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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 67, wordt bezorgd in
de week van 7-14 juni 2019.
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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
In Bezuidenhout-West is de parkeerdruk zó hoog dat bewoners aan-
dringen op uitbreiding van het aantal uren betaald parkeren. Nu
geldt nog, net als in de rest van de wijk, dat van maandag t/m vrij-
dag tot 14.00 uur betaald moet worden. Het voorstel is om de eind-
tijd tot middernacht te verlengen en de zaterdag eraan toe te
voegen. Op pagina 24 leest u alles over de parkeerplannen in Bezui-
denhout-West.
Ook in de rest van de wijk neemt de parkeerdruk toe en gaan steeds
meer stemmen op voor uitbreiding van betaald parkeren. Maar de
meningen zijn verdeeld. Vooral omdat, althans volgens het wijkbe-
raad, het verlengen van parkeertijden de parkeerdruk met gemid-
deld twee procent vermindert; dat zet niet echt zoden aan de dijk.
Er zullen meer maatregelen moeten worden genomen, zoals de uit-
breiding van het aantal parkeerplaatsen en het terugbrengen van
het aantal parkeervergunningen voor bedrijven. Er zijn verschil-
lende locaties in Bezuidenhout waar een parkeergarage kan worden
gebouwd, bijvoorbeeld onder het Spaarwaterveld.
De tijd dringt. Bouwprojecten zorgen ervoor dat Bezuidenhout er
duizenden nieuwe bewoners bij krijgt, op de Grotiusplaats, Juliana
van Stolberglaan, Koningin Marialaan, en bij het station Laan van
NOI. De gemeenteraad heeft inmiddels oog voor de parkeerproble-
men in West; graag nu ook voor de andere delen van Bezuidenhout!

7 Herinrichting Oost in 2020 klaar

11 Politiebureau blijft open in afgeslankte vorm

13 Hoogbouw dreigt bij station Laan van NOI

23 Nextdoor is razend populair

27 Wilhelmina niet op haar gemak bij 

deftige mensen

31 Expat-pagina

Krant niet ontvangen, 
laat het ons weten

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



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!

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

Tandartspraktijk Draisma
Bezuidenhoutseweg 193 - 2594 AJ  Den Haag
070-385 83 82 - www.tandartsdraisma.nl
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Zaterdag 20 april om 14.00 uur opent de
stadsdeelwethouder Haagse Hout, Saskia
Bruines, de Culturele Bosmiddag rond de
grote vijver in het Haagse Bos. Aan deze
manifestatie met als thema “De Gouden
Eeuw” nemen kunstenaars en andere des-
kundigen als vrijwilliger deel. De toegang
tot dit festival, dat tot 17.00 uur duurt, is
geheel gratis. De organisatie van de Bos-
middag is in handen is van het bureau
Natuurlijk Nicole met steun van o.a.
Staatsbosbeheer, het Diamanttheater,
Kunstpost en het Koninklijk Conservato-
rium.
Studenten van het Koninklijk Conservato-
rium in Den Haag brengen op verschil-
lende instrumenten hun talenten ten
gehoor. Er is een circusvoorstelling van
Circaso, ballet van het Dansatelier en op-
tredens van het kindertheater Kaboem en

theater Deep Deep. Operazangeressen Jik-
kie en Nathalie laten hun stemmen horen
en Bezuidenhout-columnist Carel Wie-
mers vertelt verhalen over de historie van
het Haagse Bos en het paleis Huis ten
Bosch. Bezoekers, jong en oud, kunnen
deelnemen aan de muziekworkshop “Er

zit muziek in mij” of zich bezighouden
met het maken van natuurschilderijtjes,
kaarten of natuurstukjes. Natuurliefheb-
bers wordt de gelegenheid geboden deel
te nemen aan een excursie door het bos
onder leiding van boswachter Jenny van
Leeuwen.

In het najaar van 2016 kwam de Bezuiden-
hut eigenlijk in de plaats van de twee con-
tainers waarin vroeger het speelmateriaal
voor het Spaarwaterveld werd bewaard,
vertelt Peter Lustig, beheerder van het
veld voor Voor welzijn. In het paviljoen zijn
nu niet alleen de fietsjes, stepjes, skate-
boards en ballen opgeslagen, kinderen en
ouders kunnen er ook terecht voor een
hapje en een drankje en gebruik van het
toilet. "Als je het vergelijkt met vroeger
zijn er nu meer speelmogelijkheden en is
er voor alle kinderen van 2 tot 15 jaar wat
te doen. In de zomer zit het hele terras
voor het paviljoen vol en de sfeer is veel
beter."

Meer bezoek 
De Bezuidenhut heeft tevens een positief
effect gehad op het gebruik van het Spaar-

waterveld. Het afgelopen jaar verdubbelde
het gewone bezoekersaantal tot 25.000.
De 6.000 vrijmarktklanten op Koningsdag
en 1.200 gebruikers van de schaatsbaan
kwamen daar nog bij. Bovendien biedt het
paviljoen nog veel andere gebruiksmoge-
lijkheden. Snel populair was het paviljoen
als mogelijk onderkomen voor een kinder-
feestje.  De ruimte kan voor 25 euro wor-
den gehuurd. Afname van consumpties is
mogelijk, maar niet verplicht. "We begon-
nen met twee feestjes per maand, maar de
animo is nu heel groot", constateren Ro-
bert Boer en Saïni Feekes als beheerders
van de hut. Zij zoeken daarom ook naar
meer vrijwilligers die kunnen helpen om
bij de feestjes toezicht te houden.

Ook voor andere bezigheden van wijkbe-
woners kan de Bezuidenhut worden ge-

huurd, of het nu gaat om koorrepetities,
lezingen of vergaderingen van Verenigin-
gen van Eigenaren.  "En het nut van de hut
wordt nog groter als die bijvoorbeeld zou
worden gebruikt voor sociale contacten
van ouderen, zeker in de zomer als het
Wijk- en Dienstencentrum is gesloten."

Het Spaarwaterveld is dagelijks de hele
dag geopend. De reguliere openingstijden
van de Bezuidenhut zijn doordeweeks van
15.00 tot 17.00 uur (woensdag van 14.00
tot 17.00 uur) en in de zomer van 14.00 tot
18.00 uur. In het weekend is de hut geslo-
ten. Aanvragen voor het huren van de Be-
zuidenhut (uitsluitend door bewoners van
Bezuidenhout) zijn welkom bij Bezuiden-
hut@Bezuidenhout.nl. Vrijwilligers voor
het begeleiden van kinderfeestjes kunnen
zich daar ook melden.

Bezuidenhut populaire hotspot
De opening van de Bezuidenhut ruim twee jaar terug heeft bij-
gedragen aan een flinke toename van het bezoek aan het
Spaarwaterveld. Het laagdrempelige paviljoen is nu ook in trek
als plek voor kinderfeestjes van bewoners van Bezuidenhout.

Tekst: Roeland Gelink

Foto: Koen de Lange

Cultuur rond Haagse-Bosvijver



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!

Amalia van Solmstraat 155, Den Haag
www.yoga4running.nl l info@yoga4running.nl l 0653902865

Yoga en Hardlopen*
Bij Yoga4running bieden we verschillende yogalessen en
looptrainingen. De lessen zijn toegankelijk voor alle niveaus,
iedereen kan meedoen. Yoga4running heeft onder andere:
Yoga in combinatie met looptechniek- training,
(Yin) Yoga en Body in Balance.

Kom je langs voor een gratis proefles? 

*  Hardlopen is optioneel,  
   alleen de yoga les volgen kan ook.
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Herinrichting Bezuidenhout-Oost 
gaat weer verder

Tekst en foto: Mark Hoogland

De herinrichting van Bezuidenhout-Oost en de vervanging van de riolering gaat de volgende fase in. De ko-
mende jaren worden de straten van Bezuidenhout-Oost beetje bij beetje verder opgeknapt. De Sibergstraat en
de Van Reesstraat zijn nu als eerste van deze fase aan de beurt. Daarna volgen alle straten tussen de Carel Rei-
nierszkade, Loudonstraat en de Altingstraat. 

Eind februari is het startsein gegeven door wethouder De
Mos. De verwachting is dat alle werkzaamheden in de
zomer van 2020 gereed zijn. Oorspronkelijk zouden deze
straten in de zomer van 2017 aangepakt worden. De voorbe-
reidingstijd van deze fase heeft echter veel meer tijd gekost
dan voorzien. Dit kwam vooral door de grondige wijzigingen
in de straten en de pleinen. 

App met alle info
Aannemer van dit project is BAM Infra Regionaal Den Haag.
Voor dit project is Renske Heijker de omgevingsmanager en
vast aanspreekpunt voor de bewoners. Heijker vertelt: “Wij
proberen de bewoners zo goed mogelijk te informeren over
wanneer we met welke straat aan de gang gaan. De werk-
zaamheden zijn gestart in de Van Reesstraat en de Siberg-
straat. Van tevoren informeren we bewoners wanneer we
starten en wat dit betekent voor de bereikbaarheid. Voor
meer informatie hierover raden we bewoners ook aan om
de ‘BAM Projecten’-app op de telefoon te downloaden.
Hierin staat de actuele informatie over het project.”
De werkzaamheden leveren nu eenmaal overlast op, maar
de aannemer probeert het tot een minimum te beperken.
Heijker: “Als iemand vragen heeft tijdens de uitvoering dan
kunnen ze bij mij terecht. Daarnaast hebben wij iedere
woensdag van 13.00 – 14.00 uur een inloopspreekuur in ons
kantoor aan de Cornelis van der Lijnstraat 128b. Tijdens de
werkzaamheden loopt onze gebiedsconciërge 

Hans Ramijawan rond. Hij houdt een oogje in het zeil en is
ook beschikbaar om allerlei vragen te beantwoorden.” 
Ook aan bewoners met een beperking wordt gedacht. Heij-
ker: “We werken samen met Stichting Voorall. Zij adviseren
ons en testen de situatie ter plekke met het oog op de toe-
gankelijkheid. Van de week hebben we een loopbrug neer-
gelegd voor een mevrouw die terugkwam van een
revalidatietraject.” 
De gemeente stimuleert ook dit keer weer geveltuintjes. 
Bewoners die een geveltuintje willen, kunnen een email 
sturen naar parkereninwoonwijken@denhaag.nl. 

Meten is weten
Ook aan de staat van de huizen wordt gedacht. “De ge-
meente heeft meetbouten in de gevels geplaatst. Wij heb-
ben in iedere straat trillingsmeters en peilbuizen geplaatst.
Zo houden we de boel goed in de gaten,” vertelt Heijker. 
Veel bewoners hebben vooraf al wel een aansprakelijkheids-
stelling aan de gemeente en BAM gestuurd. Bewoners stel-
len hiermee de opdrachtgever en aannemer aansprakelijk
voor toekomstige schade door de werkzaamheden. Ook
hebben veel bewoners gehoor gegeven aan de oproep van
het wijkberaad om met een financiële korting foto’s van de
eigen woning in bewaring bij de notaris te geven. Deze actie
is ondertussen voorbij. Wilt u nog foto’s van uw woning in
bewaring geven, dan dient u dit zelf bij een notaris te rege-
len. 
Voor meer informatie over de werkzaamheden:
https://bezuidenhout.nl/renovatie-rioolering-fase-2b/

Fase 3 voor de zomer naar de Raad
De definitieve ontwerpen van de straatinrichting voor
de laatste fase zijn gereed. In april en mei vorig jaar
konden de bewoners reageren op de voorlopige ont-
werpen. Deze reacties hebben onder meer geleid tot
een trillingshinderonderzoek in de Theresiastraat. Het
gedeelte van de Theresiastraat tussen de Laan van
NOI en De Eerensplein gaat namelijk klinkers krijgen
en een 30km-zone worden. Omwonenden vreesden
extra trillingen in hun woningen. Het onderzoek is
ondertussen afgerond en afgestemd met de bewo-
ners. De resultaten hebben geleid tot enkele aanpas-
singen. Alle definitieve ontwerpen zullen voor de
zomer ter besluitvorming voorgelegd worden aan de
gemeenteraad. Daarna start de aanbesteding voor de
uitvoering.



Theresiastraat 43 - 2593 AA  Den Haag

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

“Rijk aan zuurdesem!” 
“Lekker brood” 
“Duits brood” 
“Uniek”Tel: (070) 449 40 56

Theresiastraat 26 - 2593 AP  Den Haag
info@bakershouse.nl - www.bakershouse.nl

Duitse bakkerijkunst van de Duitse meesterbakker!
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Vanaf de start van Parels van Bezuidenhout in 2009 is Leo
Leeflang van de partij met één of twee van zijn Citroëns bij
de tentoonstelling van oldtimers uit de wijk op het par-
keerterrein van Meeús aan de Laan van Nieuw Oost-Indië.
"De laatste jaren is er steeds meer leuk spul te zien, zoals
een Ferrari en een Alfa Romeo. En vooral ouderen die die
wagens nog kennen, weten dat te waarderen."

Rijden deed Leo in zijn jeugd om te beginnen in een Ci-
troën 2CV. "Een eendje was toen een betaalbare auto en
bovendien heel leuk om in te rijden. Ik ben zo ook besmet
geraakt met het Citroën-virus." Van het een kwam het
ander en zo kwam Leo later aan een Citroën DS Stationwa-
gon en een Citroën Cabriolet. "Die DS wilde toen niemand
hebben, maar met onderdelen van de sloop op de Binck-
horst hielden we ze rijdend. Inmiddels is dat wel anders en
zijn de prijzen enorm gestegen."

Om aan zijn auto's te kunnen sleutelen, profiteert Leo van
het feit dat van het Franse automerk alle onderdelen in Ne-
derland verkrijgbaar zijn. "Dat is hier een grote handel, ter-
wijl ze in Frankrijk alles hebben weggedaan en mensen
zelfs een bonus gaven als ze hun wagen inleverden." Leo is
lang niet de enige die de Citroën als Frans erfgoed be-
schouwt. "Toen ik met de Cabriolet door Frankrijk reed,
kwam ik eens een dame tegen die mij bedankte dat ik de
auto zo goed had bewaard."

Een belangrijke reden voor Leo om verknocht te blijven aan
Citroën, is dat hij het heel goede auto's vindt. "En je rijdt
ook nog eens duurzaam, want je koopt niet elke twee jaar
een nieuwe." De DS-Break gebruiken Leo en zijn vrouw da-
gelijks, terwijl zij met de Cabriolet op vakantie gaan, vaak
in Frankrijk. "Wij zijn er ook in de jaren tachtig twee keer
mee naar Syrië gereden." Rally's voor oldtimers zijn aan Leo
niet besteed. "De auto is niet bedoeld om met 100 kilome-
ter per uur door kleine Franse dorpen te jakkeren."

Meest besproken Citroën is
de SM, ooit geboren uit
een samenwerking van Ci-
troën met Maserati, die de
motor leverde, en tevens
bekend omdat Johan
Cruijff er als een van de
eersten in Nederland in
rondreed. Leo kon ander-
half jaar geleden een
exemplaar op de kop tik-
ken en is net klaar met de
renovatie van het topstuk.
Hij laat andere wijkbewo-
ners zijn laatste aanwinst
graag bewonderen op de Parelroute. "Er komen altijd leuke
mensen op onze Oude Parels op Wielen af. Zo was er vorig
jaar een vrouw van 80, die graag nog eens in een Citroën
Cabriolet wilde zitten. En als iemand eens een stukje wil
meerijden, kan dat ook.”

Leo Leeflang showt Citroën SM
als Parel van Bezuidenhout
Vanaf zijn eerste lelijke eend heeft Leo Leeflang als autoliefheb-
ber een voorliefde voor Citroëns. Na anderhalf jaar sleutelen
showt hij tijdens de komende Parelroute op zaterdag 8 juni zijn
laatste aanwinst een Citroën SM, in de goeie ouwe tijd de auto
van Johan Cruijff.

Bijzondere buur: Leo Leeflang

Tekst: Roeland Gelink

Foto: Jorieke de Vet



Aanbouw
 Verbouw
   Restauratie
     Renovatie
      Onderhoud
        Schilderwerk

www.alexandriabv.nl9.2/10

Gemiddelde beoordeling

Gemiddelde uit 31 beoordelingen

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Wilt u weten waar het Wijkberaad Bezuidenhout zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet en waar de vrijwilligers

in de wijk zich hard voor maakten? Wilt u weten hoe u uw steentje kunt bijdragen aan de wijk? Of zijn er volgens u

aanvullende zaken waarvoor aandacht nodig is? 

Kom dan 7 mei 2019 naar de bewonersvergadering in het Wijk- en Dienstencentrum Johannes Camphuijsstraat 25.

Inloop vanaf 19.00 uur; begin 19.30 uur.

Het jaarverslag 2018 en agenda staan vanaf 1 mei online op 

Bezuidenhout.nl bij menu bewoners/wijkberaad

Bewonersvergadering 2019
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Bureau Overbosch blijft,
maar afgeslankt

Deze column staat in het teken van voortgang en continuïteit.
Wij kunnen u vertellen dat onze ploeg van wijkagenten weer op
de gewenste sterkte wordt gebracht. Op dit moment zijn de solli-
citatieprocedures voor de wijkagentploeg in volle gang. Niet al-
leen twee wijkagenten erbij, maar ook een leidinggevende voor
onze ploeg heten wij in de nabije toekomst welkom. Ook op ma-
nagementniveau is aanvulling van nieuwe collega’s doorgevoerd.
Dat betekent dat de korpsdirectie het belang heeft ingezien van
het voortbestaan van bureau Overbosch. Echter, wij zullen als
“klein” bureau vaker de samenwerking aangaan met bureau
Scheveningen. Dit om efficiënter de noodhulpmeldingen te kun-
nen beantwoorden. De wijkagenten kunt u op de normale manier
bereiken. U kunt voor een afspraak met de wijkagent altijd 0900-
8844 bellen. Indien u één van de wijkagenten persoonlijk wilt
spreken, bent u van harte welkom op het spreekuur. Het spreek-
uur is ELKE donderdag van 19.00 tot 20.00 uur in het Wijk- en
Dienstencentrum in de Johannes Camphuijsstraat 25 in Den
Haag.

De twee wijkagenten van Bezuidenhout zullen in de wijken blij-
ven werken. Wijkagent Evert-Jan Rusticus zal zich meer richten op
Bezuidenhout-West. Wijkagent Peter Hoogeveen is het aan-
spreekpunt voor Bezuidenhout-Midden en -Oost.

Voorts is de politie weer de samenwerking aangegaan met de
Gemeente om de buurtpreventieteams en WhatsApp-groepen
wederom te ondersteunen. Vanaf april 2019 vindt dan ook de
kick-off plaats voor deze inmiddels langdurige samenwerking.
Onder het thema Waaks kun u als hondenbezitter uw steentje
bijdragen. Waaks is een samenwerkingstraject tussen politie, ge-
meente en hondenbezitters om de veiligheid in de wijk te verho-
gen en woninginbraak, auto-inbraak en andere vormen van
criminaliteit tegen te gaan. U bent dan niet “verplicht” om met
een Buurtpreventieteam mee te gaan. Zelfstandig kunt u meldin-
gen doen via een handige app zoals de BuitenBeter-app. Middels
een paar eenvoudige stappen kunt u melding doen vanuit een
top10 meldingslijst, zoals: zwerfvuil op straat, slecht wegdek, ka-
potte straatverlichting, graffiti & beplakking, ongedierte, losse
stoeptegels enz. 

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

Op 9 maart j.l. zijn door de Duitse kun-
stenaar Gunter Demnig vier struikel-
stenen geplaatst voor de joodse familie
Lőwernstern. Dat gebeurde voor het
belastingkantoor op de Prinses Beatrix-
laan; destijds was dat de 2e Adelheids-
traat 250 waar de vier familieleden
Max, Alice, Hans en Walter Löwern-
stern woonden.

Tekst: Jos Heymans

Foto: Koen de Lange

Tekst: Peter Hoogeveen en Evert-Jan Rusticus

Struikelstenen voor joods gezin

Struikelstenen zijn een blijvende herinnering aan joodse in-
woners, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verdreven,
gedeporteerd, omgebracht of tot zelfmoord aangezet. De
steen is een koperen gedenkplaat van 10 bij 10 cm, die wordt
aangebracht in het trottoir voor de woning.

Er zijn in de oorlog 1277 joden uit Bezuidenhout weggevoerd;
230 van hen hebben het overleefd. De Vereniging 18 juni, ver-
antwoordelijk voor de struikelstenen, overweegt om in Be-
zuidenhout een monument op te richten voor alle
oorlogsslachtoffers in deze wijk.



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

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

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Buurt Preventie Team (BPT) Bezuidenhout

Zoekt vrijwilligers (m/v) om 2x per maand

door de wijk te lopen.

Info en aanmelden via BPT@Bezuidenhout.nl
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De zon schijnt heerlijk naar binnen in het appartement van
Sacha Doesberg op de bovenste verdieping van de voorma-
lige basisschool in de Van der Parrastraat. Nog wel. Samen
met buurvrouw Taetske van der Reijt uit de Jacob Mossel-
straat zit hij op deze mooie voorjaarsmorgen aan tafel om
uit te leggen waar ze zich zorgen over maken. De naam van
de werkgroep waar deze inwoners van Bezuidenhout-Mid-
den deel van uitmaken, zegt genoeg: Hoogbouw Laan van
NOI. Dat zijn de gebouwen met kantoren en woningen
(1200 tot 2000) die volgens plannen van de gemeente moe-
ten verrijzen in het gebied rond het station Laan van NOI,
dat dan gelijk een grondige opknapbeurt krijgt. Doesberg
heeft vanuit zijn raam uitzicht op de bovenste verdiepingen
van het voormalige Ministerie van Sociale Zaken bij het sta-
tion. Een gebouw dat hij op zich best kan waarderen, maar
de bewoners van Bezuidenhout-Midden vrezen de hoog-
bouw die ervoor in de plaats kan komen: torens tot wel 120
meter hoog, viermaal zo hoog als het ministerie.

“We hebben er niets op tegen dat het gebied ontwikkeld
wordt”, zegt Van der Reijt. “Zoals het er nu bij ligt, is ook
niet al te florissant. Maar waarom moet het zo massief en
zo hoog?” Met een beetje meer hoogte hebben ze geen pro-
bleem, maar de buurt vreest door een toren van 120 meter
en nog een aantal kleinere torens, die ook nog fors hoger
zijn dan het huidige ministerie, in een enorme slagschaduw
te komen wonen. “Waarom moeten wij daar de dupe van
worden? We hebben gehoord dat de hoogste toren aan de
kant van Bezuidenhout komt, maar waarom kan die niet
aan de andere kant van het spoor, aan die kant hebben be-
woners er wat betreft bezonning minder last van. Maar ook
voor hen is ‘t niet prettig.” 

De werkgroep voorziet ook een grote druk op de voorzienin-
gen in de wijk met de komst van een grote groep nieuwe
bewoners. Nu is het al dringen op de scholen. Waar moeten
al die nieuwe Bezuidenhouters hun auto laten als er niet
genoeg parkeerplaatsen bij komen? De gemeente zet wel in
op duurzaamheid, maar wat moeten de bewoners naast de
ICT Security Campus van het Central Innovation District,
zoals het gebied rond het station Laan van NOI in het ge-
meentelijk ontwerp heet, straks met hun zonnepanelen?
“Die worden in de schaduw gezet”, voorspelt Doesberg.
“Dat is toch niet zo handig als je meer zonnecollectoren
wilt.”

De bewoners hebben nu het gevoel dat ze nog weinig ge-
hoord worden, al oogstten ze volgens Van der Reijt wel be-
grip in de gemeenteraad toen zij daar vorige maand haar
woordje mocht doen tijdens een vergadering. “Onze grote
angst is dat we er slecht bij betrokken worden”, zegt Van
der Reijt. “En dat het in de wijk minder leuk wordt”, vult 
Doesberg aan.

De twee vrezen een ondoorzichtig proces waarbij de wijk
het nakijken heeft. De werkgroep hoopt dat er geen onom-
keerbare stappen worden genomen zonder dat de wijk kan
inbrengen dat Bezuidenhout al veel hoogbouw te verstou-
wen heeft gehad, en dat er nog meer aankomt, zoals bij de
Grotiusplaats bij de Utrechtsebaan. Doesberg verwacht dat
de trend van hoger en hoger aan de randen van de wijk zich
alleen maar voortzet als de wijk zijn stem niet laat horen.
“De hoogbouw lijkt trendsettend te zijn, maar als je daar
mee doorgaat, wordt Bezuidenhout gewoon ingesloten.”

Grote en langdurige schaduwen 
bedreigen de wijk

Grote schaduwen die over Bezuidenhout-Midden gaan vallen. Het is de angst van bewoners die recht tegen-
over station Laan van Nieuw Oost-Indië wonen, waar de gemeente grootse plannen heeft, met veel kantoren
en woningen. En met hoge torens, vreest de wijk.

Tekst: John Hermse

Actiegroep hoogbouw Laan van NOI

De actiegroep is dringend op zoek naar versterking.
Nieuwe enthousiaste leden zijn van harte welkom. De
groep heeft vooral behoefte aan juristen, bouwkundi-
gen en architecten, maar ook aan ieder ander die iets
wil bijdragen. Informatie en aanmelding: hoogbouw-
NOI@gmail.com



Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag

T +31 645 194 49 50

E dokkoonspa@gmail.com

W www.dokkoonspa.nl

Rug, nek en 

schoudermassage

45 minuten € 40,-

      

         

      

         

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

Nu gratis vóór en ná foto's van uw

BDR-behandeling.

Leuk om te delen met familie en 

vrienden, ook zij zullen dan versteld

staan van het resultaat.
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Afvalbaktuintje

Een gore bende rond afvalbakken in de wijk: ik heb het vaak genoeg
met eigen ogen gezien. En mocht ik een tijdje lang slechts wat
scherven rond de glasbak aantreffen en een gigantische whiskeyfles
die er echt niet in paste, dan zijn er altijd de sociale media om me te
wijzen op de troep. Laatst nog twitterde een Bezuidenhouter een
foto van een enorme puinhoop, achtergelaten door een smeerkees
voor wie het te veel moeite is om z’n rommel naar het grofvuil te
brengen of de gemeente te bellen om z’n troep af te voeren.
Een boete voor vuilzondaars helpt vast wel, maar draaideurvervui-
lers zal het worst wezen. Maar wat als de omgeving van die afval-
bakken er zo mooi uitziet, dat zelfs de hardnekkigste vuilnisdumper
zich wel twee keer bedenkt voor hij zijn troep dumpt?
Aan de ander kant van de stad, in het Valkenboskwartier, hebben ze
er wat op gevonden. Daar staan ondergrondse restafvalcontainers
(oracs) met een tuintje eromheen: een oractuintje, ontworpen door
een kunstenaar die naar eigen zeggen van een dumpplaats een plek
van schoonheid wil maken.
Die minituintjes, eigenlijk een mooi ontworpen plantenbak dat pre-
cies om de container past, kunnen we in onze wijk dus ook wel goed
gebruiken. Wellicht kan die kunstenaar dan ook nog een tuintje ont-
werpen die rond papier-, plastic- en glasbakken past.
Stel je voor dat die tuintjes echt helpen tegen vuil. Laten we dan op
zoveel mogelijk plekken in de wijk tuinen aanleggen, laten we dan
gewoon van de hele wijk een grote tuin maken! Tuinwijk Bezuiden-
hout, schoon, veilig en groen, wie wil daar niet graag wonen?
Dat is een groene fata morgana natuurlijk en het blijft ook nog maar
de vraag of die minituintjes een succes worden. In het perkje tegen-
over mijn huis ligt nog wel eens een blikje, terwijl de dichtstbijzijnde
vuilnisbak echt heel dichtbij staat. De wijkagent zette laatst foto’s
op Twitter van de troep die hij in het openbare groen had aangetrof-
fen. Opruimacties in de grootste tuin bij onze wijk, het Haagse Bos,
leveren altijd bergen volle vuilniszakken op.
Een proefminituintje in Valkenbos leek te werken, maar dat groen
hoeft niet de grootste garantie op properheid te zijn. Dat zijn we na-
tuurlijk gewoon zelf. Dus: zit die bak even vol, maak dan een wande-
lingetje of een ritje, de volgende bak is nooit ver weg. Laat niet als
dank voor het aangenaam verpozen in onze wijk, de buren de schil-
len en de dozen.      

         

Koningsdag
Zaterdag 27 april vieren we Koningsdag.
Twee gebeurtenissen die dag vallen op in
de wijk: oranje tompoucen en Bossche
bollen, en de vrijmarkt op het Spaarwater-
veld. Elk jaar staan de mensen al vroeg in
de rij voor het oranje gebak van Bohee-
men aan de Laan van NOI. Tot ver buiten
op straat. Maar beduidend drukker is het
op het Spaarwaterveld, waar de inhoud
van tientallen zolders en kelders ligt uitge-
stald, in afwachting van een nieuwe ei-
genaar. De vrijmarkt gaat zo goed als
altijd door; alleen in 2016 gooide het weer
roet in het eten. Het evenement trekt ge-
woonlijk enkele duizenden bezoekers en
enkele honderden verkopers. Etenswaren
en (alcoholische) drank mogen niet wor-
den uitgestald; ook levende have (dieren)
mag niet worden verkocht. De vrijmarkt is
geopend van 09.00 uur tot 15.00 uur.
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In druilerige regen werd zondag 3 maart j.l. het vergissingsbom-
bardement van Bezuidenhout in het vroege voorjaar van 1945
herdacht bij het monument van Juliana van Stolberg en haar
zonen. Honderden inwoners werden destijds gedood of raakten
gewond; tienduizenden raakten dakloos. De herdenking ge-
beurde voor de 74e keer. Gastspreker was Anneleen Beek, tijdens
het bombardement 1 jaar oud. Haar verhaal is hier
http://www.bb45.nl/uploads/files/downloads/2019_Stg3mrt45_
herdenking2019_MwAnneleenBeek_toespraak_3maart2019.pdf
terug te lezen. Burgemeesters (of loco’s) van Den Haag, Wasse-
naar en Voorburg-Leidschendam legden kransen. 

Foto: Koen de Lange

Foto: Koen de Lange

Herdenken in druilerige regen

De sloop van het voormalige TNO-gebouw vordert gestaag. Het deel aan de kant van de Juliana van
Stolberglaan is zo goed als verdwenen; het stuk aan de Koningin Marialaan volgt spoedig. Op de plek
komen vier woontorens, na protest van omwonenden iets minder hoog dan de projectontwikkelaar
aanvankelijk voor ogen had. Er komen in totaal 128 huurappartementen; onder een deel van de torens
komt een parkeergarage. Het project wordt naar verwachting over anderhalf jaar opgeleverd.

Sloop TNO-pand vordert gestaag
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Jonneke Thijssen

Het leuke aan het Bezuidenhout is dat het een heel dyna-
mische, gemengde wijk is: jong, oud, rijk, arm, gezinnen, al-
leenwoners, studenten, expats….. maar wat gaat er door
alle bouwplannen veranderen aan die dynamiek? Gaan we
onze buren nog wel kennen zoals nu vaak het geval is, of
worden we een anonieme doorstroomwijk? Omdat de over-
heid zich steeds meer terugtrekt, zullen we als bewoners
veel meer zelf moeten doen. Zorgen voor elkaar of het nu
gaat om het aantal speelplekken, parkeren, scholen, fijn-
stofniveau’s , winkels of alle nieuwe bezorgauto’s en letter-
lijk de zorg zelf. Onze werkgroep brengt het in kaart met de
LER, de leefbaarheidmonitor die een leidraad vormt voor
een woonbare wijk. Dat vind ik het leuke van onze werk-
groep: innovatie inzetten voor de wijk en daardoor ook
nieuwe mensen leren kennen.
Wat wij zoeken in een nieuwe voorzitter is -in mijn ogen-
ook nu weer een echte manager, een ‘aanstuurder’ van alle
werkgroepen, iemand die korte lijnen heeft met de ge-
meente en de politiek.Het aanspreekpunt namens de wijk.
En idealiter naast de voorzitter een soort personal assistant
die de tijd en sociale interesse heeft om informatie uit de
werkgroepen en wijkbewoners te filteren. 

Evelien ter Meulen

Toen ik zeven jaar geleden in de wijk kwam wonen, bleek
de Koningsdag-vrijmarkt op het Spaarwaterplein niet door
te gaan door een gebrek aan vrijwilligers. Dat vond ik jam-
mer en ik dacht: kan ik niet helpen? Dan leer ik ook meteen
nieuwe mensen kennen. Zo gezegd zo gedaan, de werk-
groep werd nieuw leven ingeblazen; de draaiboeken van
eerdere jaren lagen al klaar dus het jaar erop was de vrij-
markt er weer met dank aan nieuw opgetrommelde vrij-
willigers. Erg gezellig. We noemen onszelf dan ook een
fun-werkgroep omdat we bijvoorbeeld bezig zijn met het
zoeken naar een circus-act voor de kinderen.  
Een nieuwe wijkvoorzitter. Jacob Snijders heeft natuurlijk
onvoorstelbaar veel georganiseerd en voor elkaar gekregen
dus die betrokkenheid van één persoon van iemand anders
verlangen, is wel veel gevraagd. Ik zou de taken verdelen en
van de voorzitter echt een soort diplomaat maken. Wel in
de categorie mensenmens om dat akelige woord maar te
gebruiken. Iemand die soepel met ‘hotemetoten’ als pro-
jectontwikkelaars, politici en bestuurders om kan gaan. Ie-
mand die zich in die bestuurderswereld thuis voelt en die
alles wat in de wijk is opgebouwd, net zo enthousiast kan
voortzetten. Ondanks dat niet iedereen in de wijk het altijd
met je eens is en emoties kunnen oplopen. Andere be-
stuurders van het wijkberaad en de werkgroepen kunnen
zich dan met lichter werk bezighouden, dat kunnen de
werkgroepvoorzitters vaak prima zelf, maar de voorzitter
houdt het overzicht op alle hoofdlijnen.  

Wie wordt onze nieuwe wijkvoorzitter? 
De termijnen van voorzitter Jacob Snijders zitten er binnenkort op. Wie wil als nieuwe vertegenwoordiger van
alle bewoners van de leukste wijk van Den Haag voortborduren op alle behaalde successen en op een heel
eigen manier nieuwe plannen smeden? Omdat het ongelooflijk veelzijdig werk is, laten we in de komende af-
leveringen van het Bezuidenhout Nieuws werkgroepleden aan het woord over wat zij doen voor de wijk en
hoe zij een nieuwe voorzitter (m/v) voor zich zien. Deze keer zijn het Jonneke Thijssen van werkgroep Bezui-
denhout Leeft en Evelien ter Meulen van werkgroep Vrijmarkt. 

Het bestuur van het wijkberaad is op zoek naar een voorzitter(m/v)
die goed voor alle Bezuidenhouters zorgt en echt een eenheid van
de wijk wil maken. Omdat we als Bezuidenhout inmiddels een par-
tij van belang zijn, zoeken we iemand met bestuurlijke ervaring, tijd
en een behoorlijk flexibele agenda. Meer weten? Bel Jacob Snijders
op 0623 880 468 of mail naar Ella Schepel (secretaris) via 
secretaris@bezuidenhout.nl   

   



Njoy Fitness
Prinses Beatrixlaan 602 
2595 BM  Den Haag
WTC The Hague 
2de etage C Toren
(070) 304 29 66
info@njoyfitness
www.njoyfitness.nl

Gezond en fit ouder worden, 
dat willen we toch allemaal?

Sporten en bewegen helpt je om fit te blijven, lichamelijk en mentaal. Het verlaagt
de kans op (chronische) ziektes en geeft je energie. Door bewegen verminderen vaak
ook eventueel aanwezige klachten, denk bijvoorbeeld aan diabetes, botontkalking

of artrose. Binnen Njoy Fitness Den Haag bieden wij 65-plussers diverse sportmoge-
lijkheden, bijvoorbeeld fitness of leuke groepslessen. Na het sporten kunt u gezellig

in een ongedwongen sfeer met elkaar een kopje koffie of thee drinken.

Nieuwsgierig? Kom geheel vrijblijvend een keer langs. 

Hét theater voor 
Haagse Hout

Muziekcafé: Mr. Boogie Woogie
De meest energieke boogie-woogie pianist 
van Nederland. 
Kleine Zaal | vr 10 mei | 20:00 uur

Exploration: Guillaume 
Marcenac  Friends 
Franse chansons met diverse vocalisten. 
Theaterzaal | za 11 mei | 20:15 uur

Moving Colours 
Dansavond van Bollywood tot Ballet 
Theaterzaal | za 25 mei | 20:15 uur

Voor meer informatie en tickets: 

www.diamanttheater.nl

Openingstijden:
Maandag     07.00 - 22.00 uur
Dinsdag      07.00 - 22.00 uur
Woensdag   07.00 - 22.00 uur
Donderdag  07.00 - 22.00 uur
Vrijdag         07.00 - 21.00 uur
Zaterdag      08.30 - 15.00 uur
Zondag        08.30 - 14.00 uur
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Kort
� � �  Dit jaar vindt de derde editie plaats
van Muziek in Bezuidenhout, bij de Bezui-
denhut op het Spaarwaterveld. Een gratis
toegankelijke serie concerten voor bewo-
ners van Bezuidenhout, uitgevoerd door
musici met een band met onze wijk. Zes
zondagmiddagen met jazz, kamermuziek
en liedjes op het terras bij het Spaarwater-
veld. De data zijn bekend, de programme-
ring volgt binnenkort. De concerten vinden
plaats op de zondagen 26 mei, 9 juni, 23
juni, 7 juli, 8 september en 22 september. Ze
beginnen altijd om 14.00 uur en duren tot
ongeveer 15.15 uur. De concerten zijn gratis
toegankelijk. Meer informatie: www.bezui-
denhout.nl/muziek. 

� � �  Staatsbosbeheer heeft een wandel-
pad in het Haagse Bos veranderd in een re-
creatief fietspad. Dat is een lang gekoester-
de wens van veel bosbezoekers. Door dit
nieuwe fietspad worden het populaire
speelbos Robin Hood en de picknickplek op
de Walter Boerweide bereikbaar per fiets.
Door deze aanpassing is er een oost-west-
verbinding beschikbaar bij de Boslaan. Op
een recreatief fietspad zijn ook voetgangers
welkom. Fietsers wordt verzocht de snel-
heid aan te passen en voetgangers voor-
rang te geven. Het verkeersbord ‘recreatief
fietspad’ krijgt een onderbord met de tekst
‘let op: voetgangers’.

� � �  De Christus Triumfatorkerk op de
hoek van de Juliana van Stolberglaan en de
Laan van NOI organiseert zaterdag 11 mei
een bazar: een rommelmarkt met allerlei
spullen van cd’s tot kleding en curiosa. Er is
ook catering beschikbaar in de vorm van
koffie met gebak, broodjes, soep en haring.
Voor de liefhebbers is er de mogelijkheid
een insectenhotel te maken uit hergebruikt
materiaal. De bazar is geopend van 10.00
uur tot 15.00 uur.

� � �  In de maanden juni en juli gaat Stich-
ting KunstVerbind samen met Cato Bezui-
denhout en Nutsschool Bezuidenhout een
kunstproject doen. Tijdens dit project ont-
moeten ouderen en jongeren elkaar vier
keer en maken ze samen een kunstwerk.
Naast bewoners van Cato Bezuidenhout
willen we ook heel graag zelfstandig wo-
nende ouderen uit Bezuidenhout betrekken
bij het project. Het project vindt plaats in
Cato Bezuidenhout aan de Bezuidenhoutse-
weg op vrijdag 14, 21 en 28 juni en 5 juli tel-
kens van 13.00 tot 14.30 uur. 
Voor meer actuele informatie: 
www.bezuidenhout.nl

Barry Strampraad is op zijn 18e begonnen
en de familie is al 21 jaar de trotse eige-
naar van De Guts. Zijn vader en moeder
hebben er jarenlang een grote rol ge-
speeld. Samen met zijn vrouw Sabrina
woonde Barry ongeveer 10 jaar boven het
bedrijf. Maar toen het gezin groter werd,
zijn ze verhuisd naar De Bras. Dit betekent
iedere dag heen en weer rijden voor Barry,
maar dat doet hij graag. 

In de loop der jaren is er veel veranderd. In
de beginperiode ondervonden Barry en
zijn vrouw weerstand uit de buurt, maar
dat heeft ze er niet van weerhouden om te
volharden in het goede en zich niets aan
te trekken van wat anderen vinden. Vooral
Sabrina kan dit goed, zich niets aantrekken
van anderen en het tegelijk leuk houden
voor iedereen. 

Zo organiseren zij verschillende feesten
zoals Hollandse feesten, Braziliaanse the-
mafeesten, de Ierse nationale feestdag St.
Patrick's Day, af en toe een dartavond,
voetbalmiddagen en -avonden en niet al-
leen voor ADO-fans. Er hangen meerdere
schermen dus iedere club komt aan bod. 
En, heel populair bij de Ieren onder ons, ie-
dere maandagavond is het ook nog eens
Steak Night! 

Je kunt er ook je eigen feestje houden,
maar geen besloten feest omdat ze hun
vaste mensen niet willen passeren. Het
woord klanten past niet goed bij de men-
sen die daar al sinds jaar en dag komen.
Wanneer je al zo lang een kroeg hebt waar
jij zelf jong begonnen bent, dan maak je
zoveel met elkaar mee en leer je elkaar zo
goed kennen dat Barry en Sabrina eerder
spreken van kennissen en vrienden. Omdat
ze zoveel vaste mensen hebben, onder wie
veel alleenstaanden, zijn ze met Kerst ook

altijd open. Dat valt soms niet mee voor
het gezin Strampraad. Maar als ze zien
hoeveel plezier ze die mensen geven, juist
rond die soms moeilijke feestdagen, den-
ken ze daar niet meer over na en wordt
Kerst gewoon samen gevierd.
Een tijdje terug heeft Sabrina met Robert
van den Bergh, Leo Twin en Chris van Mar-
relo en mensen van H3C Squad een lied
gemaakt, genaamd "Naam voor het
Leven", dat het gevoel voor de zaak en de
liefde voor de mensen samenvat. Mensen
van elke leeftijd, religie en afkomst komen
hier samen een biertje doen. De Guts is
een soort smeltkroes van Bezuidenhout te
noemen. 

Op hun Facebook- pagina kun je dit lied en
alle geplande activiteiten vinden. Bij ge-
brek aan internet zou ik gewoon even bin-
nenlopen, want ze zijn iedere dag vanaf 12
uur geopend. Rond die tijd kun je rustig
kennismaken met de eigenaar en zijn
vrouw en dan proef je meteen wat van die
fijne sfeer.

De Guts, 
een begrip aan de Laan
Op de hoek van de Laan van Nieuw Oost-Indië en de Stuyvesantstraat staat al
sinds tijden een kroeg die door de jaren heen verschillende keren van naam en
eigenaar is veranderd. De naam De Guts is al jaren bekend, al voor de huidige
eigenaar er begon te werken.

Tekst: Esther Nijhoff

Foto: Koen de Lange

Bedrijvenrubriek



 
 

Parels
Van kunst, sieraden en muziek tot oldtimers, 

verhalen, tuinen en meer

Speciaal voor PARELKIDS Graffiti workshops 

Laat je verrassen dit weekend en ga op 

ontdekkingsreis in je eigen wijk!

Download de brochure via www.parelsvanbezuidenhout.nl

of haal hem op bij het Wijk-en Dienstencentrum 

en Stadsdeelkantoor.

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Parels van Bezuidenhout
Zaterdag 8 juni 11:00 tot 16:30 uur

Bewonder passies en talenten van zo’n 40 wijkgenoten!

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.

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

Wil je de wijk Bezuidenhout helpen geïnformeerd te
blijven of wil je eerst meer weten, stuur dan een 
e-mail naar Wijkberaad@Bezuidenhout.nl

Bezuidenhout.nl zoekt een extra content beheerder

Bezuidenhout Facebook zoekt een extra beheerder

Bezuidenhout Nieuws zoekt een extra eindredacteur



Nextdoor is sinds februari 2016 in Nederland actief. Na de VS is
Nederland het tweede land waar de app gebruikt kan worden.
Volgens de makers zijn Nederlanders 'sociaal actief' en hebben ze
een sterk gemeenschapsgevoel. Bovendien is Nederland dichtbe-
volkt en omarmen we technologie snel, een ideaal proefland dus. 
Met Nextdoor maak je makkelijk contact met je buren en het is
een goede manier om op de hoogte te blijven van wat er in je
buurt gebeurt, of het nu gaat om het vinden van een babysitter,
de laatste details over het buurtfeestje of die reeks auto-inbraken
van de laatste tijd. Het is in feite het (digitale) oog en oor van de
wijk. De app is daarbij redelijk overzichtelijk en makkelijk te ge-
bruiken. 

Hoe werkt Nextdoor?
De app opent op het home-tabblad waarin alle activiteiten in de
buurt worden weergegeven. Het home-scherm kun je overigens
filteren op locaties of categorieën als 'Gevonden en verloren' of
'Buurtpreventie en veiligheid'. Dat is best handig. Je kunt ook zelf
een bericht sturen. Je kunt daarbij kiezen uit een algemeen be-
richt, een opiniepeiling, een evenement, een dringende waar-
schuwing of een privébericht aan een buurman of -vrouw.

Je kunt je buren trouwens heel precies op een kaart lokaliseren.
Door op het rode stipje op de kaart te tikken kun je bij wijze van
spreken de hele straat uitnodigen. Gelukkig kunnen vreemden je
alleen uitnodigen via een kaart. Ze hebben als het goed is niet je
telefoonnummer of e-mailadres, tenzij je ze kent.
De opzet van Nextdoor is, dat het absoluut niet commercieel mag
zijn. De zgn. Topleden (waarvoor je je kunt aanmelden) controle-
ren of er toch niet onverhoopt commerciële berichten op ge-
plaatst worden. Als zij dit bemerken, wordt het bericht
verwijderd.
De keerzijde van de app is de mogelijke gevaren die ontstaan bij
het delen van veel persoonlijke informatie. Sommige zaken wil je
privé houden voor de buren. Bedenk dus goed wat je wilt delen
via de app. 

Tenslotte
Het zou mooi zijn als nog meer bewoners de app gaan gebruiken.
Dan wordt de verbondenheid in het Bezuidenhout nog groter.
Wellicht zijn er buren of bekenden die de app nog niet kennen of
gebruiken. Op het home-tabblad kun je ze heel eenvoudig uitno-
digen!
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Buurtinfo is hot. Meer dan 6.000 buurten in het hele land gebruiken de app Nextdoor.
Maar bijna nergens wordt deze app zo veelvuldig gebruikt als in Bezuidenhout. De
app bestaat nu ruim 3 jaar en inmiddels gebruiken maar liefst 1700 inwoners deze app.
Dat zijn er ook veel meer dan in omliggende wijken. In Benoordenhout bijv. maar 800.
Een sociaal platform als Nextdoor valt of staat met deelnemers. Waardoor is deze
buurtapp in onze wijk dan zo populair? Blijkbaar voelen de Bezuidenhouters zich zeer
verbonden met hun wijk. 

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
Primerabon, beschikbaar gesteld door
Primera in de Theresiastraat.

De vorige opgave was, zoals gezegd, niet al te moei-
lijk. Tientallen mensen herkenden het Kruideniers-
steegje, het voet- en fietspad tussen de Koningin
Marialaan en de Paulinastraat. Uit de goede inzendin-
gen moest een winnaar worden geloot. Dat is gewor-
den Marjoke de Roos uit de Paulinastraat (een
thuiswedstrijd dus). Zij kan de boekenbon ophalen in
het wijk- en dienstencentrum (Johannes Camphuijs-
straat 25).

App Nextdoor groot succes in Bezuidenhout

Tekst: Paul van Riel



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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INGEZONDEN

Evita Bezuidenhout

Help de bij! 

Bloesem in het Bezuidenhout

Dank
Lekker in het zonnetje Bezuidenhout Nieuws gele-
zen. Bedankt voor het schrijven, vormgeven en uit-
geven! Altijd informatief en leuk om te lezen.

Anne Stikkers

Wat een interessant artikel over de herkomst en verspreiding
van de naam Bezuidenhout. Wel jammer dat u hebt ver-
zuimd de bekendste persoon, of beter gezegd personage,
met die fraaie naam te vermelden, namelijk Evita Bezuiden-
hout, typetje c.q. alter ego van de Zuid-Afrikaanse stand-up
comedian Pieter-Dirk Uys. Misschien dat dit voor een volgend
nummer nog even het vermelden waard is.

Pieter Plas

Vanaf de eerste warme dagen trekken de bijen er op uit
op zoek naar voedsel. Eerst in de buurt van de bijenkast
en daarna steeds verder. Bijen houden van uitbundig
bloeiende planten die nectar en stuifmeel geven. Uit
boomtoppen halen ze hars om própolis te maken. 

Wie geen tuin heeft maar een balkon of tegels, kan de favoriete
bloemen van bijen ook in potten laten bloeien. Bij-vriendelijke
planten zijn bijvoorbeeld krokussen, blauwe druifjes, sneeuw-
klokjes, fruitbomen, anemoon, hyacint en kruiden zoals tijm, la-
vendel, bieslook, marjolein en salie. Ook bruidsluier ,
zonnebloem, rozen en braam zijn favoriet. Bij-vriendelijke plan-
ten noemt men drachtplanten. 
U kunt meer vinden op
http://www.drachtplanten.nl/Top100Inheems/ 

Ad de Rooij



Parkeren in Bezuidenhout-West

Bezuidenhout-West Nieuws
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Aanleiding voor deze (drukbezochte) infor-
matieavond was de door de gemeente ver-
zonden enquête waar de bewoners van
West zich konden uitspreken over een wij-
zigingsvoorstel dat in de maak is bij het
College B&W voor de vergunningstijden.
Hierbij draaide het vooral om de vraag of
de vergunningstijden ongewijzigd zouden
moeten blijven, gelijk aan de situatie zoals
die nu voor geheel Bezuidenhout geldt of
dat de vergunningstijden uitgebreid zou-
den moeten worden. Daarnaast zijn en-
kele verdiepingsvragen in de enquête
opgenomen en konden aanvullende op-
merkingen worden gegeven.
Bij de aanvang van de bewonersavond ble-
ken ruim 200 huishoudens de ingevulde
enquête reeds te hebben ingediend bij de

gemeente. Daarnaast zijn op de avond zelf
ook enquêteformulieren ingediend. De in-
dientermijn is inmiddels verstreken.

Hoe gaat het verder?
Op basis van de opgehaalde resultaten zal
een voorstel aan het College B&W worden
opgesteld, waarbij deze resultaten zwaar-
wegend zullen zijn opgenomen. De ver-
wachting is dat aanpassingen in
parkeermaatregelen in West deze zomer
gerealiseerd zullen worden.
Parkeren in West, hoe zat het ook alweer?  
Ongeveer drie jaar geleden heeft een
kleine groep bewoners rondom het Sta-
tionsgebied aandacht gevraagd voor de
toename van de parkeerdruk als gevolg
van centrumbezoekers, treinforensen en

medewerkers van de Nederlandse Spoor-
wegen en de overlast die hiermee ge-
moeid is. 
Deze bewoners hebben een lijst met een
honderdtal handtekeningen verzameld. In
de zomer van 2018 hebben de bewoners
een brandbrief aan de gemeente verzon-
den. Ook de hulpdiensten hebben aange-
geven in alle delen van het Bezuidenhout
bij hun werkzaamheden hinder te onder-
vinden van foutgeparkeerde voertuigen.
Martijn Balster (PvdA) heeft naar aanlei-
ding hiervan raadsvragen gesteld en hier-
mee de parkeervraagstukken van West
verscherpt onder de aandacht gebracht
van het College B&W. Wethouder Van
Asten heeft hierbij aangegeven begrip te
hebben voor de klachten en wensen van
de bewoners. 

Grotiusplaats
Tegelijkertijd is in oktober 2018 het be-
stemmingsplan Grotiusplaats door de
Raad vastgesteld. Een belangrijke rand-
voorwaarde bij de ontwikkeling van deze
woontorens is, dat de toekomstige bewo-
ners hiervan niet in aanmerking komen
voor een parkeervergunning in Bezuiden-
hout (-West) en dus alleen een parkeer-
plaats kunnen kopen of huren binnen dit
complex.

Voor het College bleek de overlast voor de
bewoners in combinatie met de ontwikke-
ling op de Grotiusplaats belangrijke signa-
len die duiden op de noodzaak om de
parkeerregeling in West aan te scherpen. 
Het bewonersplatform Bezuidenhout-
West heeft bij de gemeente aangedron-
gen om draagvlak voor de voorgestelde
wijzigingen daar de honderdtal aangebo-
den handtekeningen onvoldoende afspie-
geling zijn van de bewoners van de gehele
wijk Bezuidenhout-West. Als gevolg hier-
van heeft de Gemeente de enquête en de
bewonersavond geïnitieerd.

Op dinsdagavond 12 maart heeft de Gemeente voor de inwoners en belangheb-
benden een inloopavond georganiseerd met als onderwerp: parkeren in Bezui-
denhout-West. 

Huidige vergunningstijd
Maandag tot en met vrijdag van 09.00u – 14.00u

Quotum bezoekersvergunning 138 uur

Voorstel vergunningstijd
Maandag tot en met zaterdag van 09.00u – 24.00u

Zondag van 13.00 – 24.00

Quotum bezoekersvergunning 332 uur



Bezuidenhout-West Nieuws
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Reporters verkennen eigen wijk

Al vanaf het begin van dit schooljaar is
de reportersgroep actief en doen de re-
porters wekelijks allemaal leuke activi-
teiten. De groep bestaat uit kinderen
van 7 t/m 12 jaar oud, die in en om de
wijk wonen. 
Afgelopen maand zijn de reporters de
wijk in gegaan om kritisch te kijken
naar de woonomgeving. De bevindin-
gen staan op ons YouTube kanaal, Insta-
gram en Facebook.
In de meivakantie gaan de reporters
weer naar het woonzorgcentrum Cato

om hier verschillende knutselwork-
shops met de bewoners te volgen. Op
deze manier vindt er een nauwe betrok-
kenheid plaats tussen jong en oud. Ie-
dereen is welkom! Heb je nou zin om
mee te gaan, laat het door middel van
onderstaande contactgegevens even
weten of wacht de jeugdwerkflyer van
Vóór Welzijn even af voor de datum!
Bent u of je nou enthousiast geworden
en heeft u een leuk idee voor de repor-
ters of wilt u vrijwilliger worden? Meld
u dan aan bij Laura Collard, e-mail-

adres: L.Collard@xtra.nl of telefonisch
bij 070-2052450. Kinderen kunnen zich
ook aanmelden bij Laura.

Reportersgroep Haagse Hout

Lief en leed

Bezuidenhout West is één van de eerste buurten in Den Haag die een
Lief&Leedpotje ontvangen, waarmee bewoners iemand in het zonnetje
kunnen zetten of een buur een hart onder de riem kunnen steken. Be-
woners beslissen zelf hoe ze het bedrag uitgeven. Het is belangrijk dat
je elkaar weet te vinden als je elkaar nodig hebt. Goed burencontact is
iets wat niet zomaar ontstaat, soms moet je daar je best voor doen. Het
Lief&Leedpotje kan hierbij een mooi middel zijn om het burencontact
in de straat te versterken.
Wanneer u in West woont en hier ook graag gebruik wil maken, neem
dan contact op (06-57291821). Meer informatie vind u op www.liefen-
leeddenhaag.nl

Bloemschikken

Activiteiten 
Aan het Jan van Riebeekplein 90 vindt
u het wijkcentrum Bezuidenhout
West. Elke dag zijn er diverse activitei-
ten. Elke donderdagochtend kunt u
meedoen met Meer Bewegen voor Ou-
deren (MBVO). De ouderen gaan elke
week ieder op hun eigen niveau bewe-
gen. Een enthousiaste docent zorgt
elke week voor andere oefeningen;
daarna is er tijd voor gezelligheid. Wilt
u zelf een activiteit in het wijkcentrum
ontwikkelen? Dat kan!! Neem dan con-
tact op met Jaap de Wit of Helen Baun
070 - 2052550!

Wijkfeest Bezuidenhout-West
Feest Mee, Help Mee! 
Op woensdag 24 april is er een groot wijkfeest in Bezuidenhout-West. Van 13 tot 17 uur
vinden er activiteiten plaats voor jong en oud. Vanaf 14.00 uur komt wethouder Saskia
Bruines het feest officieel openen. Rond 14.30 uur onthult ze een nieuw kunstwerk op de
Schenkkade. Op het Spoorcourt komt een podium met allerlei acts. Meiden uit de wijk
presenteren de wijk-rap, die ze samen hebben geschreven. Wil je zelf aan de slag, dan kun
je in het Van Goghpark terecht voor een schilderworkshop. Ook kun je hier ukulele-les
volgen of zelf een smoothie bij elkaar fietsen. Kijk vervolgens naar het toernooi in de
voetbalkooi of kom bij het Haagse Hopje een internationaal hapje proeven. Kinderen kun-
nen op die dag de nieuwe kabelbaan uitproberen en voor de allerkleinsten is er vermaak
in de Pieter Bothstraat. Alle bewoners van Bezuidenhout-West krijgen voor dit grote feest
een persoonlijke uitnodiging. 
Wil je meehelpen? Geef je dan op in het wijkcentrum, Jan van Riebeekplein 90 bij Helen
Baun of Jaap de Wit. (070 – 2052550)

Op donderdagochtend 7 maart gingen
15 dames in het wijkcentrum voor de
eerste keer bloemschikken. Per deelne-
mer werden twee stukjes gemaakt. Een
voor zichzelf en een voor een buur. Veel
buren werden zodoende letterlijk in de
bloemetjes gezet. U kunt zich opgeven voor de volgende bloem-
schikochtend in het wijkcentrum aan het Jan van Riebeekplein
90, 070 205 2550. Deze is op donderdag 11 april en op donderdag
9 mei tussen 9.30 en 11.30. Neem zelf een snoeischaar mee.

Foto: Linda Ramcharan
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Wilhelmina groeide op binnen de besloten muren van het
woonpaleis, spelend met haar geliefde poppen maar zon-
der leeftijdsgenootjes. Toen ze zes werd, mocht ze van haar
moeder niet naar school, maar kreeg ze privé-onderricht
van Fred Gediking, hoofd van de Gemeenteschool aan de
Haagse Schelpkade. “Kinderlijk, natuurlijk, vriendelijk, zeer
opmerkzaam en opgewekt”, zo typeerde hij haar. Minder
was hij te spreken over de wat al te levendige geest van zijn
pupil. Hij betreurde het dat Wilhelmina een volslagen ge-
brek had aan muzikaliteit en geen gevoel had voor maat en
rijm. “Zingen kan de prinses niet”, was zijn conclusie.
Door de ‘kooisfeer’ waarin Wilhelmina haar jeugd door-
bracht - het privéonderwijs, het strenge protocol aan het
hof en de stijve hofhouding - miste zij de voeling met de
maatschappij. Pas later gaf zij uiting aan haar onbehagen
over deze beslotenheid in haar boek “Eenzaam maar niet
alleen”. 
Als vorstin toonde zij een grote mate van plichtsbesef, ken-
nis van zaken en werkkracht waarmee zij vrijwel alle be-
windslieden imponeerde. Niettemin was Wilhelmina
dikwijls ongeduldig, soms té gedecideerd en té absoluut in
haar oordeel. Ze kon slecht nuanceren en relativeren. Een
eenmaal ingenomen standpunt kon zij moeilijk prijsgeven.
Lees het verhaal in Bezuidenhout Nieuws van april 2017
over de hardnekkige weigering haar naam aan de protes-
tantse kerk in Bezuidenhout te verbinden, ondanks drin-
gende verzoeken van de mensen in dit stadsdeel.

Hoge eisen
Wilhelmina stelde in haar regeringsperiode hoge eisen aan
zichzelf, maar vroeg dat ook van anderen. Waar nodig vond
zij een woord van kritiek op zijn plaats. Tijdens een bezoek
aan nieuwgebouwde huizen in het Noord-Hollandse Mid-
denmeer vroeg de vorstin de burgemeester wat de wonin-
gen kostten en wat de huur was. De burgervader bleef het
antwoord schuldig en informeerde bij zijn ambtenaren.

Wilhelmina, niet op haar mondje gevallen, reageerde op
een toon die voor alle omstanders duidelijk hoorbaar was:
“Burgemeester, zoiets behoort U te weten”.
Gerechtvaardigde kritiek kon de koningin zelf ook aanvaar-
den. Zelfs een terechtwijzing van een burger kon zij waar-
deren. Op een dag fietste zij op de Loolaan in Apeldoorn
naar haar tandarts. “Hee wief, rij toch rechts van de weg”,
hoorde zij achter zich. “Neem mij niet kwalijk”, reageerde
Wilhelmina. Thuisgekomen vertelde zij het voorval in geu-
ren en kleuren aan haar hofdame De Beaufort: “Nou is me
wat overkomen, ik ben daar uitgekafferd door een van mijn
onderdanen”. Ze genoot van zo’n voorval, waarbij ze niet de
koningin was, maar gewoon een dame op de fiets en die
mocht best eens een standje krijgen.

Wilhelmina, wilskrachtige koningin 
die niet kon zingen

Als jonge dochter van koningin-moeder Emma reed prinses Wilhelmina, geboren op 31 augustus 1881,
samen met haar hofdame mevrouw De Savornin Lohman in een auto langs Hotel des Indes op het Lange
Voorhout. “Wat voor mensen komen daar?’’, vroeg zij. Een beetje verlegen met deze vraag antwoordde
de ‘dame du palais’: ”Allemaal deftige mensen”. “Nu”, concludeerde Wilhelmina, “dan horen wij er niet
thuis”. Ofschoon Wilhelmina door haar afkomst en later in haar positie als vorstin in de hoogste kringen
verkeerde, bleef zij haar voorliefde voor eenvoud tonen in het contact met de burgers en het personeel
op Paleis het Loo, waar ze het liefst verbleef.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

Wilhelmina was dol op paardrijden in de natuur. Hier uitgebeeld
naar een foto uit haar jonge jaren.

Tijdens de wederopbouw van Bezuidenhout na het bombardement van maart 1945 werd
het voormalige stratenplan gewijzigd, waar mogelijk met handhaving van de namen. Zo
kregen de Helenastraat, Paulinastraat en Mariastraat een andere plek, maar zij dragen
nog steeds de tweede, derde en vierde voornaam van Wilhelmina, de overgrootmoeder
van Koning Willlem-Alexander.



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

Wat houdt de nieuwe tariefstructuur in? Buurauto introdu-
ceert drie verschillende tarieven. Eén voor gemiddelde, één
voor veelrijders en één voor incidentele rijders. Ook is er
een gering bedrag per tijdseenheid. Daardoor is er sprake
van een scherp kilometertarief. Je betaalt per tariefgroep
een vast maandbedrag naast een kilometer- en tijdtarief.
Het kilometer- en tijdtarief betaal je per rit via de ver-
nieuwde app. Door tijd nu ook mee te wegen zal een auto
sneller beschikbaar komen voor andere deelnemers. Een
hele dag de auto reserveren en er maar even mee rijden is
weliswaar nog mogelijk, maar kost natuurlijk relatief meer.
Meer info: www.buurauto.nl

Vanaf half maart tot eind 2019 is er in Den Haag een proef met deelfiet-
sen en deelscooters. Er zijn vier bedrijven die de deelfietsen en deelscoo-
ters aanbieden: GoAbout, Mobike, Felyx en HTM. Go About gebruikt
maximaal 150 fietsen in de binnenstad, het Beatrixkwartier en de Binck-
horst. Mobike gebruikt maximaal 500 fietsen in de binnenstad en het
Beatrixkwartier. Felyx start begin april 2019 met maximaal 200 elektri-
sche scooters in het gebied van de binnenstad naar Scheveningen. HTM
start in mei 2019 met maximaal 500 fietsen en richt zich op haltes van
het openbaar vervoer. Als je een deelfiets of elektrische deelscooter ge-
bruikt, draag je bij aan een beter milieu. En gebruik je altijd een goede
fiets. Meer weten en links naar de deelnemende bedrijven, ga naar
www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/start-proef-met-
deelfietsen.htm .

Klimaatadaptie? Energietransitie? Opwar-
ming van de aarde? Duurzaamheid is niet
alleen voorbehouden aan de ‘grote men-
sen’. Kinderen zijn er ook mee bezig. Zo be-
steden scholen steeds vaker aandacht aan

dit onderwerp tijdens lessen, haken kin-
derseries in op het thema en gaan scholie-
ren inmiddels staken voor een beter
milieu.

Op zaterdag 30 maart was in Zapplive de
aftrap van Zapp Your Planet: Power Check!
Het initiatief waarmee NPO Zapp kinderen
dit jaar in actie wil laten komen voor een
beter klimaat. Bij Zapp Your Planet kunnen
kinderen door middel van acht Power
Checks ervaren hoe simpel het is om zelf
energie te besparen en daarmee een posi-

tieve invloed te hebben op ons klimaat.
Download de NPO Zapp-app (gratis in de
Google Play Store en App Store) waar acht
Power Checks staan die je kunt doen.

Tijdens de Zapp Your Planet Dag op zater-
dag 18 mei wordt bekend gemaakt hoe-
veel Power Checks we met z'n allen
hebben gedaan. Op de website zappyour-
planet.nl vinden kinderen daarnaast ook
nog eens diverse tips om zelf duurzame
keuzes te maken.

Flexibele tarieven voor elektrische deelauto Bezuidenhout

Acht Power Checks voor kinderen

De buurauto is de elektrische deelauto voor Bezuidenhout. Inmiddels hebben Bezuidenhouters
dit concept getest en is een aantal ervan klant geworden. Onlangs heeft Buurauto de tariefstruc-
tuur aangepast zodat er nog meer bewoners instappen. De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout,
initiatiefnemer van deze elektrische deelauto voor onze wijk, heeft dat bij Buurauto bepleit. 

Elektrische deelauto aan de laadpaal in de Theresiastraat bij het
Spaarwaterveld. (foto: werkgroep Duurzaam Bezuidenhout)

(Advertorial)

Deelfietsen en –scooter bij de Hofvijver. 
Foto: Gemeente Den Haag/Valerie Kuypers

De presentatoren van Zapp Your Planet.

Stap ook over op elektrische 
deelfiets en deelscooter



C

D
PZ

 2
01

6

Ongewenste graffiti ontsiert uw huis en de straat ziet er 

rommelig uit. De gemeente laat het gratis verwĳderen.  

U hoeft het alleen maar te melden. Hoe eerder u het 

meldt, hoe kleiner de kans dat er meer graffiti bĳ komt!

Meld graffiti
Kĳk op de website voor de voorwaarden of  

neem contact op met Meldpunt Graffiti:  

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename,  

veilige en schone plek om in te wonen, werken en leven.

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

      

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

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

Dierenzorg ‘Haagse Hout’
Hondenuitlaatdienst

&
Kattenzorg aan huis

Bel voor meer informatie naar: 
Lotte: 06-820 466 10 - Piet: 06-504 356 70

voor het begeleiden van kinderfeestjes

Aanmelden: bezuidenhut@bezuidenhout.nl

Vrijwilligers gevraagd 

bezuidenhut

TUINHULP aangeboden
Voor werkzaamheden in kleine tuin 
of terras of moestuin!
Petra - Tel. 06-270 765 17

Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

Andijviestamppot (goud)
Hachee (goud)
Tomaten Groentesoep (goud)
Gerookte Zalmsalade (goud)
Pulled chicken schotel (goud met ster)
Sauzijzenbroodje (goud met ster)
Erwtensoep (goud met ster)

Traiteurslagerij Ammerlaan
Gewonnen prijzen voor de volgende gerechten
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Short
� � � This year the third edition of Music in Bezuiden-
hout takes place at the Bezuidenhut on the Spaarwater-
veld. A free series of concerts for residents of
Bezuidenhout, performed by musicians with a band with
our neighborhood. Six Sunday afternoons with jazz,
chamber music and songs on the terrace at the Spaarwa-
terveld. The dates are known, the programming will fol-
low shortly. The concerts take place on Sundays 26 May,
9 June, 23 June, 7 July, 8 September and 22 September.
They always start at 2 p.m. and last until around 3:15 p.m.
The concerts are free of charge. More information:
www.bezuidenhout.nl/muziek.

� � � Staatsbosbeheer has transformed a footpath in the
Haagse Bos into a recreational cycle path. That is a long-
held wish of many forest visitors. This new cycle path
makes the popular Robin Hood play forest and the picnic
area on the Walter Boerweide accessible by bicycle.
Thanks to this adjustment, an east-west connection is
available at Boslaan. Pedestrians are also welcome on a
recreational cycle path. Cyclists are requested to adjust
the speed and to give pedestrians priority. The traffic
sign "recreational cycle path" will be given a bottom sign
with the text "note: pedestrians".

� � � The Christus Triumfator church on the corner of the
Juliana van Stolberglaan and the Laan van NOI is organi-
zing a bazar on Saturday 11 May: a flea market with all
kinds of things from CDs to clothing and curiosities. Ca-
tering is also available in the form of coffee with pa-
stries, sandwiches, soup and herring. For enthusiasts
there is the possibility to make an insect hotel from recy-
cled material. The bazar is open from 10 a.m. to 3 p.m.

� � � In the months of June and July, Stichting KunstVer-
bind will do an art project together with Cato Bezuiden-
hout and Nutsschool Bezuidenhout. During this project,
elderly and young people meet each other four times
and together they create a work of art. In addition to re-
sidents of Cato Bezuidenhout, we also want to involve el-
derly people from Bezuidenhout living independently in
the project. The project takes place in Cato Bezuidenhout
on the Bezuidenhoutseweg on Friday 14, 21 and 28 June
and 5 July each from 1 p.m. to 2.30 p.m.

For more news check 
www.bezuidenhout.nl
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EXPATSThe Royal Ten

A common sight in our neighbourhood is that of
eager runners heading off to train in the Haagse
Bos and surrounding natural areas. In January and
February you often see people training for the CPC
race, which unfortunately was cancelled this year
due to bad weather.

However, at the end of May a local 10Km race will
be held- The Royal Ten, celebrating its 23rd edition
this year. Previously the race, the Fit Ten Miles, was
held in the Houtrust area, but once The Hague
Road Runners took over the organisation in 1997,
the location moved to Bezuidenhout. Originally
the route started and finished on the Malieveld,
but the busy events calendar in the city meant a
move initially to the SER building and more re-
cently to the Beatrixkwartier. The route takes in
many of the roads in Bezuidenhout as well as the
Haagse Bos. As the name suggests, the race has a
distinct royal connection, with a run past the offi-
cial residence of the King and his family ‘Paleis
Huis Ten Bosch’.

The race is open to runners of all athletic levels.
Edwin Kiprop from Kenya set the course record in
2014 with an impressive time of 28.07 and the fas-
test female runner, Nadin Ejjafini completed the
10K in an equally inspiring 32.17 in 2011.
The organisers are quick to point out that the race
is for everybody, the youngest participant registe-
red so far this year is 3 years old and the oldest 88!
People who complete the course all feel a sense of
satisfaction when they cross the finish line and re-
ceive their medal. A children’s race of 1.5 km, starts
the day’s events at 12:15. Many local schools en-
courage participation and the children enjoy run-
ning in their own neighbourhood. There is also a
Business run, with many local companies sending
teams to compete. One idea in development is an
Embassy Championship, for representatives from
the many embassies to compete against each
other during The Royal Ten race.
It is still possible to sign up to take part on 26th
May through the website www.royalten.nl. There
is a lot of work that goes into organising this
event and volunteers are always welcome with
manning the drink stalls, directing runners and
traffic, handing out medals and more. Expat vol-
unteers are very welcome and you can contact the
team via email: vrijwilligers@royalten.nl. 
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