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Wijkgeld naar meeuwen en daken

Haagse Bos wordt aangepakt

30 km-zone in deel Theresiastraat

Het diner, een kerstverhaal



BRIEDÉ BOUWEN & WONEN GESPECIALISEERD 
IN ALLE (KLEINE) VERBOUWINGEN

o.a. badkamers, keukens, behangwerk, schilderwerk, kastenwanden op maat en radiatorombouwen

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

Hulp nodig voor klussen in uw huis? Wij nemen u alle kleine verbouwingen geheel uithanden. Van het verbouwen van badkamers en keukens,  

het maken van kastenwanden of radiatorombouwen op maat en natuurlijk alle schilder-, behang- en pleisterwerkzaamheden.  

Ons vakmanschap staat garant voor een perfect eindresultaat! Voor vrijblijvend advies bel 070 - 335 11 11.

Bij Deco Home Briedé 
vindt u alles voor een 
compleet interieur:
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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 60 wordt bezorgd
in de week van 16 - 23 december 2018. 
Deadline kopij en advertenties: 1 februari.

Redactie
Jos Heymans (hoofdredactie), 
Evelien ter Meulen, 
Eric Stins (eindredactie) 
Marjon Damen, Roeland Gelink, 
John Hermse, Mark Hoogland, 
Elles Pleijter, Sauvine Vos

Fotografie Koen de Lange, 
Willem Verheijen (voorpagina)

Vormgeving 
Leo Leeflang

Drukwerk 
Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 
Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-
sief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gel-
den aantrekkelijke kortingen. De kosten
voor het opmaken van een advertentie
zijn € 12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven
www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-
krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@ziggo.nl.
Robert Boer: 06-24 76 68 81 of
robert.boer@ziggo.nl

Adres
Johannes Camphuijsstraat 25
2593 CH  Den Haag
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 
toestemming van de redactie worden
overgenomen.

InhoudColofon

We gaan de meeuwenoverlast aanpakken en onze daken vergroenen. Dat is de uit-
komst van de vraag aan wijkbewoners wat we met de subsidie van 50.000 euro
moeten doen. Maar er is meer te melden: het aantal woningen in de wijk groeit ex-
plosief met 2300 en het Haagse Bos krijgt een opknapbeurt. Er is in deze donkere
dagen voor kerst veel te lezen in deze uitgave van Bezuidenhout Nieuws. De mede-
werkers van de wijkkrant wensen u veel leesplezier, prettige feestdagen en alle
goeds voor 2018.

Jos Heymans, hoofdredacteur

Michiel van de Poll runde jaren-
lang makelaardij Van Paaschen

11 Na 27 jaar Bezuidenhout 
met pensioen

Robert Halman 
leerde in Bezuidenhout fietsen

15 Gevlucht na de orkaan Irma

De kookpassie van 
Gudrun Seijsener

27 Bijzondere buur 

En verder: 5-7           Wijknieuws
9              Britse bommen op Engelse kerk
13             Opknapbeurt Haags Bos
16-17       Het Kerstdiner
19             Wijkbewoners willen auto delen
19            Magische kerst in Theresiastraat
21             Column wijkagent
23            Explosieve stijging woningen Bezuidenhout
24-25      Westnieuws
29            EXPAT page
31             Wist u dat?
31             Buurman John
31             Oog voor detail

Krant niet ontvangen, 
laat het ons weten

Formaat Zwart/wit Full color
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1/32 25,00 37,50
1/8 62,00 93,00
1/4 111,00 166,50
1/3 145,00 217,50
1/2 210,00 315,00
1/1 410,00 615,00



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.

TURKS RESTAURANT

Een gezellig familierestaurant 
sinds 1980, het adres voor de rijke
Turkse keuken en gastvrijheid.

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

Beautycenter Classy

Theresiastraat 105
2593 AD  Den Haag
info@salonclassy.nl
Facebook/instagram
@beautycenterclassy.

In de maand december vieren wij dat we een jaar open zijn. 

De maand december geven 

wij epileren met draad vanaf 7 euro!
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Wijkgeld naar meeuwenaanpak en groene daken
De bewoners van Bezuidenhout willen het wijkbudget van
50.000 euro besteden aan de aanpak van de meeuwenoverlast
en een project om de aanleg van groene daken te stimuleren. Dit
is de uitkomst van de enquête waarin Bezuidenhouters zelf
mochten bepalen waaraan het wijkbudget ten goede moet
komen.
Bezuidenhout is een van de zes Haagse wijken die bij wijze van
proef een wijkbudget mogen inzetten. Doel van het wijkbudget
is om de betrokkenheid en invloed van bewoners in hun wijk te
vergroten. Bezuidenhouters konden voor de besteding kiezen uit
een zorgcoöperatie Bezuidenhout, een duurzaamheidsproject ter
stimulering van groene daken en aanpak van de overlast die
meeuwen veroorzaken. De keuze viel uiteindelijk op een combi-
natie van de meeuwenaanpak (60 procent van het budget) en
groene daken (40 procent). 
Om daaraan invulling te kunnen geven, hebben inmiddels de eer-
ste kandidaten zich gemeld om in een werkgroep meeuwenover-
last plannen te maken voor een effectieve aanpak. Via de
burenapp Nextdoor zijn andere geïnteresseerden opgeroepen
zich aan te melden. Verder heeft het Wijkberaad de werkgroep

Duurzaam Bezuidenhout gevraagd om een plan van aanpak  dat
bewoners moet helpen bij het vergroenen van de Bezuiden-
houtse daken.

Ter bevordering van de verkeersveiligheid
overweegt de gemeente de maximum-
snelheid voor het De Eerensplein en de
Theresiastraat (tussen De Eerensplein en
de Laan van Nieuw Oost-Indië) te verla-
gen naar 30 kilometer per uur. Dit blijkt
uit de concept ontwerpen voor de herin-
richting die met plein- en straatwerk-
groepen zijn gedeeld. 

Reden voor de gemeente om naar deze
variant te kijken vormen de door bewo-
ners naar voren gebrachte zorgen over de
verkeersveiligheid. In het schetsontwerp
voor het De Eerensplein was 30 kilometer
per uur op het plein én in het daarop
aansluitende deel van de Theresiastraat
een van de opties. Het feit dat de Theresi-
astraat niet meer een van de hoofdroutes
is waarvan nood- en hulpdiensten ge-

bruik maken, maakt verlaging van de
maximumsnelheid eenvoudiger.
In het met de betrokken bewoners ge-
deelde concept voorlopige ontwerp voor
het De Eerensplein is nu voor die optie
gekozen. Als de bewoners en interne ge-
meentelijke adviescommissies zijn ge-
hoord, gaat het voorstel voor het
voorlopig ontwerp voor het De Eerens-
plein en de Theresiastraat begin volgend
jaar naar het College van Burgemeester
en Wethouders. Als het college daarmee
instemt, krijgen betrokkenen daarna via
inspraak nog eens de mogelijkheid om
hun mening te geven. Met de herinrich-
ting van het De Eerensplein en dit deel
van de Theresiastraat wordt pas begon-
nen als Fase 2 van de herinrichting van
Bezuidenhout eind 2019 zal zijn afge-
rond.  

Bromtoon ook in omliggende wijken
Op de oproep in ons vorige nummer of er mensen zijn die
een bromtoon horen, zijn diverse reacties gekomen. Het
blijkt dat meerdere mensen in verschillende delen van de
wijk last hebben van dit doordringende geluid. Chris Bie-
rens van de werkgroep Oost van het wijkberaad heeft de
klachten geïnventariseerd. Bierens: “Mensen hebben hier
vaak al jaren last van. Omdat niet iedereen het hoort, wor-
den ze soms niet serieus genomen. Daarom is het voor hen

een opluchting als blijkt dat anderen er ook last van heb-
ben.” De gemeente laat in een reactie weten dat er ook
meldingen zijn uit Marlot en Mariahoeve, maar dat het niet
zeker is dat het om één bron gaat. De gemeente wil in ge-
sprek met de bewoners die last van het geluid hebben en
zal in overleg met Bierens hier een afspraak voor maken.
Hoort u de bromtoon ook, dan kunt u dit nog steeds mel-
den via wijkberaad@bezuidenhout.nl.

30De Eerensplein en Theresiastraat mogelijk 
naar 30 kilometer per uur

Er wordt 34 km per uur gemeten in de 
Theresiastraat, ruim binnen de 50 km-grens.
Straks is het in dit deel van de straat 
maximaal 30 km. (Foto: Koen de Lange)

Uitslag stemming wijkbudget Bezuidenhout
Idee
Zorgcoöperatie                                   104 stemmen (21,31 procent)
Aanpak meeuwenoverlast              215 stemmen (44,06 procent)
Groene daken                                      153 stemmen (34,63 procent)

Verdeelwijze
100 procent idee 1                              160 stemmen (32,79 procent)

60 procent idee 1, 
40 procent idee 2                             221 stemmen (45,29 procent)
50 procent idee 1,
25 procent idee 2,
25 procent idee 3                              96 stemmen (21,93 procent)

* in de stemuitslag zijn foutief en dubbel uitgebrachte 
stemmen niet meegeteld (Foto: Willem Verheijen)



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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97
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Op zaterdag 28 oktober verschenen plotseling ‘monumenten’ in een
aantal straten van Bezuidenhout. Het bleek een voorbode van Hal-
loween te zijn. In de Maystraat stond een auto met een wel heel bij-
zondere bestuurder, een skelet. Ook de gevel van het bijbehorende
huis was aangekleed met griezelige attributen.
Wie de toekomst voorspeld wilde hebben, kon terecht in de Usse-
lincxstraat; daar was een tent aan een huis gebouwd waar een
waarzegster met glazen bol seances hield. In de Stuyvesantstraat
was een horrortent gebouwd, met een bord waarop je werd uitge-
nodigd om binnen te komen. Het zag er behoorlijk eng uit.
De Johannes Camphuijsstraat spande de kroon. Op de parkeerstrook
was een geraamte opgegraven, met daarachter nog een doolhof-
tent waar de meest vreemde voorwerpen aanwezig waren waar je
je in het donker een weg door moest banen. Ook op het Spaarwater-
veld is op zondag nog een Halloweenfeest gevierd, georganiseerd
door de bewoners. 

In het zuiden van het land vieren ze op 11 november, elfde
van de elfde, de start van het carnavalsseizoen. Wij, van
boven de rivieren, vieren Sint Maarten. Kinderen gaan
langs de deuren, zingen de bewoners toe en krijgen – als
het goed is – als dank snoep of iets gezonders. Op de foto’s
gaan kinderen langs in de Jacob Mosselstraat. Voordat ze
die avond de straten afstruinden, werden lampionnen ge-
maakt in café-restaurant PAN, waar ook een kindermaal-
tijd werd geserveerd.

Halloween Sint Maarten

Najaar vol kinderfeesten

Sinterklaas

Hij kwam eind november en vertrok weer op 6 december;
dik twee weken was Sinterklaas weer in het land en dat
hebben we geweten. Waar elders het kinderfeest werd
overstemd door discussies over de kleur van Sints assisten-
ten, was het op de Marialaan een feestelijke intocht waar
kloppende harten en nerveuze gezichtjes de boventoon
voerden. Want het blijft altijd een spannende gebeurtenis.

De maanden oktober, november en december zijn wat het weer betreft zeker niet de gezelligste van het jaar.
Stormachtige winden waaien om onze huizen, hoosbuien teisteren onze ramen, deuren en tuinen. Maar voor
de kinderen is het een periode vol pret en Bezuidenhout doet er volop aan mee; Halloween, Sint Maarten en
de intocht van Sinterklaas zijn hoogtepunten van het jaar. Op deze pagina een foto-impressie van de feeste-
lijkheden. De foto’s zijn gemaakt door Willy Adriaanse (Sint Maarten), Robert Boer (Halloween) en Koen de
Lange (Sinterklaas).



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

Home Food & Drinks

Theresiastraat 12d.

7 dagen per week geopend.

Ontbijt Lunch Borrel & Diner.

Openingstijden:

Maandag/tm Vrijdag 08:30 - 22:30

Zaterdag 09:00 – 22:30

Zondag 09:30 – 17:00

Ook voor Feesten Borrels en Partijen.
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Het bloed droop neer op het mulle zand van het onher-
bergzame gebied Fezzan in Libië. Met enkele forse sabelsla-
gen hadden woestijnrovers in 1869 een einde gemaakt aan
het jonge leven van de Haagse freule Alexandrine Tinne.
Voorts beroofden de Toearegs de 34-jarige dochter uit het
tweede huwelijk van de zeer rijke Britse ondernemer Phi-
lipe Frederik Tinne van haar geld en kostbaarheden.
Ter nagedachtenis aan zijn door bruut geweld omgekomen
halfzus liet John Abraham Tinne drie jaar later de ‘Engelse
Kerk’ bouwen, bestemd voor de Anglicaanse gemeenschap
in Den Haag. Het door architect H.H. Vale uit Liverpool in
neogotische stijl ontworpen gebedshuis bood onderdak
aan zo’n 250 kerkgangers.
Samen met haar moeder, Jonkvrouw Henriëtte Maria
Louise van Capellen, woonde de ongetrouwde Alexandrine
in het nog steeds in originele staat verkerende pand num-
mer 132 aan het Lange Voorhout. Nu huist daar het Ban-
kiershuis F. van Lanschot. Henriëtte was Dame du Palais
aan het Hollandse Hof en bevriend met Sophie, echtgenote
van Koning Willem III.

Avontuurlijke tochten ver buiten het Haagse
Na het overlijden van haar vader in 1844 erfden Alexan-
drine en haar moeder zo’n groot fortuin dat zij zich lange
en voor die tijd uitzonderlijke reizen door Europa, het Mid-
den-Oosten en Noord-Afrika konden veroorloven. Vooral
Alexandrine, die de stijve en formele Haagse levensstijl ver-
foeide, wilde haar blik graag naar buiten de grenzen van de
Hofstad verruimen.
Tijdens een wat overmoedige tocht in 1863 in het moeras-
achtige gebied langs de Witte Nijl stierf de moeder van

Alexandrine aan cholera. De jongere zus van Henriëtte,
Adriana van Capellen, die door haar nicht was overgehaald
dit keer mee te reizen, bezweek korte tijd later aan de in
het moeras opgelopen infecties.

Nooit meer terug naar het ‘saaie’ Den Haag
Het grote avontuur leek ten einde, maar Alexandrine liet
zich, ondanks een verwoede poging van haar halfbroer
John Tinne haar naar huis terug te laten keren, niet vermur-
wen. De eigenzinnige jonge vrouw was vastbesloten nooit
meer één stap op het Europese continent te zetten. Ze ves-
tigde zich definitief in de Egyptische hoofdstad Caïro.
Na een kort verblijf in Algiers enkele jaren later wilde ze
over land terug naar Egypte in plaats van met de boot. Alle
waarschuwingen van Algerijnse legercommandanten niet
verder naar het oosten te trekken weerhielden de eigenzin-
nige Alexandrine er niet van haar zin door te zetten. Met de
gruwelijke afloop van haar avontuur tot gevolg! Familie,
vrienden en kennissen reageerden geschokt. 
Zelf kon Alexandrine niet echt treurig geweest zijn. In een
kort daarvoor geschreven brief laat zij weten dat niemand
haar hoeft te beklagen als zij tijdens een van haar reizen
zou omkomen. Ze vond het beter ‘vrolijk en dapper mijn
einde te vinden door een geweerschot of een messteek, in
plaats van een saai leven verder te slepen, zoals ik velen
heb zien doen’. 

Het was wrang dat juist Britse lucht-
machtpiloten de door een Engelse za-
kenman gefinancierde Anglicaanse
kerk in Bezuidenhout kort voor het
einde van de Tweede Wereldoorlog
per vergissing onder vuur namen. 
Serieuze pogingen de zwaar bescha-
digde Anglican Church te herstellen
liepen op niets uit. Op de voormalige
plek van het onheil aan het begin van
de Theresiastraat staat nu het Paleis
van Justitie.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)

Britse bommen vernietigden Engelse kerk 
in Bezuidenhout



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
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Van Paaschen makelaardij bevindt zich aan de "poort" van
het Bezuidenhout en is voor veel bewoners een bekend ge-
zicht in de wijk. Voorbijgaand aan het pand was het in het
verleden soms moeilijk geen blik te werpen op de etalage
met aanlokkelijke bordjes met foto’s van huizen. Tegen-
woordig is alles digitaal. Beeldschermen sieren de etalages.
Zo’n 66 jaar geleden werd Van de Poll geboren in Den
Haag. Zijn loopbaan begon in het bedrijfsleven, eerst bij
Heineken en later bij V&D. Vrienden die werkzaam waren
in de makelaardij hadden echter zulke leuke verhalen, dat
hij besloot tot een verandering van carrière. Dus volgde een
makelaarsstudie en beëdiging voor de rechtbank. De make-
laardij is een zeer vertrouwelijke zaak, aldus Van de Poll: “Ik
kan in alle eerlijkheid zeggen dat ik nooit informatie aan
derden heb doorgespeeld”. 
Hij weet nog goed dat hij zijn eerste pand verkocht, 26 jaar
was hij. Het betrof een woonhuis aan de Kerkstraat in Rijs-
wijk. Die eerste keer dat je een getekend koopcontract op
zak hebt, wat een kick: “Nu heb ik een stuk papier in mijn
zak dat 80.000 gulden waard is!”. 

In 1990 kocht Van de Poll zijn eigen bedrijf, in Bezuiden-
hout. Hij nam een bestaand makelaarsbedrijf over. Van
Paaschen was de eerdere eigenaar en Van de Poll besloot
de naam aan te houden. De oude Van Paaschen is nog eens
op de zaak geweest en plengde een paar tranen van ont-
roering dat zijn naam aan de zaak verbonden bleef. 
Praten over moeilijke tijden als de huizencrisis, doet Van de
Poll liever niet. Hij is een ras-optimist. Bijzondere verhalen
en anekdotes, dat zijn de krenten in de pap. Waarom is hij
zo dol op het vak? Het omgaan met mensen, hen blij
maken. En aan het begin van een dag nooit weten hoe die
zal eindigen. Kortom: een uitdagend beroep, altijd vol ver-
rassingen. 

Zo herinnert hij zich levendig dat hij een schemerig appar-
tement aan de Spaarwaterstraat betrad. De eigenaar was
in tranen; zag hij die lege hoek daar? Zijn vrouw had daar
anderhalf jaar in bed gelegen, vechtend tegen kanker. De
man kon het niet meer opbrengen nog langer in het pand

te wonen. Van de Poll was zelf haast in tranen. De koop
werd gesloten, de man leverde de sleutels in en de stukken
gingen naar de notaris. Tot zijn verbazing vroeg de notaris
waarom de echtgenote niet getekend had. Ze bleek nog
springlevend en woonde prinsheerlijk in Zuid Frankrijk.
Maar het mooiste verhaal betreft het huis van een kunste-
naar. De artiest had zijn huis tot een kunstwerk gemaakt,
vond hij zelf. Dit hield in: muren half afgebroken en overal
uitgehakte gaten, waarin beeldjes waren geplaatst. Op de
grond lag gruis dat daar moest blijven liggen, want dat
zorgde voor contact met de aarde. Er mocht niets veran-
derd worden door de nieuwe eigenaar. Als hij sommige on-
derdelen van het huis niet mooi vond, zou hij die moeten
verpakken. Want de kunstenaar wilde er zeker van zijn dat
zijn werk voor eeuwig te bewonderen zou zijn. In zijn tuin
had hij een graf gegraven. De koper moest ermee akkoord
gaan dat de kunstenaar hier na zijn dood zou komen te lig-
gen. Van een verkoop is het niet gekomen. 
Van de Poll heeft heel veel andere mensen gelukkig kunnen
maken met de verkoop of koop van hun huis. Zijn ziel en
zaligheid zit in het bedrijf. Zijn opvolger is Jeroen Seghers,
een collega die hij acht jaar geleden heeft aangenomen.
Seghers heeft er duidelijk zin in. En het is nog maar de
vraag of de enthousiaste Van de Poll zijn bedrijf niet vrese-
lijk gaat missen. 

Ruim 41 jaar werkte hij in de makelaarsbranche en nooit heeft hij een dag spijt
gehad. Aan het woord is Michiel van de Poll, recent gepensioneerd makelaar.
Met zijn makelaarskantoor Van Paaschen maakte hij soms roerige tijden mee,
maar ook verzamelde hij een schat aan prachtige verhalen. Elles Pleijter

Afscheid van een bevlogen makelaar

Michiel van de Poll, met pensioen (Foto: Willem Verheijen)

Jeroen Seghers, rechts, de opvolger van Van de Poll 
(Foto: Willem Verheijen)
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Bomen
Zuid-Holland, en dus ook het Haagse bos, heeft zwaar te lij-
den onder de essentakziekte. Zieke bomen hebben een rode
stip gekregen en moeten gekapt worden. Boswachter Jenny
van Leeuwen legt uit wat de ziekte met de bomen doet en
hoe Staatsbosbeheer dit gaat aanpakken: “De essentak-
ziekte is een schimmel die bomen aantast. De boom krijgt
dode takken, zwarte plekken en soms ook zwammen op de
stam. Om deze ziekte te lijf te gaan, moeten helaas flink
wat essen gekapt worden. De getroffen essen zijn vooral
jonge bomen. We moeten deze bomen kappen om versprei-
ding naar de andere essen tegen te gaan. Het is niet leuk
maar we doen het niet voor niets.” Het noodgedwongen
kappen van de essen wordt gecombineerd met een regu-
liere onderhoudsronde in het bos. Van Leeuwen: “Iedere zes
tot acht jaar bekijken we alle bomen kritisch. We gaan na
welke bomen ziek zijn en ook welke elkaar beconcurreren
om het licht. Bomen die we willen behouden, geven we de
ruimte. Het licht kan door het ontstaan van open plekken in
het bos ook weer tot aan de bosbodem komen, waardoor
natuurlijke verjonging een kans krijgt.” Van Leeuwen bena-
drukt dat wat bos ís ook bos blíjft. Op de open plekken wor-
den binnen een jaar nieuwe bomen geplant. Hierbij wordt
gezorgd voor variatie. Er komen bijvoorbeeld meidoorns en
hazelaars, maar ook naaldbomen en ‘plukbomen’, zoals
tamme kastanje en walnoot. Het kappen van bomen ge-
beurt begin volgend jaar, herplant volgt binnen een jaar.

Speelbos
Niet alleen bomen worden vervangen, ook het speelbos
Robin Hood wordt vernieuwd. Het klim- en klauterterrein
was aan vervanging toe. Van Leeuwen: “De houten toestel-

len hebben veel onderhoud nodig en waren nu eigenlijk ge-
woon ‘op’. Ook vanwege de veiligheid hebben we samen
met de gemeente besloten de toestellen te vervangen. De
gemeente is projectleider en financier.” Toen duidelijk werd
dat het speelbos vervangen moest worden, is er inspraak
geweest van kinderen en van het gebruikersplatform
Haagse bos. Zij hadden de keuze tussen houten toestellen
of toestellen van metaal. Van Leeuwen: “Er werd unaniem
gekozen voor metalen toestellen. Dit had ook de voorkeur
van Staatsbosbeheer omdat dat onderhoudsvriendelijker is
en het materiaal duurzamer is.” Er is wel gekozen voor een
natuurlijke uitstraling en ook het type toestellen verandert
niet: “Het blijft een plek om te klimmen en te klauteren en
uiteraard komt er weer een kabelbaan.” Het vernieuwen ge-
beurt in twee fasen. De eerste toestellen zijn half november
geplaatst en het tweede deel komt begin 2018. Tot slot
wordt ook het huttenbos vernieuwd. Er komen nieuwe hou-
ten beelden en kinderen worden er uitgenodigd tot het
bouwen van hutten. Van Leeuwen: “Het wordt gewoon nog
mooier en leuker voor de kinderen.”

Marjon Damen

Haagse Bos wordt aangepakt
De komende tijd gaat er veel veranderen in het Haagse bos. Er staat regulier groot
onderhoud op de planning, de essentakkensterfte wordt aangepakt en het speel-
bos wordt vernieuwd.

Foto’s: Koen de Lange
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Robert Halman is 12 jaar en woont met zijn ouders op Sint
Maarten. Hij is daar geboren, net als zijn oudere broer en
zus die sinds afgelopen zomer in Bezuidenhout wonen
omdat ze in Nederland studeren. Robert vertelt hoe het
was om zo’n zware orkaan mee te maken: “Samen met
mijn ouders heb ik in de dagen voor de orkaan hard ge-
werkt om het huis veilig te maken. We moesten bomen
kappen, alle spullen die buiten stonden moesten naar bin-
nen en we hebben hout voor de ramen getimmerd. Ook
hadden we veel eten in huis gehaald en emmers met water
klaargezet om te kunnen douchen en de wc door te spoe-
len.” 
Irma werd uiteindelijk een orkaan van categorie vijf. Ro-
bert: “We zaten in de badkamer omdat het huis daar het
stevigst is. Het engste is als er dingen op het dak vallen.
Want je weet niet wat het is en of er schade aan het dak
komt. Door de orkaan voel je ook druk op je oren. Dat is
heel akelig.” In het oog van de orkaan is het even rustig. Ro-
bert en zijn ouders gingen toen naar buiten om de schade
op te nemen. Robert: “Er was een stuk van het dak af en
van het balkon was een deel los geraakt. Dat hebben we
toen in het oog van de orkaan gerepareerd.”
Na afloop van de orkaan werd de enorme schade zichtbaar:
“Op straat was het alsof er een bom gevallen was. Het hek
was omgewaaid, betonnen palen van een muur uit de
grond gerukt, het huis naast ons was de bovenste etages
kwijt en er was geen stroom meer.” Roberts vader had pas
begin november weer stroom in het huis. Robert en zijn
moeder waren toen al in Nederland.
De beslissing om naar Nederland te gaan, hebben ze geno-
men om te zorgen dat Robert niet te veel achterstand zou
krijgen met school en ook vanwege de veiligheid. Robert:
“Na de orkaan waren veel mensen in paniek. Sommigen

hebben niets meer. Je weet niet wat er dan allemaal kan
gebeuren. Gelukkig waren er mariniers, het Rode Kruis en
agenten uit Aruba en Curaçao die de bevolking van Sint
Maarten geholpen hebben. Die hulp was fantastisch!”
De reis naar Nederland was een hele onderneming. Met
Robert en zijn moeder reisden nog vijf kinderen mee. Op
het vliegveld stonden lange rijen en na bijna een hele dag
in de rij gestaan te hebben, kwam er eindelijk beweging in.
Maar net voor ze aan de beurt waren, stopte het. Via een
marinier werd toen geregeld dat ze met een klein vlieg-
tuigje van de kustwacht van Sint Eustatius meekonden
naar Curaçao. Voor Robert ondanks alles een leuke erva-
ring: “Ik mocht in de cockpit kijken en omdat ik later graag
piloot wil worden was dat heel interessant.” Na een dag op
Curaçao, konden ze door naar Nederland.
In Den Haag kon Robert bij drie scholen op gesprek en hij
koos voor het Maerlant College. Bij aankomst in Den Haag
hebben ze veel medeleven en hulp ervaren; van de ge-
meente Den Haag waar het inschrijven snel geregeld werd
en bij de fietsenwinkel waar de moeder van Robert een
fiets mee kreeg voor een paar uur zodat ze samen met Ro-
bert kon gaan oefenen met fietsen. Robert: “Fietsen op Sint
Maarten gaat niet want er zijn veel bergen en het verkeer
is gevaarlijk. Dus ik was niet gewend om overal op de fiets
heen te gaan. Hier in Den Haag kan dat wel en dat vind ik
erg fijn. Ik kan gewoon op de fiets naar school en naar voet-
bal en hoef niet overal heen gebracht te worden.”

Marjon Damen

Van Sint Maarten naar Bezuidenhout

Op woensdag 6 september raasde orkaan Irma over Sint Maar-
ten. Robert Halman maakte het mee en woont sinds half sep-
tember met zijn moeder voor een tijdje in Bezuidenhout.

Robert Halman, van Sint Maarten naar Bezuidenhout 
(Foto: Willem Verheijen)
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Op haar tenen trippelt ze naar het raam. Komen ze er nog
niet aan? Ze tuurt tussen de kanten gordijntjes door. Zorg-
vuldig schikt ze de rode strik in haar haar nog eens voor de
vergulde spiegel. Ze strijkt haar rok glad en kijkt keurend
om zich heen. Ja, het is netjes in huis, moeder doet altijd
haar best om het tijdens de kerstdagen brandschoon te
hebben. De meubels glimmen haar tegemoet. 
De tafel is gedekt met het zondagse servies. Alles ver-
trouwd. 
Waar zouden ze toch blijven? Ze gingen toch alleen maar
even een kort wandelingetje maken? Zijn ze in het Haagse
Bos? Dat ziet er nog behoorlijk geruïneerd uit. Afgehakte
bomen en omgeploegde aarde. Nee, daar kun je beter nog
even wegblijven. 
Mama is lief en ze wipt altijd zo grappig met haar voeten
als ze loopt, net een kerstengel die wil wegvliegen om een
ster van de hemel te plukken. Voor haar. Piet en Aafje zijn
meer vaderskinderen, ze lopen nu vast en zeker aan zijn
hand, dicht tegen hem aangedrukt, terwijl moeder verge-
vingsgezind lacht. 
Als ze nu maar opschieten, anders wordt het eten koud. En
ze heeft er zo haar best op gedaan om alles gaar te krijgen
en mooi uitgestald op tafel te zetten. 
“We zijn zo terug”, zei moeder toen ze vertrokken.
“Reken maar”, beaamde vader, “het is veel te koud”. 
Misschien zijn Piet en Aafje in een sneeuwballengevecht
verwikkeld geraakt, dat zijn allebei zulke wildebrassen.
Maar zij is thuisgebleven om het feestmaal klaar te zet-
ten. Zij is de oudste. En ze moet de wijste zijn, zegt vader
altijd. Nou, dat is ze.

Ze kijkt nog eens naar het dampende voedsel op tafel. Veel
groenten, mama houdt daarvan. Spruitjes en lof en voor
toe stoofpeertjes. Over het vlees zal papa tevreden zijn.
Het zijn stevige gehaktballen geworden. Een beetje sim-
pel, maar misschien kan ze volgend jaar al iets moeilijkers
klaarmaken. Ze is er reuzetrots op dat zij dit jaar voor het
eerst de hele kerstmaaltijd bereid heeft. 

Waar blijven ze toch? Nu begint ze wel ongerust te wor-
den. Haar ongerustheid zwelt snel aan tot paniek. Mis-
schien is hen iets overkomen? Met een ruk opent ze de
deur en loopt de Pahudstraat in, dan linksaf via Willem
van Outhoornstraat naar de Joan Maetsuyckerstraat.
En dan weet ze het niet meer. 

“Mevrouw, is er iets mis? Waarom loopt u op kousenvoe-
ten op straat?” 
Verdwaasd kijkt ze de jonge vrouw aan. Wie is die vrouw
in godsnaam? Wat doet die hier? Ze kijkt naar beneden en
schrikt. Wat zijn dat voor rare voeten? Het zijn knokige en
rimpelige ledematen en veel te groot voor een meisje van
haar leeftijd. 
“Ik ben het, uw buurvrouw, gaat het wel goed met u?”
Ze voelt een hand aan haar elleboog die haar zachtjes
terug de Willem van Outshoornstraat in begeleidt, de Pa-
hudstraat in, de deur van haar huis staat nog open. Het
lukt haar niet om te praten. Woorden fladderen als ver-
dwaalde vlinders onder haar schedeldak. Wat is er ge-
beurd? De binnenkant van haar hoofd voelt nu ineens als
een ouderwetse kaleidoscoop. Vlakjes met kleuren en
beelden tuimelen door elkaar heen. 
Uit de woning tegenover komt een jonge vent aangelo-
pen. 
“Is het weer zover? Die moet nu toch hoognodig opgeno-
men worden”.
Verdwaasd luistert ze naar onbegrijpelijke woorden. Waar
hebben ze het over? Buurvrouw? Overbuurman? Dat klopt
niet. Naast hen woont de oude Jacob en tegenover hen
het gezin van Fijn. Met de tweeling en die baby die altijd
zo hard huilt. Deze mensen horen hier niet. Ze rukt zich los
van de arm die haar elleboog nu omknelt.
“Ga weg, ga weg, wie zijn jullie”, huilt ze. 
“Rustig maar mevrouw, we lopen even met u mee, dan
komt het vanzelf weer goed”. Ze ziet de stekende ogen van
de zogenaamde overbuurman en voelt zich ineens spier-
naakt. Als een gevangene tussen twee bewaarders in,

Elles Pleijter

Het kerstdiner
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schuifelt ze haar huis in. Eentje voor haar en eentje achter
haar. Ze probeert wanhopig een verband te leggen tussen
de zaken die haar nu overkomen. Het is kerstmis, dan hoort
er lekker eten te zijn. Het moet feest zijn.
In de voorkamer is het koud. Afgebladderde meubels kijken
mistroostig haar kant op. De jonge vrouw slaakt en ge-
dempte kreet.
“Wat heeft u nu gedaan? Bent u aan het inpakken ofzo?”
Dan ziet ze de feesttafel. Het zondagse servies uitgestald.
De mooie opdienschalen. Ze schrikt en moet zich aan de
deurpost vasthouden. Wie heeft haar deze streek geleverd?
Het lof, de spruitjes, de peertjes, ze zijn onherkenbaar ver-
anderd. In de schalen zijn planten gepropt; een sanseveria,
een begonia, de varen. Een spoor van aarde loopt door de
kamer naar de vensterbank met lege potten. Haar blik gaat
weer naar de tafel. Precies in het midden de grote vlees-
schaal. Met daarin een halve kilo ongeschilde kleiaardap-
pelen. 
“Mijn gehaktballen”, fluistert ze. 

Overbuurman barst in een schaterlach uit. Zijn hoofd heeft
hij achterover gegooid, zijn vinger wijst priemend naar
haar.
“Dat oude mens in knettergek, ik zeg dat al maanden, wan-
neer belt er eens iemand om haar het gesticht in te krij-
gen”. Ze weet niet over wie hij het heeft. Ze weet alleen dat
haar feestmaal in een ruïne is veranderd.
“Mama, papa!”. snikt ze. “Wie heeft dat gedaan?”
“Maak dat je weg komt!”, hoort ze en ze kijkt verward naar
de jonge vrouw.
Maar die heeft het niet tegen haar en duwt de schaterla-
chende man de deur uit.
“Komt u maar mee, mevrouw, u was voor ons kerstdiner
uitgenodigd, was u dat per ongeluk vergeten?” 
De vrouw bukt zich en houdt haar een stel lelijke oude-
vrouwen-schoenen voor. Ze besluit er maar in te stappen,
wat moet ze anders? Buurvrouw pakt de sleutels van de
kast en geeft haar een arm.

“Komt u maar mee, anders wordt het eten koud.”

Langzaam laat ze zich meetronen de deur uit, de voordeur
verderop wordt geopend door een man. Het is niet de oude
Jacob, het is een jonge man met een baard, net als papa. 
“Kijk eens Joachim, buurvrouw is vandaag onze gast tij-
dens het kerstdiner, is dat niet leuk?”
De man knippert even met de ogen, maar zwaait dan de
deur uitnodigend verder open.
De arm begeleidt haar de kamer in, een tafel is feestelijk
gedekt. Een klein jongetje en een nog kleiner meisje kijken
met glimmende oogjes naar haar. De man haalt bord en
bestek uit een buffetkast en schuift een stoel aan. 
“Ga maar zitten buurvrouw”, nodigt de jonge vrouw.
Langzaam laat ze zich op de stoel zakken. Wat is het hier
mooi. Een kerstboom met zilveren ballen en gouden licht-
jes pronkt in een hoek. Glanzende slingers en linten han-
gen naar beneden vanaf het plafond. Eindelijk zit iedereen
aan tafel. De man en vrouw ieder aan een hoofdeind. De
twee kinderen nu tegenover haar.
“Hebben jullie weer zo gestoeid in het bos, jongens?”
De kleintjes kijken haar verbaasd aan. Het geeft niet. Heer-
lijke geuren stijgen op van de schalen, ze sluit even haar
ogen. Als ze weer opkijkt, ziet ze een bijna doorschijnende
vrouw naast de kerstboom staan. Ze wipt even op een neer
op haar voeten. Alsof ze zojuist geland is. In haar uitge-
strekte hand heeft ze een ster.
“Voor jou meisje”, fluistert ze.
Mama.
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Tijdens de bijeenkomst op 23 november in het Wijk- en
Dienstencentrum vertelde Max Koninkx van de werkgroep
Duurzaam Bezuidenhout dat 62 wijkbewoners op de pei-
ling hebben gereageerd. Daarvan hebben er 31 één auto, 26
geen auto, 4 twee auto’s en 1 meer dan twee auto’s. Ruim
90 procent van de respondenten overweegt om mee te
doen met een elektrische deelauto in de wijk en 26 procent
geeft aan dan de eigen auto weg te willen doen. 

Ervaringen Regentessekwartier
De elektrische deelauto’s zullen op een centrale plek in de
wijk worden gestald; de financiering gebeurt op basis van
leasing. In het Regentessekwartier zal de elektrische deel-
auto begin volgend jaar worden geïntroduceerd. Wim
Schutten van de Groene Regentes legt uit dat het hier gaat
om een doorstart van een proef met twee elektrische
auto’s die sinds 2016 door vijf huishoudens worden ge-
deeld. De deelnemers reserveren de auto via Google
Agenda, de autosleutel zit in een kluisje dat met een code
toegankelijk is, en via de WhatsApp-groep wordt bekend
gemaakt waar de auto staat en in een schrift worden de ki-
lometers bijgehouden. Eventuele schade wordt in onder-
ling overleg geregeld en als de auto niet netjes wordt
achtergelaten, spreken mensen elkaar daarop aan. Het
leasen van de e-Golf kost elk huishouden 120 euro per
maand met een gezamenlijk budget voor 10.000 kilometer
per jaar. Maar inmiddels is duidelijk dat deze groep met
15.000 tot 20.000 kilometer beter uit de voeten zou kun-
nen. 

Financiële prikkels
De gemeente Den Haag ondersteunt de Groene Regentes
met het beschikbaar stellen van zes parkeerplaatsen en
twee laadpalen. Dit past binnen de ambitie van de ge-
meente om eind 2018 5.000 deelauto's (niet alleen elektri-
sche) te realiseren. Marc van der Burg van de afdeling
Verkeer weet dat autodelers minder kilometers rijden, dat
door autodelen de CO₂-uitstoot daalt, en dat er door één
deelauto vijf tot tien auto's minder op straat staan. Verder
rekent hij voor dat autodelen voordeliger kan zijn dan een
eigen auto bezitten als er minder dan 15.000 kilometer per

jaar wordt gereden. Onder meer met financiële prikkels
probeert de gemeente de burgers in een deelauto te krij-
gen. Zo wil men via een sloopregeling extra subsidie geven
als er geen nieuwe auto wordt gekocht. Daarnaast kan in
buurten met een parkeerdruk hoger dan 90 procent, een
startsubsidie worden aangevraagd voor buurtdeelauto's.
Hiervoor is per initiatief maximaal 20.000 euro beschik-
baar. Verder is er subsidie mogelijk voor bewonersinitiatie-
ven/leefstraten. Over de precieze voorwaarden kan Van der
Berg nu nog niets zeggen. Hij adviseert
www.denhaag.nl/autodelen in de gaten te houden. 

Proef Jacob Mosselstraat
Jacob Snijders, voorzitter van het wijkberaad Bezuiden-
hout, vertelt dat er – ook - in februari in de Jacob Mossel-
straat een proef start met een laadstraat. Hierbij gaat het
om tien Hagenaartjes die zijn omgebouwd tot laadpaal,
aangevuld met een smartcard en een controle unit voor ie-
dere deelnemer. Voordelen: weg met de officïële laadpalen
en de kruizen en meer plekken om te laden.
Een ander nieuwtje is dat de leden van de Green Business
Club in het Beatrixkwartier zes elektrische auto’s delen die
in het weekend en ’s avonds stil staan en mogelijk gedeeld
zouden kunnen worden met bewoners in Bezuidenhout. 
Ga voor meer info naar 
https://bezuidenhout.nl/duurzaam/

Door werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

Duurzaam Bezuidenhout

Elektrische deelauto in zicht 

Is de elektrische deelauto in Bezui-
denhout in het voorjaar 2018 een feit? 
Als het aan de werkgroep Duurzaam
Bezuidenhout ligt wel. De werkgroep
ziet zich onder meer gesteund door
de resultaten van een online interes-
sepeiling in de wijk. Naar aanleiding
daarvan vond eind november een
boeiende startbijeenkomst plaats.

Projectgroep elektrische deelauto
Een aantal bewoners heeft zich opgegeven voor een
projectgroep die de elektrische deelauto in de wijk wil
introduceren. Het streven is om nog voor de Kerst bij
meerdere aanbieders van het concept elektrische deel-
auto een offerte te hebben aangevraagd. 

Max Koninkx: ‘Elektrische deelauto kan in het voorjaar 
2018 een feit zijn.’ (Foto: Fred Geelen)
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   ver 30 years of teaching Dutch to expats.

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

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

Heerlijk vers bereid Indonesisch eten..!
De hele maand december 2de maaltijd 
gratis bij inlevering van deze bon

Openingstijden van 16.00-19.00 zaterdag gesloten
Anna van Hannoverstraat 2 - 2595 BJ  Den Haag
0624156527 - info@indofresh.nl / ww.indofresh.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 15 januari 2018
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
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De wijkagent over 

Babbeltrucs

Er is de laatste tijd veel onrust door babbeltrucs die plaats-
vinden in ons stadsdeel.
Slachtoffers hebben aangifte gedaan maar het vermoeden
is dat er nog veel meer babbeltrucs zijn geweest die niet
bij ons zijn gemeld. Er kunnen verschillende redenen zijn
om niet naar de politie te gaan. Wellicht schamen slachtof-
fers zich of beseffen ze pas later wat hen is overkomen. Ze
denken dat het dan geen zin meer heeft om aangifte te
doen.

Het is in ieder geval heel akelig als je slachtoffer bent van
een babbeltruc. De politie heeft uw informatie nodig om er
iets aan te kunnen doen.
Ik ben de afgelopen weken regelmatig aangesproken over
babbeltrucs. Bewoners vragen aan mij hoe ze een babbel-
truc kunnen voorkomen en wanneer het hen dan toch is
overkomen wat ze dan moeten doen.
Babbeltrucs zijn soms lastig te herkennen. Een hoop men-
sen zijn te goeder trouw en geloven het verhaal dat ie-
mand hen vertelt en willen ook graag behulpzaam zijn. 

Man of stel
Er zijn verschillende soorten babbeltrucs. De daders opere-
ren in verschillende samenstellingen. Soms een man, soms
een man en een vrouw. Vrijwel altijd overbluffen zij hun
slachtoffer door een vraag of een verhaal.
Enkele smoezen die gebruikt worden zijn bijvoorbeeld
muntje wisselen bij de automaat. De dader spreekt het
slachtoffer aan bij een parkeerautomaat en wil geld wisse-

len. Voordat het slachtoffer het goed en wel door heeft,
‘helpt’ de dader het slachtoffer geld uit zijn of haar porte-
monnee te halen. 
Ook komt het voor dat daders aanbellen en zeggen dat ze
de nieuwe buurman/vrouw zijn en graag de maten van het
huis wil opnemen. Ondertussen laat één van de daders de
deur open voor een ander, die ongezien de woning in gaat
en alles doorzoekt en spullen steelt. 
Op straat worden slachtoffers aangesproken en vraagt de
dader de weg naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. De dader
heeft dan een plattegrond bij zich waarop het slachtoffer
aanwijst waar het ziekenhuis zich bevindt. Zonder dat het
niets vermoedende slachtoffer het door heeft, worden sie-
raden, zoals armbanden, horloges of kettingen afgenomen.

Doorlopen
Wanneer iemand u op straat aanspreekt en u herkent een
van bovenstaande smoezen, loop dan gewoon door. 
Ook als u het niet vertrouwt, ga niet in op vragen en laat u
niet overbluffen. Doe de deur niet zomaar open en zeker
niet voor iemand die u niet kent. En wanneer u dat wel
doet, doe de kierstandhouder op de deur. Vraag eventueel
om een legitimatie en neem de gegevens goed in u op. Op
straat kunt u hard gaan gillen, dat zal de daders afschrik-
ken.
Is het u overkomen, neem dan contact op met de politie
ook wanneer het na een paar dagen pas ontdekt wordt. Bij
heterdaad belt u altijd 112. Geloof me, we komen voor dit
soort zaken liever te vaak dan helemaal niet!

De eerste editie van de Pitchwedstrijd, een initiatief van het
Haags Retailpunt, is met vijf winnende concepten een
groot succes. Voor de Theresiastraat kwam PR en marke-
tingbureau Smith Communicatie als winnaar uit de bus
met het voorstel voor een magisch kerstevenement.
“In de Theresiastraat vinden gedurende het hele jaar leuke
evenementen plaats, maar wij hebben nog nooit gezamen-
lijk een speciale activiteit georganiseerd rondom het kerst-
thema”, aldus Marcel de Zeeuw van de winkeliers-
vereniging van de Theresiastraat. “De reden voor ons om
mee te doen aan de Pitchwedstrijd van het Haags Retail-
punt is simpel: wij willen graag met een lokale, creatieve
partner extra aandacht geven aan gezellig samen zijn tij-
dens de feestdagen”.

De winkeliersvereniging krijgt maximaal € 2.500 om de
projecten uit te werken.

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. 

Evert-Jan Rusticus (Foto: Willem Verheijen) 

Theresiastraat kiest voor magische kerst
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“Al die appartementen hebben niet alleen een enorme im-
pact op direct omwonenden, maar juist ook voor de hele
wijk. Denk dan aan de parkeerdruk, verkeersstromen, groen
in de wijk en voorzieningen zoals scholen, winkels en zorg”,
legt Jonneke Thijssen uit. Thijssen maakt onderdeel uit van
de werkgroep Bezuidenhout Leeft! In deze werkgroep zit-
ten onder andere stedenbouwkundigen, architecten en in-
formatieanalisten. Thijssen: “En wijkbewoners zonder
inhoudelijke expertise, zoals ik. Betrokkenheid bij de wijk is
wat de werkgroep bindt”.

Samenhang aanbrengen
“In onze ogen pakt de gemeente ieder bouwproject teveel
op als los project zonder voldoende rekening te houden
met de samenhang van andere bouwprojecten. Wij maken
ons zorgen over de effecten op de wijk van al deze bouw-
projecten tezamen. Want ja, er zijn allerlei normen op het
gebied van parkeren, groen, openbaar vervoer, scholen,
zorg, etc. om rekening mee te houden. Met de werkgroep
hebben we hier een overzicht van gemaakt. Nu is het tijd
voor de volgende stap: het bouwen van een softwareappli-
catie. Hiermee moet je heel eenvoudig kunnen zien wat de
bouw van die ene woontoren betekent voor bijvoorbeeld

Explosieve stijging woningen Bezuidenhout

Het woningaanbod in Bezuidenhout breidt de komende jaren
zeer sterk uit. Door verschillende bouwprojecten komen er meer
dan 1600 appartementen of studio’s bij. Er zijn plannen in de
maak voor mogelijk nog eens 700. Wat betekent dit voor de
leefbaarheid in de wijk? Werkgroep Bezuidenhout Leeft brengt
dit letterlijk in beeld.

Jonneke Thijssen ondertekent namens de Werkgroep Bezuidenhout
samen met de heer Dullemond van StrateGis het contract voor de
bouw van de softwareapplicatie. (Foto: Willem Verheijen)

Huidige projecten
n    De gouverneur - Johannnes Camphuijsstraat: 16 appartementen
n    De Monarch 3 - Beatrixlaan: 248 huurappartementen
n    CJG - Koningin Sophiestraat: 66 huurappartementen
n    Defensie - Marialaan: 112 appartementen/83 studentenstudio's (gereed)
n    TNO - Stolberglaan/Marialaan: 146 huur/koopappartementen
n    De Grotiusplaats - Prins Clauslaan: 601 huur/koopappartementen
n    Sociale Zaken - Anna van Hannoverstraat: minimaal 350 appartementen
n    Carolina van Nassaustraat 28: 12 appartementen

Toekomstige projecten (aantallen zijn schattingen)
n    Kavel Conservatorium: 100 woningen
n   Kavel KPN Beatrixlaan: 100 woningen
n   Kavel Buitenlandse zaken: 300 woningen
n   Batavia (Azivo) - Laan van NOI: 140 woningen
n    Sociale Zaken - Anna van Hannoverstraat: minimaal 
      200 extra appartementen

parkeren of scholen, in samenhang met die andere ge-
plande toren. Ontstaan er rode vlekken of valt het allemaal
wel mee? Neem bijvoorbeeld scholen. Bij de bouw van ap-
partementen denk je niet zozeer aan gezinnen met kinde-
ren, maar met de komst van zoveel appartementen heeft
dat wel degelijk gevolgen voor de basisscholen. Dat kan
niet anders. Misschien moet er nu al nagedacht worden
over uitbreiding, maar op welke school dan?”, vertelt Thijs-
sen. 

Betrokkenheid creëren
Thijssen wil graag benadrukken dat de werkgroep niet
tegen nieuwbouw is. Thijssen: “Het gaat om het creëren
van betrokkenheid. De applicatie moet onze wijkbewoners
in een vroeg stadium van nuttige en objectieve informatie
voorzien. Deze informatie kan dan weer gebruikt worden
om allerlei zaken aan te kaarten bij gemeente of project-
ontwikkelaars. De gemeente werkt met ons samen in dit
initiatief. Zij zien ook voordelen in onze aanpak. Wij hebben
een subsidie gekregen voor de bouw van de applicatie.
Daarnaast helpen zij ons met het leveren van de nodige in-
formatie. En wethouder Wijsmuller ziet graag andere wij-
ken van Den Haag aanhaken. Zo ver zijn we nog niet. In
januari verwachten we de conceptversie van de applicatie.
Vervolgens zullen we wel wat tijd nodig hebben voordat
het echt af is”.

Mark Hoogland



In 2018 wordt het stadsdeelplan geactualiseerd: welke on-
derdelen van de wijk gaan we aanpakken, wat kunnen we
verder verbeteren op het gebied van openbare ruimte, ver-
keer, leefbaarheid. Hoe kunnen we veiligheid en welzijn van
alle bewoners verder verbeteren? De antwoorden op deze
vragen gaan het stadsdeelkantoor helpen om de juiste keu-
zes te maken. Daarom waren medewerkers van het stads-
deelkantoor op 28 oktober op het basketbalveld om dit aan
buurtbewoners te vragen. (Foto: Peter Vermeer)

De klankbordgroep heeft een wensenlijst gemaakt. In de
wensenlijst staan veel verbeteringen, zoals de aanpak van
de bestrating, het goed bijhouden van alle groenvoorzie-
ningen etc. Op 20 september jl heeft een aantal leden van
de klankbordgroep een wandeling gemaakt met stadsdeel-
wethouder Bruines. De klankbordgroep heeft de wethou-
der laten zien welke verbeteringen er allemaal in de wijk
mogelijk zijn. Zo hebben we lang stilgestaan bij de Anna

van Buerenstraat: een van de toegangswegen naar Bezui-
denhout West. Op 8 november hebben we deze wandeling
herhaald met een lid van de gemeenteraad.
De klankbordgroep kent twee werkgroepen: een voor
Ruimtelijke Ordening en een voor Welzijn en Beheer. De
laatste werkgroep is bezig met het Bezuidenhout-West-
pakket dat alle bewoners van deze wijk krijgen.
De klankbordgroep komt vier maal per jaar bij elkaar in het
wijkcentrum aan het Jan van Riebeekplein 90. In de perio-
des tussen de vergaderingen gaan de werkgroepen aan de
slag.
Wilt u ook meedoen? Wil u de wensenlijst voor de wijk in-
zien of ontvangen; wilt u meer informatie, neemt u dan
contact op met het wijkcentrum 070 - 205 2550 of
j.dewit@voorwelzijn.nl 

Bezuidenhout-West Nieuws

Sinds 1 maart 2017 staat Streetsport op het Jan van Riebeekplein. Wij
staan drie dagen op het plein. Wij bieden de sportactiviteiten: voetbal,
basketbal en tennisclinics. Deelname is helemaal gratis.
Daarnaast organiseren wij ook basketbal-, voetbal- en tennistoer-
nooien. Ben je tussen 10 en 12 jaar en wil je meesporten, dan ben je van
harte welkom. Meld je aan bij een van onze sportleiders.

De wijk wordt verder aangepakt

Streetsport

Journalist/
redacteur gezocht!
Lijkt u het leuk om verslag te leggen over wat er in Bezui-
denhout West speelt? Wilt u op pad in uw eigen wijk? Wilt
u bijzondere wijkbewoners treffen? Kunt u hiervan een
leuk artikel maken? Dan zoeken we u. Stuur een mail naar
j.dewit@voorwelzijn of bezuidenhoutnieuws@gmail.com;
hier kunt u ook terecht voor meer informatie.
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Bezuidenhout West zet de wijk op de kaart
De klankbordgroep is gestart om met bewoners van Bezuiden-
hout West onderling te praten over welke verbeteringen er in de
wijk nodig zijn. De meeste onderwerpen gaan tot nu toe over de
openbare ruimte. Als er overeenstemming is over een gezamen-
lijk onderwerp, wordt dit vervolgens besproken met de ge-
meente.

Kerstactiviteiten
In de week voor kerst kunt u in het wijkcentrum Bezuidenhout-
West terecht om kerstkransen, kerstkaarten en kerststukjes maken.
Gezamenlijk maken we de mooiste dingen voor in huis. Voor een
kerststuk dient u zelf een bakje mee te nemen, waarin u uw kerst-
stuk kunt maken. Op dinsdag 19 december beginnen we 14.00 uur
voor de volwassenen; de kinderen starten om 15.00 uur. Op woens-
dag 20 december gaan we verder vanaf 14.00 uur.



Bezuidenhout-West Nieuws

AED in het wijkcentrum
De AED is geplaatst en nu voor de getrainde vrijwilligers dag en nacht
toegankelijk. De AED hangt naast de ingang van het wijkcentrum aan
het Jan van Riebeekplein.

Wikipedia verklaart: “Een automatische externe defibrillator (AED) is een draag-
baar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met hart-
falen. De AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe
met als doel dat het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen.”

De werkgroep AED zorgt dat in heel Haagse Hout de AED’s altijd bereikbaar zijn.
In Bezuidenhout West is dat nu goed gelukt.

Veel voortuinen in Bezuidenhout West
zien er goed uit. Toch groeien alle planten,
heesters en bomen elk jaar weer hard. Dat
merken we elk jaar met de Opfleuracties.
Samen met Haagwonen en Stadsdeelkan-
toor Haagse Hout zijn wijkbewoners ge-
start met een werkgroep Groen. Hierin
bespreken ze wat ze kunnen doen om het
tuinonderhoud van de voortuin makkelij-
ker te maken. 

Er is een professionele tuinman bereid ge-
vonden om een prijs te maken.
De bedoeling is dat de tuinman in een

korte periode zoveel mogelijk voortuinen
aanpakt. Dan kan er efficiënt en goedko-
per gewerkt worden. Binnenkort gaat er
een brief aan de bewoners met een voor-
tuin of ze hieraan mee willen doen. Via
deze krant houden we u op de hoogte van
de vorderingen. 

Wilt u meer weten over de werkgroep
Groen; komt u dan langs op het wijkcen-
trum of bel met 070 - 205 250.

Wat is belangrijk voor de wijk?
Op 28 oktober om 12 uur werd Bezuidenhout-West verrast door een oudhollands
draaiorgel dat door de wijk trok. 
Naast het orgel twee enthousiaste ambtenaren die bewoners probeerden te verlei-
den om naar het Spoorcourt te komen.
Dit was het startpunt van een wijkactiviteit georganiseerd door: de gemeente Den
Haag, Stichting VOOR Welzijn en Stichting Streetsport.
Op het Spoorcourt stond een witte pagode, het mobile hopje ofwel het Hop Hopje,
een heuse barista en een oudhollandse poffertjeskraam.

Jong en oud werd door de gemeente gevraagd om aan te geven op een ansichtkaart
welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor Bezuidenhout-West.
In totaal werd door 24 bewoners een kaart ingevuld en daarnaast gaven veel men-
sen op daarvoor bestemde whiteboards per onderwerp ideeën door.

De onderwerpen waaruit mensen konden kiezen waren:
Voor elkaar zorgen, de buurt socialer maken.
Mooie buitenruimte door verbetering van de openbare ruimte.
Wijkactiviteiten samen met nieuwe bewoners.
Beter afstemmen van ontwikkelingen rondom het CS en de wijk.
Stimuleren sociaal ondernemerschap.
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Nog mooiere voortuinen

Het Jan van Riebeekplein is opgeknapt. Alle
boomspiegels zijn aangepakt en het plein ziet er
beter uit. Foto’s: Peter Vermeer

Lichtjes aan!
Op donderdag 14 december rond 19.00
uur zal de stadsdeeldirecteur weer offi-
cieel de lichtjes aansteken in de grote
boom op het Jan van Riebeekplein. Op
die avond zal ook het Bezuidenhout-
West-pakket uitgedeeld worden. Hierin
vindt u veel informatie over de wijk en
over het wijkcentrum. Onder het genot
van een oliebol kunt u kiezen welke
onderdelen in de wijk, volgens u, het
snelst aangepakt dienen te worden.
Het stadsdeelkantoor gaat met de uit-
slag van deze enquête aan de slag om
de wijk verder te verbeteren. U krijgt
hierover nog een oproep in de bus.



We heten u graag van harte welkom.

Theresiastraat 75 & 182, ‘s-Gravenhage

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.
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Afgestudeerd in grafische vormgeving aan de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten bracht Gudrun Seijsener
Balkan’s Finest samen met studiegenoot en fotograaf Iris
Uffen uit in 2013. Het ‘documentair kookboek’ brengt de
eetcultuur in zes Balkanlanden na het uiteenvallen van Joe-
goslavië fraai in beeld. "In een tijd waarin je alleen over de
oorlog hoorde, waren wij benieuwd wat er van de eetcul-
tuur nog intact was en hoe de nieuwe landen - ontstaan uit
één oersoep - hun eigen eetcultuur neerzetten.” De 24
dagen durende reis die aan het maken van het boek vooraf-
ging, omschrijft Gudrun als een feestje. “Ik zou zo’n reis
graag nog eens maken, zeker gecombineerd met het eten.”
Onder meer ter promotie van het met behulp van crowd-
funding tot stand gekomen boek lieten Gudrun en Iris Ne-
derlanders ook zelf van de Balkan-keuken proeven, zoals op
het festival Life I Live. “En ik heb ook eens voor iemand uit
Bezuidenhout een Balkan-diner thuis gekookt.”

Keus
In het jaar dat het boek verscheen, ging Gudrun aan de slag
in de keuken van PAN. “Ik combineerde het werk als zelf-
standig grafisch vormgever al met werken in de horeca. Ik
ben bij PAN begonnen als lunchkok en ben er verder intern
opgeleid door de toenmalige chefkok. Toen hij stopte, ben
ik gevraagd de avond over te nemen en heb ik de keus ge-

maakt 100 procent voor het koken te gaan. Ik zie koken nu
echt als mijn vak.”

Na een jaar elders te hebben gewerkt keerde Gudrun begin
dit jaar terug bij PAN. “Toen mijn oud-collega Fedde van
Foeken de zaak had overgenomen vroeg hij of ik terug
wilde komen.” Bezuidenhout heeft Gudrun voornamelijk
leren kennen door haar werk. “De Bezuidenhouters die ik
ken, komen hier geregeld eten. Overdag zijn dat veel men-
sen van kantoor en ‘s avonds vooral uit de buurt.” Zou het
niet makkelijker zijn hier ook te komen wonen? “Ik kom zelf
uit een boerendorp (Langeraar in Zuid-Holland, red.) van
waar ik kilometers naar school moest fietsen. Dan is de af-
stand van mijn huis in het Regentesse-/Valkenboskwartier
naar hier niets.”

Een passie voor grafische vormgeving én voor koken bracht 
Gudrun Seijsener tot het maken van het bijzondere kookboek
Balkan's Finest. In de keuken van het Bezuidenhoutse restaurant
PAN brengt zij haar kookkunst in de praktijk.

Bijzondere buur: Gudrun Seijsener

Gudrun Seijsener maakt bij PAN 
kookpassie tot vak

Gudrun Seijsener, helemaal op haar gemak in de keuken van PAN.

Recept van Gudrun uit Balkan's Finest.
(foto’s: Yorieke de Vet)

Roeland Gelink



hwwzorg.nl

Theresiastraat 248 - 2593 AW - Den Haag - T 070 3858404
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Did you 
know that…
� � � Bezuidenhout (including Bezui-
denhout-West) has 16,519 inhabitants
this year? Out of this total, 8,786 are
Dutch, 736 Indonesian, 672 Surina-
mers, 672 East Europeans, 304 Antille-
ans, 279 Moroccans, 2,574 listed as
Western foreigners and 2,275 listed as
non-Western foreigners? (Source: The
Hague in numbers)

� � � Forest ranger Thomas van der Es
was searching for a special squirrel in
Haagse Bos last month? The squirrel
was Animal of the Month on NPO
3FM’s Weekend wine and radio pro-
gramme.

� � � BOB's gift shop in the Theresia-
straat is going to close? There will be
a clearance sale on Saturday 9, 16 and
23 December.

� � � The new Dutch thriller 'On the
run for truth' is partially set in Bezui-
denhout and Mariahoeve? The book
was written by a promising new
Dutch writer Boudewijn Notenboom.

� � � Mymers indoor archery court is
still on for December and January.
Walk-ins on Saturday's and Sunday's
from 14:00 - 17:00 and Wednesday's
from 14:00 - 16:00. More info:
mymer.nl

For more news check 
www.bezuidenhout.nl
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Up on the rooftop

While I’ve been going about my business, the building on the cor-
ner of Koningin Marialaan and Theresiastraat has been shapeshif-
ting from the Marine Department of Defense, to ugly anti-squat
residence to the sleekly renovated QM Studios. Although it would
be fun to know about the top-secret goings-on during its military
days, the building’s latest metamorphosis into QM Studios caught
my interest. 
Property manager Jerry Reijchard was kind enough to give me the
specs. QM (Queen Maria) Studios has 160 studios and 35 larger
units, many with balconies. The first tenant moved in on August
30th, 2017 and it’s now full. It’s not just student housing. There are
85 working professionals and 110 students, with a mix of 40% fo-
reigners and 60% Dutch.  
A quick tour gave me the sensation of stepping into a brand-new
automobile: Efficient design, latest technology, big views. Light in-
teriors and large windows expand the living spaces. Amenities in-
clude basement-level bicycle parking and storage, a ground floor
mini-gym, washers you can reserve online and high-tech security.
An airy lounge on each floor and a residents-only Facebook page
create platforms to connect. 
“We’ve applied for a permit for a rooftop deck terrace,” Reijchard
said. “You have to see the view.” 
We took the elevator to the top and the world opened up. Bezui-
denhout from above is a pretty site, the autumn hues of Haagse
Bos creating a stunning backdrop.
I hope their permit gets approved soon. What better place to bring
in the new year than up on the rooftop? 

Kristin Anderson
www.authorkristinanderson.com

EXPATS

Foto: (Willem Verheijen)



 
 

(Advertorial )

Energie van Hollandsche bodem heeft de (leg)plannen en
tekeningen klaar. Afhankelijk van het weer start de bouw
van het zonnepark eind dit jaar of begin volgend jaar. 
“De bouw van de installatie neemt gemiddeld zo’n twee tot
drie maanden in beslag. We beginnen met de onderstellen.
Daarop plaatsen we de zonnepanelen en brengen we de 
bekabeling en de omvormers aan.” Vertelt Erik Zweers van
Energie van Hollandsche bodem. Daarna kan netwerkbe-
heerder Enexis het zonnepark aansluiten op het elektrici-
teitsnet. “In de winter en het vroege voorjaar is het aantal
zonne-uren beperkt en wekt de installatie maar weinig
stroom op. Vanaf april en vooral mei wordt dat anders. Op
dat moment moet de installatie helemaal gereed zijn om
volop te kunnen draaien, waarmee de eerste duurzame
zonne-energie op ‘t Oor - en dus van de coöperatie en de
deelnemers - wordt opgewekt.”

Samen met de wijk
Vorig jaar heeft Energie van Hollandsche bodem al zonne-
panelen geplaatst in Bezuidenhout. Op het dak van de 
Bezuidenhut, het duurzame wijkpaviljoen, zijn er 30 neer- 
gelegd. En nu dus het Zonnepark. “We zijn erg blij met de
samenwerking met de gemeente. Zeker ook met de samen-
werking met wijkvereniging Bezuidenhout. Zij willen van de
wijk de meest duurzame wijk van Den Haag maken. Nou,
daar dragen we natuurlijk graag een steentje aan bij. En hoe
mooi is het dat iedereen uit de wijk dat ook kan doen. Ieder-
een die zonne-energie op wil wekken en geen zonnepane-
len op het eigen dak kan of wil, kan meedoen met als extra
voordeel een lagere energierekening”. 
Volgend voorjaar is het zonnepark Het Oor dus klaar en is de
opening.

U kunt nog meedoen!
U kunt nog deelnemen in het Zonnepark. Woont u in Bezui-
denhout en/of heeft u een van de volgende postcodes 2244,
2245, 2511, 2514, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595 en 2596 dan kunt
u meedoen in het collectieve zonnepark en uw eigen 100%
groene stroom opwekken. 
Tot september hadden 37 huishoudens uit de wijk zich aan-
gemeld en panelen gekocht of gereserveerd. Inschrijven kan
vanaf twee zonnepanelen. Een zonnepaneel kost eenmalig
€ 336. Daarnaast betaalt u per paneel nog € 6,50 aan kos-
ten voor de administratie, verzekeringen en onderhoud. 
Doet u mee, dan bent u automatisch lid van de coöperatie 
’t Oor Den Haag. De coöperatie bestaat uit alle eigenaren
van de zonnepanelen samen. Als lid profiteert u van de af-
trek energiebelasting over de hoeveelheid energie die u op-
wekt met het aantal panelen waarmee u participeert. Uw
energiebedrijf verzorgt de verrekening op uw energiereke-
ning. Die zal lager zijn dan u gewend bent. Zie voor meer in-
formatie en een handig rekenmodel die voor u de
investeringen en opbrengsten uitrekent: 
www.evhb.nl/bezuidenhout

Volgend jaar ziet het stukje Bezuidenhout aan de Loolaan tussen de spoorwe-
gen er toch wat anders uit dan nu. Waar nu het gras groeit en een pony en een
kudde schapen lopen, ligt dan Zonnepark ‘t Oor. Dan met 5700 zonnepanelen
voorlopig het grootste zonnepark van Den Haag. 

Zonnepark ‘t Oor in de startblokken 
(en u kunt nog meedoen)
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Wist u dat…
� � �  Bezuidenhout (inclusief Bezui-
denhout-West) dit jaar 16.519 inwoners
telde? Van hen zijn 8.786 van Neder-
landse afkomst, 736 Indonesisch, 672
Surinaams, 672 Oost-Europees, 304 An-
tilliaans, 279 Marokkaans, 2.574 Westers
allochtoon en 2.275 niet-Westers alloch-
toon (bron: Den Haag in cijfers)

� � �  Boswachter Thomas van der Es
vorige maand in het Haagse Bos op
zoek ging naar een eekhoorn als Dier
van de Maand voor het programma
Weekend Wijnand op radio NPO 3FM?

� � �  BOB's kadoshop aan de Theresia-
straat de deuren gaat sluiten? Op de za-
terdagen 9, 16 en 23 december is er
opheffingsuitverkoop.

� � �  Bezuidenhout en Mariahoeve het
toneel zijn in de nieuwe thriller Op de
vlucht voor de waarheid? Het boek is
geschreven door Boudewijn Noten-
boom, een nieuw Nederlands schrijfta-
lent.

� � �  De indoor-boogschietbaan van
Mymer is ook in december en januari
nog geopend. Op zaterdag en zondag
van 14.00 tot 17.00 uur en op woensdag
van 14.00 tot 16.00 uur is er vrije inloop.
Ga voor meer informatie
naar mymer.nl.  

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

Heeft u al een vuurwerkvrije zone voor de deur? Op het Stuyvesant-
plein? Ergens in de Theresiastraat of rond het Van Imhoffplein? Zo’n
zone mogen we straks helemaal zelf met onze buren regelen. De ge-
meente wijst nog wel plekken aan waar sowieso geen vuurpijltje de
lucht in mag - rond ziekenhuizen en andere plekken met mensen die
niet tegen een stootje kunnen. Maar verder kunnen Hagenaars met
een hekel aan geknal en gesis hun straat tot stiltezone bombarderen
tijdens oud en nieuw.
Eerst nog even voor de proef in Scheveningen, maar als zelfs Scheve-
ningers erin slagen het strand knalvrij te houden - of vooruit: ergens
in het Belgisch Park - zullen andere stadsdelen ook wel volgen. Bewo-
ners maken dan hun straat vuurwerkvrij, de gemeente beperkt zich
tot levering van borden die precies aangeven tot hoever je een rotje
mag gooien.
Maar waarom zouden we in Bezuidenhout wachten op een proef el-
ders in de stad? We kunnen hier toch zelf onze zaakjes regelen? Zeker
in onze wijk moet dat lukken. De gemeente heeft laten uitzoeken
waar veel mensen wonen die te porren zijn voor een vuurwerkvrije
jaarwisseling en Bezuidenhout kwam uit de bus als een ‘verande-
ringsgezinde’ wijk: wij beginnen elkaar niet meteen de hersens in te
slaan als we een beetje willen sleutelen aan een aloude traditie. Onze
buren in Benoordenhout en Mariahoeve trouwens ook niet, dus wat
kan een rustige oud en nieuw in Haagse Hout nog in de weg staan?
Het moet wel ‘hyperlokaal’, vindt de gemeente, anders werkt het niet.
Hyperlokaal, dus heel erg plaatselijk. Per huis? Mijn huis is sinds ik er
woon al vuurwerkvrij. Maar ‘hyperlokaal’ mag ook best het pleintje
vóór mijn huis zijn. Vier jaar geleden klonk er op oudejaarsmiddag een
oorverdovende knal. Mijn ruiten rinkelden, maar aan de andere kant
van het pleintje lagen ze eruit, bij zeven woningen. Illegaal vuurwerk.
Op herhaling zit niemand te wachten, dus wie weet valt er te praten
over een plein waar rond het begin van het nieuwe jaar alleen het
klinken van glazen en het smakken van zoenen te horen is.
En als we dan toch bezig zijn, waarom gewoon niet onze hele wijk
knalvrij met oud en nieuw? Dan kunnen we ook zonder borden van de
gemeente die de knalgrens markeren. Voor de knalverslaafden is er
dan altijd nog Park Vlaskamp. Niet alleen vlakbij, maar geheid zonder
illegale lawinepijlen: het politiebureau zit er om de hoek.
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ETAIL
Hoe goed kent u de wijk? Waar bevindt zich het
hiernaast afgebeelde detail? Stuur uw ant-
woord 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.

De afbeelding van de vleermuis in de vorige
editie is te vinden aan de gevel van de Cornelis
Houtmanstraat 14. Winnaar Ralph Schubring
mag de boekenbon ter waarde van 15 euro
komen ophalen in het wijk- en dienstencen-
trum aan de Johannes Camphuijsstraat 25. 

Huisartsenpraktijk Just Care 
070-7920024

Voor alle zorg onder één dak bent u op de juiste plek
bij Gezondheidscentrum Just Care.
Wij hebben ruimte voor nieuwe inschrijvingen. 
U kunt terecht voor Huisartsenzorg en Psychologi-
sche en Psychiatrische zorg en Maatschappelijke 
ondersteuning. Een elektronisch consult is mogelijk.
Loop gerust eens binnen of neem contact op.
U wordt direct geholpen. 
Openingstijden: op werkdagen van 8.00 tot 17.00
uur. De hele dag telefonisch bereikbaar. Er is een sa-
menwerking met Apotheek Theresia met ruime be-
zorgmogelijkheden voor uw medicatie. 

Huisartsenpraktijk Just Care - www.gcjustcare.nl
info@gcjustcare.nl - Bezuidenhoutseweg 187, 
070-7920024. 
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