bonte Koetje* waren in de zeventiende
eeuw al twee populaire rustpunten aan
Die Weghe Besuyde den Houte. Langs dit
voormalige grafelijke zandpad, dat later de
naam Bezuidenhoutseweg zou krijgen,
vestigden zich in de achttiende uitspanningen met welklinkende namen als
Boschhek, Hotel Bellevue, De Zwaan, De
Hollandsche Tuin, De Roos, De IJzeren Man
en Het Fortuin.
In de negentiende en twintigste eeuw
volgden meer cafés, restaurants en hotels.
De horeca-ondernemers dankten hun
klandizie aan het steeds drukker wordende verkeer op de verbindingsweg tussen Den Haag en Leiden. Ook talloze
Hagenaars, die in hun vrije tijd een wandeling door het Haagse Bos maakten, streken
regelmatig neer in deze gelegenheden of
op hun terrassen.
The Twilight Kids
De Hertenkamp was het stamcafé van veel
ouderen. Ook het in 1928 geopende bodega-restaurant De Hermitage**, gevestigd in de onderpui van een herenhuis
ontworpen door de architect Van Liefland,
trok een wat ouder publiek. In Den Hout
konden de bezoekers tijdens de maaltijd
of een drankje communiceren met andere
gasten, want op elk tafeltje stond een telefoontoestel. Hier trad ook het zigeunerorkest van Tata Mirando regelmatig op. En In
de jaren '60 werd er op zaterdag- en zondagavond door de jeugd gedanst op muziek van The Twilight Kids. Jeugdige
stappers vonden elkaar ook in Bosch- en
Veldzicht, waar de nauwelijks verlichte bovenzaal zich uitstekend leende voor intieme ontmoetingen.
Hotel-café-restaurant Carlton had een
feeëriek verlicht terras. Het terras van De-

Roomhuis-Boschhek
in 1932. Kort daarna
werd hier, vlakbij Paleis Huis ten Bosch,
het flatgebouw Château Bleu gebouwd.

Vijverhof was piepklein, maar de zaak beschikte als compensatie over een zaaltje
voor bijeenkomsten van verenigingen. Rief
had zich gespecialiseerd in het onderbrengen van pensiongasten. Boschzicht was
een gezellig cafeetje voor de kleine man. In
café-restaurant Boschlust*** vonden geregeld recepties en dinersplaats waar ook
voorname en algemeen bekende gasten
verschenen. Daardoor genoot dit etablissement een zekere naam in het roddelcircuit. Herberg Boschlust, iets verderop
langs de Bezuidenhoutseweg, was met
zijn grote terras en speeltuin vooral populair bij gezinnen met kinderen.
Het Haagse Bos
Inmiddels zijn al deze horecagelegenheden langs de Bezuidenhoutseweg verdwenen. Dit kwam onder andere door de
verlegging van doorgaande wegen, bijvoorbeeld naar de Benoordenhoutseweg
met een aansluiting op wat nu de A44 is.
Ook verdwenen zijn drie ooit vermaarde
gelegenheden in het Haagse Bos. Om te
beginnen was daar de Tent in het Bos. Dit
etablissement was alleen toegankelijk
voor leden van de Buitensociëteit De Witte
met hun gezinnen. Maar ook mensen van
buiten vonden hun weg naar deze locatie
vanwege de openbare concerten van de
Koninklijke Militaire Kapel op zondagmiddag en woensdagavond. Iets verderop in
het bos lag de uitspanning Het Rad van
Avonture.

De geschiedenis van de derde pleisterplaats, Het Roomhuis, begon in de vijftiende eeuw. Toen plaatsten de Graven van
Holland aan het eind van hun jachtgebied,
bij de grens met Wassenaar,een hek met
portierswoning om stropers en houtdieven tegen te houden. Vele jaren later gingen de bewakers van Het Boschhek de
langstrekkende, dorstige wandelaars voorzien van afgeroomde melk. De tot uitspanning uitgegroeide portierswoning kreeg
daarom de naam Roomhuis-Boschhek.
Door de toenemende belangstelling van
het publiek werd het etablissement uitgebreid met een serre en een ruim terras. In
de volksmond werd het ook wel Willemsoord genoemd. Deze naam dankte het aan
koning Willem I (1772-1843), die in de
zomer op Paleis Huis ten Bosch verbleef en
zijn dagelijkse wandelingen door het
Haagse Bos onderbrak met een bezoek
aan het Roomhuis-Boschhek. Voor het bedienend personeel was het dus bijna elke
dag Koningsdag.
Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)

* Het Bonte Koetje, gelegen schuin tegenover De
Carpentierstraat, moest in 1928 plaats maken
voor café-restaurant Zomerzorg, dat in 1939 werd
opgedoekt.
** De Hertenkamp is in 1968 gesloopt.
*** Boschlust moest in 1971 zijn deuren sluiten.
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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.

TIMBER
INSTALLATIE EN ONDERHOUDSBEDRIJF

Loodgieterswerk
Dakwerk
CV Installatie
Verbouwingen
Totaal onderhoud

Maystraat 106 - 2593 VZ Den Haag - T: 06-43432262
www.timberonderhoud.nl - info@timberonderhoud.nl

Dierenzorg
Den Haag
Hondenuitlaatdienst
&
Kattenzorg aan huis

Edith Pedicure
dierenzorgdenhaag.nl

0650435670

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

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
Rioolvernieuwing, straatherinrichting, parkeerproblematiek
en groenvoorziening in Bezuidenhout-Oost Fase 2.
Dit zijn ingrijpende zaken die op korte termijn in uw
straat gaan plaatsvinden. Voor meer informatie kijk op
www.bezuidenhout.nl bij de tab Bouwen & projecten.
Praat en denk mee over uw straat en kom op
25 april om 19.30 uur naar het wijkcentrum,
Johannes Camphuijsstraat 25.

www.denhaag.nl/graffiti
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Buurman John
Knuffelboom
Ik maak mij zorgen om mijn boom. Het
is niet echt mijn boom, maar hij staat
wel pal voor mijn huis, al die jaren dat
ik in Bezuidenhout woon. Ik kijk er altijd
tegenaan, dus is het toch een beetje
mijn boom.
Het is niet de eerste keer dat ik mij zorgen maak. Een paar jaar geleden viel
mijn boom ten prooi aan een fikse
snoeibeurt; kandelaberen heet dat. Hij
heeft het overleefd, maar het ziet er
niet uit, zo’n boom in de vorm van een
kandelaar. Gelukkig zijn de takken alweer aardig uitgegroeid. Mijn boom
lijkt weer een beetje op een boom.
Maar nu. Dat nieuwe riool. Een kaalslag, rond de Stuyvesantstraat richting
Laan van NOI. ‘Alles kan ik verdragen’,
dichtte Rutger Kopland, maar jonge sla,
net geplant, in vochtige bedjes, nee,
daar kon hij niet tegen. Ik kan ook veel
hebben, maar die stompjes van pas afgezaagde boompjes, vers zaagsel er
nog om heen, nee.
‘Het graven voor de aanleg van het
nieuwe riool in de straten is een aanslag op het wortelgestel van de aanwezige bomen’, staat er in plannen van de
gemeente. En veel bomen zijn ziek of er
slecht aan toe. Weg ermee dus. Er
komen nieuwe bomen voor in de
plaats. Volgens een beplantingskaart
staan er straks onder meer liquidambar

styracyflua’s (Paarl) langs de Stuyvesantstraat en gleditsia triacanthos (Sunburst) in de Maystraat, om maar eens
een paar bekende bomen te noemen.
Een dragline sleept de gesneuvelde
stammen in grote stapels rond een
boom die wel was blijven staan, op het
pleintje middenin de Stuyvesantstraat.
‘Waardevolle bomen en boomstructuren
zullen zoveel mogelijk worden ingepast’,
schrijft de gemeente.
Is er dan nog hoop voor mijn eigen
boom?
Op een kaart met alle bomen van Bezuidenhout-Oost staan rode en groene
stippen. Rood zijn ‘waardevolle bomen’.
Groen zijn gewoon ‘bomen’. Niet waardevol, waardeloos dus eigenlijk.
Een paar plekken in de buurt kleuren
rood, de meeste straten hebben groene
bomen. De oude kastanje op het pleintje
voor mijn huis kleurt gelukkig rood,
maar mijn eigen boom? Groen. Waardeloos. Ten dode opgeschreven.
Ik ben geen treehugger. Ik praat ook niet
met bomen, want ze luisteren nooit en
zeggen ook niets terug. Maar tegen de
tijd dat mijn straat toe is aan een nieuw
riool, sla ik mijn armen toch maar even
om mijn boom, voordat ik de wijk voor
een tijdje ontvlucht. Want alles kan ik
verdragen, maar het stompje van mijn
eigen boom, met vers zaagsel eromheen, nee.

Wist u dat…
de gemeente ondernemers en
particulieren zoekt met een plan voor
een duurzaam initiatief op ’t Oor, een
terrein aan de Loolaan? De partij met
het beste idee mag het terrein huren.
Tot 9 mei kunt u een globaal plan naar
de gemeente sturen.

●●●

u vanaf begin mei in heel Bezuidenhout vrij kunt parkeren, mits u in
bezit bent van een parkeervergunning
voor een van de straten in de wijk? Op
dit moment zijn Bezuidenhout-Midden
en –Oost nog opgedeeld in vier parkeergebieden. Dat wordt nu dus één
gebied.

●●●

dat het zondag 5 juni Bunkerdag
is en dat op die dag de Stichting 3
maart 1945 een wandeling langs de
bunkers in het Haagse Bos organiseert?

●●●

728 bewoners en ondernemers in
Bezuidenhout-Oost hebben meegedaan aan een enquête over de herinrichting van de pleinen? De respons van
ruim 9 procent getuigt, volgens de
Werkgroep Pleinen Bezuidenhout-Oost,
van een grote betrokkenheid van de bewoners bij het onderwerp. Vooral de
thema’s 'Groen' en 'Verblijven' scoorden
zeer goed. Kijk voor alle resultaten op
www.pleinenbzh.nl.

●●●

eind maart al 413 wijkbewoners
waren aangesloten op de nieuwe
buurtapp Nextdoor? Hierop is Bezuidenhout verdeeld in Noord, Oost en
Midden. De berichten variëren van het
melden van verdachte personen in een
bepaald gebied tot het aanbieden van
een gratis broodmachine.

●●●

27 april, vrijmarkt op Spaarwaterveld
U heeft ‘m vast al in de agenda staan: de vrijmarkt op het Spaarwaterveld aan de Theresiastraat, op woensdag 27 april. Met ongeveer 5.000 mensen was de vrijmarkt vorig
jaar een spetterend succes en een zeer gezellige boel.
Net als altijd wordt het ook dit jaar op Koningsdag weer een
groot feest op het Spaarwaterveld. Naast de vrijmarkt zijn er
tal van activiteiten. Zo kunnen kinderen zich laten schminken,
meedoen aan een breakdance workshop of zich uitleven op
het springkussen.
Huisregels
Het opbouwen van de vrijmarkt start om 9.00 uur. De verkoop
begint om 10.00 uur. Rond de klok van 15.00 uur gaat de poort
weer dicht. Op de vrijmarkt zullen geen handelaren en professionele verkopers worden toegelaten. Ook de verkoop van
voedsel en drank is niet toegestaan. (Foto: Willem Verheijen)

het ‘Boulodrome sous les platanes’ op 22 april haar vijfjarig bestaan
viert? Bij de jeu de boulesbaan op de
hoek van de Van Heutszstraat/Loudonstraat speelt niet alleen het spelelement een belangrijke rol, maar ook de
sociale contacten. Uitaard wordt het
eerste lustrum in Franse sfeer gevierd.

●●●

Zie voor al het nieuws in de wijk:
www.bezuidenhout.nl
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Oog voor detail
Het detail in de vorige editie is door niemand herkend.
Een lezer meende een brievenbus aan de Bezuidenhoutseweg te herkennen. Het gaat echter om een brievenbus
aan de 2e De Carpentierstraat 256. De boekenbon ter
waarde van 15 euro wordt dit keer dus niet uitgereikt.

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.

Minister Blok klust mee
De Van Hoogstratenschool deed op 11 maart weer mee met de landelijke
actie NLdoet. Ongeveer 25 zeer enthousiaste vrijwilligers, inclusief minister Stef Blok, staken de handen uit de mouwen om het groene schoolplein voorjaarklaar te maken. Wilgentenen werden gevlochten,
borderpalen geplaatst, tuintjes aangeharkt, viooltjes geplant, kruidentuinbakken verzorgd, een hek met klimop geplaatst, het kippenhok opgeschoond en een nieuwe laag houtsnippers aangebracht. Kortom, het
groene schoolplein ziet er weer schitterend uit dankzij deze actie. (Foto:
José Kuipers)

