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Grote zorgen over
Duizenden nieuwe bewoners in flats tot een hoogte van 125 meter. Bezuidenhouters reageren geschrokken
op plannen voor nieuwbouw bij station NOI, op de plek van het voormalige ministerie van Sociale Zaken.

Tekst: John Hermse

“Horizonvervuiling. Dit is toch geen New York?”
“Wat wordt de parkeerdruk in Bezuidenhout? Het is nu al een ramp.”
“Fijn dat er extra woonruimte komt, maar dit mag geen (over)last
zijn voor de rest van de omgeving.”
“Het wordt nog drukker op de Laan van NOI/Schenkkade.”

Zomaar wat reacties van de bijna 300 bezoekers van twee
inloopavonden in het voormalige ministerie van Sociale
Zaken over de plannen voor de AnnA: het complex van rond
de 2000 woningen en ook nog kantoren dat ontwikkelaars
MRP Development en Vorm Ontwikkeling er neer willen
zetten. Zo’n 4500 mensen komen er wonen en werken.
De gemoederen liepen hoog op, schrijven de projectontwikkelaars in het verslag van de inloopavonden dat ze rondstuurden. Ze noteerden lof voor het aanbod van nieuwe
woningen: van studio’s voor studenten tot middensegment
huur- en koopwoningen en ook 30 procent sociale woning-
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bouw; de aandacht voor groen en de betere verbinding tussen station en wijk. Maar er klonk ook veel kritiek.
Letterlijk grootste steen des aanstoots was de hoogte van
de torens die er komen te staan: de meeste gebouwen worden maximaal 75 meter, maar de twee hoogste steken daar
met hun 125 meter nog fors bovenuit. Bezuidenhouters zitten er niet op te wachten van twee kanten te worden ingesloten door hoge gebouwen, want ook aan de kant van het
station rukt de hoogbouw op. “Onacceptabel”, klonk het
zelfs. In een eerste reactie stellen de bouwers dat de
hoogte aansluit bij het Beatrixkwartier even verderop.

dreigende hoogbouw

“Door te kiezen voor slankere, hogere torens is de impact
op schaduwwerking kleiner dan met plompere iets lagere
torens.” Onderzoek wijst volgens de ontwikkelaars uit dat
ongeveer twintig adressen in de huidige plannen niet voldoen aan de Haagse normen voor zon, maar daarvan hebben er een aantal nu ook al weinig zon.
Nog een heet hangijzer: het tekort aan parkeerplaatsen in
Bezuidenhout. In de nieuwe AnnA komt er mogelijk geen
parkeerruimte bij. Van de totale ruimte is de helft voor deelauto’s. Verder stappen de bewoners op de fiets of pakken
tram, bus of trein, is het uitgangspunt. AnnA-bewoners krijgen geen parkeervergunning voor de wijk. “Wonen of werken in AnnA betekent kiezen voor wonen of werken zonder
eigen auto”, schrijven de ontwikkelaars. Niet echt realistisch, als er 4500 mensen gaan wonen en werken, klonk het
op de inloopavonden. De ontwikkelaars geven aan dat de
AnnA gericht is op bewoners die stedelijk willen leven dicht
bij OV-voorzieningen. Ook winkels en horeca en andere
voorzieningen moeten niet al te veel verkeer gaan trekken.
Er komen sowieso niet te veel winkels om de middenstand
aan de Theresiastraat en het Julianaplein in Voorburg te
ontzien. Wel is er plaats voor winkels voor dagelijkse producten, zoals een bakker of een gespecialiseerde super-

markt, en denken de ontwikkelaars aan diensten waaraan
bewoners van de AnnA direct behoefte kunnen hebben,
zoals pakketdiensten, een wasserette, fietsenmaker of een
stomerij.
Bewoners vrezen met de komst van duizenden nieuwe
buurgenoten dat het nog meer dringen wordt in de wijk,
bijvoorbeeld op de scholen. MRP en Vorm willen hun best
doen om binnen de AnnA ruimte voor voorzieningen te vinden, zoals zorg, speelplekken, wellicht in combinatie met
een BSO. Verder wordt gedacht aan culturele en maatschappelijke voorzieningen, waarvoor de wijk ideeën kan
aanleveren. De plannen zijn dus nog niet af. Een zogeheten
plangroep van belanghebbenden verzamelt wensen over
bouwhoogte, verkeer en voorzieningen voor de AnnA en
speelt de bevindingen door aan de gemeente, die dan weer
aangeeft hoe de ontwikkelaars verder kunnen met hun ontwerp.
Volgens PvdA en Haagse Stadspartij loopt de gemeente te
hard van stapel. Eerst zou de gemeente moeten komen met
een nieuwe visie op de ontwikkeling van het gebied, vinden
deze partijen in de gemeenteraad. En daar zou de buurt
dan ook zijn zegje over moeten doen. “Bewoners (-organisaties) zijn tot op heden nauwelijks betrokken bij de planvorming.”

Bezuidenhout nieuws JUNI 2019

5

bezuidenhut Speel-O-Theek

KIOSK

Kwaliteit
wint
altijd!

Wij verkopen
de beste
kwaliteit
bloemen!

Vrijwilliger worden?
Meer informatie over de Speel-O-Theek op internet:

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

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

https://bezuidenhout.nl/bezuidenhut/speel-o-theek-algemeen/

Op zoek naar een nieuwe wijkvoorzitter
De drie termijnen van voorzitter Jacob Snijders zitten er binnenkort op. Wie wil namens alle bewoners van de
leukste wijk van Den Haag, voortborduren op alle behaalde successen en nieuwe plannen smeden? Omdat het
ongelooflijk veelzijdig werk is, laten we in de komende afleveringen van het Bezuidenhout Nieuws werkgroepleden aan het woord over wat zij doen voor de wijk en hoe zij een nieuwe voorzitter voor zich zien. Deze keer:
Fred Fuit (voorzitter Werkgroep Oost en Werkgroep Verkeer) en John Hermse, redacteur bij het Bezuidenhout
Nieuws.

Tekst: Ingrid van Frankenhuyzen Foto: Koen de Lange
Freds profiel voor de nieuwe ideale voorzitter is:
Fred is een Bezuidenhouter pur sang: hij werd hier geboren en heeft met een korte onderbreking in Scheveningen altijd in de wijk gewoond. Voor zijn pensioen werkte hij bij de politie; ooit
bracht hij rust en orde terug op het Stuyvesantplein dat toen nog wel eens geplaagd werd door
‘brutale gozertjes’. Het mooi en leefbaar maken en houden van Oost is de drijfveer voor zijn vrijwilligerswerk: “Als ik zie dat we nu mooie nieuwe pleinen hebben of een levendig Spaarwaterveld, dan denk ik: ja, hier doen we het voor. Het resultaat dat je samen met de inwoners bereikt.
Dat je gezamenlijk ten strijde trekt tegen de parkeerdruk, dat soort dingen. Het is gezellig, soms
even lastig maar we zorgen ervoor dat we het goed hebben hier”.

Fred Fuit

De nieuwe voorzitter
Freds profiel voor de nieuwe ideale voorzitter: “Het werk is de afgelopen jaren zo professioneel
geworden dat er echt naar ons geluisterd wordt. Ik zou de bestuurstaken daarom willen verdelen: iemand die de contacten met de gemeente op zich neemt, iemand die de nieuwbouw uit en
te na volgt, etc. Misschien een driemanschap? Er is in onze wijk en in de werkgroepen veel kennis en kunde aanwezig en daar moet een bestuur gebruik van maken. Je moet een verbinder
zijn, vanuit vertrouwen kunnen werken en je moet ook best tegen een stootje kunnen, want je
krijgt als bestuur niet altijd je zin. Dus sociaal en strijdbaar, gezellig en ondernemend als karaktereigenschappen om dat mooie Bezuidenhout die geweldige wijk te laten zijn”.

Johns ideale wijkvoorzitter is:
In het dagelijks leven is John journalist bij Bloomberg, een Engelstalig ‘financieel ANP’, maar
zoals laatst een politicus op het Binnenhof tegen hem zei: ‘Ah, jij bent van Bloomberg en het
Bezuidenhout Nieuws!’ Die politicus woont in het Bezuidenhout en hij leest net als heel de
wijk het Bezuidenhout Nieuws, waarvan John dus redacteur en columnist is. De Groninger
sloot zich 7 jaar geleden als vrijwilliger bij de wijkkrant aan om de wijk en de bewoners beter
te leren kennen. Dat is gelukt want op de redactie horen ze alle verhalen uit de wijk en zoeken ze de bewoners actief op. Het grootste compliment is dat er geklaagd wordt dat het Bezuidenhout Nieuws soms even niet bezorgd is: zozeer zijn mensen gehecht aan hun wijkblad.
Hij noemt het Bezuidenhout dan ook een unieke wijk, een echt ‘stadsdorp’.

John Hermse
Het bestuur van het wijkberaad
is op zoek naar een voorzitter die
goed voor alle Bezuidenhouters
zorgt en echt een eenheid van de
wijk wil maken. Omdat we als
Bezuidenhout inmiddels een partij 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

De nieuwe voorzitter
Johns ideale wijkvoorzitter is, zegt ie, misschien wel een vrouw. “Dat zou ik leuk vinden. In elk
geval wel een allemansvriend, een diplomaat en lobbyist, iemand die met de haarwortels in
de wijk zit. Iemand met een Januskop, dus twee gezichten: je bent ‘volksvertegenwoordiger’
en ‘ambtenaar’ tegelijk, je ziet om naar alle mensen in de wijk maar je moet op het stadhuis
je weg (leren) kennen en ook kritisch durven zijn op alles wat daar op de wijk afkomt. Je moet
goed met mensen om kunnen gaan en tegelijkertijd ook grenzen kunnen stellen. Het belang
van de wijk dienen en ook het belang van heel Den Haag niet uit het oog verliezen. Behouden
wat goed is en met open vizier meehelpen om nieuwe ideeën van inwoners voor de wijk,
vorm te geven. In het bedrijfsleven krijg je voor zo’n CEO-baan goed betaald: nu is je beloning
dat je de wijk leefbaar maakt. Dat lijkt schraal maar omdat je het samen met alle vrijwilligers
doet, is dat je grootste beloning. Eigenlijk geldt dat voor iedereen die zich ervoor inzet dat Bezuidenhout dat stadsdorp blijft waar het prettig wonen is. Laten we met alle veranderingen
dat unieke van een stadsdorp koesteren. Met een voorzitter voorop ”.
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Restaurant
het Pleidooi

Kom deze zomer genieten
op ons tuinterras!
Theresiastraat 43 - 2593 AA Den Haag

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

Adelheidstraat 87a - 2595 EC Den Haag
T 070 3470965 - E info@hetpleidooi.nl
I www.hetpleidooi.nl
Open maandag tot en met vrijdag voor
lunch en diner

Bedrijvenrubriek

Speelgoedwinkel in de Trees blijft
Het nieuws dat Intertoys failliet was, viel samen met het 45-jarig jubileum van
de zaak aan de Theresiastraat 280 t/m 284. Dat hadden ze zich toch anders
voorgesteld.

Tekst: Esther Nijhoff Foto: Koen de Lange

Sinds 1974 staat het pand bekend als speelgoedwinkel.
Gerrie Bleijenberg is er in 1975 gaan werken, bij zijn ouders.
De zaak maakte toen deel uit van een landelijke keten, de
Speelboom.
Nadat de ouders van Gerrie Bleijenberg verschillende rijwielzaken hebben gehad, begonnen ze de speelgoedzaak.
Gerrie begon zelf als 16-jarige bij V&D op de treinafdeling
en is daarna bij Van Nunenboes op de Grote Markt gaan
werken.
In die periode, waar Intertoys en Bart Smit de grootste
speelgoedketens waren, werd het noodzaak om als zelfstandige samen te gaan werken met collega's uit Den
Haag. Zo ontstond in de jaren ‘90 de Haagse Speelboomgroep. Daar werden door gezamenlijke inkoop goede kortingen verkregen en leuke acties verzonnen.
In 1999 wilde de Speelboom zijn grenzen verleggen; om internationaal meer naamsbekendheid te krijgen werd de
naam omgedoopt in TOP1TOYS. Daar werd de Haagse
Speelboomgroep uiteraard niet vrolijk van. Intertoys kreeg
lucht van de onvrede en ging gesprekken aan met als doel
aansluiting van de Speelboom bij Intertoys. Gerrie Bleijenberg heeft daar best moeite mee gehad. Maar hij besefte
dat je open moet staan voor nieuwe ontwikkelingen. De
Haagse Speelboomgroep sloot zich aan en bedong dat de
winkels zelfstandig mochten blijven en naast Intertoys-artikelen hun eigen collectie konden samenstellen en inkopen.
Intertoys ging recentelijk failliet en maakt een doorstart
onder een nieuwe eigenaar. De winkel in de Theresiastraat
blijft maar Bleijenberg en de nieuwe eigenaar van Intertoys
konden het niet eens worden over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en er werd besloten om samen met
collega’s uit de Apeldoornselaan en de Weimarstraat weer
terug te gaan naar de Speelboomgroep, maar nu onder de
nieuwe naam TOP1TOYS die onderdeel uitmaakt van speelgoedimporteur Otto Simon.
Gerrie en zijn zoon Rob, die de zaak nu grotendeels runt en
de meeste inkopen doet, houden het recht om zelf leuk en
actueel speelgoed in te kopen. Diny, het nichtje van de exvrouw van Gerrie die ook al meer dan 25 jaar deel uit maakt
van het vaste personeel, en Sandra blijven ook. De opluchting bij de bewoners van Bezuidenhout is groot, nu de winkel definitief open blijft.
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Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

Geachte dierenvriend,
Sinds 1935 verzorgen wij de begrafenissen van
huisdieren.Later werd het mogelijk om huisdieren te
cremeren; ook in Den Haag.

Het crematorium is op werkdagen geopend van 9.00 uur
tot 21.00 uur. Zaterdag, zondag en op feestdagen van
14.00 uur tot 18.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak.

Ons crematorium onderscheidt zich door een huiselijke
sfeer. Door onze ruime openingstijden zijn wij in staat een
goede service te verlenen.

De as wordt door ons regelmatig over zee verstrooid.
Bij individuele crematie kunt u de bestemming van de as
zelf bepalen. U kunt de as een vaste plek geven in een
door u gekozen urn, of de as zelf verstrooien.
U krijgt de as dan mee in een asbus.

Met uw persoonlijke wensen houden wij rekening en bieden
u de gelegenheid om op een waardige manier afscheid te
nemen van uw huisdier.
Indien u niet in staat bent uw huisdier zelf te brengen,
kunnen wij voor vervoer zorgen, zowel bij u thuis als
vanaf de dierenarts.

Voor informatie:
Adres: Orionstraat 8 - 2516 AS Den Haag (Binckhorst)
Voor afspraken en informatie zijn wij 24 uur per
dag telefonisch bereikbaar op: (070) 382 55 00
www.haaglandencrematorium.nl

Aanbouw
Verbouw
Restauratie
Renovatie
Onderhoud
Schilderwerk
Gemiddelde beoordeling

9.2/10
Gemiddelde uit 31 beoordelingen

www.alexandriabv.nl

WAAKS!
Tekst: Peter Hoogeveen
Hondenbezitters lopen vaak buiten en zijn zo de ogen en oren
van de buurt. U herkent vaak sneller dan andere bewoners afwijkende omstandigheden. Met het project WAAKS! benadert de gemeente Den Haag hondenbezitters met de vraag of ze verdachte
of risicovolle situaties aan gemeente of politie door willen geven.
Het doel van uw inzetbaarheid als hondenbezitter, is oplettend te
zijn wat er in uw leefomgeving anders is dan normaal. Denk hierbij aan leefbaarheidszaken zoals kapotte straatverlichting, losliggende tegels, afval op vreemde plaatsen. Maar ook voertuigen
die lang niet zijn verplaatst waardoor het groen door de velgen is
gaan groeien. Tegenwoordig zijn de lachgaspatronen erg populair
bij de jeugd. De vindplaats van deze patronen geeft vaak een samenkomst van jeugd aan.
Als u hieraan mee wilt doen verplicht het u tot niets! U bepaalt
zelf of u melding wilt doen van wat u ziet. U bent niet verplicht
enige verantwoording af te leggen. Eenvoudige hulpmiddelen
zoals een app geven u de gelegenheid om melding te doen zoals
de app Buiten Beter. U krijgt tijdens een algemene ontmoeting
met andere deelnemers nog uitgelegd wat nou de bedoeling is
van WAAKS!
Het begrip WAAKS! is niet nieuw, daarom is het idee denk ik dan
ook makkelijk uit te voeren. De wijkagenten dragen dan ook een
steentje bij om geïnteresseerden zich aan te laten melden. U kunt
dat doen bij Bibi Hageman van Voorwelzijn. Haar mailadres is:
B.Hageman@voorwelzijn.nl

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

Inmiddels hebben zich ongeveer 15 personen aangemeld. Uitbreiding zou wenselijk zijn omdat dat dan de spreiding vergroot. Primair willen wij WAAKS! opstarten in Bezuidenhout-West. Indien
er meer geïnteresseerden zijn in de andere delen van Bezuidenhout, houden we daar zeker rekening mee.
Om deel te nemen in het ontwikkelen van dit plan, wordt u uitgenodigd om tijdens een creatieve avond mee te denken, om een
leuk logo te ontwerpen en aan te geven wat voor u zo belangrijk
is in uw wijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het project uiterlijk oktober 2019 gaat starten. Dit gaat gepaard met de landelijk campagne ‘Donkere Dagen Offensief’.
We hebben alvast wel een slogan bedacht:
Leefbaarheid verbeteren = veiligheid vergroten!

Festival “De beleving”
Tekst: Carel Wiemers

Het park Vlaskamp in Mariahoeve wordt op zaterdag 14 september onder de naam “De beleving in
het Haagse Hout” omgetoverd tot een cultureel
festival met muziek van uiteenlopende aard, theater, dans, circus, allerlei verhalen, kunst en workshops.
Het wordt een manifestatie voor en door Bezuidenhout, Benoordenhout, Mariahoeve en Marlot.
Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Bewoners van genoemde wijken mogen meedenken,
meedoen en meehelpen aan de uitvoering ervan.
Nadere Informatie kan men inwinnen bij Nicole
Mekel, die het organiseert, via 06-26668727 of op
www.festivaldebeleving.nl. De voorgaande culturele festivals op 20 oktober 2017 en 20 september
2018 in het Haagse Bos waren, zo vertelde Nicole
Mekel, “Een groot succes”.

Het cultureel evenement zoals dat vorig jaar plaatsvond in het Haagse Bos.
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Uitlaatservice voor uw hond
Zoekt u een betrouwbare uitlaatservice voor uw
honden de omgeving van Bezuidenhout?

Edith Pedicure

Bel Lenny 06-45021083 - www.lenny-dogservice.nl

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

Dagopvang en
buitenschoolse opvang
Avonturen beleven,
themagericht met
verschillende activiteiten
Ervaren medewerkers met
liefde voor de kinderen
Ontwikkelingsgerichte
activiteiten zoals
muziekles, dansen en
babymassage
Gezonde voeding met
aanbod warme maaltijden

www.zokinderopvang.nl
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Meer inform ?
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e
e
Maak online
l
e
b
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9
9
06 15 58 79

…en nog zoveel meer!
Zo aan de van der Wyckstraat
Van der Wyckstraat 12
2593 XB Den Haag

Restaurant, Afhaal, Catering

Geniet van de echte smaak
van de indonesische keuken
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

makelaars & taxateurs

uw huis,
onze zorg!
+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl

Speel-O-Theek is verhuisd naar
de Bezuidenhut
Jarenlang was de Speel-O-Theek te
vinden bij het CJG, het consultatiebureau. Eerst aan de Koningin Sophiestraat en de afgelopen twee jaar op
de eerste verdieping van het CJG aan
de De Carpentierstraat. Nu is de SpeelO-Theek verhuisd naar de Bezuidenhut. Lucy Coenen, vrijwilliger en één
van de dragende krachten achter de
Speel-O-Theek, is daar erg blij mee.

Tekst: Mark Hoogland Foto: Robert Boer
Wat is de Speel-O-Theek eigenlijk? Coenen legt uit: “Boeken
leen je bij de bibliotheek, speelgoed bij de Speel-O-Theek.
Voor € 20,- per jaar mag je per keer dat je langskomt
4 stuks speelgoed lenen voor drie weken. En je hebt de mogelijkheid om dat met nog eens 3 weken te verlengen. De
Speel-O-Theek draait volledig op vrijwilligers. Wij lenen het
speelgoed uit, nemen het in, verzorgen het en houden de
administratie ervan goed bij. Wij kunnen ons volledig bedruipen en zijn niet afhankelijk van een organisatie. Wel
van een locatie. En hoe leuk is het dat wij nu op woensdagen vrijdagochtend van 9.30-11.30 uur open zijn op een plek
waar veel kinderen komen spelen!”
“Onze vorige locatie voldeed niet aan onze wensen. In een
toevallig gesprek met het Wijkberaad bleek dat wij wel
naar de Bezuidenhut mochten. Met als mededeling ‘Als jullie ja zeggen, dan moet je het zelf organiseren. Jullie zijn
van harte welkom.’ En toen heb ik direct ja gezegd”, vertelt
een enthousiaste Coenen. Die spontane actie van Coenen
heeft haar wel een slapeloze nacht bezorgd, want ja, waar
begin je aan. “Maar, het moet gezegd worden, samen met
de vrijwilligers, het Wijkberaad en de beheerder van de Bezuidenhut waren we er snel uit en hebben we goede afspraken gemaakt. En de verhuizing verliep eigenlijk ook
heel grappig. Ik had een auto vol met dozen speelgoed en
keek ertegenop om alles daar weer uit te laden. Maar zie
daar op het veld: sportende scholieren van het Mondriaan.

En ik dacht, ik waag het erop. Resultaat is dat zij als sportoefening in een verhuistreintje alle dozen naar binnen hebben gebracht”.
De Speel-O-Theek voorziet in een behoefte. Koenen: ‘Steeds
meer mensen willen minder spullen zelf hebben, maar wel
weer leuk speelgoed voor de kinderen. Dan is lenen een
mooie oplossing. Maar ook grootouders die hun kleinkinderen over de vloer krijgen zijn van harte welkom. Iedere keer
kunnen zij ander speelgoed neerzetten voor de kinderen. En
wij kunnen iedereen van leuk advies voorzien over speelgoed. Wij horen namelijk zo veel verhalen van ouders en
kinderen over wat wel leuk is om mee te spelen en wat
minder aanslaat. Hopelijk leidt onze nieuwe locatie tot
meer leden en misschien ook meer vrijwilligers. Dat laatste
zou fijn zijn, want dan kunnen we misschien vaker of langer
open, bijvoorbeeld ook in de schoolvakanties. Dat is wel een
vurige wens, want niet iedereen is dan op vakantie”.
Meer informatie over de Speel-O-Theek op internet:
https://bezuidenhout.nl/bezuidenhut/speel-o-theek-algemeen/
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Rug, nek en
schoudermassage
45 minuten € 40,-

Theresiastraat 84
2593 AR Den Haag
Shellac verwĳderen

Ingang Dokkoonspa

Manicure

Openingstijden: di t/m zat

Manicure met lakken

10.00 tot 19.00 uur

Pedicure
Spa pedicure

Theresiastraat 84
2593 AR Den Haag
T +31 645 194 49 50

E dokkoonspa@gmail.com

T +31 627 181 289

W www.dokkoonspa.nl

F Songkran Thai Spa Pedicure

Traiteurslagerij Ammerlaan
DE BARBECUE
SPECIALIST VAN
HET BEZUIDENHOUT
Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR Den Haag
070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

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

Kort

Big Apple Bezuidenhout

Zaterdag 13 juli vindt het Bezuidenhoutse Kampioenschap Voetbal plaats in
het koningin Sophiepark. Jongens en meisjes van 4 t/m 12 jaar uit de omgeving zijn
van harte welkom. Inschrijven kan per persoon of per team (5 spelers) via de site sophiepark.nl. Het toernooi begnt om 12.30
uur en eindigt om 18.00 uur, Inclusief prijsuitreiking.

■■■

BUURMAN JOHN

Je zou haast denken dat de bedenkers van de straatnamen in Bezuidenhout-Oost een vooruitziende blik hadden. Ze vernoemden een
van de langere straten naar de man die bijna twintig jaar de baas
was in het zeventiende-eeuwse Nieuw-Amsterdam, het huidige
New York: Peter Stuyvesant. Mocht deze gouverneur na een reis met
de tijdmachine en een ritje met tram 6 in pakweg 2030 op het naar
hem genoemde plein belanden en dan door zijn straat richting de
Laan van Nieuw Oost-Indië wandelen, dan zou hem zomaar het gevoel kunnen bekruipen weer helemaal thuis te zijn: in Manhattan.
Boven de twee- of drie lagen van de oude huizen van Bezuidenhout
zijn dan een stel wolkenkrabbers uit de grond geschoten die Anna
heten en de plaats van het – vooral achteraf – tamelijk bescheiden
ministerie van Sociale Zaken bij het station Laan van NOI innemen.
Waar zijn straat uitmondt op de Laan van Nieuw Oost-Indië zou
Stuyvesant zijn jas nog eens dicht om zich heen trekken tegen de
kille wind die vanuit de kieren tussen de wolkenkrabbers door de
laan jaagt. Zonlicht hoeft hij niet te verwachten in de massieve
schaduw die de torenflats over dit deel van Bezuidenhout werpen.
Voor hem gaat stapvoets een eindeloze stroom auto’s beide kanten
op. Stuyvesant wil wel eens weten of de straat aan de overkant van
de Laan ook nog naar hem vernoemd was. Maar oversteken is er op
deze plek echt niet bij! Als je dan van je wijk een echt Manhattan wil
maken, leg dan ook meteen een metro aan, schiet door zijn hoofd.
Take the A-train to NOI.
Gelukkig weet hij even verderop bij een kruispunt een zebrapad te
vinden, al valt het nog niet mee om daar te komen tussen de auto’s
die overal dubbeldik geparkeerd staan. Aan de overkant wacht hem
een teleurstelling: de kade die daar langs een drooggevallen beek
loopt, draagt niet zijn naam. En het restaurant dat hij al vanaf de
overkant van de straat had gezien staat leeg, net als de huizen langs
de kade. Stuk voor stuk dichtgetimmerd: klaar voor de sloop. Ervoor
staat een groot bord met glanzende plaatjes van nog meer wolkenkrabbers, die pal tegenover hun voorgangers gaan verrijzen. Central
Innovatie District? Anna II? Het zegt Stuyvesant niks. Geen Central
Park. Maar wat ziet hij daar op een verkeersbord? World Trade Centre! Gewoon even rechtdoor lopen. In Big Apple Bezuidenhout voelt
Stuyvesant zich helemaal thuis.

OOG VOOR DETAIL

Het kunstwerk uit de vorige opgave
is te vinden in de binnentuin van
het, Centre Court gelegen aan de
Juliana van Stolberglaan/hoek
Louise Henriëttestraat. Het bleek,
gezien het aantal inzendingen, best
een moeilijke vraag. De winnaar
van de boekenbon van Primera in
de Theresiastraat is geworden:
Marius Koster. De bon kan worden
opgehaald in het wijk- en dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25.

De werkgroep muziek organiseert
ook dit jaar zomerconcerten op het terras
van de Bezuidenhut op het Spaarwaterveld.
Bij het eerste ootreden op 26 mei waren 60
enthousiastelingen aanwezig. Op zondag 9
juni treedt gitarist gitarist Robby Alberga
op. Meer optredens op de zondagen 23 juni
(trio Beijersbergen), 7 juli (Background
Gents Duo), 8 september (Mama Waan) en
22 september (Woodstreet Big Band). Alle
concerten duren van 14.00 uur tot 15.15 uur.
De toegang is gratis.

■■■

Agenda bibliotheek Haagse Hout.
Maandag 1 juli: filmavond Intouchables
(17.30 uur), woensdag 3 juli: workshop zorgverzekering (09.00 uur), donderdag 25 juli:
zomeratelier 'schrijven met een ganzenveer'
(14.30 uur), woensdag 31 juli: Hallo Rembrandt! (13.45 uur). Nadere info: www.bibliotheekdenhaag.nl.

■■■

Voor meer actuele informatie:
www.bezuidenhout.nl

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.
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Herdenking Japanse capitulatie

Waarom hangt ook in
op 15 augustus?
Tekst: Esther Nijhoff Foto’s: Koen de Lange
Veel mensen zullen zich dit afvragen en sommige Indische Nederlanders kunnen zich hieraan storen.
Waarom is de Tweede Wereldoorlog zo bekend en waarom kent men de capitulatie van Japan niet? Die
wordt toch ook besproken tijdens de geschiedenislessen op school? Maar niet heel expliciet, weet ik uit
eigen ervaring. En als ik eerlijk ben, was ik daar in die leeftijd ook niet erg mee bezig.

Het Indisch monument aan
de Waterpartij, waar jaarlijks
de nationale herdenking
plaatsvindt.

Wel kan ik me nog goed herinneren dat wij op de lagere
school een keer met de hele klas naar de Waalsdorpervlakte zijn gelopen. Dat was voor mij destijds indrukwekkend omdat het een uitje met school was, maar vooral heel
belangrijk omdat mijn vader de oorlog heeft meegemaakt.
En met mijn vader nog wel meer vaders en opa's van klasgenoten. Daarom is mijn generatie zich wat meer bewust
van de Tweede Wereldoorlog, want door die directe ervaringen leefde het ook meer. Des te moeilijker is het voor Indische Nederlanders te begrijpen dat er zo weinig
bekendheid is rondom 15 augustus 1945.
Mijn vader sprak weinig over de oorlog, en mijn moeder is
in 1945 geboren dus wat zij weet zijn de verhalen van haar
ouders. Maar ook haar ouders spraken weinig over wat er
gebeurd was. Je ging verder met je leven, dat werd ook van
hen verwacht in Nederland; je hield je gedeisd en je sprak
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niet over dat verleden zodat je in Nederland een rustig en
onbezorgd bestaan kon opbouwen.
Mijn vader is getrouwd met een meisje uit Indonesië, geboren in Bandung, Nederlands-Indië. Op 8-jarige leeftijd is zij
met haar ouders naar Nederland gekomen. Mijn moeder
vertelde vroeger vaak over wat zij nog wist, als kind van 8
jaar, hoe het was, drie weken op een boot reizen naar Nederland. Eenmaal aangekomen in Nederland kwamen zij
terecht in Markelo, in de winter, zonder winterkleding in
een soort houten vakantiehuisje met een kacheltje. In die
tijd hadden we nog van die bitterkoude winters. Er werden
wel dekens en dergelijke uitgedeeld, maar hoe vreemd
moet het zijn geweest in die tijd wanneer je uit de tropen
getrokken werd. Het was namelijk een bittere keus en geen
"aanbieding" om naar Nederland te komen. Het was je
oude leven in Indonesië opgeven en een soort arbeider

onze wijk de vlag uit

15 augustus 1945 - De Japanse keizer Hirohito besluit tot capitulatie, de Tweede Wereldoorlog is
voorbij.

worden onder de Indonesiërs, of alles opgeven en met een
koffer of dekenkist, gevuld met je meest waardevolle spullen op een boot naar Nederland emigreren waar een beter
leven beloofd wordt.
Zoals bij veel mensen die de oorlog direct of indirect hebben meegemaakt, merk je dat er nog heel veel pijn is. Soms
verwerkt maar vaak ook helemaal niet verwerkt. Na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 werd op 17 augustus 1945 de onafhankelijke Indonesische Republiek
uitgeroepen. Indonesische jongeren begonnen wraak te
nemen op de Nederlanders: de Bersiap-periode. Deze periode werd vaak als veel zwaarder ervaren voor Indische Nederlanders en Nederlanders die tijdens de Tweede
Wereldoorlog in Nederlands-Indië gestationeerd waren. Dit
was een oorlog op zich.
Toen mijn moeder bezig was erkenning te verkrijgen voor
wat er gebeurd is, omdat haar vader in een jappenkamp
heeft gezeten, kwam er bij haar ook oud zeer boven. Voor
die erkenning moet je namelijk nogal wat doen. Je hebt ge-

tuigen nodig, die heeft mijn moeder niet meer, en je moet
een gesprek aangaan dat zomaar vijf uur van je dag in beslag kan nemen. De mensen van deze organisatie vragen je
het hemd van het lijf over deze periode van ellende. Je moet
diep in het verleden duiken en dus ook diep in je emoties
zoeken naar antwoorden.
Van alles wat je nog weet van je ouders, vanuit jezelf, willen
ze details weten. Kunt u zich voorstellen hoe het moet zijn
om ellendige ervaringen die je ergens in je hoofd geparkeerd hebt op te rakelen, alleen om een beetje erkenning te
krijgen voor wat er gebeurd is? Deze erkenning houdt in dat
je misschien recht hebt op een vergoeding voor het leed dat
geleden is. Veel Indische Nederlanders hebben dit ook gekregen maar veel ook niet omdat er niet genoeg "bewijs"
kan worden geleverd.
Nu gaat het vaak niet eens meer om die vergoeding maar
veel meer om die erkenning op zich. Het komt ook vaak genoeg voor dat er geen vergoeding of zelfs geen erkenning
gegeven wordt. De eindbeslissing hierover wordt gemaakt
op basis van feitjes en cijfertjes en er wordt niet meer gekeken naar de mens erachter, en dat is heel lastig te verteren.
Mijn moeder heeft gelukkig wel de erkenning gekregen,
wat toch een stukje rust geeft.
Ieder jaar op 15 augustus wordt de capitulatie van Japan
herdacht bij Het Indisch Monument bij de Scheveningse
Bosjes.
Op 4 mei is er ook een dodenherdenking bij het Haags monument voor de gevallen Haagse bewoners, deze kunt u
vinden tegenover Het Indisch Monument.
Wanneer u 15 augustus dus een aantal vlaggen ziet hangen
in onze buurt, weet u waarom.

Het Haagse monument, pal tegenover het Indisch monument.
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Dierenzorg ‘Haagse Hout’
Hondenuitlaatdienst
&
Kattenzorg aan huis
Bel voor meer informatie naar:
Lotte: 06-820 466 10 - Piet: 06-504 356 70

Netten tegen meeuwenplaag
moeten zich bewijzen
Meer dan honderd bewoners van Bezuidenhout hebben netten op hun daken laten aanbrengen als nieuw middel tegen overlast
veroorzakende meeuwen. Ecologen onderzoeken of dat echt helpt tegen de meeuwenplaag.

Tekst: Roeland Gelink

De ecologen Roland-Jan Buijs en Naomi Huig van Buijs Eco Consult beklommen de afgelopen maand een 25-tal Bezuidenhoutse
daken om daar – met behulp van een kooi en een struikeldraad –
broedende meeuwen te vangen en van een gekleurde ring te
voorzien. Door die "enkelband" kunnen de meeuwen voortaan
worden gevolgd en zo kan onder meer worden vastgesteld of dezelfde meeuwen jaarlijks terugkeren om hier te broeden en of zij
ook de dieren zijn die de vuilniszakken openscheuren. Uit het onderzoek moet ook blijken of de meeuwennetten echt helpen om
de dieren de wijk uit te krijgen.
Maatregelen
Met een deel van het wijkbudget is een werkgroep vorig jaar begonnen met maatregelen tegen meeuwen. Nepeieren in nesten,
fluit- en spiegellinten en vliegers op daken bleken allemaal niet te

De aanvliegroute van meeuwen vanuit het zuiden naar het noorden. Door
de Bezuidenhoutse meeuwen te ringen, kan worden vastgesteld of dezelfde meeuwen terugkeren naar onze wijk.

werken. Van het aanbod om (tegen een gereduceerd tarief) netten op het dak te laten aanbrengen, maakten dit jaar 117 wijkbewoners graag gebruik. Dat geldt ook voor de beter tegen
meeuwen opgewassen gele vuilniszakken. Die zijn voor alle bewoners van Bezuidenhout nu zowel in het stadsdeelkantoor als
het wijk- en dienstencentrum gratis verkrijgbaar.
Het onderzoek van Roland-Jan Buijs en Naomi Huig moet duidelijk maken waar de plaaggeesten precies vandaan komen en wat
er echt tegen helpt. Zo weten de ecologen dat meeuwen hun
voedsel vaak op grote afstand van hun broedplaats halen (zie
kaart). Het kleurring-onderzoek kan inzicht geven in waar de
broedende meeuwen uit Bezuidenhout hun voedsel halen. 'En wij
zijn ook benieuwd of de meeuwen die de overlast met vuilniszakken veroorzaken dezelfde meeuwen zijn of van elders komen', vertelt Naomi Huig. Vorig jaar werden Buijs en Huig door de
gemeente al in andere wijken ingezet om meeuwen te ringen en
voorlichting te geven aan Hagenaars die slachtoffer waren van
meeuwenterreur. 'De gemeente wil ook weten welke oplossingen
echt effect hebben. Bezuidenhout wordt in dat verband beschouwd als pilot.'
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Stijl & Traditie Uitvaartzorg
Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.
Dag & Nacht 070 70 70 007 of 06 573 44 442

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

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

Persoonlijk & Warm

Nieuwe stadsdeeldirecteur is een vrouw
met bijzondere hobby’s
Sinds februari heeft het stadsdeel Haagse Hout een nieuwe directeur. Hoogste tijd voor een kennismaking. Wie is Debora Lootsma en wat is haar visie? Een interview met een vrouw die verrassende dingen
doet in haar vrije tijd.

Tekst: Paul van Riel Foto’s: Willem Verheijen

Kunt u iets vertellen over uzelf en over waar u voor staat?
Ik ben 47 jaar en woon in Krimpen aan de IJssel. Heb in vergelijkbare functies acht jaar voor de gemeente Den Haag
gewerkt en daarna elf jaar voor de gemeente Rotterdam.
Onder andere als gebiedsdirecteur Kralingen-Crooswijk,
een vergelijkbare functie met die van stadsdeeldirecteur
Haagse Hout. Ik heb in het verleden ook met asielzoekers
en gedetineerden gewerkt. In Utrecht heb ik culturele antropologie gestudeerd en in Rotterdam bestuurskunde. Ik
ben een generalist die breed kijkt en graag schakelt tussen
theorie en praktijk. Als het nodig is, dan steek ik graag de
handen uit de mouwen. Ik ben twee keer getrouwd, eerst
met een man en nu met een vrouw. Ik heb een dochter van
10 uit mijn eerste huwelijk en heb een co-ouderschap met
mijn ex-man. Ik houd van hardlopen. Ik zou dit jaar de CityPier-City Loop gaan doen, maar die werd vanwege het
slechte weer helaas afgelast. In mijn vrije tijd treed ik wel
op als stand-upcomedian.
Waarom hebt u voor deze baan gekozen? Kende u Haagse
Hout al?
Ik heb vooral voor deze baan gekozen vanwege de inhoud
van het werk en het werken in de wijken samen met mensen. Ik ken Haagse Hout nog niet zo goed, maar mijn eerste indrukken zijn positief. Het stadsdeel is heel gevarieerd,
ruim opgezet met veel groen. Je komt hier allerlei Hagenaars en Hagenezen tegen. Ze zeggen wel niet voor niets:
het is Den Haag in het klein.
Het leuke van deze functie is niet alleen dat je de schakel
bent tussen het stadsdeel en het stadhuis, maar vooral ook
het contact met de bewoners en de afwisseling. De ene
keer spreek ik een bewoner die zich boos maakt over een
losliggende stoeptegel, de andere keer is het overleg op
hoog niveau over de invulling van het miljoenenproject
CID (Central Innovation District). Heel divers dus allemaal.
Zou een stadsdeeldirecteur niet in het stadsdeel of op zijn
minst in de stad Den Haag moeten wonen?
Dat is idealiter ook zo, maar dat hebben ze dan fout gedaan, haha; want ik ga niet verhuizen. Dat is vooral vanwege mijn dochter die op de basisschool zit. Mijn gezin is
belangrijk voor mij, ik wil mijn dochter graag een zo stabiel
mogelijke basis geven, daarom blijf ik in Krimpen wonen
en ben dus een forens. Ik reis meestal met de trein of met
de Randstadrail. Daarnaast fiets ik 1 á 2 keer in de week op
mijn speed pedelec naar het Bezuidenhout.

U hebt diverse functies in Rotterdam en Den Haag gehad.
Ervaart u een verschil in de werkcultuur tussen die twee
steden?
In Rotterdam zijn ze wat directer, meer recht voor zijn raap,
en in Den Haag wat meer weloverwogen, rustiger. Prettig
vind ik dat er hier minder haantjesgedrag is.
Als ik kijk naar uw cv op LinkedIn, zie ik dat u al veel verschillende banen hebt gehad, waarvan sommige niet zo
lang. Hoe lang blijft u in Haagse Hout?
Ik ben geen jobhopper. Die wisselingen kwamen enerzijds
doordat ik relatief snel carrière heb gemaakt, anderzijds
door verschillende reorganisaties die ik heb meegemaakt.
Mijn voorgangster heeft hier zeven jaar gewerkt. Ik hoop
hier toch zeker vijf jaar te blijven. Dat vind ik niet meer dan
passend in een dergelijke functie.
Wat is uw visie op de ontwikkelingen in de wijk en verschilt die van die van uw voorgangster Lilianne Blankwaard?
Dat laatste vind ik lastig om aan te geven, dat kun je beter
aan mijn team vragen of aan het wijkberaad. Ik neem aan
dat men niet een exacte kopie van Lilianne wilde. Ik breng
veel ervaring mee, maar ben er blanco ingestapt en heb nu
nog geen duidelijke visie. Ik wil eerst de bewoners, de ondernemers, de ambtenaren, de vraagstukken en de wijken
en buurten beter leren kennen. Ik lees de dossiers en bouw
mijn netwerk in het stadsdeel op. Het wijkberaad vind ik
heel belangrijk. Participatie van bewoners is er niet voor
spek en bonen. Ik probeer toegankelijk te zijn en maatwerk
te leveren.
(Lees verder op pagina 23)
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De NVM makelaar voor
het vinden van een
een passende woning

De Eerensplein 8 Den Haag
+31 (0)70 30 40 141

www.are.nl

Thomsonlaan 113 Den Haag
+31 (0)70 36 02 922

(Vervolg van pagina 21)

Ik ben een generalist en heb op hoofdlijnen verstand van
sociale, fysieke, veiligheids- en andere vraagstukken.
Hoe kijkt u naar de ontwikkeling van het CID, de grote
woontorens die in de wijk gaan verrijzen? Tast dat het karakter van het Bezuidenhout niet aan?
De gemeente heeft gekozen voor meer woningen in de stad
en dan niet verspreid over de hele stad, maar geconcentreerd in het CID. Dat is een politieke keuze, daar ga ik niet
over. Uiteraard roepen de plannen vragen op bij de bewoners: hoe gaat het met de voorzieningen zoals parkeerplaatsen, scholen, speelplekken etc. nu er zoveel mensen
bijkomen? Prima dat bewoners en het wijkberaad meedenken en hun twijfels en zorgen delen. Mijn rol is te weten
wat er bij de bewoners speelt en dat door te geven aan het
stadhuis. Het Bezuidenhout heeft een actief wijkberaad,
het heeft met de LER (Leefbaarheids Effect Rapportage) een
prachtig en belangrijk instrument.
De basisscholen in de wijk hebben nu al een capaciteitsprobleem, dat zal nog groter worden als straks al de nieuwe
bewoners komen. Hoe gaat u dat aanpakken?
Ik begrijp de zorgen. Met de komst van het CID worden er
ook veel extra leerlingen verwacht. De gemeente heeft een
wettelijke taak om te zorgen voor voldoende en adequate
onderwijshuisvesting. Ik weet dat wethouder Saskia Bruines, die naast stadsdeelwethouder voor Haagse Hout ook
wethouder onderwijs is, druk bezig is met het opstellen van
een integraal huisvestingsplan voor de hele stad. Dit geeft
een beeld van de investeringen in onderwijshuisvesting de
komende tien jaar. Daarbij worden er prognoses gemaakt
van het aantal leerlingen op wijkniveau en een vertaling
daarvan naar het bestaande scholenaanbod. Er wordt ook
gekeken naar de groei en de vervangingsopgave in Haagse
Hout. Schoolbesturen bepalen overigens zelf hoeveel leerlingen ze aannemen. Bij uitbreiding van leerlingaantallen
wordt ook eerst naar leegstaande schoolgebouwen gekeken, want nieuwbouw is een proces van de lange adem.
Kunt u zeggen wat uw politieke kleur is?
Dat vind ik niet relevant. Ik heb wel een politieke kleur,
maar in mijn werk moet ik neutraal zijn. Ik moet omgaan
met mensen van elke politieke gezindte. In mijn werk ben ik
een intermediair, mijn politieke kleur mag daarin geen rol
spelen.
Wat kunnen bewoners, winkeliers en ondernemers zoals
bijv. zzp'ers van u verwachten?
Ik heb in deze afgelopen drie maanden al best veel mensen
gesproken, maar natuurlijk nog lang niet iedereen! De komende tijd wil ik graag nog meer mensen ontmoeten en
spreken om te weten te komen wat voor hen belangrijk is
en dat dan mee te nemen in mijn visie en aanpak. Ik ben
wel iemand die daar de tijd voor neemt. Ik ben een observator.
Een observator die optreedt als stand-upcomedian?
Ja, ik treed zo nu en dan op als Debby Lost, mijn artiestennaam en mijn alter ego. Eigenlijk ben ik van nature een

beetje verlegen. Maar op het podium (en natuurlijk ook in
mijn werk!) sta ik in de spotlights voor grote groepen mensen. Als stand-upcomedian geef ik vanuit het observeren
mijn verwondering en mijn analyses op een humoristische
manier weer. Dat gebeurt trouwens met de nodige zelfspot.
Ik zeg dan bijvoorbeeld: ‘Eigenlijk zou ik wel wat mogen afvallen, ik ben een klein beetje te dik. En ik houd ook gewoon
van dunner. Nou ja, van Döner kebab dan, hahaha’.
Ik heb begrepen dat u ook wat met hebt met straatcultuur
en dat u manager van het stedelijk meldpunt graffiti bent.
Ja, ik houd van cultuur in de breedste zin, niet alleen van
een klassiek concert maar ook van hiphop en Street art. Ik
ben in mijn vrije tijd voorzitter van het bestuur van HIJS (Hiphop In Je Smoel). Bij het meldpunt graffiti kunnen pandeigenaren ongewenste illegale graffiti melden, die dan door
de gemeente wordt verwijderd. Maar er is ook legale graffiti, die vaak best mooi is.

Oh Haagse Hout
Toen bekend werd dat Debora Lootsma de nieuwe stadsdeeldirecteur zou worden van Haagse Hout, werd zij tijdens
een “relatieavond” in december 2018, aan de aanwezige actieve vrijwilligers, bestuursleden van de wijkberaden en medewerkers van het stadsdeelkantoor voorgesteld. Zij bracht
toen, geheel onverwacht een ode aan Haagse Hout, gezongen a capella op de wijs van “Oh Oh Den Haag”. Hier de
tekst van de ode van Debora Lootsma aan Haagse Hout:
Ik zou best nog wel een keertje, in de toekomst, in Haagse
Hout wel willen werken
In Benoorden- of Bezuidenhout, maakt mij niet uit, Mariahoeve of Marlot
Mensen zeggen wel “bekakt” of soms ook “suf”, maar ik
vind Haagse Hout echt helemaal het einde
Ja ik, ik vind het mooi, met bos en park, maar ook echt
stad en steeds meer hip en hot
Oh Haagse Hout, het mooiste stadsdeel van heel de wereld
Vanaf Centraal dwars door ‘t Hout, tot Wassenaar
Oh Haagse Hout, je bent mijn mooie dame en toch ook
mijn stoere kerel
Je bent mijn wereld, want zonder jou hier in m’n leven
voelt alles altijd leeg en koud en naar
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Bezuidenhout-West Nieuws

Buitenspeeldag op woensdagmiddag 12 juni
Zoals elk jaar vindt de Buitenspeeldag plaats op het Hendrick Hamelplantsoen; het duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Dit jaar hebben we veel spelletjes
om te doen. Alle vrijwilligers zijn er klaar voor om er een gezellige en feestelijke dag van te maken. We nodigen alle kinderen uit Bezuidenhout-West
uit om hiernaartoe te komen. Vriendelijk verzoek aan alle autobezitters om
hun auto die dag niet op het Hendrick Hamelplantsoen te parkeren.

Buitenspeeldag van vorig jaar.

Creatief met voedselafval

Heb je organisch of voedsel afval? Geen probleem!
Tekst: Wouter Kersten (TU Delft) in samenwerking met LUC, die onderzoek deden in Bezuidenhout West
Voedselafval en -verspilling kost geld en planeet (voedsel dat wel
wordt verbouwd, getransporteerd, verkocht, maar niet geconsumeerd en dan bij huisvuil belandt). In Nederland gaat het om 30
kg en € 150 per persoon per jaar. Zonde toch?
Ook als er geen GFT in de wijk wordt opgehaald zijn er andere
manieren om voedselafval te verminderen, bijvoorbeeld:
n Iets bewuster inkopen doen van voedsel
(wat, hoeveel, wanneer).
n Stronken van prei, broccoli etc.
kun je schillen en nog gewoon eten.
n Wormenbakken en Bokashi: geur- en reukloos composteren
en mest voor tuin en planten van jezelf of buren
(Compostbakkers)
n Zelf GFT inleveren op steeds meer buurtinleverpunten
(Compostbakkers, kaart)
n Met je buurtgenoten zelf een buurtcomposteer initiatief
beginnen (Compostbakkers)
n No Food Wasted: app die je informeert over voedsel in de
buurt dat tegen houdbaarheidsdatum aanzit en beschikbaar
wordt gesteld (No Food Wasted)
n Receptenzoeker: ingrediënten over? Hier vind je er een
lekker recept bij (receptenzoeker)
n Horeca- of ander organisch bedrijfsafval, zet een cirkel op
(Haagsche Schil)
En dat is nog maar het begin. Veel plezier! Via deze links vindt u
meer informatie:
Compostbakkers: https://decompostbakkers.wordpress.com/ (inclusief kaart met inleverpunten)
No Food Wasted: http://www.nofoodwasted.com/
Receptenzoeker: https://www.voedingscentrum.nl/recepten/receptenzoeker/zoekresultaten.aspx
Haagsche Schil: https://haagsche-schil.nl/about/
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Mozaïekgroep gaat weer aan de slag
In de zomer kunt u ook weer komen kijken in het wijkcentrum.
De mozaïekgroep gaat twee bollen mozaïeken, die we van ziekenhuis Bronovo hebben gekregen. Als u het ook leuk vindt om
te mozaïeken, dan kunt u zich opgeven bij het wijkcentrum aan
de Jan van Riebeekplein 90 bij Helen Baun of Jaap de Wit, tel.
070 2052550.

Tango in wijkcentrum Bezuidenhout-West
In een eerder nummer hebben we u beloofd om meer te vertellen over de tango-les in het wijkcentrum. Avi Avital verzorgt samen met zijn vriendin elke donderdag een
tango-avond onder de naam Mi Bario (mijn wijkje). Avi
begon al op zijn zesde met dansen. Het mooist aan de tango
is de bandoneon, de muziek spreekt direct tot het hart.
Tango is een dans die ter plekke geïmproviseerd wordt met
de bedoeling dat je je partner op zijn voordeligst laat uitkomen. Avi hoopt u te ontmoeten in wijkcentrum Bezuidenhout-West; elke donderdag tussen 18.30 uur en 19.30 is er
gratis les voor wijkbewoners; daarna is het vrij dansen en dit
kost € 5,-.

Bezuidenhout-West Nieuws

Reporters doen verslag van wijkfeest
Reportersgroep Haagse Hout
Al vanaf het begin van dit schooljaar is
de reportersgroep actief en doen de reporters wekelijks allemaal leuke activiteiten. De groep bestaat uit kinderen
van 7 t/m 12 jaar oud, die in en rond de
wijk wonen. Zij leren allerlei leuke dingen omtrent journalistiek en sociale
media. Afgelopen maand heeft het
wijkfeest plaatsgevonden en natuurlijk
waren de reporters erbij om een aantal
aanwezigen te interviewen. Zo is de
stadsdeeldirecteur bevraagd over wat
zij van het wijkfeest vindt en zijn de
meiden van de rapgroep ‘Hartje Den
Haag’ uitgebreid geïnterviewd over hoe
hun optreden is verlopen. Bij de onthulling van de portrettenroute waren de
reporters er als de kippen bij om zo een

aantal ‘portretten’ te bevragen over wat
zij betekenen voor de wijk.
Op de foto ziet u een paar van onze
topreporters, gewapend met camera,
microfoon en notitieboekje, klaar om
op pad te gaan. In de meivakantie zijn
de reporters ook naar het woonzorgcentrum Cato geweest om hier samen
met de bewoners verschillende knutselworkshops te volgen. In het teken
van Koningsdag zijn er onder andere
prachtige kroontjes gemaakt. Op deze
manier vindt er een nauwe betrokkenheid plaats tussen jong en oud.
Deze maand gaan we oefenen met het
maken van een documentaire. Het resultaat zullen we uiteindelijk plaatsen
op YouTube.

Voor ideeën of zelf meedoen, meldt u
bij Laura Collard, e-mailadres: L.Collard@xtra.nl of telefonisch bij 0702052450. Kinderen kunnen zich ook
aanmelden bij Laura.
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Volg ons dan op:

Dak- en thuislozenopvang op de Schenkweg
Zomaar twee krantenberichten uit de Haagse sectie van het Algemeen Dagblad in
de week van 13 mei geven de bewoners van Bezuidenhout-West reden tot zorgen.
Wat was er aan de hand?
In deze week viel het Collegebesluit om de
Dak- en Thuislozenopvang vanuit de Fahrenheitstraat te verkassen naar het nu
door anti-kraak bewoonde kantoorgebouw aan de Schenkweg. Dit besluit
kwam voor de bewoners als een donderslag bij heldere hemel. In dezelfde week
had het bewonersplatform/de klankbordgroep Bezuidenhout-West een reguliere
openbare bewonersvergadering. Vanzelfsprekend ging een groot gedeelte van deze
avond over deze door de bewoners niet
voorziene ontwikkelingen. In de vergadering gaven bewoners vooral aan ontevreden te zijn met de wijze waarop en de
snelheid waarmee het besluit is genomen
en dat hier, ondanks het bestaan van een
klankbordgroep, vooraf geen ruchtbaarheid aan is gegeven. Dit geeft het gevoel
dat de gemeente iets te verbergen zou
hebben. De voorzitter van deze groep,
Johan Vogelaar, vond het vooral vervelend
dat er juist bij een besluit met een dergelijke impact op de omgeving geen gebruik
is gemaakt om te klankborden, ook al betreft het hier een Collegebesluit waartegen niet in bezwaar kan worden gegaan.

Hoe gaat het nu verder?
Wethouder Bert van Alphen heeft de voorzitter van de Klankbordgroep en de Stadsdeeldirecteur Haagse Hout uitgenodigd
om hierover met elkaar van gedachten te
wisselen.
Johan Vogelaar heeft aan de wethouder
gevraagd om vooral transparant te zijn. Hij
zegt hierover: “De Klankbordgroep heeft
gevraagd of er ervaringscijfers beschikbaar
zijn waaruit blijkt óf en zo ja in welke
mate er meer overlastmeldingen zijn ten
opzichte van een reguliere woonsituatie.’
Het doel is om hiervoor beheersmaatregelen te kunnen treffen in samenspraak met
de gemeente. Verder is onder meer ter
sprake gebracht dat Bezuidenhout-West
aandacht vraagt voor de overlast die er nu
al is in bepaalde sociale wooncomplexen
in de wijk. ‘Ook het voornemen van het
College om de prostitutiezone te verhuizen naar de Lekstraat (waar via de Binckhorsttunnel een directe verbinding mee is)
kan niet los worden gezien van weer een
element in een toch al kwetsbare wijk met
een mogelijk verhoogde kans op overlast’
aldus Vogelaar.
De gemeente heeft overigens in de verga-

dering toegezegd dat de zogeheten “Driehoek” (Burgemeester, Politie en Openbaar
Ministerie) bij een besluit tot verplaatsing
van de prostitutiezone de situatie aan de
Schenkweg heroverwogen zal worden.
Voor de woonbestemming van het kantoorgebouw dient het bestemmingsplan
te worden aangepast. In de vergadering
van de Klankbordgroep is in ieder geval
het besluit genomen om een zienswijze
hierop in te dienen.
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MONTAGEBEDRIJF

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!
Maystraat 38 - 2593 VW Den Haag - 070 385 95 69
0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK
BANDEN – A.P.K – BEURTEN
Van Alphenstraat 60a
2274 NC Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60

Mooie E-bikes, eerlijk advies, super service!

Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

Uw specialist op het gebied van
administratie en belastingadvies.
Gespecialiseerd in zzp’ers,
eenmanszaken en vof’s.
Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN Den Haag
070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

www.wolvenhoff.nl

TURKS RESTAURANT

Tandartspraktijk Draisma
Bezuidenhoutseweg 193 - 2594 AJ Den Haag
070-385 83 82 - www.tandartsdraisma.nl

Een gezellig familierestaurant
sinds 1980, het adres voor de rijke
Turkse keuken en gastvrijheid.
Theresiastraat 208 - 2593 AV Den Haag
(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl

De Louise de Colignystraat, die vóór het verwoestende bombardement van maart 1945 in
een rechte lijn liep van de Juliana van Stolberglaan bij de kruising met de Emmastraat
naar de Laan van Nieuw Oost-Indië, is bij de wederopbouw van Bezuidenhout in drie stukken verdeeld. Het eerste gedeelte begint nu bij de Louise Henriëttestraat en gaat vervolgens over in de 2e en 3e Louise de Colignystraat, die verder het oude tracé volgen naar de
Laan van Nieuw Oost-Indië en daar eindigen even voor de Schenkkade.

Louise de Coligny, geliefd bij de Haagse chic,
verguisd door de Calvinistische burgerij
Minzaam van aard en begaafd met een savoir-vivre kwam de 27-jarige Louise, dochter van de Franse generaal en staatsman Gaspard de Coligny, in 1583 naar de Lage Landen om op 12 april in Antwerpen te trouwen met Willem van Oranje. Na Anna van Buren, Anna van Saksen en Charlotte de Bourbon was zij de
vierde en tevens laatste vrouw van de Nederlandse vorst.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers
Als jong meisje van nog geen 17 jaar had Louise al een keer
eerder, in 1572, haar ja-woord gegeven aan de Franse officier
Charles de Féligny. Het prille geluk was echter van korte
duur. Enkele maanden later kwam haar echtgenoot om het
leven in de wrede Bartholomeusnacht van 23 op 24 augustus van dat jaar. Op instigatie van koningin Catharina de
Médici werden toen duizenden Hugenoten om het leven
gebracht, onder wie ook de vader van Louise. Het huwelijksgeluk zat haar niet mee. De trouw verbintenis met Willem
van Oranje werd een jaar later (1584) eveneens op gewelddadige wijze afgebroken. Haar tweede echtgenoot verloor
in Delft het leven door een kogel uit het vuurwapen van
Balthasar Gerardsz.
De toen 29-jarige Louise liet zich echter niet uit het veld
slaan door het onverwachte verlies van haar twee echtgenoten. Haar levenslust bleek er in ieder geval niet onder te
lijden. De Française bleef na de dood van Willem van
Orange in de regeringsstad wonen. Op een beminnelijke
manier bewoog zij zich in de Haagse hogere kringen die
haar zeer welgezind waren.
De oud en moe gestreden Louise de Coligny (1555-1620)

De kans één met het volk te worden was haar echter niet
gegund. De door strenge calvinisten gedomineerde bevolking van Den Haag was namelijk minder gecharmeerd van
Louises levensstijl. Hun bedenkingen en afkeuringen staken
zij niet onder stoelen of banken. In toenemende mate ergerde de orthodoxie zich aan de manier waarop Louise het
middelpunt was van francofiele Haagse kringen. Geplaagd
door de kritische blikken en openlijk uitgesproken afkeuringen logeerde zij regelmatig aan het Franse Hof. Tot nog grotere ergernis van de anti-Frans gezinde Haagse bevolking.

Vaderlands in april 1620 definitief Den Haag. Zij keerde
terug naar haar vaderland, waar zij in de herfst van datzelfde jaar in Fontainebleau overleed.

Uitgefloten door de vanaf de domineeskansel opgejutte
calvinistische burgerij verliet de weduwe van de Vader des
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Inspirerende ruimte huren?
vergadering
workshop
meet-up
high-tea

organiseert samen met de Haagsche Tafel

HEPPY BEPPY

CREATIEVE WORKSHOP
Aanmelden via www.heppybeppy.nl

ELKE
MAAND
ƐƤj~UBjz
DATA

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 -EEKWGLIc8EJIP voor een
creatieve, leuke en vooral gezellige workshop.
Kijk op www.heppybeppy.nl
voor de standaard workshopdagen
waarvoor je je kunt aanmelden.

SJERHIVIFIWPSXIRFMNIIROSQWX$
Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze
QIXSJ^SRHIVOSǽIXLIIIRSJPYRGL
3IIQGSRXEGXSTQIXHI-EEKWGLI8EJIPZSSV
informatie: 070-7370537 of 06-81186432
4JTIVQEMPinfo@haagschetafel.nl

Op verzoek maken wij ook graag een afspraak
voor een besloten workshop. Leuk als teamuitje
SJcZVMNKI^IPPIRJIIWXNI bijvoorbeeld!
Vragen?
E: kaatje@heppybeppy.nl / T: 06-81186432

DE KROON OP STOOMWERK

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

(Advertorial)

Duurzaam Bezuidenhout

Zonnepanelen blijven interessante investering
Met de zomer voor de deur, stijgt ook het aantal zonuren. De bezitters van zonnepanelen wrijven zich al vergenoegd in de handen, want die zien de hoeveelheid zelfopgewekte stroom toenemen. De weifelaars worden onrustiger: zal ik wel of niet? Voor VvE’s lijken de tijden gunstig
om in te stappen.

btw bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen niet
terug, particulieren wel. VvE’s beschikken vaak over grote
platte daken die heel geschikt zijn voor het plaatsen van
zonnepanelen. Maar wellicht is het vooruitzicht op meer
geld en minder rompslomp voldoende om een VvE te bewegen in zonnestroom te investeren.
Een VvE die geen zonnepanelen voor eigen energiegebruik
wil of kan nemen, kan overwegen haar dak ter beschikking
te stellen aan een zonnecoöperatie. Deze legt de zonnepanelen op het dak en levert de opgewekte energie door aan
andere gebruikers.

In de Jacob Mosselstraat is recent geïnvesteerd in zonnepanelen.

Het blijft financieel aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen. Ook omdat de salderingsregeling voor zonnepanelen tot 1 januari 2023 ongewijzigd wordt voortgezet.
Dat wil zeggen dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, kunt blijven aftrekken van
je eigen energieverbruik. Na 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. In 2031 ontvang je alleen nog maar een vergoeding van de energieleverancier
voor de teruggeleverde zonnestroom. Omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden, is de gedachte, zal het op de
lange termijn ook zonder subsidie financieel interessant
zijn om zonnepanelen te installeren.
VvE
Ook voor verenigingen van eigenaren (VvE’s) wordt het
aantrekkelijk om zonnepanelen op hun dak te plaatsen.
Vanaf 1 januari 2020 hoeven ze namelijk geen btw meer af
te dragen voor de stroom die ze terugleveren aan het elektriciteitsnet. Tegelijkertijd vervalt ook de administratie van
deze btw-afdracht.
Eigenaren van grondgebonden woningen waren al vrijgesteld van het betalen van btw over het teveel aan zonnestroom dat ze terugleveren aan het elektriciteitsnet. Met
een aanpassing van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR)
van de Belastingdienst komen daar nu ook instellingen en
verenigingen, zoals VvE’s bij. Dat wil zeggen zolang de verenigingen maar onder de 1.345 euro btw per jaar blijven.
Met de aanpassing van de regeling is de ongelijkheid tussen particuliere woningbezitters en VvE’s nog niet helemaal weggepoetst. Ook na de aanpassing krijgen VvE’s de

Op woensdag 12 juni organiseert de VvE-balie van de gemeente een bijeenkomst over onder welke voorwaarden
een VvE haar dak aan derden in gebruik kan geven en wat
dit voor de VvE en de VvE-leden betekent. De bijeenkomst
is bedoeld voor VvE’s met daken groter dan 150 m². De
avond vindt plaats in de Christus Triumfatorkerk en duurt
van 19.15 – 21.45 uur.
U kunt zich aanmelden met een e-mail aan vvebalie@denhaag.nl. Vermeld daarin uw naam, adres en de avond waaraan u deel wilt nemen.
Besparen
Het isoleren van het dak en de vloer zorgt voor minder
energieverlies en een hoger comfort van de woning. Het
elektriciteitsgebruik kan nog verder omlaag door conventionele verlichting en elektrische apparaten te vervangen
door LED en energiezuinige modellen met A++-labels. Minder energieverbruik betekent dat u minder zonnepanelen
nodig hebt. Daarom lijkt het logisch eerst tijd en geld te
besteden aan energiebesparing en pas daarna aan zonneenergie. Stem in elk geval het aantal panelen af op het
elektriciteitsgebruik dat u in de toekomst verwacht. Tenzij
het uw ambitie is een eigen elektriciteitscentrale te beginnen.
De gemeente Den Haag ziet isoleren als een belangrijke
stap in de voorbereiding op gasloos wonen. Met onder
meer een subsidie op dak- en vloerisolatie wil ze woningeigenaren en VvE’s ondersteunen bij het isoleren van hun
huis. De huidige subsidieregeling loopt tot 1 juli 2019. Maar
ook na die datum zullen er weer subsidies voor dak- en
vloerisolatie beschikbaar zijn. Houd voor de nieuwe regeling de website van de gemeente in de gaten:
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-wonenen-bouwen.htm
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Parkeerplaats(en) te huur vlakbij Station Mariahoeve
In overdekte afgesloten en goed geventileerde parkeergarage.
Toegang met magneetsleutel. Geschikt voor parkeren of stalling
Van auto/motor/vouwwagen e.d. (niet voor sleutelen).

Ook interessant als u uw auto een aantal maanden niet gebruikt.
Verzekering en wegenbelasting kunnen dan stopgezet worden.
Prijs: v.a. € 49,50 per maand. Info: har100@ziggo.nl of 0615369326

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

TANDARTS

KRUIZINGA

VOOR EEN MOOI EN GEZOND GEBIT
Persoonlijke aandacht, zorg en advies

Mevrouw Kruizinga heeft nog ruimte in haar
praktijk voor nieuwe patienten.

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

de Haagsche Schoolvereeniging

International school

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

VHS Location

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

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

070-3268240 – www.tandartskruizinga.nl
Benoordenhoutseweg 229
Gratis parkeergelegenheid achter de praktijk.
Bus 18-23-28.

EXPATS

Places to visit

LORRAINE WITTENBERG

One of the reasons that I like living in Bezuidenhout is that the rest of the city and surrounding
areas are so accessible, but it is rare that I explore
what is available in the area itself. However, a few
weeks ago I had the opportunity to visit the Nationaal Archief, which is next to the Central Station.
The organisation I work for, is part of a cultural
programme and offers events in the evenings
throughout the year. I had never thought about
visiting the Nationaal Archief before, as I expected
that language would be a barrier. It does help if
you do read Dutch, but it is still fascinating nonetheless.
Our group had the opportunity to go behind the
scenes in the World War II archives and we were
shown a variety of original documents from the
prime minister’s wartime passport, to the papers
of a Jewish girl sent to Holland on the kindertransport in the late 1930s. Afterwards we had the
chance to view many important documents from
Dutch history in the Highlights in Perspectives exhibition currently open to the public – the abdication papers for Queen Beatrix, Suriname’s
declaration of independence from The Netherlands and the Constitutional Reform of 1848 to
name a few.

Short
The municipality wants to build 2000 new homes
in the area around the Laan van NOI train station. Residents of Bezuidenhout are worried about getting caught
in high-rise buildings. There will be several residential
tower of 75 meters high; two towers even reach a height
of 125 meters. More high-rise buildings will be realized at
Central Station (Grotiusplaats) and on Juliana van Stolberglaan.

■■■

Intertoys went bankrupt and it was feared that the
toy store in Theresiastraat would close. But it makes a
restart under a different name but with the same owner.

■■■

The district police want to use dog owners, because
they are often outside. The police regard those people as
the eyes and ears in the neighbourhood, who can report
suspicious cases through an app group. Those who are
interested can report to B.Hageman@voorwelzijn.nl

■■■

The play-o-theek in the neighborhood has moved
to the Bezuidenhut on the Spaarwaterveld. For 20 euro
per year I can borrow toys there, you can borrow 4 pieces
of toys every time for a period of three weeks.

■■■

There are more than 3.5 million documents in the
archive, most of them accessible to the public
who are interested in researching aspects of personal history. As well as written documents there
is a huge collection of photos and maps which can
be viewed. If you have an interest in the history of
your host country then I would highly recommend
a visit!
Are you interested in becoming the next expat
columnist? Please get in touch with the editor.

Bezuidenhout has had a new district director for a
few months. It is the link between the town hall and the
residents. An extensive interview with her can be found
on pages 22 and 23.

■■■

For more news check
www.bezuidenhout.nl

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
Wijkberaad Bezuidenhout zoekt een penningmeester
Bezuidenhout Facebook zoekt een extra beheerder
Bezuidenhout Nieuws zoekt een extra eindredacteur
Wil je de wijk Bezuidenhout helpen geïnformeerd te
blijven of wil je eerst meer weten, stuur dan een
e-mail naar Wijkberaad@Bezuidenhout.nl
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AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

Woning
g Verkopen?
p
Wonin
ing Verhuren?
h
?
Op zoek naar een won
ni
ning?
K ie s v o o r d e n u m m e r é é n N V M m a k el a a r : L a n g e z a a l . P l a n
direc t een gratis ad viesgesprek. We staan voor je klaar en
helpen je ver der. Nog geen af spraak maar wel oriënteren?
Bezoek ons dan op langezaal.nl, Facebook of Instagram!

Schenkkade 209, Den Haag • [070] 385 11 01 • info@langezaal.nl
l.nl • langezaal.nl •

