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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.

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

27 april, vrijmarkt op Spaarwaterveld
U heeft ‘m vast al in de agenda staan: de vrijmarkt op het
Spaarwaterveld aan de Theresiastraat, op donderdag 27 april.
Naast de vrijmarkt zijn er tal van activiteiten op het Spaarwaterveld op Koningsdag. Zo kunnen kinderen zich laten
schminken, meedoen aan een workshop breakdance of
zich uitleven op het springkussen.
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)

Nico’s Snackbar in Chinese handen
Nico’s Snackbar, een monument in Bezuidenhout, heeft sinds 7 april een Chinese
eigenaar, het echtpaar Xu. Paul Gillisse (op de foto links naast zijn neef Nico en broer
Martin) vertelt dat de beslissing om te verkopen ‘hartstikke pijn’ deed, maar dat leeftijd
(‘mijn broer is bijna 70 en ik bijna 65’) en fysieke ongemakken geen andere keus lieten.
Een geruststellende gedachte is dat de nieuwe eigenaar de van ‘Nico’ bekende patat
blijft bakken. Om de kwaliteit van vertrouwde receptuur te bewaken, zullen Paul Gillisse en zijn vrouw voorlopig nog als ‘adviseurs’ aan de zaak verbonden blijven. Goed
nieuws is ook dat de nieuwe eigenaar de Kinderspeeldag blijft sponsoren. Gillisse zegt
‘persoonlijk’ veel vertrouwen in de nieuwe eigenaren te hebben, die vijftien jaar lang
een restaurant in Groningen hebben gehad. (Foto: Ariane Gordijn)

Slagerij
Ammerlaan
andere
eigenaar
Terry Grondsma en echtgenote Ella Grondsma-Ammerlaan,
eigenaren van slagerij Ammerlaan in de Johan van Hoornstraat, ‘gaan met pensioen’. Ze hebben de zaak per 1 april
verkocht aan Nico van der Nagel, die negentien jaar chef
slager bij een keurslager in Valkenburg bij Leiden was.
Voorlopig krijgt hij nog hulp van het echtpaar Grondsma,
met name om de recepturen van de verschillende maaltijden en worsten onder de knie te krijgen. Klanten van Ammerlaan hoeven dus niet bang te zijn dat de macaroni of
de erwtensoep straks anders smaken. Bovendien hoopt het
echtpaar Grondsma na de zomervakantie het 95-jarig bestaan van de slagerij nog met de klanten te kunnen vieren.
(Foto: site Van Ammerlaan)

Boswachter neemt afscheid
Boswachter Peter van Osch heeft
op 20 maart na 35 jaar afscheid
genomen. Hij woonde in de
dienstwoning bij de Koekamp en
had onder meer het beheer van
de Koekamp, het Malieveld en het
Haagse Bos onder zijn hoede.
Staatsbosbeheer heeft plannen
om in de voormalige dienstwoning werkplekken voor medewerkers te creëren en er een
horecagelegenheid te vestigen.
De Koekamp zou de poort moeten
worden naar het nieuwe Nationale Park Hollands Duin. Lees hier een afscheidsinterview met Peter van Osch:
http://www.avn.nl/afscheid-van-een-Haagse-bosbaas
(Foto: Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken)
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Praktijk voor:

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

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

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.

Kunst in de speeltuin
65 leerlingen van de Nutsschool hebben een kunstwerk gemaakt voor de bruine wand van de fietsenstalling in de speeltuin aan de Johannes Camphuijsstraat.

Het kunstwerk, naar een ontwerp van Rinke de Fouw, gaat
over de natuur. Ieder kind heeft een paneel geschilderd en
enkele moeders hebben ook meegedaan.
Het kunstwerk werd onthuld door stadsdeeldirecteur Liliane Blankwaard, op 10 maart. (Foto: Rinke de Fouw)

Tweede boek columniste
Bezuidenhout Nieuws

Verkiezingen in
Bezuidenhout

Kristin Anderson, schrijfster en columniste voor de expatpagina
van Bezuidenhout Nieuws, publiceerde in maart haar tweede
boek: The Things We Said in Venice.

Tweederde van de roman, volgens de auteur een romantische en grappige vertelling, speelt zich af in Italië, de rest in
Amsterdam en Den Haag.
Anderson signeert haar boek op 20 mei
van 15:00 tot 17:00 uur in de American
Book Center Treehut (Lange Poten 23, Den
Haag). Op 24 juni is ze een van de Parels
van Bezuidenhout in de bibliotheek aan de
Theresiastraat.

De VVD is bij de Tweede Kamerverkiezingen in Bezuidenhout met 23,7 % van de stemmen de grootste partij
gebleven (2012: 29,1 %). D66 werd de tweede partij met
20,7 % van de stemmen (2012: 19,4 %). GroenLinks klom
met 13,4 % (2012: 4 %) naar de derde positie en passeerde de PVV, die 10,1 % haalde (2012: 8,3 %). De PvdA
zakte met 6,6 % naar de vijfde plek (2012: 23,3 %).
78,88 % van de kiesgerechtigden in de wijk heeft
gestemd (2012: 87,1 %). Ga voor alle resultaten naar
bezuidenhout.nl

Twee woontorens aan Grotiusplaats
Aan de Grotiusplaats, op het braakliggend terrein voor de
Koninklijke Bibliotheek, komen twee woontorens van meer
dan 100 meter hoog. In de torens komen ruim 500 appartementen, variërend van woningen met sociale huurprijzen, via middeldure huurwoningen tot mogelijk ook
koopwoningen. Het gebied rondom krijgt een complete
make-over, inclusief het deels overkappen van de Utrechtsebaan en het doortrekken van voetgangersroute richting
Bezuidenhout.
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Het verhaal van wijn

KIOSK

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

Kwaliteit
wint
altijd!

Wij verkopen
de beste
kwaliteit
bloemen!

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

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97

14 mei 1980. De hoek Merkusstraat/De Sillestraat 28. Ouderen kraken het pand, eerder
een houthandel, later opslag
en kantoor van cv-installateur
Besteman en Storm. De actie
trok lokale en nationale aandacht. (Foto: Eric Renson)

Roeland Gelink

Weet u waarom er in 1898 een bloemencorso door Bezuidenhout trok? Of in welke
vroegere fietsenzaak in de Maystraat een vrouw is vermoord? Misschien kunt u
zich de kraakacties in de jaren 80 uit protest tegen het gebrek aan ouderenwoningen nog herinneren? Het geheugen van Bezuidenhout brengt per straat het verleden van de wijk in beeld.

Geschiedenis van de wijk per straat

Het geheugen van Bezuidenhout
Het geheugen van Bezuidenhout is een site waar met foto's, filmpjes en verhalen de geschiedenis van de wijk per
straat moet worden bewaard. De initiatiefnemer is Jacob
Snijders, die zelf begon met het bouwen van dit digitale archief.
'Met de buurtapp hebben de wijkbewoners een middel om
te communiceren over het heden. Op de wijkwebsite vinden ze ook informatie over de toekomst. De site geheugenvanbezuidenhout.nl completeert het plaatje door de
historie van de wijk toegankelijk te maken.'
Voor elke straat in de wijk (inclusief verdwenen straten) is
er nu een plek waar de geschiedenis tot leven komt. Op
zoek naar geschikte informatie vond Snijders Ronald van
Onselen bereid de inhoud van diens drie boekjes met herinneringen van Bezuidenhouters beschikbaar te stellen.
Voor het fotomateriaal deed hij onder meer een beroep op
Eric Renson en Aletta de Ruiter, die jarenlang hebben gefotografeerd voor de voorgangers van Bezuidenhout Nieuws.
'Veel mensen vinden het interessant oude beelden uit hun
directe omgeving terug te zien, zeker als hun straat een ingrijpende wijziging heeft ondergaan', meent Renson.
Kraakacties
Het geheugen van Bezuidenhout bevat van elke straat in
Oost, Midden en West informatie. Inmiddels vertellen zo'n
duizend foto's en filmpjes de geschiedenis van de wijk. Bijvoorbeeld over het bloemencorso waarmee in 1898 de inhuldiging van koningin Wilhelmina werd gevierd op het

voormalige sportterrein aan de Laan van Nieuw Oost-Indië.
Of over de kraakacties van bejaarde Bezuidenhouters in de
jaren 80 van de vorige eeuw. Zij kraakten onder meer een
dichtgespijkerd winkelpand aan de Merkusstraat. En niet te
vergeten over de moord in een fietsenzaak in de Maystraat,
waarbij het lijk van de vrouw in de tuin werd begraven.
Snijders en Renson, geboren en getogen in Bezuidenhout,
vinden het zelf leuk om herinneringen aan de wijk op te
halen. Ze verwachten dat ook jongere generaties plezier
aan Het geheugen van Bezuidenhout zullen beleven. 'Door
de jaren heen is er veel veranderd, maar ook dertigers en
veertigers weten nog goed waar, toen zij kind waren, boodschappen werden gedaan en speelgoed werd gekocht.'
Daarnaast wil Snijders ook scholen bij het project betrekken door kinderen te prikkelen met bijvoorbeeld hun grootouders over het verleden te praten: 'Belangrijk is vooral dat
dit project bijdraagt aan het dichter bij elkaar brengen van
buurt en bewoners.'
Deel uw verhaal
Snijders wil Het geheugen van Bezuidenhout graag verrijken en vraagt mensen die beeldmateriaal en verhalen over
de wijk hebben, die te delen. Ook is hulp welkom bij het
vormgeven van de site, het scannen van foto's en het checken van verhalen. Uw reactie kunt u sturen naar:
geheugen@bezuidenhout.nl.
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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 ‘Bezuidenhout’
Beter een goede buur
dan een verre dealer!
Autobedrijf Houtwijk
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat Laan van N.O.I
(070) 383 84 05
info@autohoutwijk.nl
www.autohoutwijk.nl

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.

Evert-Jan Rusticus, nieuwe wijkagent:

‘Ik wil iets kunnen betekenen voor mensen’
Elles Pleijter

Evert-Jan Rusticus is sinds 1 maart wijkagent in Bezuidenhout. ‘Ik wil dat iedereen in de wijk me kent en naar me toe komt om zo problemen vroegtijdig te
kunnen signaleren.’ Hij vraagt nadrukkelijk de medewerking van de
wijkbewoners.
teveel. Dus vertelt Rusticus graag over veilig hang- en sluitwerk. Want zonder een degelijke beveiliging kan een dief
binnen twintig seconden binnen zijn. Help! Dat is wel heel
snel!

Evert-Jan Rusticus: ‘Het
gaat om kennen en gekend worden.’ (Foto:
Willem Verheijen)

Evert-Jan Rusticus is geboren en getogen op het Friese platteland. Al zo lang hij zich kan herinneren wilde hij bij de politie. Het duurde alleen even voordat dat lukte, want bij de
eerste aanmelding voldeed hij niet aan het profiel. Rusticus
zocht zijn heil bij de marechaussee, werkte daar vier jaar,
en kwam via die weg alsnog op de politie-opleiding terecht. Na het behalen van zijn diploma werkte hij in surveillancedienst, waar hij onder andere betrokken was bij de
populaire televisieprogramma’s Blik op de weg en Wegmisbruikers. Daarna vervolgde hij zijn loopbaan bij de recherche en was hij ook nog enige tijd wachtcommandant.
Traumatisch
Een mooie staat van dienst dus. Maar is wijkagent dan niet
een soort van teruggang? ‘Welnee, integendeel!’ Rusticus
brult het bijna uit. Hij wilde altijd al wijkagent worden!
Met zijn stationering in Leidschendam in april 2016 werd
dat werkelijkheid. Zijn overplaatsing naar Bezuidenhout
brengt hem eindelijk in aanraking met echte grote-stadsproblemen. Want van een uitdaging, daar houdt Rusticus
wel van. En van afwisseling, en van het contact met wijkbewoners. Rusticus wil zichtbaar zijn en iets kunnen betekenen voor mensen. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven
over hoe je inbraak kunt voorkomen. Woninginbraak is, volgens hem, een enorme inbreuk op de privacy van mensen.
Velen onderschatten dat, totdat ze het zelf meemaken. Het
kan zelfs traumatisch zijn. Daarom: iedere inbraak is er een

Foute boel
Rusticus vindt dat wijkbewoners veel vaker melding zouden mogen doen van verdachte omstandigheden in hun
straat. Bijvoorbeeld als onbekenden een huis in- en uitlopen met spullen of zich verdacht ophouden bij een auto.
Bel dan meteen 112, is zijn devies. Te vaak hoort Rusticus bij
een buurtonderzoek dat buren wel iets vreemds hadden
gezien, maar niet konden geloven dat het foute boel was.
Melden! Want u wilt zelf ook graag dat de buren voor u in
de bres springen als onbekenden uw huis of auto in proberen te komen. Liever een keer voor niks politie laten uitrukken, dan niks gedaan bij een verdachte situatie.
Behalve met inbraken, houdt Rusticus zich bezig met zaken
die te maken hebben met de leefbaarheid in de wijk, zoals
burenruzies, hangjongeren, geluidsoverlast en - een verschijnsel dat zich veel in Bezuidenhout voordoet - illegale
kamerverhuur. ‘Het gaat allemaal om kennen en gekend
worden’, zegt Rusticus. ‘Ik wil problemen vroegtijdig kunnen signaleren, geef mij dus informatie’. Wat dat laatste
punt betreft, onderkent de wijkagent dat de sociale cohesie
tegenwoordig minder is dan in enkele decennia geleden.
Dat betekent voor zijn werk dat hij nog beter moet navragen en opletten.
Missionaris
Wat Rusticus zeer aan het hart gaat, zijn de ouderen die
slachtoffer worden van babbeltrucs. ‘Bij twijfel niet de deur
opendoen’, raadt hij aan. ‘En voor je gaat pinnen, even over
je schouder kijken of er niemand meekijkt.’ Mensen dienen
een gezonde achterdocht te ontwikkelen, vindt de wijkagent. En blijf elkaar aanspreken op elkaars gedrag, hoe
vervelend de tegenreactie ook mag zijn. Want door niks te
zeggen stem je toe of je laat je intimideren. En als er maar
genoeg mensen zijn die zeggen dat ze bepaald negatief gedrag, zoals een hond op straat laten poepen zonder het op
te ruimen, niet kunnen waarderen, dan trekt zo iemand
zich daar op den duur hopelijk toch wat van aan en verandert zijn gedrag. Ja, een beetje missionaris is hij wel, die
Ever-Jan Rusticus.
Wilt u Evert-Jan Rusticus zelf eens spreken? Iedere donderdagmiddag heeft hij van 13.00-14.00 uur spreekuur in het
Wijk- en dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25.
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bezuidenhut
Bezuidenhut is voor wijkbewoners
te huur voor kinderfeestjes,
lezingen, VVE- vergaderingen.
Voor informatie: bezuidenhut.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.

uw huis, onze zorg!

makelaars & taxateurs

Bezuidenhoutseweg 110A
2594 AZ, Den Haag

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

De Groene Schenk

Natuurlijke oase in Bezuidenhout
Marjon Damen

Aan de rand van Bezuidenhout, aan de IJsclubweg bij de Nieuwe Veenmolen, liggen
de tuinen van Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk. De vereniging heeft als
doel het natuurvriendelijk, energieneutraal en duurzaam aanleggen, beheren en
onderhouden van natuurtuinen. Maar daarnaast biedt ze volop ruimte aan kunst.

De Groene Schenk telt zeven leden en heeft als doelstelling
natuurvriendelijk tuinieren. De vereniging en het tuinencomplex zijn de opvolger van het Groene Oordje. Deze legendarische tuin moest verdwijnen en kon, dankzij
initiatiefneemster Cocky Hoek, naar de overkant verhuizen.
Hoek: ‘De oude tuin is drie jaar geleden met hulp van wel
vijftig vrijwilligers overgezet naar de huidige locatie. Het
terrein waarop we nu zitten, is eigen grond, gekocht door
de vereniging.’ Alle leden van de vereniging hebben uiteraard lol in tuinieren en stemmen onderling af wie wat verbouwt zodat er genoeg diversiteit is.
Niet iedereen weet van het bestaan van dit stukje natuur
in de stad en sommige anderen denken dat het complex
niet openbaar toegankelijk is. Maar als een van de leden in
zijn tuin is, blijft het hek open en kan iedereen er terecht.
Hoek: ‘Personeel van de kantoren in de buurt komt in de
pauze vaak een wandeling maken in deze groene oase van
rust. Als je het hek door bent, kom je echt in een andere
wereld.’ Buurtbewoners zijn natuurlijk ook welkom, bijvoorbeeld om honing van de bijen op de tuin te kopen of
om de grote bollenmand bij de ingang te vullen. Want,
zoals op de mand staat: ‘Gunt u uw bollen een tweede
leven, de tuin is er blij mee.’ Ook dieren hebben het prima
naar hun zin op het complex, waar De Schenk doorheen
stroomt. Er zitten salamanders, padden, slakken, kikkers,
een egel, zwanen en tal van andere vogels. En helaas ook
de rivierkreeft, die dol is op kikkerdril.
Kunst ter plekke
Naast tuinieren draagt de vereniging cultuur een warm
hart toe. Jaarlijks is er een expositie van kunstwerken in de
tuin. Ook daar is Hoek in het Groene Oordje mee gestart:
‘Het begon met een keramiekcursus samen met Lonneke
Nijeboer. De achtertuin werd te vol en toen zijn we het
maar gaan exposeren.’ De werkgroep met Loes Peters,
Ariane Gordijn en Laurens Dubbeld beleeft enorm veel plezier aan het organiseren van Kunst ter plekke. Dit jaar is
speciaal: voor Hoek is het de laatste keer dat ze het organiseert en wethouder Joris Wijsmuller zal de opening verrichten, ingebed in de performance van kunstenaar Lichel van
den Ende, met onder andere feestelijke, kleurrijke hoeden
voor deelnemers en bezoekers. Daarnaast zijn er ook kunstige bladeren gefabriceerd die aan de bomen komen te
hangen en waarop wijkbewoners een gedicht of verhaal
kwijt kunnen, zodat de bomen straks volop poëzie dragen.
‘Kunst voelt zich hier prima thuis’, vertelt Hoek. ‘We hebben
altijd meer aanmeldingen dan we kwijt kunnen.’ Dit jaar
zullen er objecten van veertien kunstenaars te zien zijn.

Cocky Hoek: (tussen tuineigenaren Laurens Dubbeld en Dini Kuijer)
‘Als je het hek door bent, kom je echt in een andere
wereld.’ (Foto: Koen de Lange)

Bijzondere ontmoetingen
De Groene Schenk draagt niet alleen een steentje bij aan
het natuurlijk tuinieren en de kunst, maar ook aan educatie. Regelmatig komen schoolklassen of groepen van de naschoolse opvang langs en een keer per jaar houdt een
groep rolstoelers een prijsvraag in de tuin. Een gast mag
niet onvermeld blijven: een expat uit Moldavië: ‘Hij kwam
ooit om eendjes te voeren, zag de bijenkasten en is vervolgens zelf imker geworden.’
Het meest tevreden is Hoek echter over het feit dat in korte
tijd een braakliggend stuk land een bloeiende tuin is geworden. ‘Het zag er lange tijd naar uit dat we moesten verdwijnen, maar we hebben altijd moed gehouden en
uiteindelijk is het, met alle hulp, toch gelukt om een stukje
van de ecologische Schenkoever te behouden. Daar ben ik
trots op!’

Kunst ter plekke
De expositie Kunst ter plekke is dit jaar van 3 juni (feestelijke opening) tot en met 2 juli. Openingstijden: in het
weekend van 12.00 tot 17.00 uur. De sluiting op 2 juli
wordt gevierd met een ecomarkt. Meer info op
www.kunstterplekke.nl en www.degroeneschenk.nl
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Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Bewonersvergadering 2017
Wilt u weten waar het Wijkberaad Bezuidenhout zich het
afgelopen jaar voor heeft ingezet en waar de vrijwilligers in
de wijk zich hard voor maakten? Wilt u weten hoe u uw
steentje kunt bijdragen aan de wijk? Of zijn er volgens u
aanvullende zaken waarvoor aandacht nodig is?

Kom dan 17 mei naar de bewonersvergadering in het Wijken Dienstencentrum Johannes Camphuijsstraat 25.
Inloop vanaf 19.30 uur; begin 20.00 uur.

Het jaarverslag 2016 staat vanaf 6 mei online op
Bezuidenhout.nl bij menu bewoners/wijkberaad

De Bezuidenhoutse Karin Scheper is boekrestaurator. In februari ontving ze een belangrijke prijs voor haar proefschrift
over de islamitische boekbindtraditie. In Bezuidenhout Nieuws
doet ze graag een boekje open over haar werk.

Elles Pleijter

Bijzondere buur: Karin Scheper

Karin Scheper: ´Mijn onderzoek is uit nood geboren.´ (Foto: Koen de Lange)

Bezuidenhoutse behoedt boeken voor verval
Karin Scheper werkt als restaurator bij de Leidse Universiteitsbibliotheek. Ze herstelt beschadigde oude boeken die
nog altijd gebruikt worden en verzorgt stukken die naar
tentoonstellingen gaan. Daarnaast bewaakt ze de omstandigheden waaronder boekcollecties bewaard worden en
adviseert ze over allerlei conserveringskwesties. Het leukste van haar werk vindt Scheper het fysieke contact met de
oude materialen.
Kostbaar
Scheper vertelt dat zolang boeken met de hand werden geschreven of gedrukt en vervolgens gebonden - dat gebeurde tot aan het begin van de negentiende eeuw
handmatig - er geen twee exemplaren identiek zijn. De
wijze waarop een boek is gemaakt en de toegepaste materialen geven informatie over het gebruik, de betekenis, de
herkomst en de cultuur-historische context van dat boek.
Het maken van een boek was op zich al een kostbaar proces. Werden er ook nog tijdrovende bindtechnieken of dure
materialen gebruikt, dan valt aan het eindresultaat af te
zien dat de koper er flink wat voor over had. De oudste boeken die Scheper conserveerde dateren uit de 8e en 9e
eeuw. Handgeschreven natuurlijk, op perkament.
Scheper studeerde drie jaar kunstgeschiedenis, tot ze de
conclusie trok dat ze liever een meer praktische en creatieve richting op wilde. Dat werd de studie boek- en papierconservering aan de Opleiding Restauratoren in
Amsterdam. Na haar afstuderen werkte Scheper onder
meer als restaurator bij het Stadsarchief in Amsterdam.
Sinds 2000 leidt ze het atelier van de Leidse Universiteitsbibliotheek.
1085 handschriften
De afgelopen jaren deed Scheper, in haar eigen tijd, onderzoek naar de islamitische boekbindtraditie. Een onderzoek
dat eigenlijk uit nood geboren is, legt ze uit. Als restaurator
van de Leidse Universiteitsbibliotheek is ze namelijk ook
verantwoordelijk voor de Oosterse collectie, met handschriften uit alle regio’s van de Islamitische wereld. Daarbij
gaat het om geschriften die het gehele wetenschappelijke
spectrum bestrijken, van astronomie en geneeskunst tot
en met geschiedenis. Bezoekers van de bibliotheek moeten

de originelen kunnen raadplegen. Om dat veilig te laten
gebeuren, moeten de boeken op een verantwoorde manier,
op grond van goede kennis van de verschillende bindtechnieken en –materialen, worden gerestaureerd. Volgens
Scheper kan dat laatste alleen als je de oorspronkelijke constructiemethoden goed begrijpt. In die kennis voorzagen
de opleiding noch de vakliteratuur. Dus ging ze zelf op onderzoek uit. Op basis van 1085 Midden-Oosterse en Zuidoost-Aziatische handschriften, door de Leidse
Universiteitsbibliotheek verzameld vanaf het begin van de
17e eeuw, beschrijft Scheper voor het eerst gedetailleerd de
technieken waarmee boekbinders uit de islamitische wereld hun handschriften bonden. Tegelijkertijd toont ze aan
dat het algemene idee dat het vakmanschap van de islamitische binders hoog is als het gaat om het ontwerp en de
verfijnde uitvoering van de banddecoratie, maar dat de
bindwijze zelf van matige kwaliteit is, en inferieur aan Westerse boekconstructies, niet terecht is. Dat inzicht is van belang omdat tot op vandaag veel islamitische handschriften
worden herbonden of gerepareerd met aanpassingen in de
constructie. Vaak met rampzalige gevolgen voor de originele materialen. Zo gaat, volgens Scheper, niet alleen veel
materiaal en informatie over de oorspronkelijke vervaardiging verloren, de fysieke verandering van de constructie
leidt ook tot een andere mechaniek waardoor gemakkelijk
nieuwe schade ontstaat of het boek niet meer goed opent.
Bijzondere prestatie
Voor haar onderzoek ontving Scheper in februari van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen de De
la Courtprijs. Volgens de jury leidt haar werk tot een
nieuwe wetenschappelijke benadering van de conservering
van islamitische handschriften waar collega-restauratoren
en studenten over de hele wereld hun voordeel mee kunnen doen. De De la Courtprijs wordt om de twee jaar uitgereikt voor wetenschappelijk onderzoek in de alfa- en
gammawetenschappen dat onbetaald en zelfstandig is verricht. Hiermee zet de KNAW personen in de schijnwerpers
die in hun vrije tijd en met eigen middelen een bijzondere
wetenschappelijke prestatie leveren. Het proefschrift van
Karin Scheper is uitgegeven bij Brill, The Islamic Bookbinding Tradition. A Book Archaeological Study.
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Afscheidsinterview Ingrid van Engelshoven

‘De kleine contacten in de wijk waren
Ze zat graag op een terrasje in de Theresiastraat, pikte als het
even kon een middagconcert mee in het Conservatorium, maar
deed vooral haar best om op het stadhuis de zaken voor Bezuidenhout zo gesmeerd mogelijk te laten verlopen. Ingrid van Engelshoven, nu Kamerlid voor D66, kijkt terug op de zeven jaar
dat ze stadsdeelwethouder van Bezuidenhout was.

John Hermse
Wat voor wijk trof u aan in 2010, toen u begon als
wethouder?
Een heel actieve wijk. Een wijk waarin ik meteen met veel
mensen in aanraking kwam. Mensen die ook altijd goed de
weg naar de stadsdeelwethouder wisten te vinden als er
iets was. Die contacten waren altijd goed en heel prettig.
U kreeg niet het gevoel dat de Bezuidenhouters u in de
nek zaten?
Natuurlijk proberen wijkverenigingen het onderste uit de
kan te halen, daar zijn ze immers voor op pad gestuurd
door de wijk. Het is ook goed als mensen breder kijken dan
de portefeuille van de stadsdeelwethouder. Ze geven je
soms signalen voor collega’s op het stadhuis. Ook wijzen ze
er af en toe op dat er op het stadhuis niet goed wordt samengewerkt.
Hadden ze daarin soms wel een punt?
Ja. Als een stadsdeel met verschillende afdelingen onderhandelt over verkeer en parkeerplekken en verschillende
signalen krijgt, wat moeten ze dan? Dat gebeurde wel
eens.
Daar ligt dan de rol van de stadsdeelwethouder?
Je zorgt dat wijkbewoners met de goede mensen om tafel
komen te zitten. Je hebt natuurlijk het stadsdeelbudget dat
je in kunt zetten om tegemoet te komen aan wensen van
de buurt, maar verder moet een stadsdeelwethouder oog
en oor zijn voor een stadsdeel, je moet signalen meenemen
en zorgen dat die op het stadhuis op de goede plek landen.
Ik heb het altijd als mijn rol gezien om daar ook oliemannetje te zijn, of olievrouwtje dan.
Valt dat altijd goed op het stadhuis?
Bezuidenhout was altijd wel zo actief dat ze zoiets hebben
van: o ja, daar heb je Bezuidenhout weer. Maar over het algemeen wordt een heel actieve wijk wel heel erg gewaardeerd. We hebben niet voor niets het motto ‘Haagse
kracht’, zodat mensen kunnen meebeslissen. Dat werkt
beter en leidt ook achteraf tot minder gedoe. Sommige
dingen gingen ook wel moeizaam, maar we kwamen er altijd wel uit.
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Wat ging er dan moeizaam?
Parkeerplekken, historische lantaarnpalen, hoe moet een
fietspad precies liggen en Oracs - dat waren best ingewikkelde discussies.
Maar de buurt krijgt niet altijd zijn zin, zoals de nieuwe
Sterfietsroute langs de Juliana van Stolberglaan. Betrokkenen klagen over halsstarrigheid van de gemeente.
Het is ook af en toe van twee kanten nog even wennen. Als
je op het stadhuis gewend bent om vanuit je deskundigheid dit soort ontwerpen te maken, dan vraagt het veel van
mensen om anders te gaan werken. Daar moet je ook maar
geduld voor hebben. Het zijn vaak ook ingewikkelde discussies. Soms heeft het stadhuis heel goed naar een wijk geluisterd, maar heeft het ook andere belangen te wegen,
waardoor een beslissing toch anders uitvalt. Goed naar
mensen luisteren, betekent niet altijd dat ze gelijk krijgen.
Het is jammer dat op het moment dat mensen geen gelijk
krijgen, ze ook het proces gaan betwisten. Maar dat vond ik
wel het leuke aan dat bestuurlijke werk: het vraagt heel
veel voorzichtig balanceren.

de mooie momenten in mijn werk’
de weg gestaan. Je moet achteraf wel een biertje met elkaar kunnen drinken. Over het algemeen is dat gelukt, ik
heb de bijeenkomsten in de wijk altijd als een warm bad
gevoeld. Ik ben ook weleens bij iemand thuis een kop koffie gaan drinken. Gewoon om plooien glad te strijken. Het
is belangrijk dat je zelf die stap zet om te kijken wat er nou
echt speelt. Het is zonde om een relatie langdurig te laten
verstoren. Ik vond die kleine contacten in de wijk een van
de mooie dingen van de laatste jaren als stadsdeelwethouder.
Maar bij de protesten tegen de woontorens aan de Juliana
van Stolberglaan lopen de gemoederen hoog op. Daar
lijkt het vertrouwen in het stadsbestuur niet zo groot. Je
hoort geluiden dat de gemeente en de projectontwikkelaar onder een hoedje spelen.
Dat zijn ernstige signalen, een soort standaardwantrouwen tegen de overheid. Dat is heel jammer, maar ik vind
ook dat mensen die dat soort complottheorieën de wereld
ingooien ook eens moeten nadenken over hun verantwoordelijkheid. Wat ik nog kwalijker vind is dat er raadsfracties zijn die dat aanwakkeren. Als vanuit de raad
continu het beeld wordt gewekt: dit voorstel komt van het
college, dus het zal wel niet deugen en niet waar zijn, dan
vind ik dat de raad een heel kwalijke rol speelt. Dat is een
populistische tendens die de kloof tussen bestuur en burger eerder vergroot dan verkleint. Het stadsbestuur hééft
geen belang bij projectontwikkelaars. Wij hebben net zoveel belang bij deze stad als de bewoners zelf.

En als wijkberaad en gemeente er dan toch niet uitkomen
en voor de Raad van State belanden, zoals bij de kwestie
rond de dakopbouwen en parkeerplaatsen?
Dat is gewoon heel vervelend. Je moet het zoveel mogelijk
proberen te vermijden, maar soms kan het ook niet anders.
Af en toe kom je er met elkaar niet uit. Dan moet iemand
anders maar een oordeel vellen.
Trekt u zich dat dan ook zelf aan?
Ja, je wilt dat niet. Je vraagt je dan altijd af: goh, wat hadden we nou anders kunnen doen om in ieder geval te voorkomen dat we voor de rechter stonden. Je probeert er ook
van te leren. Maar soms is het ook zo dat, hoe goed je het
als bestuur ook probeert te doen, sommige mensen niet te
overtuigen zijn. Die gaan tot het gaatje om hun gelijk te
halen, ook voor de rechter, en dan wordt het heel moeilijk
om er samen uit te komen. Je moet ook wel mensen treffen die compromisbereid zijn.
Hoe moet je dan verder met de wijk als je elkaar voor de
rechter hebt getroffen?
Het heeft in ieder geval de verhouding met de wijk nooit in

Daar sta je dan als stadsdeelwethouder die altijd heeft geprobeerd een goede relatie met de wijk te onderhouden.
Daarom is het wel van belang om goed te informeren,
zoals rond de noodopvang van asielzoekers in het Ministerie van Sociale Zaken. Rondom dat soort processen is het
hééél erg belangrijk dat je elkaar goed informeert, dat je
elkaar niet verrast. Daarom was het voor het stadsbestuur
zo ontzettend lastig dat we niet te allen tijde goed werden
geïnformeerd door het COA (Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers; red). Dat verstoort ook voor ons de relatie
met de wijk. Mensen kijken door hun oogharen, zij zien
COA én gemeente als één overheid. Dat was heel vervelend, maar toen de asielzoekers er eenmaal zaten, was het
ook hartverwarmend om te zien wat de buurt daar heeft
gedaan. Dat was echt fantastisch en dat hebben die asielzoekers ook als een heel warm welkom ervaren.
Wat wordt de grootste opgave voor de wijk?
Bezuidenhout is dichtbevolkt, met smalle straten zonder al
te veel groen. De ruimte is schaars op straat. Als je daar
woont, wil je ook dat die ruimte goed besteed wordt. Het
zal een eeuwige discussie blijven hoeveel ruimte je de auto
en hoeveel ruimte je de fiets geeft. Daar zijn bewoners het
ook niet altijd over eens, maar het blijft een heel aantrekkelijke wijk en ik vond het een fantastische wijk om stadsdeelwethouder van te zijn.
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de Haagsche Schoolvereeniging

tie

International school

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

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

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:

Special education

School voor dyslec

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

Theresiastraat 43
2593 AA Den Haag

Tel: 070 383 77 67
www.verweykappers.nl

Edith Pedicure

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond
Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Gediplomeerd pedicure

06-24686076

Voor afspraak bellen op 06 54720014

Bezuidenhout heeft twee wijkagenten: Evert-Jan Rusticus en
Ernst Käuderer*. Zij zijn de schakel tussen wijkbewoners en
politie als het gaat om veiligheid en leefbaarheid.
(Foto: Willem Verheijen)

De wijkagent over

Hondenpoep
Op een van mijn eerste dagen als wijkagent in Bezuidenhout werd ik erop gewezen dat er in West erg veel hondenpoep op straat ligt, aanzienlijk meer dan in de andere
delen van Bezuidenhout. Dat wilde ik met eigen ogen zien,
dus stapte ik op mijn ‘bike’. Op weg naar West fietste ik
eerst door Oost en Midden. Daar zag ik niet opvallend veel
hondenpoep. In West daarentegen lag er best veel poep op
de veldjes en soms zelfs op de stoepen.
Zoals gewoonlijk maakte ik ook in West een praatje met
mensen. Zo vroeg ik enkele hondenbezitters wat ze van de
wijk vinden en wat er beter zou kunnen. De klachten gingen al snel over minder goed onderhouden tuinen, hobbelige voetpaden en verkeerd geparkeerde auto’s. Op de
vraag of zij zelf hun hondenpoep opruimen, klonk een stellig ‘Ja’. (Begrijpelijk: ik ben tenslotte van de politie en kan
bekeuringen uitschrijven). Na enig doorvragen werd het
antwoord echter afgezwakt tot ‘soms’ en kwam het gesprek op verloedering van de wijk. Toen ik opperde dat hon-

denpoep op straat ook een teken van verloedering is, zag ik
ze eerst nadenken om het uiteindelijk met me eens te zijn.
Een wijk houd je met z’n allen leefbaar. Wij als politie, maar
ook de gemeente of de woningbouwvereniging, kunnen
het niet alleen. Een hondenbezitter kan daarbij een belangrijke rol spelen: niet alleen door de poep op te ruimen,
maar ook door de extra oren en ogen in de wijk te zijn en
te zorgen voor meer sociale samenhang. Bewoners moeten
een manier vinden om met elkaar over dit soort zaken te
spreken, zodat we samen de verloedering tegen kunnen
gaan. Ik ga dat gesprek graag met u aan, in de wijk of tijdens het spreekuur.
Evert-Jan Rusticus
*Ernst Käuderer is wegens persoonlijke omstandigheden
enige tijd niet werkzaam als wijkagent.

(Advertorial)

LEUKE DINGEN VOOR DE MENS
In mei gaat een kudde schapen aan het werk, organiseren we informatiebijeenkomsten én
hopen wij u te ontmoeten op ons event Leuke Dingen voor de Mens, op het toekomstige
Zonnepark ‘t Oor Loolaan Zuid. Wees welkom bij Energie van Hollandsche bodem.
Doe mee met zonnepanelen in Zonnepark ‘t Oor aan de
Loolaan en verlaag uw energierekening. Nieuwsgierig hoe u
mee kunt doen? Kijk op www.evhb.nl of ontmoet ons tijdens
de volgende bijeenkomsten:
Donderdagavond 11 mei, informatieavond in BLOOM – House
of Health, Koninginnegracht 28, Den Haag. Inloop: 19.30 uur
met koffie en thee. Presentatie: 20.00 – 21.30 uur.
Zondagmiddag 2 juli op de Ekomarkt. Een samenwerking met
ATV Loolaan en Natuurtuinen De Groene Schenk.
Van 12.00 – 17.00 uur.
Event Leuke Dingen voor de Mens
Op zondagmiddag 28 mei van 13.00 – 17.00 uur organiseren
we op het toekomstige Zonnepark ‘t Oor het event Leuke Dingen voor de Mens. We staan er met een informatiekraam, maar
er valt meer te beleven. Bijvoorbeeld een meet en greet met
schaapherder Peter Lankhuijzen van Sheep at Work. Peter geeft
op deze middag samen met zijn honden enkele demonstraties

schapendrijven. Een supergave ervaring. En als klap op de vuurpijl worden de schapen van hun wintervacht verlost.
Ga bij het slenteren langs de gezellige kraampjes, vooral ook
even kijken bij imker Arjan de Haas. Hij vertelt u graag meer
over de bijtjes en de bloemetjes. Zijn bijenvolk zal straks op het
zonnepark gehuisvest worden. Plof daarna even neer in het gras
of op ons terras en geniet.
Waar treft u ons? Ga bij natuurtuin De Groene Schenk onder
het viaduct door, een kleine 100 meter verder vindt u ons.
Voor het volledige programma:
www.evhb.nl en
www.facebook.com/evhb.nl
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Poppenkast

Ondernemer in beeld
De meeste wijkbewoners kennen Briedé van de
woonwinkel aan de Laan van Nieuw Oost-Indië.
Maar wat veel mensen niet weten is, dat het familiebedrijf al sinds 1895 als aannemer in Bezuidenhout is gevestigd. Sinds 1995 staat Gert-Jan Briedé
aan het roer van een bedrijf waarin door de jaren
heen veel is veranderd, maar niet de liefde voor het
vak.

Elles Pleijter
Gert-Jan Briedé voor de plaquette die de geschiedenis van het bedrijf vertelt.
(Foto: Koen de Lange)

Gert-Jan Briedé van Briedé Bouwen & Wonen

‘Dit vind je niet in een bouwmarkt’
Betovergrootvader en grootvader Briedé bouwden huizen.
Steeds als kleinzoon Gert-Jan Briedé door Bezuidenhout
loopt, kijkt hij altijd graag even naar de diverse huizen die
zijn grootvader daar heeft gebouwd, zoals op de hoek Laan
van Nieuw Oost-Indië/Theresiastraat, tegenover zijn eigen
zaak, of verschillende panden aan de Hendrik Zwaardecroonstraat. Het bombardement op Bezuidenhout heeft
ook de familie Briedé hard getroffen. 3 maart 1945 was een
inktzwarte dag voor grootvader Briedé; zijn bedrijf werd
vol geraakt en moest geheel worden herbouwd.
Tegenwoordig bestaat het bedrijf, naast de aannemerij, uit
een woonwinkel die een aparte onderneming vormt.
Samen zijn ze: Briedé Bouwen en Wonen. Briedé is gespecialiseerd in renovatie en vernieuwing. Te denken valt dan
aan het vernieuwen van stucwerk, waaronder oude plafonds en sierranden, maar ook het vernieuwen van keukens, badkamers en toiletten, het neerzetten van een
aanbouw en het uitvoeren van schilderwerk. In combinatie
met de winkel kan een woning geheel vernieuwd en opnieuw aangekleed worden opgeleverd.
250 behangboeken
In de winkel op de hoek van de Laan van Nieuw Oost-Indië
en de Theresiastraat vind je volgens Briedé woondecoratie
die je nooit in een bouwmarkt zult aantreffen. Zo zijn sommige behangsoorten afkomstig van Engelse en Belgische
leveranciers. Even snel een behangetje uitzoeken, bij Briedé
vergist u zich deerlijk. Het bladeren in de 250 behangboeken, maakt dat u beslist even naar adem moet happen,
voorspelt Briedé. Datzelfde geldt, volgens hem, voor het assortiment gordijnen, vloeren en traplopers: veel keus, bijzonder mooi materiaal en op maat gemaakt. En dan zijn er
nog de vele typen raamdecoraties. Briedé vertelt dat hij

een inspiration dealerschap heeft met leverancier Luxaflex.
Zo kan hij raamdecoratie met de nieuwste technische snufjes als een van de eersten in de winkel hebben. De luxaflex
aansturen met een app op de smartphone behoort al tot
de mogelijkheden.
Klanten die moeite hebben uit het assortiment een goede
keus te maken, kunnen bij Briedé worden geholpen door
Jan-Jaap Sarlet, Rein Keizer en Piet Ringens. Met deze interieurstilisten kan een interieurplan worden opgesteld op
basis van de wensen van de klant. Zij kunnen verschillende
interieurstijlen laten zien en helpen bij het selecteren van
producten en het op elkaar afstemmen van kleuren. Handig, meent Briedé, want woonprogramma’s op tv hebben
er zeker voor gezorgd dat mensen veel bewuster een interieurstijl kiezen, alleen weten die mensen niet altijd hoe ze
het aan moeten pakken of ze hebben te weinig tijd om
alles zelf uit te zoeken.
Wat betreft die woonprogramma’s. Volgens Briedé werken
ze ook weleens tegen. Want in die programma’s lijkt het of
een renovatie in een paar dagen af is. Alles kost tijd. Bijvoorbeeld het drogen van stuc of verf, want anders valt het
er zo weer af. ‘Wij kopen zelf ook huizen aan, renoveren die
volledig en bieden ze vervolgens te koop aan. Een grondige
renovatie daar mag je gerust vier á vijf maanden voor rekenen.’
Binnenkort wordt de winkel van Briedé zelf verbouwd. Het
doel is te komen tot een nog meer open en gastvrije sfeer.
Briedé: ‘Ik ben nog altijd dol op mijn werk. Het is fijn om
met een klant om de tafel te zitten, mezelf te verplaatsen
in die klant en samen tot een plan te komen waarvan de
klant gelukkig wordt. En daarbij laat ik me graag bijstaan
door mijn collega’s.’
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Duurzaam Bezuidenhout

Wim Diesveld, ‘Chef afval’ op eco-school
De drinkpakjes zijn in de ban gedaan, de klassen scheiden
hun afval en op het dak staan een groentekas én twee bijenkorven. Basisschool De Paradijsvogel in Ypenburg is op
weg de eerste eco- en afvalvrije school van Den Haag te
worden. Een belangrijke motor hierachter is conciërge - en
Bezuidenhouter - Wim Diesveld.

‘Schandalig, schandalig’, Wim Diesveld kan er niet over uit
dat er in Bezuidenhout, een wijk met meer dan 13.000 inwoners, slechts amper containers zijn voor plastic- en
kunststofafval (Er staan vier van dergelijke bakken in heel
Bezuidenhout; drie in of aan de Theresiastraat en één in
West; red). Dat is weinig bevorderlijk voor het scheiden van
plastic, en als de Bezuidenhouter iets na aan het hart ligt
dan is dat het scheiden van afval. Diesveld is niet voor niets
‘chef afval’ op een school die het predicaat ‘afvalvrij’ heeft.
In anderhalf jaar tijd slaagde zijn school met 900 leerlingen erin om de hoeveelheid papier-, plastic-, gft- en restafval per week terug te brengen van vijf 1.100 liter containers
tot één container van 250 liter. Behalve een berg afval
scheelt dat ook zo’n 120 euro per maand.
De Paradijsvogel is een toekomstige Eco-school. Dit initiatief stimuleert leerlingen om zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. Elk jaar wordt
er een opdracht gesteld. Uit de afvalanalyse bleek dat er
nog heel veel drinkpakjes bij het afval zitten. Uitgaande
van 900 leerlingen die gemiddeld per week negen drinkpakjes verbruiken, kwam dat neer op twaalf grote zakken
vol per week. Dat werd onder meer aangepakt door de
leerlingen tegen kostprijs zogenaamde doppers, duurzame

60e Boomfeestdag in Bezuidenhout

waterflessen aan te bieden. Vorig jaar op 10 oktober, de
dag van de duurzaamheid, werd de oogst van een week geteld: 56 drinkpakjes. ‘Dat zijn er nog 56 teveel’, vindt Diesveld, ‘want we willen echt een afvalvrije school zijn, maar
we zijn op de goede weg.’
Wilt u weten hoe Wim Diesveld niet alleen zijn eigen
school, maar ook de Nuts- en de Liduina-school duurzaam
hoopt te krijgen? Lees dan verder op http://bezuidenhout.nl/duurzaam/

Ruim veertig leerlingen van de Van Hoogstratenschool plantten op 22 maart bomen. Dat gebeurde
op het Spaarwaterveld in het kader van Boomfeestdag. Het was de zestigste keer dat Boomfeestdag in
Den Haag werd gevierd.
De leerlingen van de Van Hoogstratenschool plantten
bomen, zoals de moeraseik, christusdoorn, rode esdoorn,
zilverberk, schijnbeuk, Noorse esdoorn, sierkers en de zuilvormige haagbeuk. Dat deden ze samen met wethouder
Boudewijn Revis en stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard.
Voordat de bomen de grond in gingen, kregen de leerlingen eerst nog een ‘les’ van een boomdeskundige van de gemeente. Daarna schreven ze op een blaadje wat volgens
hen de waarde van bomen in de stad is. Die wijsheden gingen in een kokertje en werden begraven onder de boom.
(Foto: Jurriaan Brobbel)
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Bezuidenhout-West Nieuws

Activiteiten in West
In de komende periode kunnen jong en oud zich weer verheugen
op tal van activiteiten in West terecht. Zet ze alvast in uw
agenda.
Activiteitenmiddag voor jong en oud: gezellig, groen,
goedkoop en gezond leven Woensdagmiddag 24 mei
vanaf 12.00 uur.
Locatie: in en om het wijkcentrum Bezuidenhout-West,
Jan van Riebeekplein 90.
Een gezonde lunch en leuke activiteiten (onder anderen
bingo, rad van fortuin, springkussen) voor jong en oud.
Gratis deelname en door mee te doen kunt u leuke prijzen
winnen. Bovendien leert u van alles over groen, goedkoop
en gezond leven in Bezuidenhout-West. Zo krijgt u bijvoorbeeld antwoord op vragen als ‘hoe krijg ik eenvoudig mijn

energierekening omlaag?’ of ‘hoe kan ik nog gezonder
leven?’.
Alle buurtbewoners krijgen binnenkort een uitnodiging
voor deze activiteitenmiddag in de bus. Maar noteer 24
mei nu alvast in uw agenda! De middag wordt georganiseerd door Stadsdeelkantoor Haagse Hout, Woningcorporatie Haag Wonen, Stichting Duurzaam Den Haag en VÓÓR
Welzijn.
Straatspeeldag op Hendrick Hamelplantsoen
Woensdagmiddag 14 juni vanaf 13.00 uur
De straatspeeldag in Bezuidenhout-West trekt elk jaar ongeveer 150 kinderen. Het thema van dit jaar is Wild West.
Kinderen kunnen zich heerlijk uitleven.
Meer informatie bij het wijkcentrum Bezuidenhout-West:
070-205 2550 (vraag naar Tin-Nio de Kievit of Jaap de Wit).

Jonge reporters zijn nergens bang voor
Bezuidenhout-West heeft er sinds kort een groep nieuwsgierige
aagjes bij. Een reportersgroep bestaande uit jongeren tussen de
8 en 12 jaar gaat reportages maken over de wijk. Variërend van
een interview met een inspirerende wijkbewoner
tot aan een portret van een bijzondere organisatie.
De jonge reporters deinzen nergens voor terug.

Sauvine Vos
Met hun nog jonge blik op de wereld en vaak onbeschaamde vragen kunnen Bezuidenhout-Westers open en
eerlijke interviews van de reporters verwachten. Die interviews worden vervolgens omgezet in een artikel of een
YouTube-post. Beide producten worden gedeeld op de
eigen reportersgroep-Facebookpagina. Naast de praktijkervaring krijgen de jongeren ook voorlichting over social
media.

Nieuwe hobby
Na schooltijd gaan sporten of knutselen was al langer beschikbaar in de wijk, maar er was behoefte aan een andere
activiteit. Daarbij gaven kinderen aan ‘iets’ met de wijk te
willen doen. De succesformule van de in januari 2015 gestarte reportersgroep in Mariahoeve was een goede aanleiding voor een spin-off in Bezuidenhout-West. In de
reportersgroep leren de kinderen verschillende vaardigheden, zoals communiceren en initiatief nemen. Vragen stellen, een eigen mening formuleren, interviews afnemen,
filmen en omgaan met social media: het komt allemaal
aan bod.
Sinds 16 maart komt de reportersgroep wekelijks bijeen op
de donderdag tussen 15:30 en 17:00 uur in het Wijkcentrum
Bezuidenhout-West, Jan van Riebeekplein 90. De groep is
groeiende, dus een plekje is niet gegarandeerd, maar enthousiastelingen tussen de 8 en 12 jaar kunnen zich altijd
aanmelden bij Tin-Nio de Kievit: t.dekievit@xtra.nl.

Nieuwe ouderenconsulent, Cecile Bouts
Oudere wijkbewoners die behoefte hebben aan bijvoorbeeld een persoonlijk gesprek, het
regelen van praktische hulp, begeleiding bij mantelzorgtaken of de inzet van een vrijwilliger kunnen sinds februari terecht bij ouderenconsulent Cecile Bouts.

Bouts werkt bij VÓÓR Welzijn vanuit het Wijk- en
Dienstencentrum Bezuidenhout aan de Johannes
Camphuijsstraat en is ook regelmatig in het Wijkcentrum in West aanwezig.
Ook met ideeën om een nieuwe activiteit op te
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zetten of een oude activiteit nieuw leven in te
blazen, bent u bij haar aan het goede adres.
Bouts werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag en is bereikbaar op 070-2052560 of
c.bouts@voorwelzijn.nl

Bezuidenhout-West Nieuws
Opfleuractie

Bewoners steken handen uit de mouwen
De NL Doet-dag op 11 maart was voor veel bewoners uit West
een mooie dag om de handen uit de mouwen te steken. Tijdens
de Opfleuractie hielpen tal van bewoners hun oudere buurtgenoten met het opknappen van de voortuin. Het stadsdeelkantoor Haagse Hout gaf een steuntje in de rug met het
beschikbaar stellen van planten voor boomspiegels, plantenbakken en voortuinen. Het resultaat is dat de wijk er na de actie
weer opgeknapt uitziet. (Foto’s: Rabya Yesildag en Peter van der
Meer)

De dag begon met een ontvangst van de vrijwilligers in
wijkcentrum Bezuidenhout-West met koffie en iets lekkers.
Daarna kon het benodigde gereedschap worden opgehaald en kreeg iedereen een tuin toegewezen om daar onkruid te wieden, bomen of struiken te snoeien en nieuwe
plantjes te planten.
Diverse bewoners van de Jan van de Boschstraat waren actief met het planten van nieuwe plantjes in tuinen en
boomspiegels. De bewonerscommissie van de Witte Anna
leefde zich uit op de plantenbakken bij de entree van het
flatgebouw. Bewoners aan de Schenkkade lieten zich evenmin onbetuigd. En de crownie-kids en bewoners van het
Jan van Riebeekplein maakten daar het plein en de boomspiegels schoon.
Harde werkers moeten beloond worden, daarom was er in
het wijkcentrum voor alle vrijwilligers een eenvoudige
maar voedzame lunch. Een groepje nam daarna nog het
Haags Hopje onder handen.
Nadat al het gereedschap weer op de goede plek stond en
alles was opgeruimd, kon iedereen met veel plezier terugkijken op een geslaagde dag.
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Theresiastraat 75 & 182, ‘s-Gravenhage

We heten u graag van harte welkom.
Albert Heijn Theresiastraat,
Theresiastraat 75, ‘s-Gravenhage
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot
22.00 uur. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.
Albert Heijn Theresiastraat,
Theresiastraat 182, ‘s-Gravenhage
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag
van 08.00 tot 22.00 uur.
Zondag van 12.00 tot
22.00 uur.

Naamgeving Wilhelminakerk

Vorstin zwichtte voor wens bewoners Bezuidenhout
Tijdens het bombardement op 3 maart 1945 raakte de Wilhelminakerk onherstelbaar beschadigd. De kerk werd herbouwd aan
de Juliana van Stolberglaan, maar Wilhelmina, de overgrootmoeder van koning Willem-Alexander, wilde onder geen enkele
voorwaarde haar naam geven aan het nieuwe gebouw. De wijkbewoners namen daar geen genoegen mee.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)

Niets vermoedend fietste jeugdpredikant ds C.J. Laarman
op zaterdag 3 maart 1945 vroeg in de ochtend naar de Wilhelminakerk aan het Louise de Colignyplein. De dominee
woonde sinds kort elders vanwege de dreiging van de
Britse vliegtuigen, die de omgeving al dagen met mitrailleurs bestookten. Nadat hij eerder voor een aantal waardevolle voorwerpen uit de Nederlands Hervormde-kerk een
veiliger onderdak had gevonden, wilde hij vandaag nog enkele boeken ophalen. Van Laarman werd een van de honderden slachtoffers van het vergissingsbombardement; van
hem is geen spoor meer teruggevonden en de Wilhelminakerk werd onherstelbaar beschadigd.
In 1953, bij het opruimen van het puin, werd in de fundamenten van de kerk een ingemetselde fles gevonden.
Daarin zat een document dat vermeldde dat de bouw van
de Wilhelminakerk op 9 juli 1906 was aanbesteed en dat de
eerste steen op 2 november van dat jaar was gelegd. De geschiedenis leert verder dat de kerk, vernoemd naar de toenmalige koningin Wilhelmina, op 3 mei 1908 officieel in
gebruik werd genomen. Dat gebeurde door de Haagse predikant dr. F. van Gheel Gildemeester in aanwezigheid van
koningin-moeder Emma.
‘Willemskerk’
Na de oorlog liet de bouw van een nieuwe kerk nog jaren
op zich wachten. Niet alleen omdat het in het grotendeels
verwoeste Bezuidenhout moeilijk was een geschikte plek
te vinden, maar ook omdat het tijd kostte de benodigde
gelden bijeen te brengen. Daarnaast ontstond er een hevige strijd tussen de inmiddels in 1948 afgetreden koningin
Wilhelmina en de bewoners van Bezuidenhout over de
naamgeving. De als eigenzinnig bekend staande vorstin
had namelijk besloten dat ze na haar aftreden haar naam
nergens meer aan zou verbinden. Honderden wijkbewoners, en niet alleen leden van de kerkgemeente, verzetten
zich fel tegen dat besluit. Door het bombardement hadden
ze al zoveel van hun geliefde wijk verloren, dat ze niet ook
nog een kleine herinnering aan het oude Bezuidenhout in
de vorm van een naam wensten kwijt te raken. Om prinses
Wilhelmina van gedachten te laten veranderen, bedolven
ze haar als het ware onder stapels handtekeningen en brie-

De oorspronkelijke Wilhelminakerk aan het Louise de Colignyplein.

ven. Verrast door dat breed gedragen protest en om de bewoners enigszins tegemoet te komen, stelde Wilhelmina,
in overleg met haar dochter koningin Juliana, voor het
nieuwe gebouw ‘Willemskerk’ te noemen. Dat leek haar
een goed compromis, omdat ze in die periode toestemming
had gegeven de Willemskerk aan de Nassaulaan, waar zij
als baby in 1880 was gedoopt, te verkopen. Daarmee
namen de Bezuidenhouters echter geen genoegen. Uiteindelijk zwichtte Wilhelmina voor het argument dat ze haar
naam niet gaf aan een geheel nieuw object, maar aan een
herbouwde kerk die haar naam al tientallen jaren had gedragen.
Luxe appartementen
De nieuwe Wilhelminakerk, die op 6 september 1955 op de
hoek van de Juliana van Stolberglaan en de Louise Henriëttestraat in gebruik werd genomen, was geen lang leven beschoren. Op 1 januari 1997 vond de hervormde
kerkgemeente in het kader van de actie ‘Samen op weg’ onderdak in de nabijgelegen gereformeerde Christus Triumfatorkerk aan de Laan van Nieuw Oost-Indië. De
Wilhelminakerk werd afgebroken om plaats te maken voor
luxe appartementen.
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Marco de Ruijter
T 06 46 71 30 66
Dwarskade 33
2631 NA Nootdorp

Bij ons kunt u terecht voor alle
bouwtechnische oplossingen.

www.mbgbouwtechniek.nl

Iedere donderdag
Boter, Kaas en Eieren samen
voor € 6.95

hwwzorg.nl

Gouda’s Best 500 gram
Jong Belegen Kaas,
Pakje Roomboter van
250 gram en 6 Boeren
Scharreleitjes!
De Kaasspecialist
Theresiastraat 248
2593 AW Den Haag
T. 070 - 3858404
www.dekaasspecialist.nl

EXPATS

There’s music in the air waves

KRISTIN ANDERSON

So many familiar faces become part of the neighborhood landscape, but how often do we stop and greet them? How long after
that until their stories unfold? It can be a gradual process. Or not.
When I heard a man with an American accent chatting with my
Irish friend Brid at the Haagse Hout Library, it took only moments
for me to introduce myself to him. His name was Guy Livingston,
and he’s a musician. A little online research revealed that he wasn’t
just any musician but a professional concert pianist specializing in
1920s music. He has performed worldwide, including at The Louvre
in Paris and the Korzo Theater in The Hague.
Although he currently lives in Bezuidenhout, his career regularly
takes him abroad. He just returned from a successful tour in the
U.S. where he performed music by George Antheil and Kurt Schwitters, part of de Stijl movement.
I soon became a fan of his Concertzender radio show called American Highways that airs every Friday night at 6pm. I downloaded
the podcast via iTunes via a link at www.GuyLivingston.com/radio.
I might not have discovered this fascinating era of music or come
to know this interesting neighbor if I had not been so bold as to say
hello to a stranger.
Try it sometime. Who knows what you might discover!

Kristin Anderson
www.authorkristinanderson.com

Did you
know that…
hikers can soon indulge in the
district? There will be walks with two
themes: ‘Bombs on Bezuidenhout’
(with forester Jenny van Leeuwen) on
25 and 30 April; and ‘Vincent van
Gogh’ (along De Schenk and The
Hague Forest) on 2 July. Other activities worth noting in your agenda are:
sailing through the Hague Forest and
painting on 6 and 7 May. More information www.natuurlijknicole.com
and 06-266687 27.

■■■

there will be a Midsummer festival on 10 June in the community
center PuntZuid? Starting at 4:00p.m.
there will be free activities for children and adults, such as Segways, karaoke, various attractions and old
Dutch games. Live music will start at
6.30p.m.. Location: Van Heutszstraat
12.

■■■

65 students from the Nutsschool created a mural? It is on the
wall of the bicycle parking area of the
playground at the Johannes
Camphuijsstraat.

■■■

Kings Day
on the
Spaarwaterveld

two residential towers over 100
meters high will be built at the Grotiusplaats, on the open area in front of
the National Library? The towers will
contain over 500 apartments.

■■■

For more news check
www.bezuidenhout.nl
Weather gods allowing, there will be a big party at the Spaarwaterveld on Kings Day, Thursday 27 April. In addition to the free market,
there will be plenty of other activities.
Children can have their faces painted, participate in workshops like
break dance and theater, or let off steam on the bouncy castle.
Set up time for the free market starts at 9:00a.m. Selling begins at
10:00a.m. The gate closes around 3:00p.m. The sale of food and beverages is not permitted. (Photo: Willem Verheijen)
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Emmastraat 25a hk. Theresiastraat
Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

Bezuidenhout
Garage - te huur
070-3546600

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zondag

11.00 - 21.30
12.00 - 21.30
16.00 - 21.30

Theresiastaat 48 - 2593 AP Den Haag - (070) 5147442 - 0646597970

Huisartsenpraktijk Just Care 070-7920024
Binnen het gezondheidscentrum Just
Care kunt u sinds februari 2016 ook
terecht voor huisartsenzorg.
Wij heten u graag welkom in een zeer
prachtige omgeving en aangename
sfeer in ons gebouw aan de

Bezuidenhoutseweg 187

Wij hebben volop ruimte voor nieuwe inschrijvingen.
In het gezondheidscentrum Just Care kunt u binnen één locatie terecht voor een
breed zorgaanbod.
n Huisartsenzorg n Psychologische zorg n Psychiatrische zorg
n Maatschappelijke ondersteuning.
In onze huisartsenpraktijk zijn twee huisartsen werkzaam
n Dhr. M. Korrel n Dhr. B. Scheuer
Het team bestaat verder uit: twee doktersassistentes, psychologen
en maatschappelijke werkers.
Voor meer informatie, inschrijving voor de huisartsenpraktijk of aanmelding voor
hulpverlening kunt u gerust binnen lopen. U wordt direct verder geholpen door
de assistente. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen.
Het gezondheidscentrum is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Tijdens de openingstijden zijn wij telefonisch continu bereikbaar via 070-7920024.

Heeft u behoefte aan al uw zorg onder
één dak, dan bent u op de juiste plek
bij Gezondheidscentrum Just Care.

U kunt zich direct inschrijven voor de huisartsenpraktijk. Er is een samenwerking
met apotheek Theresia met ruime bezorgmogelijkheden voor uw medicatie.
Electronisch consult ook mogelijk.

Huisartsenpraktijk Just Care – www.huisartsenpraktijkjustcare.nl
info@huisartsenpraktijkjustcare.nl

Wist u dat…

Stemming

BUURMAN JOHN

Dat nieuwe kabinet dat ze op het Binnenhof in elkaar knutselen, laat
nog wel even op zich wachten, dus laten we nog even terugkijken
naar 15 maart, want onze wijk deed het toen lang niet slecht! Samen
met Benoordenhout en Mariahoeve, met wie we stadsdeel Haagse
Hout vormen, eindigden we in Den Haag als derde als het gaat om
het aantal mensen dat ging stemmen: 79,5 procent; hoger dan de
hele stad (75,8). Van de stadsdelen won de binnenstad ruim, maar dat
is zo’n beetje de woonkamer van de democratie in ons land, dus daar
valt niet tegenop te boksen. Dus werden we eigenlijk tweede (achter
Scheveningen). Best goed, natuurlijk.
Al ligt er bij het stembureau geen rode loper en staan er ook geen fotografen, zelf voel ik me altijd een hele VIP als ik met stemkaart in de
hand over straat ga, op weg naar het wijkcentrum. Ik ga graag stemmen, net als veel andere Bezuidenhouters dus.
En wat stemden we dan in onze wijk? Lopen we keurig in de pas met
de landelijke cijfers of toonde onze wijk op 15 maart ook een eigen gezicht? Daar lijkt het niet op: ook hier kwam de VVD met 30 procent als
absolute koploper uit de stembus. Zelfs het Haagse Bos stemde VVD!
(Althans: volgens een kaartje dat verscheen op de website van Den
Haag FM). Zijn we dan in Bezuidenhout ook een echte liberale wijk?
We kunnen ook inzoomen per stembureau en dan blijkt de ruime
voorsprong van de VVD in Haagse Hout - zoals te verwachten - voor
een groot deel voor rekening te komen van Benoordenhout: op de
meeste stembureaus kregen de liberalen bijna de helft van de stemmen en soms zelfs nog meer.
Maar in Bezuidenhout veroverde de VVD ook de meeste stembureaus,
zij het met minder grote voorsprong, en op twee plekken was D66 de
grootste. Met de dominante VVD (en ook verliezende PvdA) loopt Bezuidenhout aardig in de pas met de rest van het stad, en het land. Met
één uitzondering: Bezuidenhout-West. In dat stembureau won de
PVV. Ook opvallend: DENK. De partij met grote aanhang onder Nederlanders met buitenlandse wortels komt er in Bezuidenhout-Midden
en -Oost niet aan te pas, maar pakt in West meer dan 5 procent van
de stemmen, ongeveer drie keer zoveel als de landelijke score. Liet Bezuidenhout op 15 maart toch nog een eigen gezicht zien.

OOG VOOR DETAIL

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 Primera aan de Theresiastraat.

Prinses Beatrix op 24 maart in
Bezuidenhout op bezoek was? In het
Koninklijk Conservatorium woonde ze
een Europees Kamermuziekconcert bij.
Leerlingen van de School voor Jong Talent speelden samen met jonge talenten van zeven Europese scholen.

■■■

steeds meer bedrijven in Bezuidenhout hun AED (toestel om mensen
bij een hartstilstand te reanimeren)
aanmelden bij Hartveilig Wonen? Op 13
maart regelde Menzis dit.

■■■

wandelaars binnenkort hun hart
in de wijk kunnen ophalen? ‘Bommen
op Bezuidenhout’ (met boswachter
Jenny van Leeuwen) op 25 en 30 april;
‘Vincent van Gogh’ (langs De Schenk en
door het Haagse Bos) op 2 juli; andere
activiteiten: varen door het Haagse Bos
en schilderen op 6 en 7 mei.
Meer info www.natuurlijknicole.com en
06-266 687 27.

■■■

er een Midzomerfeest is in buurthuis PuntZuid op 10 juni? Vanaf 16.00
uur zijn er gratis activiteiten voor kinderen en volwassenen, zoals Segways, karaoke, diverse attracties en
oud-Hollandse spellen. Om 18.30 uur is
er live muziek. Locatie: Van Heutszstraat
12.

■■■

eind mei/begin juni de werkzaamheden aan het stuk Sterfietsroute
dat loopt van de Juliana van Stolberglaan tot aan de IJsclubweg beginnen?
De werkzaamheden duren tot eind dit
jaar.

■■■

stomerij De Waal aan de Laan van
Nieuw Oost-Indië zich ‘de beste stomerij van Nederland’ mag noemen? Het
bedrijf, onderdeel van Stomerij Niels
Pols, sleepte twee landelijke vakprijzen
in de wacht. Daarbij gaat het vooral om
klantgerichtheid en kwaliteit.

■■■

de Wilhelminastraat niet is vernoemd naar de gelijknamige koningin,
maar naar haar moeder. In het AD van 1
april vertelt een straatnamendeskundige: ‘Den Haag vernoemde in 1885 vier
straten naar koningin Emma, namelijk
naar haar vier voornamen: de Adelheid-,
Emma-, Wilhelmina- en Theresiastraat,
allemaal in het Bezuidenhout.’

■■■

Het detail in de vorige editie is een deel van het
pand aan de Willem van Outhoornstraat 50. Hier
zat ooit bakkerij van Den Enden, weet Ashara Crauwels. Zij mag de boekenbon ter waarde van 15 euro
ophalen in het Wijk- en Dienstencentrum aan de
Johannes Camphuijsstraat 25.

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