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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

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

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

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97
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Krant niet ontvangen, 
laat het ons weten

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout-Midden,-Oost en 
-West. De krant verschijnt 5 keer per jaar
in een oplage van 10.500 exemplaren. 
Bezuidenhout Nieuws 55 wordt bezorgd
in de week van 17 - 24 februari 2017.
Deadline kopij en advertenties: 1 februari.

Redactie
Fred Geelen (hoofd-/eindredactie), 
Marjon Damen, Roeland Gelink, John
Hermse, Mark Hoogland, Elles Pleijter,
Paul van der Schoor,  Evelien ter Meulen,
Christof Thöne, Rabia Yesildag, 
Sauvine Vos.

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: 06-24 76 68 81 of
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.

Tarieven Bezuidenhout Nieuws
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws tegen scherpe prijzen.  

Plaats Formaat Zwart/wit Steunkleur Full color
pagina 1 x 1 x 1 x

Binnenpagina 1/32 25,00 27,50 37,50
1/8 62,00 68,20 93,00
1/4 111,00 122,10 166,50
1/3 145,00 159,50 217,50
1/2 210,00 231,00 315,00
1/1 410,00 451,00 615,00

Achterpagina 1/8 80,00 88,00 116,00
1/4 150,00 165,00 217,50
1/3 190,00 209,00 275,50
1/2 260,00 286,00 377,00
1/1 480,00 528,00 696,00

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

U wilt ook graag adverteren in Bezui-
denhout Nieuws, maar u heeft nog
geen advertentie? De redactie helpt
graag met het schrijven van een pak-
kende tekst en een passende vormge-
ving tegen een schappelijke prijs.
Meer weten? Neem contact op met 
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Voorpagina: Kerst in de Theresiastraat 
(Foto: Willem Verheijen)
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www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

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

Welkom bij de 
goedkoopste 

supermarkt van 
Den Haag

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 en Indisch. 

Theresiastraat 145, Den Haag

Na het succes van 35 jaar zijn wij 

7 dagen in de week geopend. 

U kunt telefonisch of via de webmail

reserveren, ook voor de kerstdagen.

Theresiastraat 208 - 2593 AV  Den Haag
(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl

PRETTIGE KERSTDAGEN 
EN EEN GELUKKIG 
NIEUWJAAR!

TURKS RESTAURANT
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Al sinds het ontstaan van de wijk heeft Be-
zuidenhout een beetje verscholen gele-
gen, afgesneden van de rest van de stad
door het Centraal Station en het spoor.
Met de nieuwe plannen van de gemeente
komt Bezuidenhout weliswaar niet dichter
bij het centrum te liggen, maar komt de
wijk wel veel meer binnen handbereik. 
Dat heeft veel te maken met de ‘Haagse
Loper’, de wandelroute die nu al loopt
vanaf het Spuiplein tot aan het nieuwe
Anna van Buerenplein, naast het station.
Die loper wil de gemeente doortrekken
naar het begin van de Theresiastraat en de
Grotiusplaats, de nu nog kale plek tussen
de Koninklijke Bibliotheek en de Prins
Clauslaan.

Kruip-door-sluip-door
Maar dan moet er wel wat gebeuren met
de route vanaf het station naar de
Utrechtsebaan. ‘Dat is nu net een achter-
kantengebied, kruip-door-sluip-door’, zei
wethouder Joris Wijsmuller op een infor-
matieavond voor omwonenden over de
doorgang langs het Nationaal Archief, de
Koninklijke Bibliotheek en het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Om die ruimte
meer open te breken zou een groot deel
van de Koninklijke Bibliotheek tegen de
vlakte gaan, onder meer de vleugel waar

nu nog het Letterkundig Museum (sinds
kort omgedoopt tot Literatuurmuseum)
zit.
Iedereen die daar dan richting Bezuiden-
hout wandelt, hoeft niet meer tegen
muren aan te kijken, maar kan veel beter
zien wat er zich in het gebied allemaal af-
speelt. Zo zou de Koninklijke Bibliotheek
een grote hal kunnen krijgen die een ont-
moetingsplaats wordt, vergelijkbaar met
het atrium van het stadhuis.
Die nieuwe entree kan dan aan de Grotius-
plaats komen te liggen, de plek die als eer-
ste in een bouwput zal veranderen.
Weliswaar zijn er ook plannen om op de
locatie van het huidige ministerie van Bui-
tenlandse Zaken ook nieuwe hoogbouw
neer te zetten, maar dat is nog verre toe-
komstmuziek. Eerst moet de ‘apenrots’
een paar jaar onderdak bieden aan de
Tweede Kamer als het Binnenhof wordt
opgeknapt.
Aan de Grotiusplaats kan projectontwik-
kelaar Provast volgend jaar al beginnen
met de bouw van twee woontorens met
op straatniveau ruimte voor winkels. Win-
kelend publiek hoeft niet bang te zijn dat
het in de walmen van de Utrechtsebaan
moet shoppen, want daar is straks op die
plek niets meer van te merken. Het ge-
deelte van de verdiepte snelweg wordt op

die plek overkluist. Het is de bedoeling dat
later ook nog het gedeelte van de Utrecht-
sebaan tot aan de Bezuidenhoutseweg
wordt overkapt.

Psychologische barrière
Met het wegnemen van deze ‘psychologi-
sche barrière’ komt Bezuidenhout niet al-
leen dichter bij de stad te liggen,
Wijsmuller ziet juist het nieuwe loopge-
bied dat daar ontstaat als een kans om het
gebied aan de rand van de wijk aantrekke-
lijker te maken. ‘De Utrechtsebaan geeft
veel herrie en vormt een afscheiding in de
stad. De overkluizing biedt veel kansen om
het gebied te vergroenen.’
Vanuit de zaal klonken vooral vragen over
de haalbaarheid van de plannen en de ge-
volgen voor de parkeerdruk in de wijk, als
er 2.000 woningen bijkomen en 30.000
vierkante meter aan winkels, kantoren en
horeca. Wijsmuller verzekerde de aanwezi-
gen dat in de plannen voldoende ruimte is
voor parkeren, zodat Bezuidenhout niet
opeens volstroomt met auto’s.
Over Bezuidenhout-West, toch pal naast
het gebied, viel op de avond geen woord
tot een bewoner aan de bel trok en Wijs-
muller erop attendeerde dat hij ook wel
eens oog mocht hebben voor betere voor-
zieningen in dat gedeelte van de wijk als
hij toch grote plannen heeft voor een aan-
grenzend gebied. De wethouder beloofde
dat hij bij de verdere uitwerking van de
plannen ook oog zal hebben voor Bezui-
denhout-West.

Door John Hermse

Bezuidenhout komt ‘dichter bij’ de stad te liggen
Van de plannen voor CS Oost, het gebied tussen Den Haag CS en Bezuidenhout, springt de overkapping van de
Utrechtsebaan het meest in het oog. Maar verder zien de eerste tekeningen er ook ingrijpend uit, met renovatie
en gedeeltelijke sloop van de Koninklijke Bibliotheek en bouw van twee woontorens op de Grotiusplaats.

Een artist impression van de overkapping van de
Utrechtsebaan. (Beeld: Gemeente Den Haag)

Theresiastraat 208 - 2593 AV  Den Haag
(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl
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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 bege-
leiding van een fysiotherapeut in een
kleine groep verantwoord te fitnessen.

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

Tussen 
wal en schip
Het is lekker warm binnen. De kaarsen
staan voor het raam. Wekenlang al zijn
de voorbereidingen voor het kerstdiner
in volle gang. Van de ene winkel naar
de andere voor een nieuw pak, een
goede fles wijn, bijzondere kaarten.
Met kerst willen we goed voor de dag
komen en vooral gezellig samen zijn.
Slechts een enkeling zal hem in die
kerstdrukte hebben gezien. Die oude
man die al jaren door onze wijk dwaalt.

Adjani had het koud. Zijn eens zo stevige
schoenen bezorgden hem nu bij het eerste
het beste buitje natte voeten. De kille stra-
ten met hoge stenen huizen en vele auto’s
zijn hem inmiddels zo bekend dat hij het
groen en de warmte van zijn geboorteland
nog maar met moeite in zijn herinnering
kan vinden. Adjani kent de wereld. De zee
was zijn leven. Waar de schepen ook gin-
gen, op de een of andere manier kwam hij
altijd weer terug in de havens van Rotter-
dam. Een hardwerkende zeeman, die elke
job, van scheepskok tot onderhoudsman
met beide handen aanpakte. Hard werken,
belasting betalen, maar geen verblijfsver-
gunning. Ach, begin jaren ’90 kon dat ge-
woon.

Zo ging het jaar in jaar uit, tot die ene dag
dat hij werd gearresteerd. Adjani’s papie-
ren waren niet in orde en de goedwillende
zeeman mocht niet meer werken. In plaats
daarvan belandde hij voor dertien maan-
den in de cel. Zijn advocaat beloofde de
juiste papieren, maar ging niet naar de
rechtbank en stelde de zaak uit. Ondanks
dat bleef Adjani in Nederland. Met een
baantje op de markt verdiende hij net ge-
noeg om zijn kamer te kunnen betalen.
Ook dit keer ging het fout. Weer werd hij
gearresteerd en kwam hij in de gevangenis
terecht. De mensen achter de bureaus
vroegen hem om terug te gaan naar
Ghana. Adjani had immers nog steeds
geen verblijfsvergunning. ‘Geef me mijn

belastinggeld, en ik ga’, was zijn antwoord.
Adjani had niet veel tijd nodig om te bere-
kenen dat na ruim tien jaar werken dat be-
drag al snel 20.000 euro was. Maar de
baas van de man achter het bureau vond
het te veel. Veel te veel!
Adjani was verbijsterd. De dag dat hij vrij
kwam, kon hij nergens heen. De mannen
achter het bureau vonden dat echter ‘zijn
probleem’ en dachten ondertussen aan de
cadeautjes die ze voor hun vrouw en kin-
deren onder de kerstboom wilden leggen.

Zo gingen de jaren voorbij. Jaren waarin de
man steeds meer van zichzelf verloor. In de
spiegel ziet hij nog maar weinig van de
sterke man die hij ooit was.
Zomer 2012 brachten ze hem vanwege het
terugkeerbeleid naar Schiphol. Adjani keek
de mannen aan en zei: ‘Ik ben geen crimi-
neel, verkoop geen drugs, ik steel niet! Het
enige wat ik heb gedaan is hard werken en
belasting betalen, net zoals jullie!’ Ze haal-
den hun schouders op. Een van hen keek
bedenkelijk. Blijkbaar klopte er iets niet in
de papieren. Adjani kon gaan. Niet naar
zijn land, maar terug naar Den Haag. Met
hulp van een paar reizigers vond hij de
juiste trein. Geld voor een kaartje had hij
niet. 
En zo dwaalt hij tot de dag van vandaag
door onze straten. Begrijpen doet hij het al
lang niet meer. Ondanks al die jaren wer-
ken, lijkt hij nergens recht op te hebben.
Die keer dat hij voor het eerst in de gevan-

genis belandde, gooide zijn huisbaas zijn
spullen op straat. Vanaf die dag past zijn
leven in een plastic zak. Een zak vol loon-
strookjes, jaaropgaven en rekeningen.
Soms haalt hij er een van zijn dierbaarste
bezittingen uit. Een verkleurde foto van
zijn overleden zoon. Zijn enige kind. En
elke keer knijpt hij dan heel hard in zijn
zakdoek en rolt er een traan over het ge-
zicht van de oude zeeman.

Hij heeft er genoeg van. In plaats van nog
langer tijd te verspillen, probeert hij op z’n
oude dag te leren lassen. Adjani wil wer-
ken voor zijn brood. Hij wil naar huis, ook
al is dat al lang geen thuis meer. ‘Als ik hier
dan niet mag blijven, help me dan om weg
te gaan, maar stuur me niet heen en weer
als een postpakket.’ Na al die jaren ver-
staat hij de Nederlandse taal best goed.
Wanneer hij de voorbijgangers hoort pra-
ten over ‘die luie buitenlanders die maar
moeten vertrekken’, doet hem dat pijn. On-
danks alles is hij niet al het vertrouwen
kwijt geraakt. Nog altijd weet hij dat er
ook goede mensen zijn, zoals die vrouw
die hem wekelijks wat boodschappen toe-
stopt en die familie die hem uitgenodigd
heeft voor kerst.

Door Eveline van de Putte 

www.evelinevandeputte.com
www.empowermentfoundation.nl



Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar 

de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese

wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag 

feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met 

prachtige verhalen over wijn en wijnboeren. 

Interesse? Bel 0648073217 of mail: info@wijnwereld.net

Wilt u gratis proeven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van 

€ 57,50 voor € 45,00 (Oostenrijk, Spanje, Italië, 

Duitsland, Frankrijk).

Ingo Wewer

Het verhaal van wijn
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‘De riolering vervangen biedt kansen om
ook de totale buitenruimte aan te pakken.
Ideeën waren er genoeg, maar geld niet al-
tijd. De afgelopen jaren hebben we beetje
bij beetje het geld bijeen weten te bren-
gen, zodat we nu de hele wijk op kunnen
knappen. Voor heel Bezuidenhout-Oost. In
totaal kost dit project ongeveer 17 miljoen
euro,’ vertelde Revis, die vol lof was over
het samenspel met Bezuidenhout. ‘Geld
realiseren is één ding, maar samenwerken
met de wijk is iets heel anders. Stap voor
stap hebben we elkaar kunnen vinden. En
ik moet zeggen: samenwerken met Bezui-
denhout is een feestje. Het verdient een
groot compliment aan de bewoners van
Bezuidenhout. De bewoners zijn op ver-
schillende manieren zeer actief betrokken.
We weten samen dat niet alle wensen
kunnen worden vervuld, maar we weten
elkaar zeer goed te vinden.’ 
De wethouder stond ook stil bij het plei-
nenproject. ‘Dit is een ontzettend goed ini-
tiatief dat wij volledig ondersteunen.
Pleinen zijn meer en meer een belangrijk
onderdeel van het buurtgevoel in de wijk.
Het is mede daarom ook zo mooi dat de
werkgroep Pleinen, bestaande uit bewo-
ners van de wijk, ontzettend druk is ge-

weest om samen met de bewoners met
zeer goede voorstellen voor de pleinen te
komen.’

Fase 2: minder parkeren meer groen
Bij het tot stand komen van de plannen en
de ontwerpen voor de herinrichting van
fase 2 in Bezuidenhout-Oost (het gebied
tussen de Juliana van Stolbergstraat, Al-
tingstraat, Theresiastraat en de Carel Rei-

nierszkade) is gebleken dat de bewoners
liever kiezen voor meer groen dan voor
meer parkeerplaatsen. In de uiteindelijke
plannen verdwijnen in totaal dertien par-
keerplaatsen en blijft het aantal bomen
behouden. Uit een bomenonderzoek is ge-
bleken dat er 113 bomen gekapt moeten
worden. Hiervoor komen 115 nieuwe
bomen in de plaats. Op het Stuyvesant-
plein en het De Silleplein komt meer
groen. Daarnaast blijft de aanleg van een
geveltuintje voor dit deel van de wijk mo-
gelijk. 
Op 22 november ging het college van bur-
gemeester en wethouders akkoord met de
inrichting en de planning voor de herin-
richting van fase 2. Kijk voor meer informa-
tie over de renovatie van de riolering in
fase 2, inclusief het bomenonderzoek:
http://bezuidenhout.nl/renovatie-riole-
ring-fase-2/

Door Mark Hoogland

Wethouder Revis over vervangen riool en herinrichting Oost

‘Samenwerken met Bezuidenhout is een feestje’

Planning verdere herinrichting Oost
De herinrichting van fase 1 in Bezuidenhout-Oost (het gebied Juliana Stolberglaan,
Schenkkade en Laan van Nieuw Oost-Indië) is naar verwachting in februari 2017 ge-
reed. In maart 2017 volgt een informatiebijeenkomst voor de bewoners van fase 2
en zal de aanbesteding starten voor de werkzaamheden. De start van de uitvoering
van fase 2 wordt in oktober 2017 verwacht. De oplevering staat gepland voor het
eerste kwartaal 2019. De werkzaamheden aan de Juliana van Stolberglaan (vervan-
ging riolering en aanleg fietssterroute) vinden in het tweede en derde kwartaal van
2017 plaats.
De voorbereidingen voor fase 3, het laatste deel van de herinrichting van Bezuiden-
hout-Oost, starten in november 2016. In het najaar 2017 moet de besluitvorming
over de voorontwerpen van fase 3 plaatsvinden. Binnen deze fase valt ook de op-
knapbeurt van de oostelijke kant van de Theresiastraat. Hiermee krijgt de winkel-
straat aan die kant de juiste aansluiting met het al eerder opgeknapte deel van de
Theresiastraat.

Boudewijn Revis (zit-
tend met op de ach-
tergrond tweede van
links de voorzitter van
het Wijkberaad Bezui-
denhout, Jacob Snij-
ders): ‘We weten
samen dat niet alle
wensen kunnen wor-
den vervuld, maar we
weten elkaar zeer
goed te vinden.’ (Foto:
Willem Verheijen)

De gemeente heeft het geld en een ruwe planning rond voor de verdere verbetering van de openbare ruimte in
Bezuidenhout-Oost. Wethouder Boudewijn Revis deelde dit op 24 november persoonlijk mee in de Bezuidenhut,
het nieuwe paviljoen op het Spaarwaterveld. De wijk samen mooier maken, luidde zijn boodschap. In Bezuiden-
hout gaat dat hand in hand. 



Autobedrijf Houtwijk ‘Bezuidenhout’

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

Beter een goede buur

dan een verre dealer!
 

Haaglanden Huisdieren Crematorium
Geachte dierenvriend,

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

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

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

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

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

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

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

(Advertentie)

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

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

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

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

op www.alexandriabv.nl voor 

een van onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT



nummer 54 - december 2016 -www.bezuidenhout.nl

11

In de periode voor kerst zijn er tal van activiteiten in de wijk.

Tal van buren hebben gereageerd op de uitnodiging een nieuwjaarswens te plaatsen in Bezuidenhout Nieuws. 

Vrolijke kerst in de wijk

Lichtfeest …
Het Stuyvesantplein viert op woensdag 14
december van 14.00 tot 17.00 uur het
Feest van het Licht. Iedereen is welkom.
Op het programma staan het maken van
lichtpotjes (eigen potje meenemen!),
kerstkransen, placemats en kaarten. Ver-
der zijn er een rodeostier en een draaimo-
len, en natuurlijk heerlijke oliebollen,
broodjes, snoep en warme chocolademelk.
Alles is gratis!
Om 17.00 uur steekt stadsdeeldirecteur 
Lilianne Blankwaard de lichtjes aan.

… en kerstmarkt op Stuyvesantplein
Een week later, op woensdag 21 december
van 13.00 tot 19.00 uur, is er op het Stuyve-
santplein een gezellige kerstmarkt. Meer
dan twintig kramen verkopen leuke, origi-
nele en betaalbare kerstcadeaus. Ook zijn

er workshops en stands met informatie,
muziek en er is een terras voor een hapje
en een drankje.

Kaarsjesavond in PuntZuid
Op 15 december is er in Buurthuis Punt-

Zuid aan de Van Heutszstraat 12 een groot
kerstfeest. Vanaf 17.00 uur is er gratis
snert, glühwein en warme chocolademelk,
zingt een kerstkoor, vertelt een wijkgenoot
een kerstverhaal en zijn er tal van activi-
teiten voor kinderen.

Het lichtfeest op het 
Stuyvesantplein verleden
jaar. (Foto: Andree Ruting)

Nieuwjaarswensen van de buren

Lieve Ezra, ik wens je een gelukkig 2017 en hoop dat je 
geniet van je 10e verjaardag! Van je moeder Kristin

Buurvrouw Henny, dankjewel voor de goede zorgen. Wat
fijn dat je de poezen eten gaf als wij er niet waren. En 

geweldig dat we altijd op je kunnen rekenen. Een gelukkig
en vrolijk 2017! Cara, Mauro, Raven.Gericht aan: Renée Verkuijlen

Lieve Renée, 2017 wordt het jaar dat wij gaan trouwen! Het nieuwe
jaar kan voor mij al niet meer stuk, met zoveel liefde en geluk :-)

Afzender: Onno Schut

Wij wensen alle buurtbe-
woners een goed en 

gezond 2017.
PuntZuid

De beste wensen voor gezellige kerstdagen en een sportief
2017 aan alle deelnemers van 50+ sport. Dat we onder lei-
ding van Astrid maar lekker soepel en fit mogen blijven.

Jonneke Thijssen-Verhulst

Lieve buren, omdat ik zelf vaak de kerstkaarten vergeet, wil
ik hier zeggen dat ik blij met jullie ben. Van Erik, voor Ella,

Jan, Joanna, Merel, Grietje en iedereen die dit ook graag had
willen lezen en dus nu glimlacht. 

Erik :-P

Van: Jessica Straetemans
Aan: Steven Straetemans

Bericht: Ik wens jou een prachtig
nieuw jaar! Samen met mij en onze
kinderen Michaela, Maddox en Demi
en de jongste die we in april verwach-
ten. Maar vooral voor jou zonder pijn!

Liefs, ik hou van je



KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Kwaliteit 
wint 
altijd!

TERRAS - LUNCH - BORREL - DINER

LOUISE DE COLIGNYSTRAAT 53 - 070 381 40 14 

Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg
Wintertijd

Aloë Vera Facelifting Dr. Eckstein

               
               

ACS van Maanen, 
erkend Bosch Dealer zoekt een eerste 
autotechnicus in bezit van rijbewijs 
en met kennis van moderne 
auto-electronica. 
Werkzaamheden: 
onderhoud, reparatie en diagnose
van personenauto's

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

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

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

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

Paulinastraat 88 - 2595 GK  Den Haag 
www.salonnolliekleijheeg.nl - 06 23659531

l Stimuleert de huidfuncties        
l Een zichtbare verfijning van het huidoppervlak 
l Ook de hals en rond de ogen 
l U zult versteld staan van het resultaat

€45,-
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Bijzondere buur Leonie van Veen

‘Zingen maakt simpelweg gelukkig’
Niet te veel alcohol drinken, vanzelfsprekend niet roken en niet te laat naar bed gaan. Een gedisciplineerd leven,
dat moet je kunnen leiden als je de ambitie hebt om klassiek zangeres te worden. Leonie van Veen vergelijkt het
zingen in een opera of van een oratoriumwerk of liedrecital met topsport. 

Leonie van Veen, die woont in Bezuiden-
hout, luisterde als kind al veel naar klas-
sieke muziek via de geluidsinstallatie van
haar ouders. Zingen doet ze al zolang als
ze zich kan herinneren en als jong meisje
dacht ze stiekem dat het weleens haar
professie zou kunnen worden. Dat idee
wedijverde korte tijd met het beroep van
rechercheur van politie. Maar eenmaal
aangenomen aan het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag, volgde ze alleen nog
maar haar grote passie: de muziek. Van
Veen studeerde cum laude af, vervolgde
haar studie aan de Nederlandse Nationale
Opera Akademie (waar ze ook cum laude
afstudeerde) en zingt tegenwoordig als
sopraan vooral in opera’s, oratoriumwer-
ken en liedrecitals. Ze werkt freelance bij
verschillende operagezelschappen en
koren. Zo werkt ze regelmatig met Holland
Opera, een gezelschap dat vaak op bijzon-
dere locaties uitvoeringen geeft. Zoals dit
jaar in de Werkspoorkathedraal in Utrecht
met de opera Don Giovanni. Of komend
jaar in Fort Rijnauwen in Bunnik waar Van
Veen gaat zingen in de moderne opera
Styx van Chiel Meijering. Niet alleen vindt
ze het heel spannend om op bijzondere lo-
caties te zingen, ook bij het zingen van
oratoriumwerken, zoals de Matthäus Pas-
sion en de Johannes Passion, ligt haar
hart. Van Veen: ‘Dat een koor dan zo mooi
zingt en dat jij daar dan overheen mag
zingen. Geweldig vind ik dat.’ 

Kick
Een roeping wil Van Veen het zingen niet
noemen, het woord ‘passie’ past hier beter.
Want alles moeten opofferen voor je ide-
aal, inclusief voortdurend audities moeten
doen in het buitenland; haar gezinsleven
is haar minstens zo lief en aan haar kinde-
ren besteedt ze graag zoveel mogelijk aan-
dacht. Bovendien geeft ze naast het
zingen ook nog zangles. Mensen de liefde
voor het zingen bijbrengen en leren opti-
maal gebruik te maken van hun zangtech-
niek, daar kan ze veel voldoening uit

halen. Het moeilijke van zang is volgens
Van Veen dat, omdat je je eigen instru-
ment bent, je heel zelfbewust moet zijn.
Muziek kent een eigen poëzie, meent ze.
Je moet echt met deze kunstvorm bezig
willen zijn, iets via muziek willen vertellen.
Raakt muziek je eenmaal, dan is het heer-
lijk om je via diezelfde muziek te kunnen
uiten; het is letterlijk een mooie uitlaat-
klep. Voor Van Veen werkt het zingen bijna
verslavend. Het is een kick om muziek uit
te voeren, op een podium te mogen staan
en een publiek te kunnen boeien. 

Zware tol
Gevraagd naar de operarol waarvoor Van
Veen graag nog eens gevraagd zou willen
worden, welt een parelend operalachje op,
maar de keus is snel gemaakt: Tosca van
Puccini, daar mogen ze haar rustig voor
wakker maken. Ze heeft er echter bewust
voor gekozen om niet alleen opera’s te zin-
gen. Veel mensen onderschatten volgens
haar hoe intens en enerverend het is om
het leven van een operazangeres te leiden.
Je zingt overal ter wereld, moet vaak vier
weken aaneengesloten repeteren en
daarna tijdens de tournee veel reizen om
voorstellingen te kunnen spelen. Omdat

een operarol een zware tol eist van je
stembanden, kun je hooguit drie of vier
keer per week optreden. Het is nodig om je
stem minstens een dag rust te geven na
een voorstelling. Doe je dat niet, dan kun-
nen er door overbelasting kleine knobbel-
tjes op je stembanden gaan groeien die
vervolgens je stembanden kunnen ver-
woesten. Van Veen is beslist: opera zingen
is topsport, want fysiek heel zwaar. Omdat
je live en onversterkt zingt, moet je li-
chaam optimaal functioneren om het zo
goed mogelijk te laten resoneren. 

Een mooie bijkomstigheid van muziek
vindt Van Veen, is dat het mensen samen-
brengt en verbindt. En dat gegeven maakt
haar simpelweg gelukkig. Bovendien heeft
ze als freelancer een afwisselend leven;
vaak gaat het om kortlopende projecten
waarin je intensief met andere mensen
samenwerkt. Dat is spannend en heel leer-
zaam. Spannender misschien nog wel dan
als rechercheur bij Politie Haaglanden
werken. Van Veen hoopt in elk geval dat ze
het Nederlandse publiek nog lang van
haar stemgeluid kan laten genieten. 

Door Elles Pleijter

Leonie van Veen:
‘Dat een koor dan
zo mooi zingt en
dat jij daar dan
overheen mag zin-
gen.’ (Foto: Ton de
Koning (Probeeld))



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 Cadillacs.

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.

Stijl & Traditie Uitvaartzorg
Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.

Dag & Nacht 070 70 70 007 of 06 573 44 442

Persoonlijk & Warmbericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - De Eerensplein 31- 2593 NB  Haagse Hout
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Bezuidenhout heet Sint welkom
Sinterklaas en zijn pieten kregen dit jaar weer een warm onthaal in Bezuidenhout.
Iedereen keek vol verwachting uit naar de komst van de goedheiligman. Een fotore-
portage van Koen de Lange.
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Maatschappelijk ondernemer Maaike van
Eijk en grafisch ontwerper Joy Chiquita be-
dachten Ouwe Koek om ouderen uit hun
isolement te halen, een kans te geven om
zich vanuit hun kracht te onderscheiden
en hen zichtbaar te maken in de wijk. Dat
gebeurt door ouderen sinds oktober elke
twee weken in het Wijk- en Dienstencen-
trum aan de Johannes Camphuijsstraat de
mogelijkheid te bieden gezellig samen
koekjes te bakken. Deze worden vervol-
gens in mooi ontworpen papieren zakjes
in winkels als Joe’s Shop, Wijn van Steve en

OutrageousDelicious aan de man ge-
bracht. 'Een van de deelnemers, de heer
Vingerhoets, is banketbakker geweest, dus
we hebben een echte deskundige in huis',
wijzen Van Eijk en Chiquita op de kwaliteit
van de producten.

Goed gevoel
Elk zakje Ouwe Koek bevat, naast zelfge-
bakken koekjes, een persoonlijke bood-
schap van de maker en een uitnodiging
aan de koper om daar op te reageren. Die
reactie draagt, volgens de initiatiefnemers,

bij aan het goede gevoel dat Ouwe Koek
de deelnemers wil geven. 'Mensen die veel
belemmeringen ondervinden om maat-
schappelijk mee te doen en daardoor een-
zaam zijn, fleuren hier echt van op.' 
De Facebook-pagina helpt om het initia-
tief bekend te maken en deelnemers en de
wijk contact te laten hebben. 'Zo haal je de
buurt naar mensen toe', menen Van Eijk
en Chiquita. 
Op dit moment binden vijf tot zeven ou-
deren tweewekelijks de schort om. Om
nog meer ouderen mee te laten doen, den-
ken de initiatiefnemers aan een meer
laagdrempelige ruimte en het regelen van
vervoer. 'Het zou helemaal leuk zijn als
straks elk stadsdeel zijn eigen koekjes
krijgt.' 
Op 9 december organiseerde Ouwe Koek
een bakdag in verzorgingshuis Cato aan
de Bezuidenhoutseweg 150.

Meer weten? Kijk op de Facebook-pagina
van Ouwe Koek of mail naar
ouwekoek.hh@gmail.com. 

Door Roeland Gelink

Initiatiefnemers Maaike van Eijk en Joy Chiquita zijn blij verrast door de snelle positieve ontvangst van Ouwe
Koek in Bezuidenhout. 'Als we met de ouderen koekjes beginnen te bakken, is iedereen binnen de kortste tijd
vrolijk. Ook de reacties die kopers geven op kaartjes en via onze Facebook-pagina zijn erg leuk.'

Bezuidenhout laat zich Ouwe Koek goed smaken

Bezuidenhout bakt onder begeleiding van Maaike
van Eijk en Joy Chiquita. (Illustratie: Ouwe Koek)

De wijkbus is bedoeld voor wijkbewo-
ners die slecht ter been zijn maar niet in
een rolstoel zitten. Voor 25 euro per
kwartaal kunnen zij er onbeperkt ge-
bruik maken voor ritjes binnen Bezui-
denhout en naar Benoordenhout en het
Winkelcentrum Mariahoeve. Een tele-

foontje de dag van tevoren (tussen
10.00 en 10.15 uur voor 'medische' ritten
en van 10.15 tot 11.15 uur voor overige rit-
ten) is voldoende om opgehaald en weer
thuis gebracht te worden. Het telefoon-
nummer van de wijkbus is 
070 – 347 74 98.  

Nieuwe wijkbus nog comfortabeler
De eind september in gebruik genomen nieuwe wijkbus biedt de passagiers meer
gemak en comfort. Een liftje maakt het instappen een stuk gemakkelijker en ook
over de vering van de Mercedes-bus zijn gebruikers enthousiast.

(Foto: Willem Verheijen)
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Wijkgenoot Jon Tarifa scoorde onlangs
met het nummer Don’t go een enorme hit
op internet. Ondersteund door een video
met beelden van president Obama was
het nummer eind november al meer dan 
31 miljoen keer bekeken op Facebook.

Op de Juliana van Stolberglaan krijgen fietsers tussen het Stuyvesantplein en de IJsclubweg meer ruimte op de
nieuwe snelle fietsroute die daar komt te liggen, maar ze blijven daar wel vlak naast het autoverkeer fietsen.
Daarom houdt het Wijkberaad Bezuidenhout vast aan een fietspad direct langs het trottoir, door een parkeer-
strook gescheiden van het autoverkeer.

Jon Tarifa maakt al jaren muziek. Eerst als
lid van een paar groepen en sinds 2011 als
soloartiest. Het vrolijke Don’t go schreef
hij in december 2015 en was meteen zijn
favoriete nummer. ‘Maar vlak daarna
kocht ik een huis, ging trouwen en op hu-
welijksreis, en dus bleef het even liggen.
Toen het tijd was voor de release, had ik
nog geen videoclip. ’ Via social media
vroeg hij mensen om filmpjes over ieder-
een die ze niet willen laten gaan. Dat le-
verde vier tot vijf filmpjes per dag op.
Uiteindelijk gebruikte hij een filmpje over

Barack Obama van Spiro, een video-editor
uit Albanië. En toen was het hek van de
dam, zeker toen de dochters van Obama
het filmpje op hun Facebook-pagina deel-
den. Tarifa: ‘Ik ken Spiro nog niet, in de-
cember ga ik hem opzoeken, maar sinds
zijn filmpje is het nummer op Spotify veel
vaker beluisterd en sta ik volgend jaar op
Festival Mundial in Tilburg. Onderhande-
lingen voor andere festivals en platencon-
tracten lopen nog, dus wie weet waar dit
toe leidt.’
In het dagelijks leven werkt Tarifa als com-

municatieadviseur bij een non-profit orga-
nisatie in Den Haag. In 1998, toen zijn
vader ambassadeur in Nederland werd
voor Albanië, kwam hij met zijn ouders in
Bezuidenhout wonen. ‘Nederland en Den
Haag bevielen me zo goed dat ik ben ge-
bleven voor mijn studie, toen mijn ouders
naar een volgend land verhuisden. Inmid-
dels hebben mijn vrouw en ik een huis in
de Rijklof van Goensstraat gekocht. Het
bevalt me hier prima.’

Door Marjon Damen

Na eerdere bezwaren tegen een fiets-
strook naast de rijbaan, beloofde de ge-
meente nog eens te kijken naar dit deel
van de sterfietsroute, waarlangs fietsers
straks snel van het centrum van Den Haag
naar Leidschenveen kunnen rijden. In een
nieuw voorstel maakt de gemeente de
fietsstrook iets breder, van 1.50 naar onge-
veer 2.05 meter, terwijl het autoverkeer
ruimte moet inleveren.
Maar het wijkberaad neemt daar geen ge-
noegen mee omdat een fietspad dat is ge-

scheiden van het autoverkeer veel veiliger
zou zijn. Daar wil de gemeente dan weer
niets van weten. Dit zou te veel geld kos-
ten en ten koste gaan van de bomen in de
middenberm van de Juliana van Stolberg-
laan. Ook het parkeren zou onveiliger wor-
den. Maar volgens het wijkberaad is het
eigen voorstel niet echt duurder en niet
nadelig voor het groen en voor het parke-
ren. 
Het wijkberaad heeft met een brief om-
wonenden naar hun mening gevraagd. De

helft kiest voor het plan van de gemeente,
de helft heeft liever een fietspad langs het
trottoir, dat dan wel smaller wordt. Het
woord is nu aan de gemeenteraad over dit
gedeelte van de sterfietsroute.

Door John Hermse

Sterfietsroute, wordt vervolgd

Bezuidenhouter scoort gigantische hit

Don’t go maakt van Jon Tarifa wellicht een blij-
vertje. (Foto: Koen de Lange)

Nieuwe wijkbus nog comfortabeler



BEZORGERS GEVRAAGD

Alle dagen
ontbijtje€  6,95

Incl. jus d’Orange en ko�e

ma/vr tot 12.00uur

zo tot 13.00uur

1e en 2e Kerstdag gesloten!

Nu verkrijgbaar! 
Maison Kelder 

Hazelnootgebak
 

13 smaken verse thee
Wij verzorgen al uw broodjes
Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen
Ook zondag geopend
 

 

Wij verzorgen al uw broodjes
Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen

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

7 dagen per week geopend !!!

International school

Special education
School voor dyslectie

Amalia Van Solmstraat 155
2595 TA  Den Haag

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

Koningin Sophiestraat 24a
2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Tarwekamp 3
2592 XG  Den Haag

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

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

Theresiastraat 43
2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67
www.verweykappers.nl

!"#$%$&'()*+%,$)&-#./0$1/*23&&'()#

Nederlands / Frans recht

Koninginnegracht 19
2514 AB ‘s-Gravenhage

444563&&'()#7.%,$)&589

 +31 (0)6 426 61 075
 info@bosscher-advies.nl

:#*:$#)$99)*23&&'()#

GROENEWEG
sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

TABAC&GIFTS

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
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Aanpak pleinen in Oost 

Schoolvoorbeeld van burgerparticipatie

Het begon in 2014 met een oproep van
wethouder Ingrid van Engelshoven tijdens
een workshop over de herinrichting van
het plein Hendrik Zwaardecroonstraat –
Stuyvesantstraat. De wethouder wilde
meer ideeën van de buurtbewoners. Een
aantal bewoners voelde zich aangespro-
ken en stelde dat bewoners niet alleen be-
trokken moesten worden bij de
herinrichting van één plein maar bij alle
pleinen in de wijk. Ze bundelden hun
krachten en richtten de werkgroep Pleinen
op. In twee jaar tijd wist deze werkgroep
bewoners te mobiliseren mee te denken
over de inrichting van 22 pleinen in Bezui-
denhout-Oost. Eind november zijn de ont-
werpen van de pleinen bijna gereed. 

Enthousiast
Melvin Kaersenhout, lid van de werkgroep
Pleinen, is trots op het resultaat. ‘Met een
uitgekiende aanpak heeft de werkgroep
aangetoond dat bewoners graag betrok-
ken willen worden bij de inrichting van de
verschillende pleinen. Samen met de be-
woners hebben we vooraf bij de gemeente
kunnen aangeven wat we willen, terwijl je
normaal gesproken achteraf kunt reage-
ren op plannen van de gemeente die je
meestal niet wilt.’ 
Vlak na de oprichting presenteerde de
werkgroep aan de gemeente haar idee om
met de bewoners van Oost over alle plei-
nen tegelijk na te denken. Dat initiatief
sloot niet alleen aan bij het project
Haagse Kracht waarmee de gemeente
burgerparticipatie wil bevorderen. Ook
raakten de gemeente zelf en de ontwer-
pers van het Ingenieursbureau Den Haag
zo enthousiast dat ze besloten om nauw
met de werkgroep te gaan samenwerken
om van het pleinenproject een succes te
maken.
Vervolgens mobiliseerde de werkgroep de
wijkbewoners met een reeks van activitei-
ten. Kaersenhout: ‘We zijn in het voorjaar
van 2015 begonnen met een drietal work-
shops. Deze werden goed bezocht en
gaven een eerste beeld van de wensen

over de inrichting van de verschillende
pleinen. Daarna hebben we een online en-
quête gehouden. Die leverde veel respons
op en zorgde ervoor dat mensen die niet
zo snel naar inspraakavonden gaan toch
hun mening konden geven. ‘Groen’ en ‘ver-
blijven’ kwamen als belangrijkste thema’s
voor de pleininrichting uit de bus.’

Pleingesprekken
Op grond van de uitkomsten van de work-
shops en de enquête maakte het inge-
nieursbureau de eerste schetsen voor de
pleinen. ‘Deze schetsen gaven zeer goed
weer wat wij hadden aangedragen; de ge-
meente heeft dus goed naar de bewoners
geluisterd’, vertelt Kaersenhout. ‘Nadat de
schetsen op een aantal punten nog waren
verbeterd, zijn samen met de gemeente
over de inrichtingsplannen voor de vijf
grotere pleinen dit najaar zogenoemde
pleingesprekken voor de bewoners gehou-
den.Tijdens die bijeenkomsten werd goed
duidelijk dat de inrichting van een plein
niet alleen de direct omwonenden aan-
gaat, maar ook de bewoners die even ver-
derop wonen. De belangen kunnen soms
tegenstrijdig zijn, maar ondanks dat was
het mooi om te zien dat bewoners veelal
meer rekening houden met het wijkbe-

lang dan met het individueel belang.’
De stand van zaken (eind november) na de
pleingesprekken is dat er overeenstem-
ming is over de herinrichting van vier van
de vijf pleinen. De gemeente verwerkt de
inbreng in een voorontwerp dat later ter
goedkeuring aan het gemeentebestuur zal
worden voorgelegd. Kaersenhout: ‘De be-
doeling is dat in het voorjaar de herinrich-
ting van het plein Hendrik Zwaardecroon-
straat – Stuyvesantstraat gereed is. Dit is
dan het eerste plein dat wordt opgeleverd.
Het zal een goed beeld geven van hoe de
andere pleinen er ongeveer uit komen te
zien. Over de herinrichting van het De Sil-
leplein is nog geen overeenstemming. Óf
het blijft ongeveer zoals het is, óf een van
beide rijrichtingen wordt opgeheven
waardoor het middenplein twee keer zo
groot kan worden. Alle partijen hebben af-
gesproken om begin volgend jaar een
proefopstelling te maken. Daarna wordt
de definitieve indeling bepaald.’

Ga voor meer informatie naar 
www.bezuidenhout.nl/pleinen/ 

Door Mark Hoogland

In het voorjaar is de herinrichting van het plein Hendrik Zwaardecroonstraat – Stuyvesantstraat klaar. Dit is het
eerste van de 22 pleinen in Bezuidenhout-Oost waarbij de bewoners vanaf het eerste moment hebben kunnen
meedenken over de inrichting. 



Het Beatrixkwartier is goed bereikbaar
met het openbaar vervoer en ligt ideaal
tussen de twee NS-stations CS en Laan
van NOI. Uit onderzoek is echter gebleken
dat de loopafstanden van het station naar
een kantoor in het Beatrixkwartier groter
worden ingeschat dan ze daadwerkelijk
zijn. Bovendien kennen mensen de weg
niet goed. Daarom is er een looproute-
kaart ontwikkeld die wandelaars de snel-
ste route naar de stations aangeeft. De
borden met de kaart staan bij de twee NS-
stations en in het midden van het Beatrix-
kwartier onder de halte van RandstadRail.
Verder is de kaart te vinden op 
www.lopeninhetbeatrixkwartier.nl. 

Langs de routes zelf wijzen wandelborden
de weg. 
Het idee is dat wanneer meer medewer-
kers en bezoekers lopend naar het gebied
komen, dit de levendigheid en duurzaam-
heid ten goede komt. Tegelijkertijd wor-
den daarmee files en parkeerdruk en
bovendien is lopen ook nog eens goed
voor de gezondheid. Om de werknemers in
het Beatrixkwartier daadwerkelijk tot
lopen aan te sporen, konden ze meedoen
met een actie om de looproutes te ontdek-
ken. De looproutes zijn een initiatief van
Green Business Club Beatrixkwartier en
Bereikbaar Haaglanden. Ze werden op 31
oktober geopend door wethouder Boude-

wijn Revis en Eveline Steenbergen, General
Manager van het WTC The Hague en be-
stuurslid van de Green Business Club Be-
atrixkwartier.

Beatrixkwartier loopt door 

De looproutekaart voor het station Laan van
NOI. Wist u dat het tegenoverliggend voormalig
ministerie van SZW misschien toch niet gesloopt
wordt? (Foto: Fred Geelen)

Binnenkort bestellen via de website van India Glory. 

Wij bezorgen in de volgende steden: Den Haag (Ypenburg), Delft, 

Leiden, Nootdorp, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer

Snack GUL 03

Ambulant Pedicure

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

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Tegen inlevering van deze bon grote kapsalon + blikje cola/
fanta op vertoon van deze bon geen 7 euro maar 6,50 euro.
Meerdere dagaanbiedingen. Fijne feestdagen gewenst. 
070-347 10 42 - www.snackgul03.nl - Pahudstraat 156 

MONTAGEBEDRIJF

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

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

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

Cornelis v/d Lijnstraat 128 b - 2593 CM  Den Haag
06 295 557 45

www.ariestweewielerservice.nl

Arie’s Tweewieler Service

reparatie van alle merken rijwielen
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Het Beatrixkwartier is de tweede kantoorlocatie van Nederland. Om de tienduizenden
mensen die daar werken te stimuleren het openbaar vervoer te nemen, werden op 
31 oktober een aantal snelle looproutes geopend. 
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Vuurwerk hoort bij Nieuwjaar als de kerst-
boom bij kerst. Gaat u knallend het
nieuwe jaar in, bedenk dan dat vuurwerk
niet alleen hartstikke mooi kan zijn, maar
dat het ook voor overlast kan zorgen en
dat je er lelijk je vingers aan kunt branden
of nog erger. Wij vertellen u waarschijnlijk
niets nieuws als we zeggen dat, om over-
last en ongelukken met vuurwerk te voor-
komen, het zaak is dat er verstandig en
goed mee wordt omgegaan.
Om te beginnen mag vuurwerk alleen
worden afgestoken op 31 december van
18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Verder is
het verboden om vuurwerk zoals sterre-
tjes, Bengaalse lucifers, knalerwten en ijs-
fonteintjes te verkopen aan personen
jonger dan 12 jaar.
Koopt u uw consumentenvuurwerk in het
buitenland dan is de eerste eis dat het
vuurwerk is goedgekeurd en voldoet aan
de Nederlandse wetgeving. Daarnaast
moet u de invoer ervan 48 uur van tevoren
digitaal aanmelden bij het Ministerie van
Infrastructuur & Milieu in Nederland.

Ook als u uw vuurwerk liever in Nederland
koopt, moet u erop letten dat dit is goed-
gekeurd en toegestaan. Niet alleen met
het oog op uw veiligheid en die van ande-
ren, maar ook omdat op het afsteken van
verboden vuurwerk een boete staat die al
snel kan oplopen tot 400 euro. Ben je bo-
vendien jonger dan 18 jaar, dan word je
doorverwezen naar HALT en kun je reke-
nen op 20 uur werkstraf. Bedenk hierbij
dat de straf behoorlijk kan oplopen, omdat
die geldt voor elk afzonderlijk stukje vuur-
werk dat is afgestoken. Let er bij het afste-
ken van legaal vuurwerkop dat dit alleen
is toegestaan binnen de bovengenoemde
tijden. Op iedere overtreding staat een
boete van 100 euro. Ben je jonger dan 18
jaar, dan krijg je bovendien een leer/werk-
straf van minimaal 6 uur.
Van een heel ander kaliber zijn de vuur-
werkbommen. Het maken, in bezit hebben
en laten ontploffen van dat soort vuur-
werk is een misdrijf. De betrokkenen krij-
gen in alle gevallen minimaal een
strafblad. Wij vertrouwen erop dat het

zover niet zal komen in Bezuidenhout en
wensen alle bewoners in de wijk alvast
een veilig en gelukkig 2017. 

Ernst Käuderer en Hans van der Linde

‘U heeft ongelofelijk veel lezers’, vertelt
Christian van der Linden na het bericht in
het vorige nummer van Bezuidenhout
Nieuws dat Restaurant Christian gaat slui-
ten. ‘Ik werd suf gebeld door mensen met
de vraag of ze de week erop nog wel bij
ons konden komen eten.’ Volgens Van der

Linden hoeven klanten daar de komende
tijd zeker niet voor te vrezen. Zijn restau-
rant aan de Laan van Nieuw Oost-Indië
staat weliswaar in de verkoop, maar de er-
varing leert dat het daarna nog minstens
acht maanden kan duren voordat een
koper zich aandient. Dat dit ook wel eens

eerder het geval kan zijn, wil hij niet ont-
kennen, maar eind november had zich nog
niet één kandidaat gemeld en met de
kerstdagen is Christian normaal open voor
lunch en diner. Daarnaast staat er in ja-
nuari een reservering voor een grote partij
die het restaurant zeker nog wil bedienen.
‘Ik heb geen haast’, zegt Van der Linden.
‘Het gaat goed met de zaak, maar na
twaalf jaar zesenhalve dag per week wer-
ken, wil ik wel eens wat anders.’ Over hoe
zijn toekomst eruit ziet, wil hij pas naden-
ken als er een koper is gevonden. ‘Ik heb
nog geen concrete plannen.’ Dat het weer
iets in de horeca wordt én in Den Haag wil
hij echter niet ontkennen.

De wijkagent over 

Vuurwerk 

Restaurant Christian (nog) niet dicht

Bezuidenhout heeft twee wijkagenten: Ernst Käuderer en Hans van der Linde. Zij zijn de schakel tussen wijkbewoners en 
politie als het gaat om veiligheid. In deze rubriek vertellen zij hoe u uw eigen veiligheid en die van anderen 

zoveel mogelijk kunt waarborgen. 

Ernst Käuderer (links) en Hans van der Linde.
(Foto: Willem Verheijen)



Huis verkopen?

De Eerensplein 8 Den Haag

+31 (0)70 30 40 141

www.are.nl

Door opleving huizenmarkt 
behoefte aan nieuwe en 
leuke woningen in de verkoop

Nieuwe woningen worden 
ook snel weer verkocht

Voor woningen met 
achterstallig onderhoud 
ook de juiste oplossingen

Heldere presentatie en 
professionele foto’s Funda

We komen graag vrijblijvend 
langs voor een gratis 
waardebepaling

Eerlijke courtage 
en lage opstartkosten

De makelaar in het Bezuidenhout
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Ruim 10 kilo afval, dat is wat een gemiddeld Nederlands huishouden per week produceert. Dat kan minder,
vinden Duurzaam Den Haag en afvalverwerker ROVA en daarom startten ze het project 100-100-100. Daarin
gaan 100 huishoudens de uitdaging aan om in 100 dagen naar een 100 procent afvalvrij huishouden te gaan.
De aftrap was op 31 oktober met 200 Haagse huishoudens.

Ook in Haagse Hout doet een aantal
mensen mee aan deze uitdaging. Bezui-
denhouter Marjolein van den Tweel: ‘Ik
doe mee omdat ik bewust bezig wil zijn
met wat je verbruikt in onze heden-
daagse consumptiemaatschappij om zo
- hopelijk - een positief effect op het mi-
lieu te hebben.’ In haar huishouden be-
tekent dat nu vooral goed recyclen van
afval en slim omgaan met restjes eten.
‘Het is heel makkelijk om minder restaf-
val over te houden door strikt te schei-

den. Veel moeilijker is het om daadwer-
kelijk het afval wat je in huis haalt te
verminderen door anders in te kopen.’ Ze
heeft nog wel wat tips voor anderen:
‘Wees vooral bewust van wat voor afval
je daadwerkelijk in huis haalt. Als je niet
twee keer hetzelfde wilt eten, omdat je
een rest van je maaltijd overhebt, zorg
dan dat je goed je ingrediënten van te-
voren afmeet. Losse ingrediënten die
over zijn, kan je namelijk makkelijk tot
een ander gerecht omtoveren.’ De deel-

nemers in Haagse Hout hebben inmid-
dels een eerste bijeenkomst gehad
waarbij van allerlei overgebleven eten
samen een heerlijke maaltijd werd be-
reid. Binnenkort volgen een compost-
workshop en een bezoek aan de Haagse
Milieucentrale.
Na drie weken deelname stond de score
onder de Haagse deelnemers op gemid-
deld 2,2 kilo afval per huishouden. 

Evelien ter Meulen

Duurzaam Bezuidenhout

Afvalvrij leven begint bij jezelf

Zonnepanelenpark
Groen Hofzicht 
stap dichterbij

Coöperatie Groen Hofzicht no-
teerde op 22 november jl. een vol-
gende mijlpaal in haar nog jonge
geschiedenis: de ondertekening
door de deelnemers van de Leden-
overeenkomst. Locatie was het
Aegon-hoofdkantoor in Maria-
hoeve. Op de daken van dit ge-
bouw realiseert de coöperatie
samen met de verzekeraar een
zonnepanelenpark bestaande uit
539 panelen voor 60 huishoudens.
Het zonnepanelenpark zal in de
eerste 15 jaar een CO2 reductie op-
leveren van ongeveer 970.000
ton. De beoogde oplevering is nog
voor het eind van dit jaar. De in-
schrijving voor dit project is geslo-
ten. U kunt zich wel opgeven voor
de wachtlijst via groenhofzicht
@gmail.com. Zie voor meer infor-
matie: www.groenhofzicht.nl

Met een geschatte (netto-)opbrengst
van 8.000 kWh per jaar gaan de dertig
zonnepanelen op het dak van het pavil-
joen waarschijnlijk de energiebehoefte
van het pand dekken. Wat meer wordt
opgewekt, neemt de energieleverancier
weer af. 
Om het energieverbruik zo laag mogelijk
te houden, is in de publieksruimte om te
beginnen gekozen voor infraroodverwar-
ming. Daarbij zijn over de gehele voor-

en achterwand (elk ongeveer 7 meter
lang en 3 meter hoog) verwarmingsmat-
ten achter de houten muurpanelen ge-
plaatst. Infraroodverwarming is
ongeveer 20 procent energiezuiniger
dan andere verwarmingssystemen en
verwarmt net als de zon door straling. 

Kijk voor meer details op 
http://bezuidenhout.nl/duurzaam/

Bezuidenhut, 
duurzame vitrine van Bezuidenhout

Door werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

Laat de zon maar schij-
nen, ook op de zonnepa-
nelen van de
Bezuidenhut. (Foto: Fred
Geelen)

Dertig zonnepanelen, infraroodverwarming, overal led-verlichting en natuurlijk
HR++-glas. De Bezuidenhut, het op 5 oktober geopende, energieneutrale paviljoen
op het Spaarwaterveld, wordt de duurzame vitrine van Bezuidenhout.
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De meeste activiteiten zullen plaatsvinden in het Wijkcentrum Bezuidenhout-West,
Jan van Riebeekplein 90. Wilt u aan een of meerdere activiteiten deelnemen? Houd
dan voor meer informatie de Facebook-pagina van het wijkcentrum in de gaten, let
op de posters in de wijk, of loop even binnen bij het wijkcentrum. Heeft u zelf nog
een idee voor een leuke activiteit? Neem dan contact op met Helen Baun of Jaap de
Wit via 070-205 2550.

Op woensdag 21 december wordt er op-
nieuw een kerstdiner georganiseerd in het
Wijkcentrum Bezuidenhout-West. Het
kerstdiner van verleden jaar, waaraan on-
geveer veertig wijkbewoners deelnamen,

was een groot succes. Ook nu is Jumbo de
sponsor. De supermarkt levert gratis de in-
grediënten waarmee vrijwilligers een
heerlijke maaltijd bereiden. Dit jaar is er
zelfs plek voor vijftig wijkbewoners. Bent

of kent u iemand die vanwege eenzaam-
heid of financiële situatie graag een vorkje
mee prikt? Aanmelden kan via Helen Baun
en Jaap de Wit: 070-205 2550.

Bezuidenhout-West Nieuws
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December staat bol van activiteiten in West

Gratis kerstdiner op 21 december

De maand december staat bol van de activiteiten in Bezuidenhout-West. Denk aan het maken van kerst- en
nieuwjaarskaarten, het versieren van kaarsen en het maken van kerstkransen voor op de voordeur. Speciaal voor
jongeren zijn er tal van sportactiviteiten, zoals panna (een vorm van straatvoetbal) en een basketbaltoernooi.

Mobiele Servicepunt Bezuidenhout-
West vaker bereikbaar
Begrijpt u een brief van de overheid niet? Heeft u vragen op het gebied van zorg,
welzijn, jeugd of werk? Wilt u een zorg- of huurtoeslag aanvragen, maar weet u
niet hoe? Zoekt u leuk en zinvol vrijwilligerswerk? Voor al dit soort zaken kunt u te-
recht bij het Mobiele Servicepunt in het wijkcentrum Bezuidenhout-West aan het
Jan van Riebeekplein. Het servicepunt is sinds kort open op maandagmiddag,
woensdagmiddag en de gehele donderdag. Voorheen was dat op woensdagoch-
tend en donderdagmiddag. Een afspraak maken met het servicepunt kan via een
medewerker in het wijkcentrum.

Wilt u meer informatie? Bel dan Jaap de Wit of Helen Baun: 070 – 205 2550.

Oliebollen eten 
op oudejaarsdag
Bij oudejaarsdag horen natuurlijk olie-
bollen. Op zaterdag 31 december vanaf
13.00 uur bakt Helen Baun ze samen
met vrijwilligers in het Wijkcentrum
Bezuidenhout-West. Iedereen is wel-
kom om gratis een oliebol en warme
chocomel te komen nuttigen én een
gezellig praatje te maken met andere
wijkbewoners.
Een dag eerder, op vrijdag 30 december,
staat het wijkcentrum vanaf 13.00 uur
geheel in het teken van Oudhollandse
spellen. Zin om mee te doen? Kom ge-
zellig langs en neem zelf een (bijzon-
der) hapje mee.

Gezellig samen kerstkransen maken.

Kom spelen bij het Haags Hopje
Fietsen, skeeleren of toch steppen? Al zes-
tien jaar lang stimuleert het Haags Hopje
buitenspelen door speelgoed beschikbaar
te stellen op het Hendrick Hamelplant-
soen. Vele kinderen leerden daar fietsen
dankzij de hulp van vrijwilligers zoals
Ramon Bhaggoe. Hij is een echte kinder-
vriend en weet hoe het is om van huis uit
niet veel te hebben. In zijn jeugd ver-
maakte hij zich door zijn eigen speelgoed
te maken. Van blikjes en stukjes hout

maakte hij autootjes. Die handigheid komt
goed van pas bij het Haags Hopje waar hij
al dertien jaar helpt met het repareren van
speelgoed. Voornamelijk fietsen, want dat
is het populairste speelgoed bij de uitleen.
Benieuwd geworden? Het Haags Hopje
aan het Hendrick Hamelplantsoen is open
van maandag t/m vrijdag van 14.00-17.00
uur (woensdag vanaf 13.00 uur).

Ramon Bhaggoe van het Haagse Hopje 
(Foto: Willem Verheijen)
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Op de Grotiusplaats, net naast Bezuiden-
hout-West, zijn plannen voor de bouw van
175 woningen en een 30.000 m² groot
hotel (zie pagina 5). Een aantal bewoners
heeft zich opgegeven om over deze ont-
wikkelingen en de gevolgen voor West
mee te denken.
Uit de inhoud van de ideeënbus blijkt dat
bewoners gezondheid en sport belangrijke
onderwerpen vinden om ook in 2017 aan
te werken. Andere wensen zijn een betere

toegankelijkheid van de wijk, een oplos-
sing voor het parkeerprobleem, en meer
afval- en hondenpoepbakken in de strijd
tegen de hondenpoep.
Verder wordt het idee geopperd om op
Wereldlichtjesdag (11 december) de ver-
lichting in de boom op het Jan van Rie-
beekplein aan te steken. 
Ook heeft de gemeente al diverse sugges-
ties ontvangen voor een naam voor het
spoorpark dat in december klaar moet

zijn. Daarnaast wordt gemeld dat de oude
schutting van het Haags Startstation Eras-
muslijn (HSE) opnieuw wordt geplaatst.
Waar is nog niet duidelijk, wel zijn er ver-
schillende voorstellen gedaan, zoals bij de
Kids-city, het Schenkviaduct of een andere
entree van de wijk.
Met de aanwezige bewoners is afgespro-
ken om volgend jaar vier keer bij elkaar te
komen. Daarnaast zal het stadsdeel de be-
woners per nieuwsbrief op de hoogte hou-
den.

Zelfbewust blikt een elegant negentiende-
eeuws geklede man de toeschouwer aan.
De duim van zijn linkerhand steekt ietwat
nonchalant in de zak van zijn vest, terwijl
de rechterhand kordaat een bulldog aan
de riem houdt. Het tweetal staat parman-
tig voor een deur die omlijst is met rijk ge-
decoreerd stucwerk. Alles is zo levensecht
geschilderd dat de man en de hond elk
moment in beweging lijken te kunnen
komen.

Lex van der Werff, die al 49 jaar in Bezui-
denhout woont, kijkt elke dag met veel
plezier naar de muurschildering. Helemaal
toeval is het niet dat hij dit uitzicht heeft,
Van der Werff heeft namelijk zelf de aan-
zet tot dit kunstwerk gegeven. ‘Enkele
jaren geleden werd er een oproep gedaan
of iemand leuke ideeën had om Bezuiden-
hout-West op te vrolijken. Aangezien het

viaduct waar ik tegenover woon er verre
van aantrekkelijk uitzag, was mijn idee het
wat meer aanzien te geven door er een
muurschildering op te laten maken.’ Van
der Werff wist ook al meteen welke schil-
der voor dit project in aanmerking zou
kunnen komen. In zijn eigen huis heeft hij
namelijk meerdere wandschilderingen van
de kunstenaar Lucien Olschansky. Zo lijkt
de badkamer met de realistisch geschil-
derde Romeinse zuilen net een vakantie-
oord en waan je je in het toilet in een
heuse jungle. 

Inspiratie
De muurschildering van Olschansky werd
op 10 mei 2014 onthuld. Waar de kunste-
naar zijn inspiratie voor de schildering op
de muur van het Schenkviaduct vandaan
heeft, kan Van der Werff niet zeggen. De
man met de hond doen hem zelf denken

aan een stel dat de buurt bewaakt en de
link met het Buurtpreventieteam is snel
gelegd. Waar het idee van de gevel van-
daan komt, weet hij wel. ‘Die is geïnspi-
reerd op de gevel van een villa die in 1892
is gebouwd door de architect Mutters ju-
nior. Het pand, dat ongeveer stond op de
plek waar nu Nieuw Babylon ligt, heeft
jammer genoeg het bombardement van 3
maart 1945 niet overleefd.’
Als het aan Van der Werff ligt, is het kunst-
werk voor zijn deur niet het laatste en
komen er meer kunstwerken op het
Schenkviaduct. De schetsen liggen al klaar.
Zeker nu duidelijk is dat het viaduct voor-
lopig blijft, is er volgens hem weer ruimte
voor meer kunstzinnige initiatieven. En
niet alleen voor het viaduct. Want inmid-
dels broedt Van der Werff weer op een
idee voor een schildering in zijn woonka-
mer. 

Door Sauvine Vos

Gratis kerstdiner op 21 december

Bezuidenhout-West denkt mee

Op de Schenkkade langs het viaduct bevindt zich een bijzonder kunstwerk. Lex van der
Werff kijkt er vanuit zijn woning dagelijks met veel plezier op uit: ‘Regelmatig staan
hier groepjes toeristen en kantoormensen stil om er foto’s van te maken en eraan te
voelen, want het lijkt net echt.’

Het stadsdeelkantoor Haagse Hout wil graag van de bewoners van Bezuidenhout-West
weten welke onderwerpen in 2017 aangepakt moeten worden. Vijftien bewoners zijn op
de uitnodiging van stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard ingegaan om op 24 novem-
ber in het Wijkcentrum Bezuidenhout-West mee te praten. 

‘Kunstwerk geeft 
Schenkviaduct aanzien’

De muurschildering van Lucien Olschansky.
(Foto: Koen de Lange)



‘Een mooie eerste stap’, vindt Lyon Ro-
mijnders van Energie van Hollandsche
bodem. ‘Het daagt ons uit om in 2017
flink door te pakken, om nog meer men-
sen te informeren en te enthousiasme-
ren dat je eigen stroom opwekken met
zonnepanelen in het zonnepark leuk en
heel eenvoudig is. Geen gedoe op eigen
dak, maar toch in de buurt. De deelne-
mers kunnen er straks naartoe fietsen
en hun zonnepanelen zien liggen ‘bak-
ken’ in de zon.’

Nu meedoen vanaf twee zonnepanelen
Bewust omgaan met energie en een 
positieve bijdrage leveren aan de eigen
leefomgeving leeft in Bezuidenhout. Tij-
dens de bijeenkomst werd duidelijk dat
aardig wat bewoners al een lage ener-
gierekening hebben, maar toch graag
mee willen doen in Zonnepark ’t Oor.
Energie van Hollandsche bodem heeft
daarom besloten om in dit project de
minimale investering van vier panelen
te verlagen naar tweezonnepanelen. 

Waarom nu al inschrijven?
‘We kunnen ons goed voorstellen dat
veel mensen zich afvragen waarom nu
al inschrijven, terwijl het zonnepark pas
eind 2017 gerealiseerd gaat worden. Dat
heeft te maken met het volgende: met
uw inschrijving reserveert u alvast uw
zonnepanelen zonder dat u direct er-
gens aan vastzit. Het geeft ons een
goede indicatie hoeveel zonnepanelen
er waarschijnlijk verkocht gaan worden
in dit project. De zonnepanelen die niet
verkocht gaan worden, exploiteren we
zelf. Om die zonnepanelen zelf te kun-
nen exploiteren, moeten we nu al en-
kele maatregelen gaan treffen, zodat we
het hele zonnepark eind 2017 kunnen
realiseren.’

Zoemen en blaten
In Zonnepark ’t Oor krijgen ook de flora

en fauna ruim aandacht. Romijnders: ‘In-
middels hebben uit Den Haag en omge-
ving twee enthousiaste imkers
aangegeven bijenkasten te willen plaat-
sen, en een lokale schaapherder wil zijn
schapen het gras onder en naast de pa-
nelen laten begrazen. Daar worden wij
heel opgewekt van.’

Help mee
Hoe leuk zou het zijn als Zonnepark
‘t Oor aan de Loolaan helemaal vol met

zonnepanelen komt door uw deelname
en die van uw buurtgenoten? U kunt dit
mede mogelijk maken door dit project
bij uw straat- en buurtgenoten onder de
aandacht te brengen, zodat ook zij hun
energierekening kunnen verlagen.

Voor meer informatie kijk op onze site
www.evhb.nl (waar zijn we). 
Volg ons ook op Facebook:
facebook.com/evhb.nl

De beste energie wekt u zelf op
Ruim veertig bewoners bezochten donderdagavond 6 oktober de eerste informatiebijeenkomst over het toe-
komstige Zonnepark ’t Oor aan de Loolaan. De interesse om deel te nemen begint op gang te komen. Inmiddels
zijn er meer dan zestig inschrijvingen bij Energie van Hollandsche bodem geregistreerd.
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Voordelen van deelname
n U wekt uw eigen 100% groene stroom op.
n U verlaagt uw energierekening.
n U heeft geen gedoe op eigen dak.

Feiten op een rijtje
n In het park komen 5.888 zonnepanelen. 
n Postcoderoos: Zonnepark ’t Oor is een zogenaamd postcoderoosproject (PCR).

De PCR is ontstaan uit het Energieakkoord van 2013 en wordt bepaald door
het postcodegebied waarin de zonne-installatie ligt. De PCR omhelst alle aan-
grenzende postcodegebieden. Deelnemers die binnen de PCR wonen, profite-
ren naast de prijs voor de hun opgewekte stroom van een korting op de
energiebelasting. Deze korting zal worden verrekend op de nota bij de desbe-
treffende energiemaatschappij.

n Voor Zonnepark ’t Oor aan de Loolaan komen bewoners van de volgende post-
codes in aanmerking: 2244, 2245, 2511, 2514, 2591, 2592, 2594, 2595 en 2596.

n Ook ondernemers met een kleinverbruiker-aansluiting tot 10.000 kWh per
jaar mogen meedoen. Mits actief in het postcodegebied

Impressie van het toekomstige zon-
nepark. Naast de zonnepanelen is er
ook ruim aandacht voor de flora en
fauna. (copyright EvHb) 
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Op de vijvers in het Haagse Bos, de Molen-
sloot en de Schenk, overal waar in de win-
ter het ijs dik genoeg was, bonden
Bezuidenhoutse schaatsliefhebbers al in
een ver verleden de ijzers onder. Voor het
beheer en het onderhoud van die schaats-
gelegenheden zorgde vanaf 11 februari
1891 de Zuid-Hollandsche IJsvereeniging. 
Met de toenemende belangstelling voor
het schaatsen in Bezuidenhout besloten
elf wijkbewoners op 14 juni 1907 de Ver-
eeniging Haagsche IJsclub op te richten.
Het doel: de aanleg van een eigen, afgeslo-
ten en veilige ijsbaan. Met de eigenaar van
een grote lap grond werd overeengeko-
men dat het terrein ten noorden van de
Molensloot, langs de huidige Carel Rei-
nierszkade tussen de Bezuidenhoutseweg
en de Schenk, in de vorstperioden onder
water mocht worden gezet. 

De weergoden waren de ijsclub welgezind.
Al meteen de eerste winter vroor het dat
het kraakte en op 31 december 1907 kon
het gebied als ijsbaan in gebruik worden
genomen. Niet alleen actieve schaatsers
beleefden hier plezier. Veel bekijks trokken
vooral ook de georganiseerde schaatswed-
strijden en de door muziekkorpsen bege-
leide gekostumeerde ijsfeesten. Zelfs
koningin Wilhelmina en prinses Juliana en
later ook Juliana’s dochters werden regel-
matig gesignaleerd tijdens deze winterse
volksvermaken. 

Uitbundig schaatsvermaak
Naast de gewone schaatsbanen waren er
op de ijsvlakte speciale plekken voor hard-
rijders en ijshockeyers en kinderen konden
zich uitleven op krabbelbanen. De uitbun-
dige sfeer op het Bezuidenhoutse ijs werd
mede bepaald door de muziek van piere-
menten (grote straatorgels) en kleurrijk
bevlagde koek-en-zopies die zorgden voor
warme soep of chocolademelk. Schaatsen-
slijpers, politieagenten en eerste hulpver-
leners boden waar nodig hun diensten
aan.
Het door de ijsclub georganiseerde win-
terse vermaak was uniek In Den Haag.
Nergens anders bestond de mogelijkheid

de schaatssport op zoveel manieren te be-
leven. Het succes vertaalde zich in een
snelle groei van het aantal clubleden. Tien
jaar na de oprichting waren dat er 4.500;
leden, die ook nog eens 7.000 huisgenoten
of bekenden mee de baan op namen.
Met de Tweede Wereldoorlog en de na-
sleep daarvan taande ook de belangstel-
ling voor de Bezuidenhoutse ijsclub. De
genadeklap volgde toen de gemeente Den
Haag het schaatsterrein in 1953 opkocht
voor de ontwikkeling van Mariahoeve. In
de strenge winter van 1956 bonden lief-

hebbers er voor het laatst de schaatsen
onder. Nog voor het einde van het nieuwe
jaar streek de Haagsche IJsclub de vlag, die
daar tot plezier van talloze Bezuidenhou-
ters een halve eeuw had gewapperd.
Niets herinnert meer aan het roemrijke
verleden van de schaatsorganisatie. Be-
halve dan het kleine verbindingsstukje
tussen de Schenkkade en de Boekweit-
kamp, de IJsclubweg.

Door Carel Wiemers (tekst en illustratie)

Een vergeten schaatstraditie in Bezuidenhout
Bezuidenhout kende tot het midden van de vorige eeuw lange tijd jaarlijks terugkerende schaatsevenementen.
Aan die traditionele ijspret kwam abrupt een einde toen de gemeente besloot om Den Haag uit te breiden met
Mariahoeve.

Verleden jaar maakten ongeveer 2.400 kinderen gebruik van de 
schaatsbaan die enkele jaren geleden door het Wijkberaad Bezuidenhout is aange-
schaft. Geen schaatsen? Geen probleem, er zijn ongeveer veertig paar schaatsen in
kinder- en volwassen maten die gratis kunnen worden geleend. Schaatsen op de
schaatsbaan is gratis, maar dat kan alleen met de hulp van een groot aantal vrijwil-
ligers. Die zijn nodig voor de op- en afbouw (gepland op 8-10 en 30 december, en op
2 en 28 januari). Verder is er ondersteuning gewenst bij het eindfeest op 21 januari.
En als de baan in de maanden december en januari open is, moeten er natuurlijk
toezichthouders zijn. 
Wilt u meehelpen (al is het maar één keer; elke bijdrage is welkom) om van de
schaatsbaan ook dit jaar weer een succes te maken, meld u dan aan via 
ijsbaantje@bezuidenhout.nl.

Vorst of geen vorst, ook dit jaar kan in Bezuidenhout weer 
worden geschaatst. Van 10 tot 29 december op het pop-up park 
aan de Prinses Beatrixlaan en van 2 tot 27 januari op het 
Spaarwaterveld. 

Bezuidenhout on Ice



www.mbgbouwtechniek.nl

Marco de Ruijter
T 06 46 71 30 66

Dwarskade 33
2631 NA  Nootdorp

Bij ons kunt u terecht voor alle
bouwtechnische oplossingen.



29

nummer 54 - december 2016 -www.bezuidenhout.nl

Did you 
know that…
� � �  youth circus Circaso gives circus
lessons in PuntZuid, Van Heutszstraat
12? Children 8 to 12 years old can learn
to walk on a ball, ride on a one-wheel
bike, play diabolo, do acrobatics and
more. Info: www.circaso.nl

� � �  the Dutch public has voted the
National Park Dutch Dunes to be the
most beautiful nature reserve in the
Netherlands? The Hague Forest
(Haagse Bos) is a part of this area.

� � �  Food Bank Foundation
Neighbours is happy to receive your
Christmas gift in order to help other
people? Every week The Food Bank
distributes 200 food parcels in Bezui-
denhout, Mariahoeve, Leidschendam
and Voorburg. About ten packets go
to residents in Bezuidenhout. See also
www.stichtingburen.nl

� � �  the Hoogvliet building in the
Theresiastraat has been nominated
for the Hague Monument Prize 2016?
The theme this year is 'reuse'.

� � �  Bezuidenhout was bombed in a
tragic incident on 3 March 1945?
Much of the neighbourhood lay in
ruins, hundreds of people lost their
lives or were wounded as a result, and
thousands lost their homes. You can
take a historic walk through the
neighbourhood that shows you the
past as well as the present. The route
contains thirteen locations where you
can use your phone to scan the sign
and immediately receive additional
information, now also in English,
about what happened there. There is
also a special section for children,
where they can play a quiz.

For more news check
www.bezuidenhout.nl

Talking trash with your neighbors

Festival of Lights. December 14th,
2:00pm-5:00pm, Stuyvesantplein
Everyone is invited to celebrate the Fes-
tival of Lights, with activities such as
making light pots (bring your own pot!),
Christmas cards and more. Delicious
‘oliebollen’ and hot chocolate will be of-
fered at no charge!

PuntZuid Holiday Celebration. Decem-
ber 15th, 5:00pm, Van Heutszstraat 12
PuntZuid’s holiday event will feature a
Christmas choir, a storyteller and plenty
of activities for children. Free pea soup,
glühwein and hot chocolate available.

Christmas Market, December 21st,
1:00pm-7:00pm, Stuyvesantplein. 
Over twenty stalls with diverse gifts
and a variety of activities. 

Merry Christmas in the district

On Halloween night I did
something kind of scary. I
signed up to take Sustai-
nable The Hague’s 100-
100-100 trash free
challenge—100 house-
holds going 100 days
100% trash-free. The chal-

lenge was so popular that more than
two hundred households enlisted. Alt-
hough ‘no trash’ is quite a challenge,
the main idea is to re-think everything
about how you shop, how you cook and
consume and what you can recycle, all
in an effort to minimize or eliminate
the creation of waste. 
I’m not the only Bezuidenhouter to
participate. There’s a whole group of us
and we talk trash on a daily basis.
We’ve Whats App’d about everything
from recycling toothpicks (they go in
the vegetable and fruit bin) metal
bottle caps (by the plastic), making
your own housecleaning products to
the pros and cons of reusable diapers. 

We have combined our left over fruits
and vegetables to make a four-course
dinner together at a Bezuidenhout kit-
chen, shared tips on where to purchase
food items with the least amount of
packaging (Joe’s Groenten en Fruit and
Vishandel Bezuidenhout to name a
few) and are planning a local compo-
sting workshop. Who knew trash could
be such a stimulating social topic?
December is like a month-long, trash-
generating marathon: Sinterklaas, holi-
day parties, gift giving, Christmas, New
Years. My desire to give into impulsive
shopping has yet another criterion: Is it
waste free? I will be relying on my Be-
zuidenhout group to help me through
these trash-trying times. More info: Be-
zuidenhout Zero Waste on Facebook or
Duurzaamdenhaag.nl

By Kristin Anderson 
www.authorkristinanderson.com



TIMBER
INSTALLATIE EN ONDERHOUDSBEDRIJF

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

Loodgieterswerk
Dakwerk
CV Installatie
Verbouwingen
Totaal onderhoud

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

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

 

Vanaf 6 december zijn onze heerlijke kerstijstaarten weer te

bestellen. Om het feest compleet te maken kost 1 liter ijs

op 24 december 10 euro!

Iedere zaterdag verkopen wij ook oliebollen! En op 30 & 31

december uiteraard ook oliebollen en appelbeignets.

Kom vast proeven en bestel u oliebollen voor oudjaarsdag

zodat u op die dag niet in de rij hoeft te staan.

Theresiastraat 41 - 2593 AA  Den Haag - 070 4158757

www.ijssalonluciano - lucianosdenhaag@gmail.com

MEESTERLIJK IJS
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

Mijn naam is Sandra. 

Thuis & mobiele kapper

0 7 0 - 3 5 4 6 6 0 0
Garage - te huur
Bezuidenhout

Voor al uw haar & gezichtsbehandeling
wenkbrauwen verven & epileren ook met touw
pedicuur & manicure. Volgens afspraak, 
Tel 070 4065243 - M 0647200047
Cornelis Speelmanstraat 37, 
2595 XJ  Den Haag - Bezuidenhout -west

Laylo
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Mijn Piet

Ik zet nog altijd mijn schoen. Ik weet
het, ik weet het, ik ben er veel te oud
voor, maar ik kan het echt niet laten. Ik
groeide op in een jaren zestig nieuw-
bouwwijk, met centrale verwarming en
één schoorsteen voor ons hele rijtje die
een eind verderop stond te roken. Onze
schoen zetten we onder de cv in de ach-
terkamer en altijd zaten er pepernoten
in, en een chocoladeletter of een snot-
kikker. Zelfs zonder schoorsteen en
haard! Er kwam heel wat bij kijken om
te geloven dat een zwarte piet die
schoen eigenhandig had gevuld, maar
mijn geloof was groot en ik was heel
braaf.
Maar armoedig was het wel, mijn kin-
derschoen bij die radiator. Wat was ik
blij dat mijn huis in Bezuidenhout een
haard met een schoorsteen had. Einde-
lijk! Ik zag mijn kans schoon. Ik ben er al
heel lang achter dat Sinterklaas niet be-
staat, maar de goedheiligman is zo goe-
dertieren dat je helemaal niet in hem
hoeft te geloven om zijn zegen te ver-
dienen en snotkikkers en chocoladelet-
ters in je schoen te krijgen, ook al is die
dan maat 42.

De eerste keer dat ik in mijn nieuwe
huis, voor mijn haard, mijn schoen zette,
vond ik ’s ochtends iets bijzonders, naast
een paar pepernoten en een sinter-
klaasje van taaitaai. Uit mijn schoen
stak een envelopje. Een persoonlijke
groet van de Sint? Een cadeaubon? 
Ik stak een pepernoot in mijnmond en
scheurde de envelop open. Het eerste
wat ik zag: de brief was ondertekend
door Piet, en niet zo maar een Piet maar
de chef-piet van het Bezuidenhoutse
pietengilde. Natuurlijk wenste de Piet
mij prettige feestdagen. Maar hij had
ook een verzoek: of ik alsjeblieft goed de
schoorsteen wilde vegen. Alsjeblieft, laat
de schoorsteenveger elk jaar langsko-
men want de schoorstenen in Bezuiden-
hout kunnen nog wel een veegbeurt
gebruiken: de pieten staan meestal pik-
zwart van al dat roet weer op het dak.
Schoorsteen vegen: goed dat de piet mij
erop wees. Die cv van ons hoefden we
alleen zo nu en dan bij te vullen, maar
een schoorsteen moet je schoonhouden,
ook om het gevaar van schoorsteen-
brandjes te verkleinen. 
Geen idee natuurlijk welke van al die Be-
zuidenhoutse pieten bij mij door de
schoorsteen komt: piet blijft anoniem.
Maar mocht ik in onze wijk eens een
piet met een paar roetvegen in zijn ge-
zicht tegenkomen, dan denk ik toch stie-
kem: dat is misschien wel mijn Piet.

Wist u dat…
� � �  Jeugdcircus Circaso sinds sep-
tember circuslessen geeft in PuntZuid,
Van Heutszstraat 12? Kinderen van 8 tot
en met 12 jaar leren er lopen op een bal,
eenwielfietsen, jongleren, diabolo, acro-
batiek en nog veel meer. Meer info:
www.circaso.nl

� � �  de Christus Triumfatorkerk dit
jaar betrokken is bij de organisatie van
de kerstnachtdienst in de Grote of Sint-
Jacobskerk? De dienst vindt plaats op
24 december om 22.00 uur.

� � �  Nationaal Park Hollandse Duinen
door het publiek is verkozen tot mooi-
ste natuurgebied van Nederland? Het
Haagse Bos is ook onderdeel van dit ge-
bied. 

� � �  als u een kerstpakket over hebt,
de Voedselbank Stichting Buren dit
graag ontvangt om er andere mensen
mee te helpen? De voedselbank ver-
deelt wekelijks zo’n 200 voedselpakket-
ten in Bezuidenhout, Mariahoeve,
Leidschendam en Voorburg. Ongeveer
tien pakketten gaan naar bewoners in
Bezuidenhout. Zie ook www.stichting-
buren.nl

� � �  de architect Wilhelmus Bernar-
dus van Liefland (1857-1919) een groot
aantal stratenplannen van Bezuiden-
hout heeft ontworpen? Onlangs ver-
scheen er een boek over de architect
met, volgens de auteur Peter van Dam,
‘uniek materiaal met betrekking tot Be-
zuidenhout’. 

� � �  wethouder Joris Wijsmuller gaat
kijken naar de mogelijkheid de garage
van het voormalig ministerie van SZW
open te stellen voor omwonenden?

� � �  stadsdeelwethouder Ingrid van
Engelshoven de gemeentepolitiek ver-
laat voor de landelijke politiek? 

� � �  het pand van Hoogvliet aan de
Theresiastraat is genomineerd voor de
Haagse Monumentenprijs 2016? Het
thema dit jaar is ‘herbestemming’.

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

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout nodigt u als vrijwilliger, 
bewoner of relatie uit voor de nieuwjaarsreceptie, die wordt gehouden op 

maandag 9 januari 2017
U bent van harte welkom tussen 
18.00 – 20.00 uur in het 
Buurtcentrum Bezuidenhout aan de 
Johannes Camphuysstraat 25

‘Wij wensen u fijne feestdagen toe’

Nieuwjaarsreceptie

Buurman John



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 pa-
gina 3) en maak ook kans op een boeken-
bon, beschikbaar gesteld door
Advocatenkantoor Mr. E. Fransen.

Oog voor detail
Het detail in de vorige editie is door twee mensen her-
kend. Het gaat om een deel van de leuning tussen de 
panden 346 en 356 aan de Juliana van Stolberglaan. 
Robine Hofman mag de boekenbon ter waarde van 15 euro
ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum aan de 
Johannes Camphuijsstraat 25.

AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

De redactie van Bezuidenhout Nieuws wenst 

al haar lezers en adverteerders

geweldige feestdagen en een zeer gelukkig en gezond 2017


