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Colofon
Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant voor
Bezuidenhout. De krant verschijnt vijf keer
per jaar in een oplage van bijna 11.000
exemplaren. Het volgende nummer, Bezuidenhout Nieuws 63, wordt bezorgd in
de week van 24 – 30 september 2018.
Deadline voor kopij en advertenties:
18 september.
Redactie
Jos Heymans (hoofdredactie),
Evelien ter Meulen,
Eric Stins (eindredactie),
Marjon Damen, Roeland Gelink,
John Hermse, Mark Hoogland,
Elles Pleijter

Inhoud
Op de cover
Het gele kruis op de schors van de kastanjeboom belooft
niet veel goeds. De meer dan 80 jaar oude boom op de
hoek van de Wilhelminastraat en de Bezuidenhoutseweg is
na een storm van vorig jaar niet meer stabiel en wordt gekapt. Het is een van de laatste bomen die de oorlog en het
bombardement hebben overleefd. Eerder verdween de
oude kastanje bij het Stuyvesantplein. Er zijn nu nog drie
bomen over die de donkere dagen van 1945 hebben meegemaakt: de twee kastanjes bij het Emmapark en de beuk
achter het Zandvliet College. (Foto: Koen de Lange)

Fotografie Koen de Lange en
Willem Verheijen

5 Matige opkomst bewonersbijeenkomst

Vormgeving Leo Leeflang
Drukwerk
Grafia Multimedia, Pijnacker
Advertenties
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws?
Enkele voorbeelden:
Formaat
pagina
1/32
1/8
1/4
1/3
1/2
1/1

Zwart/wit
1x
25,00
62,00
111,00
145,00
210,00
410,00

Full color
1x
37,50
93,00
166,50
217,50
315,00
615,00

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gelden 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 ‘wijkkrant’. 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.

Krant niet ontvangen,
laat het ons weten

7 Als de rook om je hoofd is verdwenen
9 Opladers in Hagenaartjes
13 Haagse Bos, een kermis van ontucht
15 Wat de boer kent, dat eet hij zeker
19 Nieuwe actie tegen weesfietsen
27 Een uit de hand gelopen hobby
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Carmen van Voorthuijsen
Ambulant Pedicure
Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

bezuidenhut
Vrijwilligers gevraagd
voor het begeleiden van kinderfeestjes
Aanmelden:
bezuidenhut@bezuidenhout.nl

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

Matige opkomst bewonersvergadering

Een matig gevulde zaal; zo’n 30 wijkbewoners bezochten de vergadering.

Een handjevol wijkbewoners, zo’n dertig in totaal, bezochten op 23 mei de jaarlijkse bewonersvergadering. En dat is
opmerkelijk, want er zijn meer dan genoeg onderwerpen
waarover op straat wél veelvuldig wordt gesproken maar
die kennelijk onvoldoende stimuleren om massaal naar
zo’n bijeenkomst te komen. Neem de 30.000 euro, beschikbaar gesteld door de gemeente, om de meeuwenoverlast
aan te pakken. Er wordt geëxperimenteerd met verschil-

lende oplossingen, zoals nepeieren, fluitlint en vliegers. De
laatste twee veroorzaken geluid, volgens sommige bewoners overlast. Maar belangrijker: het werkt niet. Het geluid
zou de meeuwen moeten verjagen, maar het tegendeel gebeurt. Onder een van de fluitlinten werd een nest aangetroffen waar de meeuwen ongestoord zaten te broeden;
kennelijk beviel het geluid de dieren beter dan de mensen.
Zodra het broedseizoen voorbij is, zal de werkgroep die zich
hiermee bezighoudt de resultaten evalueren. Verwacht
wordt dat zwaarder geschut zal worden ingezet.
Er is ook goed nieuws. Bezuidenhout floreert als nooit tevoren. De wijk telt 250 zeer actieve vrijwilligers, die zich inzetten voor evenementen zoals straat- en parkfeesten,
vrijmarkt, de schaatsbaan en het volleybalveld, Parels,
sportwedstrijden, de exploitatie van Bezuidenhut, de websites en de uitgave van het wijkblad en ook zitting hebben
in werkgroepen die het leven, wonen en werken in Bezuidenhout bewaken en veraangenamen. Denk hierbij aan
duurzaamheid, leefbaarheid, de hoogte van nieuwe woningbouw. Naast die 250 man (en vrouw) zijn er nog eens
80 vrijwilligers die incidenteel inzetbaar voor hand- en
spandiensten. Wilt u ook wat doen? Het wijkberaad is nog
op zoek naar een nieuw lid voor de kascommissie; het kost
u niet meer dan één avondje per jaar. Aanmelden bij het
WDC, Johannes Camphuijsstraat 25 of per mail:
wijkberaad@bezuidenhout.nl

Stille getuige bombardement geveld
Met het kappen van de ruim 80-jarige paardenkastanje
op de hoek van het Emmapark met de Bezuidenhoutseweg is onlangs een van de overlevers van het bombardement op Bezuidenhout in 1945 geveld. De boom was
niet meer stabiel na de storm van vorig jaar. Twee andere kastanjes aan het Emmapark en de beuk achter het
Christelijk Lyceum Zandvliet staan nog wel overeind als
stille getuigen. (Foto’s: Koen de Lange)

!

!

Uw mening

Hondenpoep
Ik baal dat er keer op keer op de stoeprand een grote hoop stront van een grote hond is
blijven liggen. Waarom ruimt de eigenaar van de hond dit niet zelf op? Dit is toch een
verplichting; staat beschreven in de politie/gemeentelijke verordening. Ik ben blij dat de
gemeente heeft toegezegd om meer op deze overtreding te gaan handhaven.
Robert Boer, wijkbewoner

Meeuwen
Wilt u aan de mevrouw in de Merkusstraat doorgeven dat een paar druppels chloor in de
vuilniszak wonderen doen? De meeuwen ruiken dit en laten de vuilniszak met rust. Het
beste werkt het een beetje onderin en een beetje bovenin de zak. Dit is een oud middeltje, wat ik jaren geleden van mijn man heb geleerd.
Hester Visser, wijkbewoner
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KIOSK
Praktijk voor:

Kwaliteit
wint
altijd!

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

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

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

Als de rook om je hoofd is verdwenen
Decennialang waren Bezuidenhoutse sigarenzaken dagelijks mijn eerste halteplaats op weg naar school en kantoor. Na de sluiting van Sigarenmagazijn Fetter aan de Theresiastraat en Tabac & Gifts Groeneweg zijn zij straks bijna
allemaal in rook opgelost.

Roeland Gelink
Wim Groeneweg: “Fabrikanten maken
het je niet makkelijker om als specialist te overleven.”
(Foto’s: Koen de Lange)

Wim Groeneweg had al een postzegelwinkel aan de Juliana
van Stolberglaan toen hij in 1986 de naastgelegen sigarenzaak overnam. "Omdat ik uit een middenstandsgezin kom,
wilde ik graag fulltime zelfstandig ondernemer worden. Dit
was een mooie gelegenheid, omdat ik de wijk kende en mijn
postzegelhandel mee kon nemen." Door de rookwaar met
andere zaken te combineren, kreeg Groeneweg het vanzelf
drukker. "Zo ben ik later in kantoorartikelen gegaan, in tijdschriften, boeken en cd's en heb ik op nummer 272 nog een
winkel in cadeaus en grenen meubelen gehad. Daardoor
moest er ook personeel bij. Op het hoogtepunt in de jaren
'90 waren we met vijf."
Hoewel hij na de overname van de zaak naar Leidschendam
verhuisde, voelde Groeneweg zich altijd prima thuis in Bezuidenhout. "Het is een leuke wijk die iets aparts heeft, ei-

genlijk een dorp op zich. Dat is een van de redenen waarom
Bezuidenhout nu zo in trek is."
Gevoeliger
Door de jaren heen zijn de rookwaren voor Groeneweg (zelf
nog steeds sigarenroker) de belangrijkste klantentrekker gebleven. Andere producten bleken gevoeliger voor veranderingen in de maatschappij. "Het verzamelen van postzegels
stortte in, grenen meubelen verdwenen weer en er wordt
minder gelezen." Het aantal rokers is wel teruggelopen,
maar volgens Groeneweg niet spectaculair. Zo verwelkomde
hij buitenlanders als nieuwe klanten. Wat hem wel de helft
van zijn tabaksomzet kostte, was de komst van de Spar aan
het Stuyvesantplein.
Reden voor Groeneweg om binnenkort (waarschijnlijk in
juli) te stoppen, is dat hij in oktober de AOW-gerechtigde
leeftijd bereikt. "Ik moet wel zeggen dat ik het niet gered
had, als het pand niet van mij was geweest. De huur is het
probleem van de meeste middenstanders, omdat je met
kleine winstmarges werkt. De fabrikanten maken het je ook
niet makkelijker om als specialist te overleven." Als zijn winkel straks gesloten is, ziet Groeneweg van de vroegere tabakszaken in de wijk alleen Primera Roy van den Hoogen
aan de Theresiastraat overblijven. "De verkoop wordt overgenomen door de supermarkten, maar je mist wel het uitgebreidere aanbod en de service van de specialist. En
bovendien verdwijnen met de winkels ook de daarbij horende sociale contacten."

Bezuidenhout nieuws JUNI 2018

7

Het verhaal van wijn
Dé huidverbeteringsmethode bij:
- Gebrek aan spankracht
- Rimpels en lijntjes
- Zonbeschadigde huid
- Ouderdoms- en pigmentvlekken
- Littekens
- Grove poriën
- Acné

Maak een afspraak voor
een gratis en vrijblijvend
intakegesprek.

Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg
Paulinastraat 88
2595 GK Den Haag
www.salonnolliekleijheeg.nl
06 23659531

Theresiastraat 43 - 2593 AA Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl

Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar
de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese
wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag
feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met
prachtige verhalen over wijn en wijnboeren.
Interesse? Bel 0648073217 of mail: info@wijnwereld.net
Wilt u gratis proeven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van
€ 57,50 voor € 45,00 (Oostenrijk, Spanje, Italië,
Duitsland, Frankrijk).
Ingo Wewer

Eco-festival langs
de Schenk
Zondag 1 juli van 12.00 tot 17.00 uur Langs de
Schenk, op het IJsclubpad van ATV Loolaan tot aan
Natuurtuinen De Groene Schenk en De Nieuwe
Veenmolen.

Groene tuinen langs de Schenk.

Kom genieten van de prachtige groene tuinen bij de
Schenk en het zomerse weer!
Het festival wordt om 12.00 uur geopend door Jacob Snijders, voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout. Niemand kent Bezuidenhout (en het Stadsdeel) beter dan
Jacob, die een verrassende terugblik en toekomstvisie
voor een Duurzaam Bezuidenhout zal geven.
Op het Eco festival zijn meer dan 30 kramen met informatie/dialoog, verkoop van biologische producten, kunst
en inspirerende Workshops. Ook zijn er veel dingen te
doen voor de kinderen en dat allemaal in de groene bloeiende omgeving van de tuinen en de Schenk.
Er is informatie/dialoog over “Duurzaam wonen en leven
in Stadsdeel Haagse Hout” met Hou van je Huis, de Woningwijzerwinkel, Werkgroep Duurzaamheid BZH, het Toverbosch, Operatie Steenbreek, Compostbakkers,
Vogelbescherming, AVN, Dierenbescherming, de Tuinen
van Mariahoeve, Tuinvereniging ATV Loolaan, Eigen Arbeid en Natuurtuinen “De Groene Schenk”, het Repareercafé en nog veel meer.
En er is van alles te koop voor zachte prijzen; biologische
en recycle producten zoals honing, groenten, aarde, wijn,

kunst, houtwerk van de houtdraaier, keramiek, poppen
etc. Bij de kantine van de ATV Loolaan is een terras met
bio eten en drinken en natuurlijk muziek! Danella Smith,
Namibische sing-a-songwriter, neemt je mee op een
avontuur met liedjes in het Afrikaans en Engels.
Voor oud en jong zijn er gratis Workshops: aardappelen
stempelen, stenen schilderen, wilde bloemenschikken,
Eco-cosmetica maken, recycling van leer, Repair kids en
nog meer! De Workshops worden allemaal verzorgd door
bewoners van Haagse Hout. Voor de kinderen is er tot
slot nog een Luchtkussen, waterdiertjes vangen en varen
over de Schenk
En, wie wil kan onder begeleiding van Natuurlijk Nicole:
Wandelen langs de Schenk, zowel op zondag 1 juli gratis
als op afspraak op andere data. Op het Ecofestival kunt u
actieve wijkbewoners ontmoeten, uw licht opsteken wat
er allemaal te doen en te koop is in het groenste Stadsdeel Haagse Hout.
Voor meer informatie neem contact op met:
Nicole Mekel E: nicole.mekel@casema.nl
T: 06- 26668727 - www.natuurlijknicole.com

Opladers

(Foto’s: Willem Verheijen)

Bij wijze van experiment zijn in de Jacob Mosselstraat tien Hagenaartjes met laadpunten
geplaatst, waaraan elektrische auto’s kunnen worden geladen. De paaltjes staan aan de
kant van de oneven huisnummers tussen de Juliana van Stolberglaan en de 2e Louise de
Colignystraat. Het aantal laadpunten in dit deel van de Jacob Mosselstraat gaat hiermee
van 4 naar 10. De laadpunten zijn vanaf 20 parkeerplekken te gebruiken. Bij de paaltjes
komen geen gereserveerde parkeervakken voor elektrische auto’s. De verwachting is dat
er altijd wel een parkeerplaats en vrij laadpunt te vinden is. De proef duurt tot het einde
van het jaar.
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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.

Parels
10 jaar

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

9 & 10 juni 11.00 - 16.30 uur
10-jarig jubileum ‘Parels van Bezuidenhout’
Speciaal voor en door PARELKIDS
9 juni 11.00 - 16.30 uur: Spaarwaterveld
Super gave workshops! Breakdance, Rap en Graffiti.
9 juni 11.00 - 16.30 uur: CT Kerk
Bewonder prachtige kunst van leerlingen van de
Nutsschool, dr. M. M. den Hertogschool en Van
Hoogstratenschool met als thema
‘Wat is jouw passie?’

Gemiddelde beoordeling

9.2/10
w w w. a l e x a n d r i a b v. n l

Gemiddelde uit 29 beoordelingen

Kort

Goede buur

BUURMAN JOHN

Er stond een meisje te huilen bij het station. Ik fietste langs en zag
haar staan, keek niet naar haar om. Ik fietste door. Had ik om moeten
kijken, af moeten stappen en rechtsomkeert maken, vragen wat eraan
scheelde?
Misschien wel. Maar ik fietste door. Ik keek toch om. Ze stond er nog
steeds, in tranen. Niemand stopte. Iedereen had haast en fietste langs
haar, op weg van Bezuidenhout naar de stad.
We wonen in een stad. Stadsmensen kijken niet naar elkaar om. Zeggen ze. Fietsen gewoon langs elkaar heen, stappen niet even af.
De wijkagenten van Bezuidenhout plaatsten begin vorige maand
twee foto’s op Twitter, van een bed waarin niemand zou willen liggen
en van een toilet dat je met geen vinger aan zou willen raken, laat
staan erop plaatsnemen. Tijden niet schoongemaakt, vies en verwaarloosd, vast even vies en verwaarloosd als de wijkgenoot die nog wel
gewoon sliep in dat bed en zat op die pot. Aan het huis was af te
lezen dat deze buurman al veel te lang niet meer voor zichzelf kon
zorgen. En: niemand die naar hem omkeek, afstapte, omkeerde en
vroeg wat eraan scheelde.
Tot de agent voor de deur stond. Eindelijk iemand die aan de bel had
getrokken, uit mededogen, uit burgerplicht, nabuurschap, of misschien ook wel uit opgekropte ergernis over een buurman die zijn
buren steeds meer tot last begon te worden.
Een goede buur in Bezuidenhout is beter dan een verre vriend in de
Vruchtenbuurt, maar zijn Bezuidenhouters ook echt goede buren van
elkaar? Vast wel, ongetwijfeld wonen hier veel goede buren en ook
veel nabije vrienden. De wijk wemelt van de straten die de handen
ineen slaan: voor een feest, tegen de kap van bomen, voor de aanleg
van een mooi plein, voor een praatje of niet meer dan dag-dag-hoeis’t. Ook prima.
Maar toch: we blijven een stad, dacht ik toen ik een tweet las van een
kennis die vanuit Den Haag met vrouw en kinderen was verhuisd naar
een klein dorpje op het platteland, ergens in het noorden. Hij had er
binnen een dag meer buren gesproken dan gedurende dertien jaar in
Den Haag.
Hij woonde niet in Bezuidenhout, maar ik wel, en mij zou hetzelfde
kunnen overkomen als ik morgen wakker zou worden in een klein
dorp, waar ik iedereen zou groeten en veel dorpsgenoten zou kennen.
Maar daar hoef ik natuurlijk niet op te wachten. De volgende keer
stap ik af.

Komend weekend: Parels

Parels
10 jaar

Op zaterdag 9 en zondag 10 juni vindt de tiende editie plaats van ‘de Parels van Bezuidenhout’. Het is een extra lange editie; twee dagen in plaats van één vanwege het tweede
lustrum. Wijkgenoten geven een kijkje in hun bijzondere keuken. De deelnemers aan de
Parels zijn te herkennen aan een vlag bij hun huis of bij een bijzondere locatie. Er valt veel
te zien, onder meer oldtimers in het bezit van Bezuidenhouters (parkeerterrein Carpentierstraat), maar u krijgt ook uitleg. Zo zal Anneke van Aalderen in het WDC aan de Johannes Camphuijsstraat niet alleen haar creaties op het gebied van bloemschikken laten
zien; ook geeft zij een demonstratie en uitleg over de bloemen en het groen. In totaal
nemen 52 personen/organisaties deel aan de Bezuidenhoutse Parels.

Sinds een maand beschikt het
voormalige ministerie van SZW, tegenover NS-station Laan van Nieuw Oost
Indië, over een overdekte en bewaakte
fietsenstalling. Voor 15 euro per maand
krijg je een persoonlijke pas die 24 uur
per dag, zeven dagen per week, toegang geeft tot de stalling. De stalling
biedt naast de traditionele fiets ook
ruimte aan e-bikes, bakfietsen en scooters. Voor meer informatie:
www.fietsenstallinglaanvannoi.nl

■■■

Het grootste persbureau van Nederland, het ANP, is neergestreken in
onze wijk. Het zetelt sinds kort in het
WTC aan de Prinses Beatrixlaan. Het
ANP, sinds kort eigendom van Talpa
Network van John de Mol, voorziet nagenoeg alle Nederlandse kranten, radioen tv-stations, week- en opiniebladen
en nieuwssites van binnen- en buitenlands nieuws. Met de overgang van de
Plaspoelpolder in Rijswijk naar het WTC
in Bezuidenhout is het ANP teruggekeerd naar Den Haag, waar het altijd in
de buurt van het centrum van de (politieke) macht was gevestigd.

■■■

De Nieuwe Veenmolen of Boschmolen in de Schenkstrook werd afgelopen maand gerestaureerd. De kap kreeg
een nieuwe bekleding. Deze poldermolen dateert uit 1654 en bemaalde
samen met molen de Vlieger in Voorburg de Veen- en Binckhorstpolder. De
Nieuwe Veenmolen is eigendom van
het Nederlands Instituut van Aannemers Grootbedrijf (NIVAG). Eenmaal per
maand wordt gemalen om de doorstroming van de sloten rond de molenwerf
te bevorderen.

■■■

In het WTC aan de Prinses Beatrixlaan is een week lang actie gevoerd
tegen gedwongen prostitutie. In totaal
werd deze actie op 33 locaties in Nederland gevoerd. Het was een opvallend
gezicht: in de hal van het WTC zaten
vrouwen twaalf uur lang opgesloten in
twee stalen kooien. Bezoekers konden
geld doneren om de prostitutie te stoppen. In het WTC werd 31.000 euro opgehaald (stand bij het ter perse gaan van
dit blad). Meer info: www.lockmeup.nl

■■■

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

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

Edith Pedicure

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

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

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond
Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25
Voor afspraak bellen op 06 54720014

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

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.

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

uw huis, onze zorg!

de Haagsche Schoolvereeniging
makelaars & taxateurs

Bezuidenhoutseweg 110A
2594 AZ, Den Haag

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

International school

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

VHS Location

Van Heutszstraat 12
2593 PJ Den Haag
+31 (0)70 205 11 41

Haagse Bos, kermis van ontucht en uitspattingen
In het aprilnummer van Bezuidenhout Nieuws vertelt boswachter Jenny van
Leeuwen in een interview dat het aantal meldingen van rondzwervende daklozen en wildkampeerders in het Haagse Bos, dikwijls met het achterlaten van
hun afval, erg meevalt. Meldingen vanuit een gevoel van onveiligheid komen
zelfs erg weinig voor, voegde zij eraan toe. ‘Het Haagse Bos is dus misschien wel
het best bewaakte bos van Den Haag’, zei Jenny letterlijk.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)
in het Haagse Bos. Zij moesten zich bij het in- en uitgaan
melden bij de portiers aan beide zijden van het bos.
De maatregelen konden echter niet voorkomen dat stropers en bosdieven af en toe een onwelkom bezoek aan
het privéterrein van de Hollandse graven brachten. Als zij
door de boswachters in de kraag werden gegrepen,
moesten zij als boetedoening een waskaars offeren in de
St. Anthonis Kapel in het Haagse Bos.

De toegangspoort ‘Het Boschhek’ met portierswoning richting Wassenaar

Als we terugbladeren in de geschiedenis van dit unieke
stadsbos, zien we dat dit weleens anders is geweest. De
overlast en onveiligheid nam soms zulke grote proporties
aan, dat strenge maatregelen noodzakelijk waren. Om
hun geliefde jachtterrein te vrijwaren van stropers, illegale houtkappers en andere ongewenste indringers stelden de Graven van Holland in 1350 Jacob Cats aan als
boswachter. Hij kreeg de opdracht en de bevoegdheid iedereen die zich in het bos misdroeg aan te houden en te
beboeten of andere gepaste strafmaatregelen te nemen.
Van kwaad tot erger
Het kwaad bleek echter hardnekkiger te zijn dan gedacht,
zodat de boswachter het op een gegeven moment niet
allemaal meer aankon. Daarom besloot Philips De Goede
(1396-1467), Graaf van Holland, het jachtgebied af te sluiten met hekken en sloten. Er kwamen twee bewaakte
toegangen, waarvan een op de plek waar zich nu de Koninklijke Schouwburg bevindt, de zogeheten ‘Boschpoort’
of ‘Voorpoort’. De tweede, het ‘Boschhek’, werd aangebracht richting Wassenaar even voorbij het later gebouwde paleis ‘Huis ten Bosch’. Wandelaars uit Den Haag
of daarbuiten, die zich netjes gedroegen, waren welkom

Uitspattingen en vergaande ontucht
Om de vanwege de 80-jarige oorlog ontstane omvangrijke schuld aan het Haagse stadsbestuur te vereffenen,
droegen de Graven van Holland hun jachtterrein in 1576
over aan Den Haag. De stad stelde het natuurgebied vervolgens open voor het algemeen publiek. De uitstapjes
van de Hagenaars en andere natuurliefhebbers bleven
echter niet beperkt tot een rustig wandelingetje tussen
het groene loof. Regelmatig werd er op de open plekken
‘welig getierd en gewoeld’.
Vooral op feestdagen, zoals in het Pinksterweekeinde, liepen de gebruikelijke eet- en drankpartijen flink uit de
hand. De autoriteiten spraken van ‘allerhande ongebondenheid en zeer verregaande ontuchtigheid’. Het stadsbestuur ergerde zich dermate aan deze uitspattingen, dat
het in 1729 deze zogenoemde ‘Haagse Boskermis’ verbood.
Exhibitionisme en prostitutie
Na een langere periode van betrekkelijke rust veranderde
het vredige en vriendelijke aanzien van het bos in de
jaren dertig van de twintigste eeuw als een blad aan de
boom. Als gevolg van de beurskrach en de daarop volgende economische crisis verspreidde de misdaad zich
over de statige wijk Bezuidenhout.
Het aangrenzende bos kreeg te maken met het frequente
bezoek van uitdagend geklede dames in het gezelschap
van haar beschermers, die er kennelijk niet op uit waren
om alleen maar de natuur te bewonderen. Daarnaast vertoonden zich tussen het loof regelmatig exhibitionisten,
spiritusdrinkers en andere duistere figuren. De politie had
haar handen vol aan de beteugeling van deze ongewenste gasten.
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zorg

Tandartspraktijk Bezuidenhout
wordt:

HH

Stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout

Wij zoeken verpleegkundigen
Ben jij verpleegkundige - al dan niet zzp’er - en toe aan
een nieuwe uitdaging? Kom dan het thuiszorgteam van
de Stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout versterken.

mevrouw Sabrina Walden tandarts
mevrouw Jo-Ann Walden mondhygiëniste
Samen vormen wij een team met als doel u op maat
goede mondzorg te bieden.
Niet iedere patiënt is hetzelfde, maar door u op uw gemak te stellen
denken we dat ook angstige patiënten bij ons op het juiste adres zijn.

Wij nemen nog patiënten aan!
Ook als je geen verpleegkundige achtergrond hebt,
maar je hebt schoonmaak ervaring en affiniteit met
ouderen, dan ben je van harte welkom!

Geïnteresseerd? Bel naar 06 - 18505267
of mail: info@hhzorg.nl "

Bezuidenhoutseweg 193
(1ste etage)
2594 AJ Den Haag
Telefoon: 070 385 76 30
E-mail:
tandartspraktijk@waldent.nl
www.waldent.nl

Stijl & Traditie Uitvaartzorg
Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.
Dag & Nacht 070 70 70 007 of 06 573 44 442

Voor een afscheid in huiselijke kring, kerk, crematorium, begraafplaats, clubhuis of anders. Met jarenlange ervaring.
Rouwcentra in de buurt of thuis opbaren en stijlvol vervoer o.a. Daimler, CX, DS, Traction Avant en Cadillacs.
Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend, oriënterend en kosteloos gesprek. Kosteloos bespreken en vastleggen
van uw uitvaartwensen. Met of zonder uitvaartpolis, maar altijd met aandacht en tijd voor een mooi afscheid.

bericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - Bezuidenhoutseweg 215, 2594 AK Den Haag

Persoonlijk & Warm

Wat de boer kent, dat eet hij zeker
Nieuw in de wijk: een Syrisch restaurant, al-Rayyan, met fattayer, muhammara, tabouleh. Maar ook met pizza, burgers en burrito’s. Het idee: de
Bezuidenhouters via vertrouwde gerechten iets nieuws laten proeven.

John Hermse

Iedereen vraagt: wat is dit?
(Foto’s: Koen de Lange)

Bashar Sankari ging maar meteen met zijn fattayer de
straat op. Als je nieuw bent in de buurt, kun je jezelf maar
het best even voorstellen, zeker als je het eerste Syrische
restaurant van Bezuidenhout opent, aan de De Sillestraat.
Echt veel fattayer had hij gemaakt. “Iedereen vraagt: wat is
dit?” Pasteitjes zijn het, met kip of kaas of groenten. Voor
de Nederlandse keuken nog nieuw, in Syrië een alledaags
gerecht dat bij het ontbijt op de kaart kan staan, maar net
zo goed bij de lunch of het avondeten.
Kennismaken dus: de Syriër met iedereen die maar langs
liep, maar vooral: de Bezuidenhouters met eten uit Syrië.
“Dat is de strategie”, zegt Sankari: zijn klanten bekend
maken met gerechten die ze nog niet kennen, want wat de
boer kent, dat eet hij zeker.
Het zegt meteen ook veel over de menukaart van alRayyan, die er op het eerste gezicht niet helemaal typisch
Syrisch uitziet. Mexicaans, met de nacho’s en de burrito’s,
Italiaans met pizza, en ook een American Burger. Ook strategie, legt Sankari uit. Hij heeft geleerd van Syrische collega’s elders in Den Haag. In restaurant Damas staan alleen
Syrische gerechten op de kaart. Gevolg: de eetgelegenheid
zit wel vol, maar alleen met Syriërs, maar geen enkele Nederlander. Dat is niet Sankari’s idee. “Ik wil dat ook Nederlanders naar mij toe komen en dan dingetjes proberen.”
Dingetjes proberen. Fattayer dus, maar ook tabouleh, een
salade met heel veel peterselie. Het staat bij al-Rayyan op
de kaart tussen de tapas, de kleine hapjes. Baba ganoush
(een salade van gerookte aubergine), muhammara (dipsaus
met walnoten en paprika), falafel en kofte. Kofte? Dat ken-

nen we toch, van de vakantie uit Turkije? Maar nee, de Syrische kofte is heel anders, bezweert Sankari, net als de falafel, met heel andere kruiden. Allemaal met veel olijfolie,
niet uit Syrië, maar Grieks of Italiaans, want producten uit
zijn vaderland zijn hier nauwelijks te krijgen.
Komt er een Bezuidenhouter voor vertrouwd exotisch eten
als een burrito of een pizza, dan stopt Sankari er gratis een
paar fattayers bij. Allemaal onderdeel van de strategie: de
wijk aan het Syrisch eten krijgen. Er zijn al Nederlandse
klanten die alleen maar Syrische gerechten halen en om de
hoek, in de Stuyvesantstraat, heeft hij een klant die elke
dag langskomt. “Steeds beter”, antwoordt Sankari op de
vraag hoe het na ruim twee maanden gaat met zijn restaurant.
Zijn broodjeszaak in de Syrische hoofdstad Damascus had
hij maar twee jaar, aan de De Sillestraat wil Sankari beslist
langer zitten. Een soort snackbar noemt hij de zaak die hij
in zijn vaderland had, fastfood, met warme broodjes. In de
oude stad zitten de grote restaurants, zijn zaakje in een andere wijk was maar klein. Sankari geeft de omtrek aan met
zijn armen achter de bar van zijn huidige zaak, die stukken
groter is.
Al te veel wil Sankari het niet meer hebben over zijn bestaan in Syrië. Nadat hij in 2013 naar Nederland kwam wil
hij het slechtste deel van zijn leven achter zich laten, hij
richt zich liever op zijn toekomst in onze wijk, waar het
hem wel beviel toen hij een plaats voor zijn restaurant ging
zoeken. “Het is een goede plek, een rustige buurt en de
mensen zijn lief en aardig.”
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Info over de wijk in één oo

In het vorige nummer van Bezuidenhout Nieuws maakten we al melding van de
leefbaarheidsmonitor. Daar kunt u in één muisklik allerlei informatie vinden
over uw woonwijk, over het aantal bewoners, het aantal woningen, over de
bomen in uw straat, waar kinderopvang te vinden is en noem maar op. Wilt u
weten hoe het met de luchtkwaliteit is gesteld in de straten in de buurt van de
Utrechtse Baan, waar de ondergrondse vuilcontainers zijn te vinden (altijd binnen 75 meter van uw woning), hoeveel fietsplekken er zijn, hoeveel huisartsen
en tandartsen, u vindt het allemaal op de site
http://3dgeoviewer.nl/denhaag/bezuidenhout/#15/52.0843/4.341/-17.6/45
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gopslag

De informatie is verzameld uit openbare bronnen,
zoals de gemeente Den Haag, het Centraal Bureau
voor de Statistiek, het RIVM. De site is een initiatief
van het wijkberaad, de werkgroep Bezuidenhout
Leeft en het bedrijf StrateGis. Het is een belangrijk
hulpmiddel bij de discussie en besluitvorming over
plannen voor Bezuidenhout. Immers, in één oogopslag is te zien welke veranderingen de wijk ondergaat als er bijvoorbeeld 2000 nieuwe woningen
worden gebouwd, wat dat betekent voor de leefbaarheid, voor de voorzieningen (denk aan scholen,
kinderopvang). U kunt uw oordeel over nieuwe plannen vormen en meediscussiëren aan de hand van objectieve feiten en cijfers.
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Overlast weesfietsen in Bezuidenhout
De afgelopen weken waren in de wijk weer fietsen met een label te zien. Het
gaat om weesfietsen die de gemeente wil gaan verwijderen. Door het opruimen van weesfietsen wordt de stad weer mooier, opgeruimder en leefbaarder. Bovendien komt er weer meer plek voor mensen die hun fiets wel
gebruiken en willen stallen.

Marjon Damen

Eind vorig jaar zijn er
ruim 200 fietsen in
Bezuidenhout door de
gemeente verwijderd.
Nu is een nieuwe actie
bezig. (Foto: gemeente
Den Haag)

Weesfietsen zijn fietsen die langer dan 28 dagen ongebruikt en onbeheerd langs de openbare weg staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten per
1 april 2018 de 28 dagen weesfietsenregeling voor de hele
stad in te voeren. Deze regeling gold eerder alleen in acht
aangewezen gebieden verspreid over de stad, waaronder
Bezuidenhout.
Projectleider Peter van Zanten legt uit hoe het werkt: “Een
fiets die vermoedelijk niet gebruikt wordt, krijgt een waarschuwingslabel. Als de fiets na 28 dagen nog steeds ongebruikt langs de openbare weg staat, dan krijgt de fiets een
besluitlabel. De eigenaar heeft dan nog twee of drie dagen
om de fiets weg te halen. Gebeurt dat niet, dan wordt de
fiets naar het Fietsdepot Haaglanden gebracht. In het
geval van de weesfietsenregeling gaat het om achtergelaten fietsen. Deze fietsen worden zes weken bewaard. De
weggehaalde fietsen worden opgeslagen en geregistreerd,
zodat eventueel gestolen fietsen naar de rechtmatige eigenaar kunnen worden teruggebracht. De eigenaar kan
binnen vier weken op vertoon van aankoopbewijs, verzekeringsdocument of passende fietssleutel en tegen betaling
van 25 euro zijn of haar fiets ophalen bij het depot. Als de
bewaartermijn is verstreken, zorgt het fietsdepot ervoor
dat de fiets verkocht en afgevoerd wordt.”
Bij een vorige actie, eind 2017, zijn in zes gebieden in totaal
1400 fietsen verwijderd. In Bezuidenhout ging het toen om
216 fietsen.
De handhavers van de gemeente zijn begin mei weer op
pad gegaan met de labels. Ze gebruiken deze labels om

fietsen aan te duiden als weesfiets zodat een eventuele
rechtmatige eigenaar stappen kan ondernemen. Fietsen
die in gebruik zijn worden niet meegenomen, bij deze fietsen is het label dan verdwenen. Van Zanten: “Het kan voorkomen dat labels zijn verwijderd (bijvoorbeeld door
kinderen of de wind) zonder dat de fiets wordt gebruikt.
Als hiervan sprake is dan kan altijd nog met foto’s worden
bepaald of de fiets wel of niet is verplaatst. De toezichthouders hebben oog voor dergelijke situaties. De fietsen
die nu een label hebben gekregen en na 28 dagen nog niet
gebruikt zijn, worden tussen 11 en 15 juni naar het Fietsdepot gebracht. De ervaring is dat slechts twee procent van
de weggehaalde weesfietsen weer wordt opgehaald.”
Naast de weesfietsenaanpak letten de handhavers ook op
de fietswrakken die op straat achter gelaten zijn. Dit zijn
fietsen die zijn verwaarloosd en waar eigenlijk niet meer
op te fietsen valt. Deze fietsen worden ook gelabeld maar
worden na drie dagen al verwijderd. In de zes recentelijk
aangewezen gebieden zijn naast de weesfietsen ook nog
ruim 150 fietswrakken van straat verwijderd waarvan 23 in
Bezuidenhout.
Meer informatie? https://www.denhaag.nl/nl/in-destad/stadsdelen/haagse-hout/nieuws-stadsdeel-haagsehout/gemeente-ruimt-ongebruikte-fietsen-in-stadsdeel-h
aagse-hout-op-.htm
Wilt u weten wat u moet doen als uw fiets ten onrechte is
meegenomen, kijk dan op:
http://fietsdepothaaglanden.nl
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Theresiastraat 130 - 2593 AS Den Haag

Gezellig winkelen in de Theresiastraat! Team Etos en team Douglas staan graag voor u klaar!

Theresiastraat 109 - 2593 AD Den Haag

De wijkagent over

De wijkagent over…..
parkeerproblemen
Onze wijk bestaat voornamelijk uit vooroorlogse bouw. In die
tijd waren er weinig auto’s en had men dus zeker niet 0,6 auto
per woning in Den Haag (CBS 2016). De autodichtheid is in Den
Haag het hoogst van Nederland (CBS 2016). Mogelijk dat dit
komt door de vele ministeries in de hofstad. Iedereen die een
beetje kan rekenen weet dat dat niet zal passen in alle straten in
Bezuidenhout waarvan de meeste woningen portiekwoningen
zijn.

Evert-Jan Rusticus (Foto: Willem Verheijen)

Ingewikkelde rekenmodules geven uitleg over toewijzing
van parkeerplaatsen. Dat is dus voor de mensen die een
auto hebben een probleem maar eigenlijk ook voor hen die
er geen hebben. Want zij hebben dan weer last van kriskras
geparkeerde auto’s en chauffeurs die maar steeds op zoek
naar een plek door de straat rijden.
Wij kunnen als politie niet veel aan de parkeerproblemen
doen. Dat is een taak van de gemeente. Ook aan het handhaven doen wij als politie en wijkagenten in het bijzonder
niet erg veel. Wij treden op wanneer er acute parkeerproblemen zijn, zoals parkeren op een invalideparkeerplaats,
voor of op een uitrit of bijvoorbeeld op de hoek van de
straat. De gemeentelijke handhavers en het parkeertoezicht controleren het daadwerkelijke parkeren.
Bij ons komen er vrij regelmatig meldingen binnen met betrekking tot parkeeroverlast. Een deel van de bewoners van

Bezuidenhout-West ervaart grote overlast door het parkeergedrag van mensen die in het centrum of in een uitgaansgelegenheid in West moeten zijn. Ook krijgen we
vaak meldingen van mensen die een motorfiets op de
stoep parkeren. Motoren moeten officieel op de weg geparkeerd worden. De gemeente heeft besloten dat zij niet
zullen handhaven wanneer deze op de stoep geparkeerd
staan, op voorwaarde dat ze geen hinder voor het overige
verkeer veroorzaken. Dit omdat het natuurlijk ook weer onwenselijk is dat motoren ook nog een parkeerplek innemen. Tenslotte zullen hulpdiensten te allen tijde
ongehinderd door de straten moeten kunnen rijden.
Door met elkaar rekening te houden, houden we onze wijk
leefbaar en kunnen we proberen ongelukken te voorkomen. Mooier kunnen we het niet maken, ook niet makkelijker.

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.

Oplossing van de vorige keer: de afgebeelde wandelweg is het Albertina Agnespad. Het was niet al te
moeilijk; vele lezers stuurden het juiste antwoord in.
Na loting valt de boekenbon toe aan Pieter van Gerven. De bon is af te halen in het wijk- en dienstencentrum.
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Duurzaam Bezuidenhout

Groen licht voor groendaken
Het aantal wijkbewoners met een groendak op hun fietsenberging, aanbouw of bovenappartement neemt gestaag toe. Dat kan alleen maar meer worden nu het wijkberaad de werkgroep
Duurzaam Bezuidenhout groen licht heeft gegeven voor het project Groendaken Bezuidenhout.

Een groendak aan Joan Maetsuyckerstraat.
(Foto’s Max Koninkx)

Groendaken Bezuidenhout is een van
de projecten die voortkomen uit een
enquête onder wijkbewoners over de
bestemming van het door de gemeente Den Haag toegewezen wijkbudget. Wat kunt u de komende tijd
van het project verwachten? Om te
beginnen informatieavonden en activiteiten over groendaken. Daarnaast
kunnen wijkbewoners die aan de slag
willen met het (zelf) aanleggen van
een groendak, kosteloos bij de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout terecht voor professioneel advies en
begeleiding op maat. Zo kan, afhanke-

lijk van de bouwtechnische mogelijkheden van uw dak, worden beoordeeld welk type groendak in uw
situatie geschikt is en wat daarvan
ongeveer de kosten zijn. Of wat de
aanleg van een groendak betekent als
u lid van een Vereniging van Eigenaren bent. En of er subsidiemogelijkheden zijn. Verder kan de werkgroep
ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld
offerteaanvragen of met praktisch advies, als u zelf een groendak wilt aanleggen.
Voordelen van groendaken
Een groendak is een zeer oud en traditioneel bouwprincipe dat de laatste
twintig jaar flink is doorontwikkeld. In
Nederland wordt het steeds meer toegepast, maar we hebben nog een inhaalslag te maken vergeleken met de
ons omringende landen. Een groendak
levert, zeker in combinatie met dakisolatie, meer wooncomfort op. Zo kan
een appartement op warme zomerdagen tot 8 graden minder warm worden. Andere voordelen van
groendaken: ze filteren fijnstof uit de

lucht, bergen regenwater bij hevige
buien, leveren meer biodiversiteit op
(denk aan bijen) en vormen een onaantrekkelijke broedplaats voor
meeuwen. Ook niet onbelangrijk is
dat een groendak de levensduur van
de onderliggende dakbedekking bijna
verdubbelt, de kans op lekkages doet
afnemen en het rendement van zonnepanelen met 8 procent laat toenemen.

Meer weten over groendaken? Bezoek dan op zondag 1 juli tijdens
de Ecomarkt de stand van de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout.
Samen met Hou van je Huis en de
Woonwijzerwinkel is de werkgroep present onder het motto:
duurzamer, zuiniger & comfortabeler wonen in Bezuidenhout.
Voorafgaand aan maar ook tijdens
de Ecomarkt kunt u zich aanmelden voor de workshop ‘verGroen je
Dak’. Kijk voor meer informatie
over deze workshop op
www.duurzaambezuidenhout.nl

Elektrische deelauto voor Bezuidenhout van start
De elektrische deelauto van Buurauto, een Nissan Leaf, is in Bezuidenhout gearriveerd. In juni kunt u dankzij
een voucher van de gemeente Den Haag en Buurauto de deelauto en het -concept testen.
Concept testen
De eerste deelnemers hebben zich inmiddels bij Buurauto aangemeld. Zij
maken samen kennis met het concept
van de elektrische deelauto. Die auto
reserveer, open en sluit je met een
app, in een Whatsapp-groep houd je
onderling en met Buurauto contact.
Opladen van de auto doe je bij een
van de laadpalen in bijvoorbeeld Bezuidenhout. Laad je de Leaf op bij Fastned? Dan is dat gratis. Toevallig staat
een van de twee Fastned-stations van
Den Haag aan de rand van het Haagse
Bos, nabij het Louwman Museum. Wilt
u ook graag meedoen met deze proef?

Meld u aan via www.buurauto.nl/denhaag
Steek over
De elektrische deelauto voor Bezuidenhout is een initiatief van de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout. De
werkgroep heeft een projectplan opgesteld dat voorziet in vergoeding
door de gemeente Den Haag voor
onder meer een gereserveerde parkeerplaats en -vergunning plus laadpaal voor de elektrische deelauto. De
gemeente heeft dat projectplan goedgekeurd. De seinen staan dus op
groen. Steekt u ook met uw buurtge-

noten over? Wij heten u graag welkom in de Buurauto Bezuidenhout
groep!
Volg de Buurauto in Bezuidenhout via
www.duurzaambezuidenhout.nl en
www.facebook.com/duurzaambezuidenhout
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Bezuidenhout-West Nieuws

Reportersgroep
Totaal negen kinderen uit de wijk Bezuidenhout-West, in de
leeftijd van 8 t/m 14 jaar vormen sinds februari dit jaar de reportersgroep. Dit initiatief is ontstaan vanuit de jeugdraad. De kinderen wilden graag vaker bij elkaar komen en op verschillende
manieren hun mening uiten. Ze schrijven artikelen, maken filmpjes en foto’s over de wijk en andere dingen die zij interessant
vinden.
De kinderen wilden graag weten hoe het gaat met de ouderen in de wijk. We hebben daarom een bezoekje gebracht
bij zorgcentrum ‘Cato’. We hebben samen pannenkoeken
gegeten, spelletjes gespeeld en zelfs nog een voorstelling
uit onze mouw geschut. De ouderen vonden het prachtig!
En wij ook.
I.: “toen ik Ganzenbord wilde spelen met een oudere mevrouw, was het spel er niet. Ik heb dit toen zelf met stift op
een servet getekend zodat we toch samen konden spelen
en praten over hoe het is om daar te wonen.”
Y.: “ik heb gepraat met een oudere mevrouw van wie haar
man in het zorgcentrum woont. Ze vertelde dat haar man
erg ziek is en daarom niets alleen kon. Ik vond het zielig,
maar ook heel fijn dat er nu goed voor hem gezorgd
wordt”.

De Reportersgroep ging op bezoek in het verzorgingstehuis.

De klik tussen de twee doelgroepen was goed zichtbaar en
bleek een succes. De kinderen willen graag nog eens terugkomen om met de ouderen in gesprek te gaan!

Activiteiten in West
Aan het Jan van Riebeekplein 90 vindt u het wijkcentrum Bezuidenhout-West. Elke dag zijn er
diverse activiteiten voor en door de buurt. Elke maandagochtend vindt u daar de Hoooked
groep. Er wordt van alles gebreid en gehaakt. En vanzelfsprekend worden de laatste nieuwtjes
uitgewisseld. U kunt ook meedoen. Er is een overzicht van alle activiteiten voor volwassenen en
één voor de jeugd. Beide overzichten hangen duidelijk zichtbaar aan het gebouw.
Wilt u zelf een activiteit in het wijkcentrum ontwikkelen? Dat kan!!
Neem dan contact op met Jaap de Wit of Helen Baun, 070-2052550.
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Bezuidenhout-West Nieuws

Buitenspeeldag
Op woensdag 13 juni zal weer de Nationale Buitenspeeldag
plaatsvinden. Ook dit jaar is de werkgroep in BezuidenhoutWest druk bezig met de voorbereidingen voor een groot evenement. Op het Hendrick Hamelplantsoen gaat het weer
gebeuren. Zo’n 250 kinderen kunnen allerlei spelletjes gaan
doen. Alle spelletjes staan in het teken van de boerderij, de
plek waar ons eten wordt gemaakt. Op woensdagmiddag
vanaf 13.00 uur zijn alle kinderen uit Bezuidenhout-West van
harte welkom.
Buitenspeeldag van 2016 (Foto: Peter Vermeer)

Wijkschouwen en wijkbudget
Het afgelopen kwartaal zijn er in Bezuidenhout-West twee wijkschouwen gelopen met fractievertegenwoordigers van politieke partijen. In
april liep mevrouw Det Regts van de VVD met ons mee en in mei konden
we de heer Jelle Meinesz van Groep De Mos verwelkomen. Daarnaast
waren afgevaardigden van de Gemeente en Haagwonen aanwezig.
Van de twee schouwen zijn evaluaties opgesteld voor de fracties in de
gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de evaluaties onderdeel vormen
van een beleidsdocument voor de komende jaren. De definitieve inrichting van de Anna van Buerenstraat, en de donkere situatie onder de viaducten (Prins Bernardviaduct en Metro), de verrommeling nabij het
Schenkviaduct en de uiteindelijke verkeersinrichting van de J.P. Coenstraat zullen hierbij onverminderd de aandacht hebben.

Mozaïekgroep maakt
West nog mooier
Sinds de mozaïekgroep
een goede werkruimte
heeft gevonden, gaat het
voorspoedig. Op de bol
komt een voorstelling
van Vincent van Gogh,
een beroemde bewoner
van deze wijk. Binnenkort
zal het nieuwste product
van de werkgroep geplaatst gaan worden op
een mooie plek in de
wijk.

De verlichting onder het Prins Bernardviaduct voldoet volgens
de dienst Openbare Verlichting (OVL) aan de gangbare verlichtingsnorm.

Voortgang Wijkbudget 2018
Voor de besteding van het wijkbudget van
50.000 euro zijn door bewoners verschillende
ideeën aangedragen. Een commissie uit het
bewonersplatform heeft een selectie gemaakt
en aan elk realistisch idee punten toegekend
tussen één en dertien punten. Dat leidde tot
hier naast staande volgorde.
Er zal een begroting worden opgesteld en aan
de initiatiefnemers van de ideeën zal worden
gevraagd om met dit budget het idee ten uitvoer te brengen.

Na hard werken is de bol klaar.
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Inspirerende ruimte huren?
vergadering
workshop
meet-up
high-tea
SJERHIVIFIWPSXIRFMNIIROSQWX$
Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze
QIXSJ^SRHIVOSǽIXLIIIRSJPYRGL
3IIQGSRXEGXSTQIXHI-EEKWGLI8EJIPZSSV
informatie: 070-7370537 of 06-81186432
4JTIVQEMPinfo@haagschetafel.nl

DE KROON OP STOOMWERK

STOMEN - BANKHOEZEN - DEKBEDDEN
LEER/SUEDE - VLOERKLEDEN
GORDIJNEN
Theresiastraat 101 - 2593 AC Den Haag
E-mail: info@destomerijtheresiastraat.nl
Tel. 070 - 383 81 35 - www.destomerijtheresiastraat.nl

Opent groene vestiging ‘Nature’ • mei 2018

“Waar een kind, kind kan zijn”
Internationale groene kinderopvang in het Bezuidenhout - Den Haag

•
•
•
•
•

Kleinschalig
Moestuinen
Vaste leidsters
Huiselijke sfeer
Biologische maaltijden

•
•
•
•
•

Groene opvang
Duurzaam
Dieren
Tweetalig
Ruime openingstijden 6:30 - 19:30

www.kinderopvangpiccolini.nl — info@kinderopvangpiccolini.nl
06 4696 4226 — 06 4644 1714

Bijzondere buur: Rolf Moester

“SoundStudio Southwood is meer dan een uit
de hand gelopen hobby”
Rolf Moester is zo’n 10 jaar geleden Bezuidenhouter geworden. Als beleidsmedewerker
voor het Ministerie van Economische Zaken is hij toen dichterbij zijn werk komen
wonen. Een jaar geleden is hij 100 meter verhuisd naar een benedenwoning op de
Willem van Outhoornstraat, waar zijn ware passie gestalte heeft gekregen:
het produceren van muziek in een eigen muziekstudio!

Mark Hoogland
Toen Moester met zijn vrouw de woning kocht zat er een
grote opslagruimte bij met een eigen ingang vanaf de
straat. De vorige bewoners stalden daar alleen maar een
paar fietsen en rommel. Nu huist er een professionele muziekstudio waar iedereen muziek kan laten opnemen en afmixen. Of je nu een echte muzikant bent of bijvoorbeeld
een amateurgroepje, dat voor een speciale gelegenheid
een lied wil inzingen, Moester zorgt voor een professionele
opname, bewerking en mix.
Gegrepen door de sound
De muziekstudio is het stadium van een uit de hand gelopen hobby voorbij. Moester: “Mijn passie is muziek. Al van
jongs af aan ben ik gegrepen door vooral de sound. Ik ga
regelmatig naar concerten en heb in het verleden gezongen in een bandje. Ook maakte ik altijd toepasselijke liedjes voor feesten en partijen. Een jaar of zeven geleden zag
ik bij de aftiteling van een concert-dvd wie er allemaal aan
meegewerkt hadden en wist ik ineens: dit is wat ik wil! Ik
wil in een studio aan muziekproducties werken!”
Moester maakte er gelijk werk van en meldde zich aan bij
een vakopleiding tot geluidstechnicus en producer. Die
rondde hij cum laude af. En met twee studiegenoten kocht
hij vol enthousiasme een muziekstudio in Roelofarendsveen. Helaas liep dat avontuur na een paar jaar stuk door
omstandigheden op de locatie. De wens van het hebben
van een eigen muziekstudio bleef echter. En sinds dit voorjaar is SoundStudio Southwood een feit.
De verbouwing is serieus aangepakt. “Een enorme vrachtwagen kwam beton storten om de vloer te egaliseren. Vanuit de woning is een extra elektriciteitsgroep en internet
aangelegd. Een professionele muziekstudiobouwer heeft
vervolgens alles afgebouwd. Er is heel veel materiaal inge-

Van opslagruimte naar
geluidsstudio
(Foto:
Rolf Moester)

Rolf Moester voor zijn
studio aan de Willem van
Outhoornstraat (Foto:
Mark Hoogland)

gaan om de ruimte goed te isoleren en een goede akoestiek te creëren, en er zijn speciale verdikte deuren gemaakt.
Aangevuld met een permanente luchtcirculatie, een airco
en mooie verlichting. Ik heb meubilair en nieuwe apparatuur aangeschaft en heb de meest geavanceerde muziekproductiesoftware laten installeren. Al met al was het een
heel proces en navenante investering. Maar goed, ik wilde
het serieus aanpakken. Daarom heb ik de eerste periode
ook de tijd genomen om de nieuwe krachtige software en
apparatuur te leren beheersen. Sowieso werk ik permanent
via tutorials aan mijn kennis en vaardigheden.”
Van alle markten thuis
In de studio is veel mogelijk, iedereen is welkom. Rolf heeft
een brede muzieksmaak en -affiniteit. Hij helpt desgewenst graag als producer met het maken, verfijnen of aanvullen van de muziek of teksten. Er staan gitaren,
versterkers, een midi-keyboard en een elektronisch drumstel, en ook vanuit de computer kunnen veel partijen en geluiden worden toegevoegd. “Ik heb bijvoorbeeld mooie
geluiden voor een meditatie cd, een ruisende zee of als je
wilt zelfs rammelende Balinese gamelan. Maar we kunnen
hier net zo makkelijk liedjes inzingen op een bekende melodie voor een bruiloft of afscheid, of een heel album opnemen van een band. Opnames maken op een andere locatie
zijn wat mij betreft ook goed mogelijk.”
Moester heeft om “er in te komen” aan wat eigen projecten gewerkt, maar inmiddels is hij afspraken aan het
maken met muzikanten en kunnen er opdrachten binnen
rollen. Binnenkort is ook de website online. En hij doet mee
aan de Parels van Bezuidenhout, dan kunnen buurtbewoners komen kijken. Op de vraag of hij nog een muzikale
wens heeft lacht hij: “Een goeie carnavalskraker maken lijkt
mij wel tof.”
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Parels
10 jaar

9 & 10 juni
11.00 - 16.30 uur

10-jarig jubileum ‘Parels van Bezuidenhout’
Bewonder passies en talenten van zo’n 50 wijkgenoten!
Van kunst, sieraden en muziek tot oldtimers, verhalen, tuinen en meer
Speciaal voor PARELDKIDS o.a. Breakdance, Rap en Graffiti workshops
Laat je verrassen dit weekend en ga op ontdekkingsreis in je eigen wijk!
Feestelijke opening: 9 juni om 10.00 uur, Oldtimer parkeerterrein van Meeùs in de Carpentierstraat
Download de brochure via www.parelsvanbezuidenhout.nl of haal hem op bij het
Wijk-en Dienstencentrum en Stadsdeelkantoor.

Beste mede-Bezuidenhouter,
Tot 20 juni kunnen wijkbewoners ideëen aandragen voor de verduurzaming van onze mooie wijk. Dit
kan aan de hand van de online enquête die is georganiseerd door de werkgroepen Duurzaam van de
wijken Bezuidenhout, Benoordenhout, Mariahoeve en Marlot. In deze enquête kan jij aangeven wat je
belangrijk vindt voor de buurt en in hoeverre het onderwerp leeft in Bezuidenhout.
Ook kan je aangeven wat er volgens jou nodig is en wat de gemeente
Den Haag kan bijdragen. Het invullen van de enquête kost ongeveer
5 minuten. Je antwoorden worden anoniem verwerkt. Je kan aan de hand
van de vragen eenvoudig aangeven wat jij persoonlijk belangrijk vindt.
Op basis van de uitkomsten zal de gemeente de plannen per wijk gaan
uitwerken. Op deze manier kan je dus actief bijdragen aan hoe de wijk er
de komende 10 jaar (of meer) uit gaat zien! Meer informatie? Reageren?
Of gewoon meedoen aan de enquête? Ga naar de website:
www.duurzaamhh.nl
Met duurzame groet,
Annemiek, Stef, Fred, Kristen, Max, Ted & Melvin
(werkgroep Duurzaam Bezuidenhout)

www.duurzaamhh.nl

Woodstock op het Spaarwaterveld
Met een nieuwe reeks concerten in de open lucht wordt het Spaarwaterveld deze zomer opnieuw omgetoverd in een klein Woodstock. "Het
is elke keer weer een feestje", weet Mariska Kastelic van de werkgroep
Muziek in Bezuidenhout.

De zes openluchtconcerten die de werkgroep vorig jaar
voor het eerst voor de wijk organiseerde, vielen in goede
aarde. Musici en groepen met wortels in Bezuidenhout variërend van een jazz combo tot een a-capella zanggroep
en studenten van het Koninklijk Conservatorium - bezorgden in totaal zo'n 500 bezoekers een luisterrijke zondagmiddag. "Het programma bleek goed aan te sluiten op de
behoefte", constateert Mariska Kastelic. Reden genoeg om
op dezelfde voet voort te gaan.
Opnieuw puttend uit het muzikale talent in de wijk zet de
werkgroep dit jaar weer nieuwe groepen en combinaties
van artiesten in de zon voor de Bezuidenhut. "Veel musici
benaderden ons zelf tijdens de concerten van vorig jaar."
Bij de samenstelling van het programma speelt behalve
de grootte van het podium en de bescheiden onkostenvergoeding voor de artiesten vooral de wens om een
breed publiek aan te spreken met een afwisselend aanbod een belangrijke rol. "De groepen zorgen zelf ook voor
een mix van oude en hedendaagse muziek. Voor hen is
dat een prima manier om mensen met hun muziek kennis
te laten maken en de ervaring leert dat ons publiek zich
graag laat verrassen."

De eerste reeks concerten trok vorig jaar zo'n 500 bezoekers naar
het Spaarwaterveld. (Foto: Willem Verheijen)

Na het openingsconcert van het Duo Naiades op 27 mei
staan op het programma:
10 juni The Hague Jazz Project
24 juni Hans Ruitenberg & Norma de Jong (liedjes)
8 juli Continuous Brass (koperkwartet)
2 september Phoenix Strijkkwartet
16 september programma nog niet bekend
De concerten bij de Bezuidenhut op het Spaarwaterveld
beginnen steeds om 14.00 uur. Meer informatie: www.bezuidenhout.nl/muziek.

Liberty Tour
Op zaterdag 5 mei, Bevrijdingsdag, was het weer zover. Met ruim 65 historische voertuigen waaronder een heuse tank eindigde de Liberty Tour, een
van de grootste intochten van het land, op de Koningin Marialaan. Daar
konden de legervoertuigen van de organisatie ‘Keep them rolling’ nog
geruime tijd worden bezichtigd.

(Foto’s: Koen de Lange)
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PIANOLES

voor alle leeftijden,
beginners en gevorderden
door ervaren pianodocent
Joke van Haeringen,
Jan van Nassaustraat,
tel. 070 328 15 80

Wij zijn open voor nieuwe patienten
Tandartspraktijk Draisma
Bezuidenhoutseweg 193 - 2594 AJ Den Haag
070-385 83 82 - www.tandartsdraisma.nl

LEARNING DUTCH IS FUN!
Certified teacher for all levels

TA
AL
TE
&
KS
T

Private lessons Dutch in Bezuidenhout

Go to www.vdvtekst.nl
Ook voor schrijftrainingen, bijles en redactiewerk.

Kleine studio in Bezuidenhout
voor persoonlijke ontwerpen,
illustrraties, en creatieve
workshops. Ook inzetbaar voor
sign/beletteringopdrrachten.

Small studio in Bezuidenhout
out
voor personal designs,
illustrations, and creative
workshops. Available also for
sign and lettering projectss.

www.littlebluepencil.nl

info@littlebluepencil.nl
.nl

New International Primary
School Opening in
Bezuidenhout

LORRAINE WITTENBERG

One of the biggest considerations for expat families moving to The Hague is finding a school that
will give their children the right education to
allow an easy transition to the country of their
next assignment.
With more companies and European agencies
being encouraged to set up in The Netherlands,
there is a growing demand on the international
schools, many of whom have long waiting lists.
The Haagsche Schoolvereeniging (HSV) was approached by The Hague municipality to expand
their provision and in August 2018 will open a
fourth location in the Van Heutszstraat behind
the stadsdeelkantoor. The school will be known as
VHS. Subsidised by the government, as a Dutch International Primary School (DIPS), the Haagsche
Schoolvereeniging International Department will
admit children whose families are here on a temporary assignment. Classes are in English, with
Dutch lessons held three times a week. As a DIPS
school, there is an overall emphasis on Dutch culture and integration.

EXPATS
Short
Since one month, the former Ministry of SZW, opposite Laan van Nieuw Oost Indië railway station, has a
covered and guarded bicycle parking facility. For 15 euros
per month you get a personal pass that gives you access
to the garage 24 hours a day, seven days a week. In addition to the traditional bicycle, the garage also offers
space for e-bikes, carrier bicycles and scooters. For more
information: www.fietsenstallinglaanvannoi.nl

■■■

The largest press agency in the Netherlands, the
ANP, has settled in our neighborhood. It recently became
part of the WTC at Prinses Beatrixlaan. The ANP, recently
owned by Talpa Network of John de Mol, provides almost
all Dutch newspapers, radio and TV stations, weekly and
opinion magazines and news sites of domestic and foreign news. With the transition from the Plaspoelpolder
in Rijswijk to the WTC in Bezuidenhout, the ANP has returned to The Hague, where it was always located near
the center of (political) power.

■■■

In the WTC on the Prinses Beatrixlaan, a week long action was
taken against forced prostitution.
In total, this campaign was conducted at 33 locations in the Netherlands. It was a striking sight: in
the hall of the WTC, women were
locked up in two steel cages for
twelve hours. Visitors could donate
money to stop prostitution. In the
WTC, 31,000 euros was collected
(stand at the time of printing this
magazine). More info: www.lockmeup.nl

■■■

Alongside the International Department, the
school will also house the Lighthouse International Special Primary School and Three Little Ships
Preschool as well as Het Open Venster, a Dutch
school for children with dyslexia and dyscalculia.
Judith Preston, Head of School of the new location, is looking forward specifically to having a
close relationship with the Lighthouse department so that a more inclusive educational environment can be offered to the international
community.
There has already been considerable interest from
local expat families in the Bezuidenhout and Mariahoeve areas, with many of the classes already
filling up. The building in the Van Heutszstraat 12
is currently undergoing an extensive renovation
and will open its doors on 27th August 2018.
070 205 11 41 - www.hsvid. nl

As an expat what news items interest you?
Feel free to get in touch:
expatpagebzdhnews@gmail.com

The Nieuwe Veenmolen or
Boschmolen in the Schenkstrook
was restored last month. The
hood was given a new coating.
This polder mill dates from 1654
and together with windmill the
Vlieger in Voorburg flew the
Veen and Binckhorst polder. The
Nieuwe Veenmolen is owned by
the Netherlands Institute of
Contractor Grootbedrijf (NIVAG).
Once a month it is ground to promote the flow of the
ditches around the mill yard.
■■■

For more news check
www.bezuidenhout.nl
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AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

