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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, Be-
zuidenhout Nieuws 65, wordt bezorgd in
de week van 15 – 22 februari 2019.
Deadline voor kopij en advertenties: 
30 januari 2019.

Redactie
Jos Heymans (hoofdredactie), 
Evelien ter Meulen, 
Eric Stins (eindredactie), 
Marjon Damen, Roeland Gelink, 
John Hermse, Mark Hoogland,
Esther Nijhoff, Paul van Riel

Fotografie Koen de Lange

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

Op de cover
Bezuidenhout is een boomrijke buurt, zoals hier op de Carel Rei-
nierszkade. Maar bomen worden oud of ziek, vormen een gevaar
op straat. Overal in de wijk zie je kruisen op boomstammen staan;
hun lot is bezegeld, binnenkort verdwijnen ze. Tegelijk is het
nieuwe plantseizoen begonnen en wil de gemeente 900 nieuwe
bomen in Den Haag planten. Want, zegt wethouder Richard de
Mos: “Door bomen worden buurten beter en wijken mooier”.
(Foto: Koen de Lange)
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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

Ambulant Pedicure

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

Carmen van Voorthuijsen

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

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.

Mooie E-bikes, eerlijk advies, super service!
Bon voor dag gratis proefrijden
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Zo af en toe steken ze hun kop op in de wijk: ratten. Of er
sprake is van een groot probleem in de wijk is niet goed be-
kend. Maar als je er last van hebt, dan is dat niet fijn. Ariane
Gordijn, bewoonster van de Schenkkade, kan er volop over
meepraten: “De afgelopen maanden hebben wij veel over-
last gehad van ratten. Ze zaten in onze schuur en in de
kruipruimte. Ze maakten spullen kapot en het stonk vrese-
lijk!" Volgens Gordijn is de overlast begonnen sinds de 
rioolwerkzaamheden aan de naastgelegen straten: de 
Van der Wijckstraat en de Juliana van Stolberglaan. 
“Ongeveer tien jaar geleden hadden we last van ratten
toen naast de Schenk een ondergrondse waterberging
werd aangelegd. Nu weer de overlast sinds de rioolwerk-
zaamheden in de wijk.”
De gemeente was in eerste aanleg niet zo behulpzaam.
Gordijn: “Ze geven aan dat het een probleem is op het
eigen terrein. Ik heb ondertussen gaten in mijn kruipruim-
ten dichtgemaakt en een rattenbestrijder laten komen.
Omdat de stoep voor een aantal huizen verzakte zijn de
aansluiting van de huizen naar het hoofdriool onlangs ver-
vangen. Hopelijk zijn alle maatregelen voldoende en is het
voorbij met de overlast.”
Bewoners aan de De Moucheronstraat hadden vorig jaar
last van ratten. Ook daar zijn de rioolaansluitingen vervan-
gen. Dit heeft in hun geval wel geholpen. Hierbij wat tips
van de bewoners van de De Moucheronstraat over ratten-
overlast:

n  Hoe weet je of je ongedierte in/onder je huis hebt? 
     Geur, buiksmeer op buizen, vooral geluiden in de avond 
     (trillen van verwarmingsbuis, geknaag en rennen)
n  Zorg dat je huis dicht is aan voor en achterzijde 
     (check de kruipruimte)
n  Zet een val. Zet deze op een plek waar je vermoedt dat 
     de ratten lopen. Ze hebben namelijk altijd dezelfde 
     looproute. Doe pindakaas op de val, maar span de val 
     niet. Zo verraad je niet dat het een val is.
n  Controleer de val enkele dagen later. Is de pindakaas 
     weg, dan weet je zeker dat er ongedierte is.
n  Zet opnieuw een val met pindakaas en span deze nu 
     wel. Nu is het wachten tot de rat erin trapt.
n  Blijf proberen de oorzaak te vinden: openingen bij je 
     huis, lekkage riool, verouderd riool.

Ratten in de wijk

Eind vorig jaar hebben we een paar keer aandacht besteed
aan een bromtoon die verschillende wijkbewoners horen.
De meldingen zijn toen doorgegeven aan de gemeente, die
aangaf met bewoners in gesprek te willen hierover. Wat is
er sindsdien gebeurd? Chris Bierens van de werkgroep Oost
van het wijkberaad laat weten: “De stand van zaken is dat
de gemeente Den Haag een vragenlijst heeft samengesteld
om erachter te komen of de klagers hetzelfde geluid horen.
Dat is op zich wel logisch want als je klachten verzamelt
over laagfrequent geluid in de wijk krijg je ook klachten
binnen over andere vormen van geluidsoverlast. De vra-
genlijst die de gemeente heeft opgesteld is echter erg uit-
gebreid en kan eigenlijk alleen via interviews afgenomen
worden. Ik ga hierover nog met de gemeente in gesprek.”
De gemeente laat ons desgevraagd weten dat zij met de
omgevingsdienst Haaglanden onderzoeken hoe ze door
metingen de bron van het geluid hopen te achterhalen en
dat dit zeker niet eenvoudig is. 
Mocht u de bromtoon horen en heeft u dit nog niet eerder
gemeld dan kunt u dit doorgeven aan: 
wijkberaad@bezuidenhout.nl

Mark Hoogland

Nog steeds gebrom



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

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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!
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Bewoners Oost kiezen hun eigen bomen

John Hermse

In de ene straat een sierpeer en in de andere een sierappel: bewoners van Bezuidenhout-Oost mochten kiezen
welke nieuwe boomsoort er in hun straat komt te staan. Veel oude bomen verdwijnen omdat ze aan vervan-
ging toe zijn of plaats moeten maken voor de aanleg van nieuwe riolering.

Eigenlijk kon het niet, een sierkers op de stoep in de Van
Reesstraat. Niet de meest ideale boom voor een straat,
gaven de groenspecialisten van de gemeente aan, maar een
bewoner wilde de sierkers heel graag voor zijn deur en uit-
eindelijk wilde de hele straat deze boom, dus staan er straks
sierkersen in de Van Reesstraat.

Begin volgende jaar begint de volgende fase van de aanleg
van nieuwe riolering en herinrichting van Bezuidenhout-
Oost. Overlegde de gemeente in vorige fases met een verte-
genwoordiger van de straat over de keus voor de bomen, in
het gedeelte van de wijk dat straks op de schop gaat, kregen
de bewoners een formulier met bomen waaruit ze konden
kiezen. De gemeente stelde bomen voor die het best tot hun
recht zouden komen in een straat, zegt gemeentelijk groen-
ontwerper Vincent Hensen. “We keken daarbij naar de
ruimte die ondergronds en bovengronds beschikbaar zou
zijn. Hoe meer ruimte een boom heeft hoe gezonder deze
blijft, waardoor uiteindelijk de kwaliteit in de straat verbe-
tert. Daarnaast zijn ook het grondwaterpeil, het onder-
grondse netwerk, de bezonning en het straatbeeld
maatgevend.”

Maar de inspraak van Bezuidenhouters ging op sommige
plekken wel verder dan de keuze voor een beverboom in de
Merkusstraat en een honingboom in de De Sillestraat. In de
Stuyvestantstraat pleitten inwoners met succes voor be-
houd van de haagbeuken. Hun conditie bleek goed genoeg
om ze te laten staan, al moet de gemeente voor dat ge-
deelte van de werkzaamheden wel wat meer geld uittrek-
ken om de bomen te behouden. Om de hoek in de De
Sillestraat verdwijnt dezelfde soort bomen wel: die konden
ook niet zonder extra maatregelen gespaard worden en de

bewoners zagen ook voordelen van het weghalen van de
bomen, zegt de gemeente.

De straten gaan volgende jaar open in het deel van Bezui-
denhout-Oost tussen grofweg de Carel Reinierszkade (tus-
sen Loudonstraat en De Eerensplein) en de Altingstraat (zie
kaart). In een moeite door komt er nieuwe bestrating, zuini-
ger straatverlichting (behalve waar historische lantaarnpa-
len staan) en worden parkeerplaatsen aangepast.

Het duurt nog wel even voordat heel Bezuidenhout-Oost
nieuwe riolering en nieuwe bomen heeft gekregen. Als de
werkzaamheden van volgend jaar klaar zijn, kan medio 2020
het overgebleven deel van de wijk op de schop. Hier moeten
de straten in de loop van 2022 weer dicht zijn, is nu de plan-
ning. Van de ruim 370 bomen in dit deel van de wijk blijven
er zo’n honderd staan, blijkt uit het voorontwerp dat dit
voorjaar werd vrijgegeven voor inspraak. De bomen die wel
verdwijnen worden vervangen door nieuwe: in totaal staan
er straks bijna 400 bomen. 

Ook hier krijgen de bewoners van straten waar bomen ver-
dwijnen de keus uit een aantal boomsoorten die de ge-
meente hun voorlegt. De gemeente wil meer variatie in de
bomen in de wijk. “Dit doen we om te voorkomen dat er bij
bepaalde ziekten, zoals de iepenziekte of essensterfte, de
hele straat met bomen ziek wordt”, legt Hensen uit. “Door
de verscheidenheid aan bomen krijgt iedere straat een
eigen karakter. En dat is ook beter voor de insecten en de vo-
gels, die hun voeding weer uit verschillende boomsoorten
kunnen halen.”

(Foto: Koen de Lange)



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

Theresiastraat 43 - 2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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Toen Toula Liasi met een in Athene ontmoet Nederlands
meisje in 1979 op de bonnefooi in de Magic Bus naar
Den Haag stapte, had ze een droom: kunst studeren in het
buitenland. Die trip zou een jaar later leiden tot een verhui-
zing naar de Residentie, waar zij met nieuwe vrienden en
kennissen een kraakpand deelde. Nadat zij haar aan de
Atheense kunstacademie gemaakte schilderijen had ge-
toond, was Toula welkom in het tweede studiejaar van
de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst en kon zij
zich (met financiële steun van de Rotary Club Zwijndrecht)
volledig aan de kunst gaan wijden. In de Hofstad maakte
Toula naam als kunstenares en later als kunstdocente en
vond zij haar tweede thuis. "Terug naar huis in het dorp Ayia
Triada kon ik niet meer, omdat dat in het bezette deel van
Cyprus ligt."

Hollands licht
Na de chaos en stress van Athene vond Toula in Den Haag
rust, het veilige gevoel van een kleine gemeenschap en een
inspirerende omgeving. "Vooral uit de lucht, het Hollands
licht, heb ik lang inspiratie gehaald. Die lucht is veranderlijk,
rijk van vorm en kleur. Als mijn zoon en dochter vroeger een
wolk zagen, zeiden ze: "Kijk, een schilderij van jou.” "Mijn
kunstdocent in Griekenland kon ook zien dat ik door het
Hollands licht was beïnvloed." Getrouwd en met haar eerste
kind op komst verhuisde Toula 30 jaar geleden naar Bezui-

denhout, waar zij in 1999 verkaste naar het vroegere huis
van schrijver Ferdinand Bordewijk aan de Schenkkade. "We
hebben nog overal naar sporen gezocht, maar helaas geen
vergeten manuscript kunnen vinden." In de buurt blijft vol-
doende moois om van te genieten. "Zoals de Schenk en de
groene natuurtuinen."

Vermisten
Pas na twintig jaar in Nederland te hebben gewoond kon
Toula met een Nederlands paspoort haar ouders weer thuis
bezoeken, de eerste keer voor slechts een paar uur. "De reis
langs allerlei barricades was een echte Odyssee." Sinds in
2003 het reizen makkelijker is geworden, gaat zij vaker en is
het leven in Toula's bezette dorp onderwerp geworden van
haar fotografische werk. In 2014 werd het lichaam van haar
op de dag van de invasie vermist geraakte broer - als reser-
vist opgeroepen voor het leger - teruggevonden in een mas-
sagraf. Toula begeleidde hem naar zijn laatste rustplaats in
hun geboortedorp en wijdde dit jaar haar kunstproject
'Where Have You Been?' aan haar broer en alle vermisten op
Cyprus. "Ik heb mij afgevraagd waar hij was en welk land-
schap hij als laatste heeft gezien." Als stad van Vrede en
Recht vond zij Den Haag dé plek voor de drukbezochte eer-
ste expositie. Maart volgend jaar zal de expositie te zien zijn
bij de Verenigde Naties in Genève en later op Cyprus in Nico-
sia.

Hollandse luchten inspireren Toula Liasi

Roeland Gelink

"Hier wil ik oud worden", wist kunstenares Toula Liasi toen zij voor het eerst
haar woning aan de Schenkkade binnen liep. Nog sterker is de band met haar
geboortehuis op Cyprus, waar de Turkse invasie in 1974 haar verdreef.

Bijzondere buur: Toula Liasi

(Foto: Aatjan Renders)



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)

Aanbouw
 Verbouw
   Restauratie
     Renovatie
      Onderhoud
        Schilderwerk

www.alexandriabv.nl9.2/10

Gemiddelde beoordeling

Gemiddelde uit 31 beoordelingen
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De wijkagent over 

Misdadigers slaan 
juist nu hun slag

Bij de 88-jarige bewoner werd 2 jaar geleden ingebroken. Hij was
niet eens thuis toen de inbreker zijn slag sloeg. En de crimineel
had het tafelzilver meegenomen, zegt hij. Toch heeft hij een jaar
lang heel slecht geslapen. “Het is het idee dat iemand bij je thuis
is geweest.” Hoewel hij na de inbraak meteen goede sloten op de
deur heeft laten zetten en alle preventietips ter harte heeft geno-
men, voelt hij zich nog steeds niet altijd veilig in zijn eigen huis.

Ingrijpend
De politie weet hoe ingrijpend een woninginbraak is. Net zoals
straatroven en overvallen. Niet voor niets zet de politie alles op
alles om juist deze misdaden op te lossen en de daders te pakken.
Volgens wijkagent Hoogeveen is dit een topprioriteit van de poli-
tie en is het belangrijk dat inwoners ook zelf maatregelen treffen.
Vooral van oktober tot maart, want dan zijn inbrekers, straatro-
vers en overvallers extra actief. 
Hoogeveen: “De verhalen zijn soms hartverscheurend. Slachtof-
fers voelen zich zo bedreigd. Ouderen durven niemand meer bin-
nen te laten en gaan de straat niet meer op. Maar ook jongeren
die op straat of in het openbaar vervoer hun mobieltje gebruik-
ten toen het werd afgepakt, zijn helemaal van slag. Zeker als er
geweld aan te pas kwam.” 

Preventie
De wijkagent en zijn collega’s zitten er bovenop. “We moeten een
vuist maken. Samen met de gemeente, woningbouwverenigin-
gen, het Openbaar Ministerie en natuurlijk met de bewoners en
ondernemers zelf. "Want niet alleen zitten we de daders op de
hielen en proberen we ze in de cel te krijgen." Het gaat er vooral
om dat je zoveel mogelijk voorkomt dat je slachtoffer wordt. De
meeste inbraken gebeuren nog steeds bij mensen die hun deuren
en ramen niet goed afsluiten, die geen stevig slot op de deur heb-

ben of die duidelijk zichtbaar op vakantie zijn. Met de rolluiken
naar beneden, een stapel post in de gang en de gordijnen dicht.” 

Bel 112 bij spoed of heterdaad
Tot slot heeft de wijkagent nog een belangrijk punt. “Hoort of
ziet u iets ongewoons? Een vreemde auto in de straat? Een per-
soon op de uitkijk? Een raam dat aan diggelen valt? Aarzel niet en
bel direct 112 bij spoed of heterdaad. We kunnen beter een keer te
veel komen dan een keer te weinig!”

Het is weer vroeg donker. Dat weten helaas ook straatrovers,
woninginbrekers en overvallers. Die slaan juist in de donkere
dagen hun slag. Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt? 

Evert-Jan Rusticus en Peter Hoogeveen (Foto: Willem Verheijen) 

Preventietips

Inbraak voorkomen:
n  Zorg voor goed hang- en sluitwerk
n  Sluit deuren en ramen af, ook als u even 
    naar boven loopt
n  Gebruik tijdschakelaars en installeer buiten-
    verlichting eventueel met schemerschakeling

Overval voorkomen:
n  Stimuleer pinbetalingen
n  Maak een draaiboek voor wat te doen bij een overval
n  Toch een overval? Volg het ‘RAAK’ principe: 
    Rustig blijven, Accepteren van de situatie, 
    Afgeven van het gevraagde, Kijken

Straatroof voorkomen:
n  Houd uw tas altijd dicht, met de rits naar u toe
n  Houd dure spullen niet zichtbaar in de hand

Meer tips en informatie? Kijk op www.politie.nl

INGEZONDEN
Allereerst wil ik jullie bedanken voor de
positieve bijdrage die jullie leveren aan
deze wijk. Ik lees het krantje met plezier
en ben erg enthousiast over de initiatie-
ven van duurzaam Bezuidenhout. 
In het meest recente krantje van het Be-
zuidenhout Nieuws stond een artikel over
de luchtkwaliteit in Bezuidenhout. Daar
ben ik eerlijk gezegd best van geschrok-
ken maar het verklaart wel waarom ik re-
gelmatig milde benauwdheidsklachten

heb, ondanks dat ik geen longaandoening
o.i.d. heb (dit is onderzocht). 
Door dit artikel dacht ik na over andere
luchtvervuilers in de wijk. Nu het kouder
wordt gebruiken mensen de openhaard
weer. Er hangt regelmatig een behoorlijke
rooklucht in sommige straten. Ook bij mij
in de Rijklof van Goensstraat. Wanneer ik
een klapraampje op een kiertje open heb
staan ruikt soms heel m'n huis ernaar en
wanneer ik buiten ben geweest stinkt

m'n haar. Volgens mij is dit niet nodig en
komt het door verkeerd stookgedrag of
vieze schoorstenen. 
Natuurlijk is het voor de luchtkwaliteit
het beste als mensen hun open haard
niet gebruiken. Maar als mensen het dan
toch doen, dan kunnen ze het met de
juiste informatie in ieder geval op de
minst vervuilende manier doen.

AnneClaire Maton



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

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

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

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

              

International school VHS Location

Koningin Sophiestraat 24a
2595 TG  Den Haag

+31 (0)70 324 34 53

Van Heutszstraat 12
2593 PJ  Den Haag

+31 (0)70 205 11 41

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

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond 

Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25

Voor afspraak bellen op 06 54720014

MONTAGEBEDRIJF

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

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

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

Edith Pedicure
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Eigenaressen Kelly van der Linden en Friska Fischer hebben
eerst zelf bij kinderdagverblijven een paar jaar ervaring op-
gedaan voor ze hun eigen kinderopvang begonnen. Ze heb-
ben al zes jaar een filiaal in Rijswijk wat goed loopt en toen
het pand in de Sibergstraat vrijkwam hebben ze hun kans
waargenomen om zich in Bezuidenhout te vestigen. 
De inrichting en kleur van Piccolini straalt rust uit, niet al-
leen omdat ze vinden dat kinderen al genoeg prikkels krij-
gen maar ook omdat rust en natuur hoog in het vaandel
staan. De kinderen krijgen mede daarom alleen biologisch
voedsel en 's middags een warme maaltijd die is afgestemd
op de behoefte van ieder kind. 
Het pand is nog niet helemaal aangepast naar hun wens en
daarom is er nu alleen ruimte voor één groep maar vanaf
januari 2019 zal er een nieuwe groep beginnen. Omdat Pic-
colini wil voldoen aan het "Groen Cement" keurmerk zal de
tuin ook snel worden aangepakt zodat de kinderen daar
straks in hun "eigen" tuintje kunnen spelen en leren waar
groenten en fruit nu eigenlijk vandaan komen en hoe het
groeit. Ook hopen ze er kippen en konijnen te kunnen hou-
den wat hier natuurlijk helemaal bij past. Het speelgoed
dat gebruikt wordt is vooral van hout gemaakt en als er ge-
knutseld wordt, wordt dat gedaan met alleen natuurlijke
materialen, wat goed is voor de natuur en de ontwikkeling
van een kind.

Kinderopvang Piccolini werkt met twee visies: Reggio Emilia
en Jenaplan. Waarom twee en niet één? Zij zijn van mening
dat ieder kind een andere behoefte heeft en door het beste
uit twee visies te gebruiken zorg je ervoor dat de aanpak
aangepast kan worden aan het kind en niet andersom. Op
deze manier zal het kind zich prettiger ontwikkelen.
Bent u geïnteresseerd geraakt, dan kunt u ze bereiken op
hun website: kinderopvangpiccolini.nl 

Hier en daar hangt in Bezuidenhout een kast met een AED. Een AED (Automatische Externe
Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstil-
stand. Dit gebeurt door het geven van een lichte elektrische schok. 
Volgens de ‘AED check’ van de Hartstichting hangen er 8 AED’s in Bezuidenhout. Echter heel
weinig buurtgenoten weten hoe het apparaat werkt als de nood aan de man is. 
Dus gingen 10 bewoners van de Jacob Mosselstraat samen naar een avondcursus. Dat kon
gelukkig in een klaslokaal van de Liduina basisschool, want je hebt daarvoor wel wat ruimte
nodig. 
Een instructeur van de Hartstichting liet hen oefenen op de grond met ‘bewusteloze’ poppen.
Het was wel even zweten, 30 keer drukken op de borst en dan tweemaal beademen. Hart-
massage, beademen en het gebruik van het AED apparaat, alles kwam aan bod en er was tijd
genoeg voor iedereen om uitgebreid te oefenen. 

Kinderopvang Piccolini net even anders
Misschien was het u al opgevallen: we hebben er een
nieuw kinderdagverblijf bij in Bezuidenhout. Kinderop-
vang Piccolini in de Sibergstraat is net even anders dan
wat we gewend zijn van kinderdagverblijven. 

Esther Nijhoff

De eigenaren Friska Fischer (links) en Kelly van der
Linden; in het midden wethouder Bruines.

Levensreddend handelen



HHzorg
Stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout

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.

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 

Wij zoeken verpleegkundigen

R

CopyShop Den Haag is de zakelijke printservice van Den Haag waar u 
documenten professioneel kunt laten printen en inbinden, drukken 

of kopiëren. U kunt bij ons terecht voor het printen van: werkstukken, 

werkboeken, lesboeken, syllabi en dictaten, handleidingen, folders en 

en al uw andere handels- en familiedrukwerk.

www.copyshopdenhaag.nl
Carolina van Nassaustraat 161 

(achterzijde World Trade Center)

Geopend
ma t/m vr

10.00-18.00
070

3861199

Voor bedrijven: 
 

Tarwekamp 11 - 2592 XG  Den Haag

T 070 3479169 - E Mekar-sari@outlook.com - W ww.mekarsari.nl

Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Geniet van de echte smaak 
van de indonesische keuken

Restaurant, Afhaal, Catering

Deze winter: 
weer schaatsen in Bezuidenhout

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 14 januari 2019

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

Wat moet er gebeuren?
Plannen van de op- en afbouw 
We zoeken vrijwilligers voor de op en afbouw en toezichthouden.

Je bent (mede-)aanspreekpunt voor de schaatsbaanvrijwilligers 
Een draaiboek voor opbouw, verhuizing en toezicht is deels aanwe-
zig, evenals de website www.ijsbaantje.nl. Alles verdient nog enige
verfijning en aanvulling.

Heb je interesse, meld je dan aan om 
Bezuidenhout on Ice te organiseren. 
Aanmelden via e-mail naar: 
ijsbaantje@bezuidenhout.nl

Vrijwilligers gezocht!!
Wie wil volgend jaar ruim 3000 kinderen fit, gezond en blij maken
met Bezuidenhout on Ice?

    

ijsbaan 
in Bezuidenh� t

Vrijwilligers gezocht
om in koppels de baan te beheren 

Schrijf je in op ijsbaantje.nl 
voor een dagdeel van 2 uur

    

         
     

              
      

Het wijkberaad zoekt vrij-

willigers voor de organisa-

tie van de schaatsbaan

voor deze winter. 

We zoeken naar een vaste

groep om de kinderen te

kunnen laten schaatsen.
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Kort
� � �  Wijkbewoner en wijkbusbestuur-
der Arie Mooijman (foto) is benoemd
tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mooijman is 25 jaar vrijwilliger voor de
wijkbus. De onderscheiding werd hem
namens de koning opgespeld door wet-
houder Kavita Parbhudayal. Nog eens
zes vrijwilligers kregen de stadsspeld
van de gemeente Den Haag.

� � �  De eigenaren van de viswinkel in
de Theresiastraat stoppen op 1 januari
met hun zaak. “Visspecialiteiten Bezui-
denhout” gaat in andere handen over.
De zaak trok klanten uit heel Den Haag
en omgeving.

� � �  Op de grens van Bezuidenhout en
Mariahoeve zit sinds kort het Tover-
bosch, tussen het politiebureau en
zwembad Overbosch. Iedere woensdag-
middag van 12.30 tot 17.00 uur kan daar
getimmerd en gespeeld worden. Op za-
terdag 22 december vindt het Midwin-
terfeest plaats en op zaterdag 2 februari
het Vuurfeest. 
Meer info: www.inhettoverbosch.nl

� � �  Vorige keer meldden we dat in
Bezuidenhout geen brievenbussen zou-
den worden verwijderd. Lezer P. van der
Eijk laat weten dat de brievenbus op de
Juliana van Stolberglaan onlangs is
weggehaald.

Voor meer actuele informatie: 
www.bezuidenhout.nl

BU
U
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Royale housewarming?

Bijna vijf jaar stond het duurste huis van onze wijk leeg, maar de
nieuwe bewoners hebben nu dan eindelijk de verhuisdozen in de
gang staan, klaar om de Eikenhorst in Wassenaar te verruilen voor
Huis ten Bosch. Bezuidenhout krijgt na het vertrek van Beatrix einde-
lijk weer royale buren, als haar oudste zoon, schoondochter en drie
kleindochters hun intrek hebben genomen aan de Bezuidenhoutse-
weg. De hele wijk kijkt al uit naar een housewarmingparty op het pa-
leis, met disco in de Oranjezaal, en als het echt een strenge winter
wordt, schaatsen op de vijver in de paleistuin, met koning en koningin
in het koek-en-zopie-tentje en Amalia in een koninklijke oliebollen-
kraam. 
De kans is klein helaas, we zullen het moeten doen met blikken van-
achter het hek: in de onderkomens van de Oranjes kunnen we door-
gaans alleen terecht als het al lang geen paleizen meer zijn, maar een
museum is (Lange Voorhout), of onderdak biedt aan de Raad van
State (Kneuterdijk). 
Niet getreurd, dan nodigen we Lex en Max toch gewoon zelf uit? Ho-
pelijk zijn ze nog op tijd voor de nieuwjaarsborrel in het wijkcentrum
en zelfs als ze dan nog net niet in de wijk wonen, zijn ze van harte
welkom. De meiden mogen natuurlijk ook mee.
Dan kan de koninklijke familie gelijk gecharterd worden voor al het
werk dat in de wijk op hen ligt te wachten. Dit voorjaar haalde de ko-
ning nog de kranten met een foto waarop hij in opperste concentratie
een zwevende pannenkoek terug de pan in probeerde te krijgen. Dat
was tijdens de nationale vrijwilligersdag NLdoet, toen hij samen met
Maxima een lunch verzorgde voor oudjes in Pijnacker.
Maar dat kunstje kunnen ze hier natuurlijk ook flikken. Als wij het pa-
leis niet in mogen, dan komen zij er maar uit. Nu we het toch over
koek-en-zopie hebben: Bezuidenhout on Ice kan altijd vrijwilligers ge-
bruiken die op de schaatsertjes letten. Dat zou dan heel rolbevesti-
gend iets voor mama Maxima kunnen zijn – als ze zich weer een
beetje lekker voelt – en papa Lex kan dan een handje helpen bij het
opbouwen. Hun hart voor de oudere wijkbewoners kunnen ze laten
spreken bij zorgcentrum Cato, als leider van de bingoavond, of lekker
op pad met een van de bewoners in het Haagse Bos. Even een rondje
om de vijver en voor je er erg in hebt, komt Huis ten Bosch in zicht.
Wie weet voelt het koninlijk paar zich tegen die tijd zo ingeburgerd in
onze wijk dat er op het paleis dan toch een kopje thee klaar staat.

(Elektrische) deelbakfiets: goed idee?

Ook in Bezuidenhout zie je ze steeds
meer: de (elektrische) bakfiets. Voor bij-
voorbeeld het vervoer van een kind of
boodschappen. Misschien wil je ook zo’n
fiets inzetten maar heb je geen ruimte
om hem veilig te stallen. Of heb je zo nu
en dan een bakfiets nodig en gaat zelf
er een aanschaffen een stap te ver.

Peiling
De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
wil graag weten of en welke behoefte er
bij Bezuidenhouters bestaat aan een
(elektrische) deelbakfiets. Vind je dat
ook een goed idee? Vul dan de beknopte
peiling in: https://tinyurl.com/yc5farxm 

Concept
Het bedrijf E-Bike Masters wil bij duide-
lijke belangstelling graag met geïnte-
resseerde bewoners en de werkgroep
Duurzaam Bezuidenhout een (elektri-
sche) deelbakfiets-concept uitwerken. 
E-Bike Masters is de nieuwste aanbieder
van elektrische (bak)fietsen in onze
wijk. Het heeft sinds september 2018
een vestiging aan de Laan van Nieuw
Oost-Indië 100. Daar kan een (elektri-
sche) deelbakfiets voor Bezuidenhout
worden gestald (en opgeladen). De bak-
fiets zou je tijdens winkeltijden kunnen
ophalen en terugbrengen.
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Voordat we ingaan op je ervaringen in Bezuidenhout, wat
doet een stadsdeeldirecteur eigenlijk? Waar is een stads-
deeldirecteur van? Een vraag waar Blankwaard wel raad
mee weet: “Als stadsdeeldirecteur ben je verantwoordelijk
voor de fysieke en sociale leefbaarheid in het stadsdeel. In
dit geval Haagse Hout. Dan heb je het over Benoorden-
hout, Bezuidenhout Midden/Oost, Bezuidenhout West,
Mariahoeve en Marlot. Het stadsdeelteam is verantwoor-
delijk voor het onderhoud van de openbare ruimte, dus
groen, speeltuinen en straten. De grotere herinrichtings-
plannen in de wijk worden onder regie van de verantwoor-
delijke afdelingen op het stadhuis verricht. 

Het stadsdeelteam denkt wel zeer actief mee van planvor-
ming tot en met de uitvoering. Om de sociale leefbaarheid
te vergroten, ondersteunen wij allerlei activiteiten. Van
muziekfestivals, straatfeesten tot ouderen- en jongeren-

werk en zijn wij opdrachtgever voor welzijnsorganisaties
in onze wijk. Hierin willen wij zo veel mogelijk maatwerk
bieden. De ene wijk is namelijk de andere niet.”
Was je bekend met Bezuidenhout, voordat je stadsdeeldi-
recteur werd? Blankwaard verontschuldigt zich een beetje:
“Euhm, ik woon zelf aan de andere kant van de stad en Be-
zuidenhout kende ik eigenlijk alleen van de Utrechtse
baan de stad uit…”

Waarom ben je stadsdeeldirecteur geworden? “Ik was ja-
renlang veelal beleidsmatig bezig op het stadhuis en be-
kleedde daar verschillende managementfuncties. Een
mooie tijd, maar ik wilde meer het contact opzoeken met
de bewoners. Meer echt de stad in. En toen solliciteerde ik
voor de functie van stadsdeeldirecteur Haagse Hout.”
En, wat trof je aan? “Heel veel betrokken Bezuidenhouters!
Ik wilde graag investeren in duurzame relaties in de wijk.
De grote betrokkenheid maakte het voor mij relatief mak-
kelijk om een stevig netwerk op te bouwen. Toen ik net
startte speelde de discussie rondom nieuwe subsidiëring
van bewonersorganisaties. Hoe zou dat uitpakken? Zouden
zij het hoofd boven water houden? Toch wel even span-
nend, maar het pakte goed uit. De toon voor een goede sa-
menwerking was gezet.” 

Dat een stevig netwerk en goede contacten van pas komen
bleek wel in november 2015. “Het was een spannende tijd
toen er andere vluchtelingen in het voormalige ministerie
van SZW werden gehuisvest door het COA dan de buurt
was beloofd. Er was begrijpelijke bezorgdheid bij de bewo-
ners. We hebben vervolgens veel ruimte gegeven om aan-
dacht te geven aan de behoeften. Dat heeft gelukkig goed
uitgepakt. Op dat moment heb je veel contact met bewo-
ners. Met sommigen wel meerdere keren per dag. In dat
soort situaties is een goed, betrouwbaar netwerk in de
stad belangrijk voor zowel de gemeente als de bewoners.
Dan snijdt het mes aan twee kanten. Ik denk dat we tevre-
den kunnen terugkijken op hoe de groep nieuwkomers nu
geland is in de wijk. Deze mensen gaan nu toch hun weg
vinden.”

Lilianne Blankwaard is bijna 8 jaar lang een bekend gezicht namens de gemeente in Bezuidenhout. Als
stadsdeeldirecteur Haagse Hout was zij aanwezig bij talloze wijkbijeenkomsten, openingen en was zij
gesprekspartner voor vele wijkinitiatieven. Sinds oktober heeft zij onze wijk verlaten en is zij geïnstal-
leerd als griffier van onze gemeente. Hoe heeft zij onze wijk ervaren? Wat gaat ze missen? En wat wil ze
haar opvolger meegeven? 

Mark Hoogland

Betrokkenheid kenmerkt Bezuidenhout

Stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard 
neemt afscheid 
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Waarvan zeg je: zo dat hebben we de afgelopen jaren goed
voor elkaar gekregen? “Meerdere zaken, maar exemplarisch
vind ik toch het hele traject van de herinrichting van de
straten. Toen ik net begon in 2011 waren de werkzaamheden
in Bezuidenhout-Midden stilgelegd o.a. vanwege proble-
men met de grondwaterstanden en mogelijke verzakkin-
gen. Dus dat was toch wel een beladen onderwerp in de
wijk . Met de planvorming voor de herinrichting in Bezui-
denhout-Oost hebben we vanaf het begin af aan goed sa-
mengewerkt. Zo is de Pleinen Werkgroep een mooi
voorbeeld van participatie vanaf de allereerste schets. De
herinrichting is een langdurig traject en over zo’n lange tijd
bleven de bewoners betrokken. Ze haakten niet af. Straat na
straat hadden we te maken met goed georganiseerde be-
woners. Mooi om te zien en typerend voor de wijk.”

Blankwaard kan het niet laten om toch nog een voorbeeld
wat breder uit te meten. “Als stadsdeel zijn wij verantwoor-
delijk voor de speeltuinen. Bezuidenhout kent er eigenlijk
niet zo veel, maar we hebben wel gewerkt aan kwaliteits-
verhoging van de bestaande speeltuinen. Denk aan de
speeltuin aan de Johannes Camphuijsstraat, het recent ver-
nieuwde speelbos Robin Hood in het Haagse Bos en de laat-
ste hand wordt gelegd aan de laatste verbetering van het
Spaarwaterveld. Mooi om te zien hoe een nieuwe klauter-
partij is toegevoegd voor de wat oudere kinderen. Het
samen met de bewoners realiseren van de Bezuidenhut op
het Spaarwaterveld is een extra toefje op de taart.”

In hoeverre vertegenwoordig je het stadsdeel op het ge-
meentehuis? “Ontzettend veel natuurlijk. Wij hebben goede
contacten op het stadhuis. Hiermee kunnen wij een goede
rol vervullen tussen wijkbewoners en de centrale ge-
meente. Neem nu als voorbeeld de leefbaarheidsmonitor. In
het begin waren we wat afwachtend, maar we hadden snel
genoeg door dat de wijkbewoners ook zonder ons door zou-

den gaan met het realiseren van een monitor over de leef-
baarheid van Bezuidenhout. Vervolgens hebben we snel de
link kunnen leggen met Dienst Stedelijke Ontwikkeling op
het Spui. We hebben aangegeven dat we hierin echt goed
de samenwerking konden gaan vinden. De deskundigen
van die afdeling zijn er vervolgens mee aan de slag gegaan.
Samen met de werkgroep Bezuidenhout Leeft. En hoe mooi
is het nu dat dit initiatief zelfs in het coalitieakkoord is op-
genomen.” Je opvolger is nog niet bekend, maar wat geef je
hem of haar mee? “Bezuidenhout is een prachtige wijk in
het centrum van de stad. Je kunt er stedelijk wonen en toch
dicht bij het groen. Sociaal-economisch zit het wel goed
met de wijk. Tip voor mijn opvolger: koester vooral de grote
betrokkenheid die er bij de wijkbewoners is, de vele vrijwilli-
gers die zich inzetten voor festivals, buurtpreventie, winke-
liers, Stichting 3 maart ’45 en ga zo maar door.”

Bezuidenhout gaat een boeiende tijd tegemoet volgens
Blankwaard. “Parkeerproblemen in combinatie met de wens
voor ondergrondse containers blijft een ingewikkelde kwes-
tie in Bezuidenhout-Oost. De oplossing zal gezocht moeten
worden in waar draagvlak in de wijk voor is. Daarnaast alle
plannen voor hoogbouw in de wijk. Dat betekent nogal wat.
Denk aan de ontwikkelingen rondom het Central Innova-
tion District. Iedereen snapt dat de omgeving van station
Laan van NOI opgeknapt kan worden. Dat gaat echt wel ver-
betering opleveren, dus betrek de bewoners erbij. Zoek ze
op en ga het gesprek aan. Ik geef mijn opvolger het advies
mee om echt te investeren in het netwerk in Bezuidenhout.
De bewoners hebben de kennis, weten hoe de wijk in elkaar
zit en wat er leeft én zijn bereid mee te denken. Het is beter
om in het begin aan tafel te zitten met Bezuidenhouters en
in positieve sfeer zaken samen op te pakken dan achteraf, in
negatieve sfeer de bezwaren af te handelen.”

(Foto’s Paul van Riel)

  

   
  



Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag
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E dokkoonspa@gmail.com

W www.dokkoonspa.nl

Rug, nek en 

schoudermassage

45 minuten € 40,-

Theresiastaat 48 - 2593 AP  Den Haag - (070) 5147442
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Het tegengaan van het kabaal, de rotzooi en zelfs knokpar-
tijen die meeuwen in de wijk veroorzaken staat hoog op de
verlanglijst van de bewoners van Bezuidenhout. Zij maak-
ten het vorig jaar tot hoogste prioriteit bij de besteding van
het wijkbudget van 50.000 euro. Een werkgroep ging met-
een aan de slag. Bij een snelle inventarisatie meldden meer
dan 100 Bezuidenhouters de aanwezigheid van een meeu-
wennest op hun dak. De meeste nesten werden gespot in
de nabijheid van het Vlaskamp, een blijkbaar ook bij de zee-
vogels geliefde barbecueplek.

Om van die nesten af te komen, stelde de werkgroep ver-
schillende ontmoedigingsmiddelen beschikbaar: nepeieren
om in bestaande nesten te leggen, fluitlinten en spiegellin-
ten om de meeuwen op afstand te houden en vliegers die
de beschermde dieren schrik moesten aanjagen. Om na te
gaan welke middelen het meeste effect zouden sorteren,
werden die verspreid over de wijk uitgezet. De belangrijkste
conclusie: de meeuwen trekken zich nergens wat van aan!

Hete zomer
Sterker nog, de meeuwenoverlast lijkt dit jaar alleen maar

te zijn toegenomen. Het broedseizoen (doorgaans van april
tot eind augustus) leek dit jaar een stuk langer te duren.
Sommige wijkbewoners moesten zich op hun dakterras
meeuwen van het lijf houden en toen jonkies in de zomer
van het hete dak op straat tuimelden, leidde dat - tot verba-
zing van geraadpleegde ecologen - ook daar tot verschil-
lende aanvallen door overbezorgde meeuwenouders. Daar
komt bij dat meeuwen van buiten de gemeentegrenzen (de
Maasvlakte) wekelijks koers zetten naar Bezuidenhout op
de dag dat daar de vuilniszakken buiten zijn gezet.

Alle reden voor de werkgroep om zich op een andere aan-
pak te beraden. Om de meeuwen een halt toe te roepen,
worden nu netten in de strijd geworpen. Een proef moet
leren hoe effectief dat middel is om meeuwen het landen
op de daken te beletten en welke kosten daarmee gemoeid
zijn. In eerste instantie krijgen alle bewoners die een meeu-
wennest op hun dak hebben gemeld de mogelijkheid voor
het volgende broedseizoen zo'n net op hun dak aan te laten
brengen (tegen een gereduceerd tarief: de helft van de nor-
male kosten). Daarna kunnen ook anderen die behoefte
hebben aan deze bescherming daarvan gebruik maken
(zonder korting). Om het plunderen van vuilniszakken te
voorkomen, vertrouwt de werkgroep op de over het alge-
meen meeuwenbestendige gele zakken. (De ervaring leert
dat zelfs ondergrondse afvalcontainers meeuwen niet op
afstand houden.) Het gebruik van gele zakken in de wijk is
dit jaar met 40 procent al flink toegenomen. Om de wijk
nog onaantrekkelijker te maken voor de meeuwen, zullen
de zakken volgend jaar ook verkrijgbaar zijn bij het Wijk- en
Dienstencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25.

Netten nieuw wapen in strijd 
tegen meeuwenoverlast

Alle inspanningen om Bezuidenhout te verlossen van de door meeuwen veroorzaakte overlast heb-
ben nog geen resultaat gehad. Als nieuw wapen tegen 'terreurmeeuwen' gooit de daarvoor in het
leven geroepen werkgroep nu netten in de strijd.

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

 
 



Zwementie geeft zwemplezier aan zelf-
standig wonende Hagenaars ( jong en
oud) met (beginnend) geheugenverlies.
Tijdens de zwemsessies volgt er een be-
wegingsprogramma op maat. Naast het
bewegen biedt Zwementie ook ontspan-
ning en contact. 

Zwementie bestaat uit twee niveaugroe-
pen. De plusgroep is bedoeld voor mensen
met beginnende geheugenproblemen die
nog in staat zijn om een actief bewe-
gingsprogramma in het water te volgen.
Zij krijgen oefeningen aangeboden die de
fysieke en mentale conditie stimuleren. 

De plusgroep zwemt wekelijks.
De basisgroep is bedoeld voor mensen in
een gevorderd stadium van dementie. Zij
zwemmen in een wellness-achtige sfeer.
Drijven en sfeervol genieten van het be-
wegen in het water vormt de kern van het
programma. Zij ontvangen ondersteuning
bij het aan- en uitkleden en worden 1 op 1

begeleid in het zwembad. De basisgroep
zwemt om de twee weken. De Zwementie
zwemsessies zijn bedoeld voor mensen
met beginnend geheugenverlies (demen-
tie). Zij worden begeleid door studenten
(teamplayers) en vrijwilligers. De team-
players zijn studenten van de opleidingen
Sportkunde, Haagse Academie van Licha-
melijke Opvoeding van de Haagse Hoge-
school en de School voor Lifestyle, Sport
en Bewegen. Ook zijn er elke zwemsessie
vrijwilligers, zoals verpleegkundigen en
lifeguards aanwezig voor de begeleiding
en veiligheid van de deelnemers.

Wanneer
De zwemsessies vinden op vrijdagmiddag
tussen 13:00 en 15:15 uur plaats in zwem-
bad Overbosch, Vlaskamp 3 te Den Haag.

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd in deelname of wilt

u iemand aanmelden? U kunt uw aanmel-
ding of vraag sturen naar:
zwementie@xtra.nl

Wij als Teamplayers
Regelmatig hebben we het met de deel-
nemers over wat ze zo leuk vinden aan
het zwemmen. Dit levert mooie gesprek-
ken op. “Ik voel me herboren!” en, “Ik wist
niet dat ik dit nog kon! “ Ook krijgen wij
bevestiging vanuit de partners,
zoons/dochters waarbij zij aangeven dat
de persoon verandert. Ze worden zelfver-
zekerder en frisser van geest. Het is be-
kend dat geheugenverlies gereduceerd
kan worden door beweging. Maar dat de
manier waarop, zo leuk kan zijn. Dat wis-
ten veel mensen nog niet.

Vergeet uw zwemspullen niet!
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Actief bewegen, dat is voor iedereen belangrijk. Ook voor mensen met begin-
nend geheugenverlies. Voor deze Hagenaars is er een aantal jaren geleden een
prachtig project gestart: Zwementie. Zwementie biedt de mogelijkheid om ac-
tief in een ontspannen sfeer te bewegen in het water. In zwembad Overbosch
staat elke vrijdagmiddag een enthousiaste groep studenten en vrijwilligers
klaar om twee verschillende groepen te begeleiden. 

O
O
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ETAIL
Hoe goed kent u de wijk? Weet u waar de
bijgevoegde afbeelding te vinden is? 
Stuur uw oplossing per mail 
(bezuidenhoutnieuws@gmail.com) naar de
redactie en maak kans op een boekenbon,
beschikbaar gesteld door Primera in de 
Theresiastraat.

De opgave van de vorige keer bleek te makkelijk.
Heel veel mensen herkenden het roestige kunstob-
ject op het Spaarwaterveld. Uit de goede inzendin-
gen moest een winnaar worden geloot. Dat is
geworden Robin Doomen. Hij kan de boekenbon op-
halen in het wijk- en dienstencentrum.

Voor mensen met beginnend geheugenverlies

Gezamenlijk zwemmen waar het plezier en de energie letterlijk en figuurlijk ”vanaf spat”.

V.l.n.r. Staand: Chantal van Bekkum, Charlotte
Krijgsman, Ilja van der Pas. Zittend: David van de
Weerdt, Wessel Broekhuis 



Thomsonlaan 113 Den Haag

+31 (0)70 36 02 922

De Eerensplein 8 Den Haag

+31 (0)70 30 40 141

www.are.nl

De NVM makelaar voor 
het vinden van een 
een passende woning
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Monkhorst woont al bijna 50 jaar in Den Haag. Eerst in Ma-
riahoeve maar inmiddels al decennialang in Bezuidenhout.
Hij is jarenlang werkzaam geweest als journalist, had een
eigen adviesbureau en was daarnaast als gemeenteraadslid
actief in de lokale politiek. Na zijn pensionering is hij, zoals
hij dat zelf noemt, begonnen aan zijn derde carrière: schrij-
ven. Aanvankelijk vooral poëzie maar later ook proza. On-
langs verscheen zijn nieuwe roman “De zegen van
weemoed”. Dit nieuwe boek is totaal anders dan het vorige.
Monkhorst: “Mijn vorige roman, de blijmoedige leugenaar,
speelde zich af in Den Haag. Het was satire en ik had er ex-
pres herkenbare elementen in verwerkt zodat iedereen zich
afvroeg wie de personen in het echt waren. Deze nieuwe
roman is totaal anders, het is een serieus literair project en
heeft veel lagen: geschiedenis, kunst, politiek, wetenschap,
familie en liefde.”

Monkhorst schrijft zijn boeken thuis in Bezuidenhout en in
Noord-Frankrijk maar laat in het midden waar zijn nieuwe
roman zich afspeelt: “Het kan iedere plaats zijn.” De nieuwe
roman bestaat uit twee delen van een trilogie. Deel drie is
ook al nagenoeg klaar en zal over ongeveer anderhalf jaar
verschijnen. De inhoud van het boek is niet makkelijk
samen te vatten. De hoofdpersoon gaat zijn autobiografie
schrijven als hij 45 is, maar dan vanuit het perspectief alsof
hij al 75 is en moet dus heden, verleden en toekomst be-
schrijven. De hele trilogie omvat ruim een eeuw aan ge-
schiedenis, actualiteit en toekomst. Het verhaal speelt zich
grofweg af tussen 1930 en 2050. Monkhorst: “De inspiratie
kwam van een foto van vier generaties: mijn oma, mijn
vader, ikzelf en mijn zoon. Het fascineert me hoeveel er ge-
beurd is in die periode. Toen mijn oma jong was, kwam de
eerste fiets en nu denk ik na over kunstmatige intelligentie.
En er zijn natuurlijk twee wereldoorlogen geweest.” On-
danks de vele lagen en thema’s vinden lezers het toch een

makkelijk leesbaar boek. Dat komt onder andere doordat
Monkhorst werkt met cliffhangers: “Dat is een techniek die
ook in soaps wordt toegepast waarbij je net voor het einde
stopt met een verhaallijn. Dat maakt dat men graag door-
leest.” De eerste lezersrecensies zijn dan ook positief:
“prachtig boek, ik kon het niet wegleggen” en “pageturner
met humor”.

Dat Monkhorst na zijn pensionering serieus aan de slag is
gegaan met schrijven, komt door iets wat zijn moeder hem
ooit vertelde. Toen ze al behoorlijk op leeftijd was, zei ze dat
ze er niet zoveel meer aan vond. Ze vroeg zich af wat het
doel van haar leven nog was en om haar heen gingen
steeds meer mensen dood. Monkhorst: “Als je ouder wordt
moet je een doel in het leven hebben, een bron in jezelf, die
niet gerelateerd is aan mensen om je heen of aan de maat-
schappij. Je moet je lichaam en geest actief houden.
Daarom ben ik zo’n 20 jaar geleden gaan schrijven. Je trekt
je dan terug in jezelf en dat heeft ook voor je naasten im-
pact. Gelukkig begrijpt mijn vrouw dit, anders had het niet
gekund. Daarom heb ik dit boek aan haar opgedragen.”
Nu de roman af is, zijn er volop andere activiteiten; waar-
schijnlijk verschijnt komend jaar zijn vijfde poëziebundel en
Monkhorst treedt ook wel eens op, bijvoorbeeld in de
Haagse Kunstkring. Kerry Woodward, een Engelse compo-
nist die in Bezuidenhout woont, zet teksten van Monkhorst
op muziek die ze dan samen voordragen. Ook vertaalt hij
gedichten van de Servische dichteres Vera Srbinovic. 

Theo Monkhorst: succesvolle derde carrière

Op 13 oktober presenteerde Bezuiden-
houter Theo Monkhorst zijn nieuwe
roman “De zegen van weemoed” in
Theater aan het Spui. Het zijn eigen-
lijk twee boeken in één, want het zijn
de eerste twee delen van een trilogie.
Het derde deel zal later verschijnen. 

Marjon Damen

(Foto: Piet Gispen)



Geslaagd wijkfeest in Bezuidenhout-West
Bezuidenhout-West Nieuws

29 september was het zover. Wethouder Bruines gaf tijdens het wijkfeest de officiële aftrap om alle acti-
viteiten in het kader van het wijkbudget uit te gaan voeren. Het wijkfeest is dankzij het wijkbudget en
de inzet van zo’n 20 vrijwilligers tot stand gekomen. Voor de kinderen was er ’s middags een speelpara-
dijs op het Hendrick Hamelplantsoen. ’s Avonds konden de volwassenen muziek beluisteren van Gemma
en Ron. Een spetterend optreden van The Clarks zorgde voor een prachtig eind van dit wijkfeest.
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Reportersgroep

Vanaf het nieuwe schooljaar is de reportersgroep weer van
start gegaan. De groep bestaat uit kinderen van 7 t/m 12 jaar
oud, die in de wijk wonen. Zij leren allerlei leuke dingen om-
trent journalistiek en sociale media.
Afgelopen maand stond in het teken van ‘Social Media’. De
kinderen zijn de wijk in gegaan en hebben buurtbewoners
geïnterviewd over wat er in de wijk allemaal gaande is. Ver-
volgens zijn de reporters bezig geweest om hun interviews te
monteren en deze op ons YouTube kanaal, Instagram en Face-
book account te delen.
In de herfstvakantie zijn de reporters naar het woonzorgcen-
trum Cato geweest en hebben zij hier verschillende knutsel-

Laura Collard

In wijkcentrum Mariahoeve is het Vrijwilligerspunt Haagse Hout
gevestigd, bedoeld om potentiële vrijwilligers te koppelen aan
vrijwilligersvacatures.
In oktober start er een inloopspreekuur in wijkcentrum Bezuiden-
hout-West.

Vrijwilligerswerk biedt tenslotte kansen:
l  Je krijgt kans om je talenten in te zetten en/of verder 
     te ontwikkelen
l  Je krijgt leuke en waardevolle contacten
l   Je doet werkervaring op. Vrijwilligerswerk kan een opstap 
     zijn naar een baan
l   Je krijgt collega’s
l   Je krijgt de kans om trainingen en cursussen te volgen
l   Je brengt structuur aan in je dag

Je kunt tijdens het spreekuur terecht met alle vragen en wensen
op het gebied van vrijwilligerswerk en activiteiten bij jou in de
buurt. Samen kijken we welk vrijwilligerswerk het beste past. Ook
brengen we graag vacatures van organisaties extra onder de aan-
dacht en kunnen wij hen wegwijs maken in het plaatsen van vaca-
tures via www.denhaagdoet.nl.

Vrijwilligerspunt Bezuidenhout-West
Jan van Riebeekplein 90
1e en 3e dinsdag van de maand van 9.30 - 11.30 uur

Vrijwilligerspunt Mariahoeve
Ivoorhorst 155 
Maandag en donderdag van 9.00 - 16.00 uur 
vrijwilligerhaagsehout@xtra.nl

Inloopspreekuur vrijwilligerswerk 

workshops met de bewoners gevolgd. Op deze manier vindt
er een nauwe betrokkenheid plaats tussen jong en oud.
Dit schooljaar staat er veel op de planning voor de mini-re-
porters. Deze maand staat in het teken van de journalistiek.
We zullen daarom een echte redactie gaan vormen en samen
een krant uitbrengen. Ook willen we een bezoekje brengen
aan de redactie van een echte krant of TV West.
Bent u of jij nu enthousiast geworden en heeft u een leuk
idee voor de reporters of wilt u vrijwilliger worden?
Meld u dan aan bij Laura Collard, e-mailadres:
L.Collard@xtra.nl of telefonisch bij 070-2052450.
Kinderen kunnen zich ook aanmelden bij Laura.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?! 
Volg ons dan op:



Nieuws van het bewonersplatform
Bezuidenhout-West Nieuws

Jaap de Wit
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Oud en nieuw in wijkcentrum
Oliebollenmiddag: maandag 31 december 16.00 - 19.00 uur

Nieuwjaarsreceptie: donderdag 3 januari 16.00 - 19.00 uur

In de kerstvakantie is er nog een aantal activiteiten, zoals
kerstversiering maken. 
Let voor de precieze tijden op de aankondigingen op en bij 
het wijkcentrum.

In de afgelopen maanden heeft het bewonersplatform zich
beziggehouden met de realisatie van het wijkbudget. Zo is
een aanvang gemaakt met de werkzaamheden aan de
speeltoestellen en heeft de aannemer van het Busplatform
de opslag van zijn spullen op de groenstrook van de Schenk-
weg verwijderd. Hierdoor kon een aanvang gemaakt wor-
den met de afrastering van de honden losloop-gedoogzone.
Het bewonersplatform heeft hierbij aan de gemeente ge-
vraagd om extra (beweegbare) afrastering aan te brengen
nabij de werktoegang tot het NS-emplacement. 
Het bewonersplatform heeft, in overleg met de gemeente,
een aantal plekken in de openbare ruimte aangewezen
waar de bestrating niet meer voldoet. De gemeente is in-
middels gestart met opknappen van deze gedeelten. 
In de laatste openbare vergadering hebben de bewoners, in
navolging op de verschillende wijkschouwen, aangegeven
dat de Schenkkade vanaf de Haagse Zwaan tot de Binck-
horsttunnel een wat desolate indruk geeft in verband met
wortelgroei, afgeschreven populieren die veel takken losla-
ten en de verkeersvraagstukken zoals de verwarrende krui-
sing met de Van den Boschstraat. Het bewonersplatform is
met de gemeente in gesprek om hier financiën voor vrij te
maken. Als deze financiële middelen beschikbaar zijn, zal
het bewonersplatform met de bewoners in gesprek gaan
om de mogelijkheden voor de herinrichting af te stemmen.

Vacature
Op dit moment bestaat het bewonersplatform in wisse-
lende samenstelling uit een aantal mensen met een voor-
zitter. Hoewel het platform op deze wijze door de gemeente
erkend is als bewonersorganisatie zou het fijn zijn om hier
een tweetal mensen aan toe te voegen die het leuk vinden
om wat taken ter hand te nemen. Vindt u het leuk om uw
netwerk uit te breiden en om namens de bewoners van Be-
zuidenhout-West op te treden als sparringpartner voor de
gemeente, woningcorporaties, aannemers, vervoerders of
Prorail? Gevraagd wordt positiviteit, enthousiasme en de
mogelijkheid om bij tijd en wijle een overleg bij te wonen.
Er bestaat geen strikte taakverdeling en er zijn veel onder-
werpen waardoor het werk verdeeld kan worden, zodat ie-
dereen kan doen waar hij/zij goed in is of wat leuk wordt
gevonden. Geboden wordt een interessant netwerk, net-
werkbijeenkomsten met een hapje en drankje en de moge-
lijkheid om Bezuidenhout-West in samenhang met de
andere bewonersorganisaties een plek op de kaart te geven
en te laten houden. Interesse? Stuur een mailtje naar Jaap
de Wit ( j.dewit@voorwelzijn.nl). Een CV of sollicitatie is niet
vereist, een gezellig vrijblijvend gesprek wel.

Op het Anna van Buerenplein was er al op
15 oktober een schaatsbaan. De tempera-
turen waren nog zomers, maar toch kon er
al geschaatst worden. Via restaurant Min-
gleMush heeft het wijkcentrum 30 vrij-
kaartjes kunnen krijgen. De kinderen van
Bezuidenhout-West hebben ervan geno-
ten! (Foto: Marlyn Weber)

Kinderen schaatsen al in het vroege najaar



Met 20 jaar ervaring als fysiotherapeut-bewegingswetenschap-

per (VU) en sinds 2006 als full-time osteopaat, heeft Thomas veel

verstand van functionele anatomie en weet hoe cruciaal bewegen

in het leven van cliënten is.

“Als door een blessure, ziekte of operatie, vaak ook ‘onduidelijk’

het bewegen uit balans is geraakt, verkeert het gehele ‘systeem

mens’ vaak in disbalans en staat het lichaam niet meer in zijn

kracht. Zelf het geringste aan mobiliteitsverlies kan forse beper-

kingen en chronische pijn tot gevolg hebben.”

Zijn specialisatie osteopathie bestaat eruit, om mensen in de

ruimste zin van het woord weer in beweging te krijgen. 

Osteopathie

Osteopathie is een ruim 125 jaar oude manuele geneeswijze, dat

met zijn holistische visie en methode een unieke bijdrage levert

aan de zorg bij de behandeling van ‘medisch onverklaarde’ klach-

ten. 

Het osteopathisch onderzoek richt zich op het van top tot teen

functioneren van het lichaam. Zo richt de aandacht zich niet al-

leen op lokale symptomen, maar wordt vooral ook het skelet als

één geheel beoordeeld, met daarbij het verloop van de bloedva-

ten en zenuwen, de spanning van het bindweefsel en het bewe-

gingsritme van de inwendige organen.

Door blokkades in het lichaam manueel op te heffen en de apart

bewegende delen van skelet, organen en cranio-sacraal systeem

te integreren, kan een aandoening sneller herstellen. Met de focus

op het zelfherstellend vermogen, voelen veel cliënten zich na ge-

middeld 4 behandelingen duidelijk een stuk beter, waardoor men-

sen vaak sneller gaan werken, sporten en recreëren en het leven

weer een stuk beter te genieten is.

Iets voor mij?

Van jong-volwassenen tot oudere jongeren, van goede amateurs

tot topsporters en ouders met kinderen komen voor zijn concreet

oplossingsgerichte benadering. Vooral bij medisch onverklaarde

klachten valt osteopathie als een serieus ‘alternatief’ toch eens te

overwegen. Zie onderstaand verwijzing naar de website voor de

meer specifieke klachten die Thomas behandelt.

Op basis van osteopathische vakmanschap, met ruim 12 jaar erva-

ring en meer dan 3500 cliënten die u voorgingen, kan hij mensen

ook goed helpen bij het preventief behoud van hun gezondheid.

Zelf een afspraak maken

Als kwaliteitsgarantie en met oog op de vergoeding is hij geregi-

streerd in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).

De meeste ziektekostenverzekeraars leveren via de aanvullende

polis een geheel of gedeeltelijke vergoeding voor osteopathie.

Formeel heeft u voor osteopathie geen verwijzing nodig.

In het beveiligde deel van zijn website kunt u zelf in de ONLINE-

agenda een afspraak inplannen. Maar natuurlijk kunt u ook tele-

fonisch contact opnemen en staat hij u graag persoonlijk te

woord.

Contact

Bezuidenhoutseweg 211, 

2594 AK  Den Haag

W:www.osteopathie-den-haag.nl

T: 06 44 24 82 60

(Advertorial

Zoekt u een osteopaat
in het Haagse hout?
Zijn naam doet denken aan een bekende interland voetballer, namelijk Thomas

Pfaff, gevestigd als osteopaat in Fysiotherapie Bezuidenhout. Terwijl fysiothera-

peut en praktijkhouder Edwin Purvis ooit met ADO ongeslagen kampioen van

de eerste divisie werd, liggen de kwaliteiten van Thomas toch niet in de voet-

ballerij, maar ...
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Het is de vraag hoe Gravin Amalia van Solms de Grafelijk-
heid van Holland, die het Haagse Bos onder beheer had,
ertoe wist te bewegen op 17 mei 1645 een 15 hectare groot
stuk grond aan haar af te staan voor de bouw van een in
haar ogen ‘bescheiden’ en ‘rustig gelegen’ zomerverblijf.
Met opnieuw het terzijde schuiven van de Acte van Re-
demptie breidde stadhouder Prins Willem IV deze ‘Sael van
Oranje’ in 1733 uit met twee grote zijvleugels. Het sterk ver-
grote vorstelijk onderkomen kreeg toen de naam ‘Huis ten
Bosch’. Geld en ontzag voor de hoge adel zullen wel een rol
hebben gespeeld bij deze twee grove schendingen van het
verdrag.

Juridische status van de acte
Wat zijn de gerechtelijke gevolgen als iemand een huis be-
trekt, dat door het schenden van een overeenkomst is neer-
gezet. Koning Willem Alexander heeft aangekondigd in
december met zijn gezin naar Huis ten Bosch te verhuizen.
Mag dit zomaar? Jammer dat de juridische status van de
Acte van Redemptie een omstreden onderwerp is. De me-
ningen van deskundigen lopen sterk uiteen. Niemand weet
hoe het precies zit, omdat het origineel niet meer is te ach-
terhalen. Er zijn wel afschriften van gemaakt. De oudste
kopie bevindt zich in het Archief van Holland.

Menig bouwplan gedwarsboomd
Heeft de Acte van Redemptie dan nog wel enige betekenis?
Of laat het Haagse stadsbestuur deze slechts van kracht
zijn wanneer het uitkomt? Gebleken is dat Den Haag het
document regelmatig tevoorschijn haalt om plannen van
overheden of ondernemers voor de bouw van projecten of
de aanleg van infrastructuur, die ten koste gaan van het
Haagse Bos, te dwarsbomen.
Met de steun van de plaatselijke bevolking, bevreesd voor
aantasting van hun natuurlijk wandelgebied, lukte het Den
Haag in 1950 de rijksoverheid te laten afzien van de bouw
van regeringsgebouwen op de Koekamp. Met de Acte van
Redemptie in de hand weerde het stadsbestuur eerder al de
bouw van het Vredespaleis en andere hoogbouw in of rond
het Haagse Bos. De aanleg van een spoorbaan in 1861 dwars
door het bos strandde mede dankzij heftig verzet van de
Hagenaars. Vooral nu het Haagse Bos onder Beschermd
Stadsbeheer valt, zal het voor projectontwikkelaars steeds
moeilijker worden bouwprojecten in en rond het Haagse
Bos uit te voeren.

Wonen in Huis ten Bosch mag niet zomaar

Oranjes lappen Acte van Redemptie aan hun laars

Omdat de Graven van Holland na afloop van de 80-jarige oorlog tegen de Spanjaarden geen geld meer
hadden om hun schulden aan Den Haag af te betalen, kwam het stadsbestuur in 1576 met hen overeen
deze kwijt te schelden in ruil voor het Haagse Bos, het geliefde jachtterrein van de edelen. In de overeen-
komst, de zogenoemde Acte van Redemptie, werd vastgelegd dat ‘nooit een stuk van het bos mocht wor-
den verkocht of geen enkele boom mocht worden gekapt voor welk gemeenschappelijk of ander
doeleinde dan ook’. Het stadsbestuur verplichtte zich het Haagse Bos in ongeschonden staat te laten en
goed te onderhouden. Den Haag moest blijvend toezien op het behoud van deze eeuwigheidsrechten.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)



HEPPY BEPPY
CREATIEVE WORKSHOP

Aanmelden via www.heppybeppy.nl

Ook in Den Haag kun je met 
Heppy Beppy aan de slag en van de 

basisvorm jouw eigen Beppy maken! Karin 
verwelkomt je graag bij de  voor een 

creatieve, leuke en vooral gezellige workshop.

Kijk op www.heppybeppy.nl 
voor de standaard workshopdagen 

waarvoor je je kunt aanmelden.

Op verzoek maken wij ook graag een afspraak 
voor een besloten workshop. Leuk als teamuitje 

 bijvoorbeeld!

Vragen?
E: kaatje@heppybeppy.nl / T: 06-81186432

organiseert samen met de Haagsche Tafel

CREATIEVE WORKSHOP
www.heppybeppy.nl

aan de slag en van de 
basisvorm jouw eigen Beppy maken! Karin 

 voor een 

ELKE ELKE 
MAAND MAAND MAAND MAAND 

DATADATA

         

Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze

informatie: 070-7370537 of 06-81186432

info@haagschetafel.nl

Inspirerende ruimte huren?
vergadering
workshop
meet-up
high-tea

Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze

Theresiastraat 101 - 2593 AC  Den Haag
E-mail: info@destomerijtheresiastraat.nl

Tel. 070 - 383 81 35 - www.destomerijtheresiastraat.nl

DE KROON OP STOOMWERK
STOMEN - BANKHOEZEN - DEKBEDDEN

LEER/SUEDE - VLOERKLEDEN
GORDIJNEN
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Duurzaam Bezuidenhout

Alvast de Buurauto kosteloos - wel vooraf een borg over-
maken - testen? Dat kan met een voucher die de gemeente

Den Haag samen met Buurauto beschikbaar stelt. Ga daar-
voor naar www.buurauto.nl/den-haag. Lees meer over
Buurauto Bezuidenhout op: www.bezuidenhout.nl/duur-
zaam/onze-elektrische-deelauto.  

Parkeerplek
De Buurauto is een initiatief van de projectgroep elektri-
sche deelauto Bezuidenhout, onderdeel van de werkgroep
Duurzaam Bezuidenhout. De projectgroep zet zich in om de
Buurauto een eigen parkeerplek én oplaadpaal te geven.
Daarvoor heeft het een projectplan opgesteld en budget
aangevraagd bij de gemeente Den Haag. Die heeft voor de
zomer daarop akkoord gegeven. Stedin heeft inmiddels de
oplaadpaal voor de elektrische deelauto aan de Spaarwa-
terstraat geactiveerd. De erbij horende parkeerplek zal nog
dit jaar een feit zijn, zo is de verwachting.

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout blijft beschikbaar voor
advies en komt binnenkort met uitgebreide informatie over
groendaken op haar site. Denk daarbij onder meer aan informatie
over hoe je een groendak zelf kunt leggen, wat de kosten zijn en
mogelijke subsidieregelingen.
Wat betreft subsidies: het Hoogheemraadschap van Delfland
heeft een potje waarmee ze burgers, bedrijven en verenigingen
van eigenaren tot zogenaamde klimaatadaptieve maatregelen
wil stimuleren. Onder die maatregelen vallen ook de aanleg van
groendaken. De subsidie omvat alle kosten voor het maken van
een groendak, inclusief advisering. Bij een project tot 50.000 euro
is de subsidie 25% van de totale kosten tot een maximum van
10.000 euro. Is het project duurder dan bedraagt de subsidie 20%
van de totale kosten tot een maximum van 15.000 euro. 
De subsidieregeling van het hoogheemraadschap loopt tot eind
2019. Kijk voor de voorwaarden op https://www.hhdelfland.nl/in-

woner/klimaat-en-water/subsidie-klimaatadaptatie/veelge-
stelde-vragen-stimuleringsregeling
Tot 1 december 2018 verleende ook de gemeente Den Haag subsi-
die op de aanleg van een groendak. Zeer waarschijnlijk gaat de
gemeente deze subsidie opnieuw verlengen. In het coalitieak-
koord staat opgenomen dat de gemeente de aanleg van groenda-
ken wil blijven stimuleren in het kader van klimaatadaptatie. Voor
het komend jaar wordt een nieuw subsidieprogramma verwacht.
Dus houd de website van de gemeente in de gaten.
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-wonen-en-bou-
wen/subsidie-groene-daken-2016-2018-aanvragen.htm. Kijk ook
op de site van Duurzaam Bezuidenhout
https://bezuidenhout.nl/duurzaam/ en volg ons op Facebook.

Test ook de elektrische deelauto

Project Groendaken Bezuidenhout eindigt

Deelauto's zijn in onze wijk geen onbekend verschijnsel. Een nieuwe loot aan deze stam is de
elektrische Buurauto. Daarmee verplaatst u zich vrijwel geruisloos en geheel emissieloos door
stad en regio. En met tussendoor opladen nog een stuk verder. De eerste Bezuidenhouters heb-
ben inmiddels met de Buurauto, een witte Nissan Leaf, kennisgemaakt. 

Het project Groendaken Bezuidenhout wordt afgesloten.
Met het project heeft de werkgroep Duurzaam Bezuiden-
hout menige particulier en Vereniging van Eigenaren met
informatie kunnen helpen om op een of ander moment
zelf of in opdracht een groendak te leggen.

De elektrische deelauto aan de oplaadpaal in de Spaarwaterstraat.
(Foto: Max Koninkx)



Traiteurslagerij Ammerlaan
Al bijna 100 jaar het adres voor vlees van hoogstaande kwaliteit.

De decembermaand is aangebroken en wij hebben alles in huis

voor smakelijke feestdagen, van carpaccio tot wild en van gourmet

tot dessert. Vraag ernaar in de winkel en wij helpen u graag bij het

samenstellen van een geslaagd (kerst)diner! Ook voor bij (kerst)bor-

rels hebben wij diverse mogelijkheden zoals een tapasplank, 

Saucijzenhapjes verschillende soorten luxe patés. 

Wij hebben in november meegedaan met de internationale 

vakwedstrijden van slavakto en zijn met diverse specialiteiten 

bekroond met goud en goud met ster. We zijn hier erg trots op!

Wij hopen u in onze winkel te zien en wij wensen 
iedereen hele fijne feestdagen

Andijviestamppot (goud)
Hachee (goud)

Tomaten Groentesoep (goud)
Gerookte Zalmsalade (goud)

Pulled chicken schotel (goud met ster)
Sauzijzenbroodje (goud met ster)

Erwtensoep (goud met ster)

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

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK
BANDEN – A.P.K – BEURTEN

AUTO SERVICE MULDERS

      

         

      

         

Pan is een café-restaurant, met veel liefde
voor goed en lekker eten, mooie wijnen, 

speciale bieren én met een 
groot zonnig terras!

Open voor lunch, borrel & diner.

www.cafepan.nl
Louise de Colignystraat 53 - 070 381 40 14

Ter versterking van de werkgroep zoeken we hulp:

1     Heb je interesse in de geschiedenis van Bezuidenhout

2    Wil je de historie van familiebedrijven vastleggen

3    Helpen om ca 18.000 foto's te redigeren en online te plaatsen 

4   Wil je foto's maken van huidige veranderingen

5  Achterhalen van aanvullend foto film en ander archief materiaal 

6   Toestemming vragen aan veel fotografen voor publicatie

7    Etc etc

Stuur een email naar Geheugen@Bezuidenhout.nl 
en we maken een afspraak.

Het 
GeheugenvanBezuidenhout.nl

zoekt hulp



B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  D E C E M B E R  2 0 1 8 31

Short

� � � District resident and district bus driver Arie Mooij-
man (photo) has been appointed member in the Order of
Orange Nassau. Mooijman is a volunteer for the district
bus for 25 years. The award was pinned on behalf of the
king by alderman Kavita Parbhudayal. Another six volun-
teers received the city pin from the municipality of The
Hague.

� � � The owners of the fish shop in the Theresiastraat
stop their business on 1 January. "Fish specialties Bezui-
denhout" is changing hands. The business attracted cus-
tomers from all over The Hague and surroundings.

� � � On the border between Bezuidenhout and Maria-
hoeve, the Toverbosch has just started, between the po-
lice station and the Overbosch swimming pool. Every
Wednesday afternoon from 12.30 to 17.00 hours can be
played and played there. The Midwinter party will take
place on Saturday 22 December and the Fire Festival on
Saturday 2 February. More info: www.inhettoverbosch.nl

� � � Last time we reported that no mailboxes would be
removed in Bezuidenhout. Reader P. van der Eijk said that
the mailbox on the Juliana van Stolberglaan was recently
removed.

� � � Swimming school YSC helps adult show to swim.
Lessons shallow water, so perfect for beginners. All coa-
ches speak English and are qualified. Weekly sessions:
Overbosch Pool, Sundays 15.00-15.45. 
Contact: info@your-personal-swim-coach.nl

For more news check 
www.bezuidenhout.nl
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EXPATSSpreek je Nederlands?

The use of de and het words on a tour around Be-
zuidenhout was the theme of the recent “Spreek
Nederlands Dag” organised by the Direct Dutch
Institute and the Bibliotheek Den Haag. The his-
tory of our neighbourhood is fascinating and rich,
did you know that Vincent van Gogh lived in the
Schenkweg in 1882? 

It was a varied group of both recent and long term
expats who attended this event, all keen to prac-
tise their Dutch skills and find out more about the
local history. Many had come from other areas of
the city, but all were enthusiastic to participate.
The guides from Direct Dutch led an informative
trail with a quiz on the correct use of those tricky
de and het words and after a long walk through
the area speaking Dutch the whole time, there
was a well–earned traditional borrel, a social drink
and a great perk of living in The Netherlands!

Many people are keen to develop their Dutch
when they first arrive, yet practising your skills
when everyone speaks English so well is difficult.
However, if you have time you can also access
language courses and additional help in the local
Haagse Hout library. Taal in de Bibliotheek is a
drop in service where you can meet and practise
with other people on Mondays from 11:00-12:30. 
Finding a language buddy -taalmaatje can also
help. There is a voluntary organisation who pair
people with similar interests. Your buddy can even
visit you at home to help you practise. If one of
your goals is to improve your Dutch language
skills then it is worthwhile making contact with
this organisation: https://taalaanzee.nl/

Veel succes met leren!

 

 

 

Vrijwilligers gevraagd 
voor het begeleiden van kinderfeestjes

Aanmelden: 

bezuidenhut@bezuidenhout.nl

bezuidenhut



AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND


