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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 num-
mer, Bezuidenhout Nieuws 69, wordt
bezorgd in de week van 22-29 november.
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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
‘wijkkrant’. Druk- en zetfouten voorbe-
houden.

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
Bezuidenhouters staan centraal in deze uitgave van het wijkblad.
Op de cover: Roel van Duijn, de Amsterdamse provo die toetrad tot
het gemeentebestuur en van wie de roots liggen in Bezuidenhout,
om precies te zijn in de Jacob Mosselstraat. De oorlogsjaren maak-
ten de activist in hem wakker; het stak Van Duijn dat zijn vader niet
in het verzet had gezeten.

Een andere Bezuidenhoutster is onderneemster Floor Terstegge. Zij
bewandelde de omgekeerde weg. Vanuit Brabant (geboren) via Dor-
drecht (opgegroeid) belandde Terstegge in Den Haag, waar zij stu-
deerde aan de Haagse Academie voor Fysiotherapie. Twintig jaar
woont zij in Bezuidenhout waar zij al dertig jaar werkt. Naast haar
eigen praktijk geeft ze ook fitness-lessen aan senioren. Floor Ter-
stegge houdt ons fit.
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TURKS RESTAURANT

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

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

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

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!

Meer informatie over de Speel-O-Theek op internet:
https://bezuidenhout.nl/bezuidenhut/speel-o-theek-algemeen/

bezuidenhut Speel-O-Theek

Vrijwilliger worden?
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Het verzoek om een interview als bekende Bezuidenhouter
vindt Roel van Duijn - al tijden wonend in Amsterdam - een
goede reden voor een sentimental journey naar zijn oude
buurt. Het ouderlijk huis aan de Jacob Mosselstraat 89 telt
nu wel een extra verdieping. Verder lijkt er in al die tijd niet
veel veranderd. 'De lantaarnpalen zijn ook nog hetzelfde',
constateert hij verheugd. 

Voor het huis denkt hij direct terug aan de dag dat hij op
schoot bij zijn moeder en met zijn oudere zus Lucie onder
de trap dekking zocht voor het bombardement. Moeder
deed veel moeite om haar jongste het idee te geven dat er
niets ergs aan de hand was. 'Hé, daar breekt een raam. Kijk,
daar vliegt de voordeur. Leuk hè?' Roel is haar daar dank-
baar voor. 'Ik heb aan de oorlog niet het minste trauma
overgehouden.' Zijn 10 jaar oudere zus, die tijdens de hon-

gerwinter voor haar broertje aardappels stal op de omge-
ploegde velden van VUC aan de Schenkkade, had dat geluk
niet. ‘Zij besefte wèl wat er gebeurde en stond tijdens het
stond tijdens het bombardement te gillen, Als zij later een
vliegtuig hoorde overvliegen, barstte zij in snikken uit.'

Wehrmacht-helm
Na het bombardement vonden de Van Duijns onderdak in
de buurt bij een oom en tante aan de Laan van Nieuw
Oost-Indië. Daarna verhuisde het gezin naar het huis van
een gevluchte NSB'er op de hoek van de Laan van Meerder-
voort en de Abrikozenstraat. Na de capitulatie zag Roel
daar op de arm van zijn vader de Wehrmacht-soldaten af-
druipen. 

(Vervolg op pagina 7)

Oorlogsjaren kiem van levenslang verzet

Tekst: Roeland Gelink  Foto: Willem Verheijen

Bekende Bezuidenhouter: Roel van Duijn

Geboren in januari 1943 bracht Roel van Duijn de eerste jaren van zijn leven
door in Bezuidenhout, tot het bombardement van maart 1945 het gezin op de
vlucht joeg. De oorlog bezorgde de peuter geen trauma, maar maakte Roel
wel tot de activist, pacifist en rebel die hij altijd is gebleven.

Roel van Duijn voor zijn voormalig ouderlijk huis
aan de Jacob Mosselstraat

      



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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!
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(Vervolg van pagina 5)

Hij bemachtigde een achtergelaten helm en werd er door
zijn oudste broer Bob mee op de foto gezet. 

'Het was de enige keer dat ik soldaat ben geweest.'
Om de hoek van de Jacob Mosselstraat wil Roel ook zijn
oude school aan de Van der Parrastraat graag terugzien.
'Daar zat de onderbouw van het Haags Montessori Ly-
ceum. ‘Ik kan me goed herinneren dat we hier in de winter
's ochtends vroeg in de gymzaal volleybalden.' Wat hem is
bijgebleven, zijn de uitgestrekte puinvelden in de wijk. 'Er
was ook geen verlichting. Dat maakte het tot een spook-
achtige buurt.'

Voor de vrede
Hoewel zijn eigen oorlogsherinneringen heel beperkt zijn,
zijn juist die jaren zeer bepalend geweest voor Roels leven.
Hij was onder meer oprichter van Provo en de Kabouterbe-
weging en lange tijd links politicus. 'Als je je ouders hun
leven lang nog over de oorlog hoort praten, zit het ook
diep in je eigen herinnering. Het hele verschijnsel van na-
zisme houdt mij nog steeds bezig.' Roels opstandige ka-
rakter kwam het eerst tot uiting toen hij zijn vader kritisch
ondervroeg over diens opgelegde werk aan de Atlanti-
kwall. Hij schrijft daarover in zijn boek Spitten voor de
moffen. 'Ik wilde weten waarom hij dat werk niet had ge-
weigerd en waarom hij niet in het verzet had gezeten.' Dat
vader dat risico niet wilde nemen met het oog op de vei-
ligheid van de kinderen, stelde Roel niet tevreden. 'Dan
was het zeker mijn schuld! Daarom ben ik maar in het ver-
zet gegaan, zij het in een andere tijd en omstandigheden
en met andere tegenstanders.'

Als Haagse scholier begon Roel zijn leven als activist met
een demonstratieve bezetting voor de vrede op de krui-
sing van Laan van Meerdervoort en Anna Paulownastraat.

'Die zorgde voor grote opschudding', herinnert hij zich met
plezier. Het kwam hem wel op een veroordeling en een
ernstige waarschuwing van zijn rector te staan. 'Hij zei dat
de actie misschien goed bedoeld was, maar wel de school
in opspraak bracht.' Toen Roel toch doorging met demon-
streren, werd hij vlak voor zijn eindexamen van school ge-
stuurd. 'Ik mocht daarna ook niet naar een andere school.
Uiteindelijk is het Dalton bereid gevonden mij het eind-
examen af te nemen, op voorwaarde dat ik mij niet meer
met politiek zou bemoeien.'

Roel met zijn vader en zus Lucie in de Jacob Mosselstraat. 
(bron: familie-archief)



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 

Restaurant
het Pleidooi

uw huis, 
onze zorg!
+31 (0)70 34 74 433  

www.svdmakelaars.nl

makelaars & taxateurs
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Stinkzak

Toegegeven: echt heel vroeg was ik er die woensdagochtend niet bij
om mijn vuilniszak bij de straat te zetten - uur of negen -, maar wat
zie ik tot mijn stomme verbazing als ik de straat op stap, zak in de
hand? Lege stoepranden, met alleen hier en daar al even lege gft-
containers die staan te wachten om weer binnengehaald te worden.
Terug het huis in dan maar met mijn volle vuilniszak, die al aardig
begint te meuren en die dat nog een week vol gaat houden op mijn
balkon één hoog achter: elders heb ik geen plek voor mijn vuil.
Had ik er maar vroeger bij moeten zijn. Ja toch? Niet dan? Zeker,
maar ja: de hele zomer stond het vuil vaak tot in de middag te wach-
ten op de wagens van de Haagse Milieuservices en op meeuwen die
de zakken openpikten voor hun lunch. Ik heb een foto van begin juni
er nog maar eens bij gepakt: om 12:48 reed er een vuilniswagen bij
mij door de straat! Op Twitter antwoordde de gemeente toen op
mijn klacht dat dit het gebruikelijke tijdstip was, en even later: ‘Komt
in orde, John!’ 
In orde ja, maanden later, toen de meeuwen al lang weer vertrokken
waren en ik met een vuile zak op mijn balkon bleef zitten. In Den
Haag heerst een vuilniscrisis, stond er deze zomer in de krant, en
daar kan ik dus over meepraten, evenals een nieuwe Bezuidenhou-
ter die ook met het stinkende afval op zijn balkon bleef zitten. Op de
buurt-app Nextdoor kreeg hij goede raad: loos je vuilniszakken in de
ondergrondse restafvalcontainers (oracs). Maar een buurvrouw
klaagde dat door ‘ illegaal dumpen’ de orac in haar straat vaak heel
snel vol zit, met als gevolg: buren die vuil naast de container zetten!
‘Bijplaatsingen’ heet dat op het stadhuis. 
Er even vanaf gezien dat er niets illegaals is aan afval wegbrengen
naar een orac die toevallig niet in je eigen straat staat: de gemeente
kondigt in ieder geval aan dat alle oracs een ‘vulgraadsensor’ krijgen,
zodat de container geleegd kan worden als die vol zit. ‘Bijplaatsen’
van afval is dan ook niet meer nodig.
Nu de vuilniswagens nog, die vooral tijdens het meeuwenseizoen
veel eerder mogen rijden. Dan zet ik mijn wekker en plaats ik mijn
vuilniszak gewoon naast het afval van mijn buren. Blijven we toch
een beetje bijplaatsen.

INGEZONDEN
Willem van Oranje

Bij het lezen van het juni-nummer van uw
blad viel me deze fout op blz. 27 op:
"Na Anna van Buren, Anna van Saksen en
Charlotte de Bourbon was zij de vierde en
tevens laatste vrouw van de Nederlandse
vorst."

Willem van Oranje was géén vorst. Hij
was stadhouder. Het huidige Nederland
was onderdeel van Spanje, dus als er al
een vorst was, was dit Filips II. De tachtig-
jarige oorlog heeft nota bene geleid tot
Republiek der Zeven Verenigde Nederlan-

den, waar expliciet geen plek meer was
voor een vorst. 

Het is een misvatting dat de leden van
het huidige koningshuis directe afstam-
melingen van Willem van Oranje zijn. De
huidige monarchie bestaat slechts iets
meer dan 200 jaar, en zou moeten wor-
den afgeschaft. Maar dat is een punt voor
een andere keer.

dr. J. Oude Mulders

Kort
� � �  Pop- en musicalkoor Vocality organi-
seert elke maand een gratis proefrepetitie
voor belangstellenden. Dat gebeurt elke
eerste zondag van de maand, van 19.45 tot
21.45 uur in de Nutsschool, Merkusstraat 19.
De eerstvolgende proefrepetities zijn op 3
november en 1 december. U kunt zich aan-
melden door een mail te sturen naar
info@vocaalregionaal.nl

� � �  De Stichting Gezond Natuur Wande-
len is op zoek naar vrijwilligers om eens per
week/maand een wandelgroep te begelei-
den. De stichting organiseert natuurwande-
lingen voor iedereen, maar in het bijzonder
voor mensen die weinig actief zijn. Binnen-
kort start de stichting ook in Bezuidenhout
met wandelingen. Meer info: www.gezond-
natuurwandelen.nl

� � �  De organisatie Den Haag Doet Buren-
hulp brengt mensen die hulp zoeken en
mensen die hulp bieden bij elkaar. Het gaat
om eenvoudige, weinig tijdrovende klusjes
als het uitlaten van de hond, boodschappen
doen e.d. Vragers en aanbieders kunnen
zich aanmelden via de website 
www.denhaagdoetburenhulp.nl of telefo-
nisch 070-2052500. U krijgt dan een mede-
werker van Burenhulp Haagse Hout aan de
lijn.

Voor meer actuele informatie: 
www.bezuidenhout.nl



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

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

We kunnen er samen voor zorgen dat de Bezuidenhut alle dagen van de week ’s middags open
is voor terras, versnapering, uitleen van speelgoed en toiletgebruik! Het Wijkberaad heeft 
namelijk met de gemeente afgesproken dat wij (bewoners van Bezuidenhout) het beheer van
het Spaarwaterveld en de Bezuidenhut gaan overnemen.

Bent u of kent u iemand in Bezuidenhout die bijvoorbeeld met pensioen is, tijdelijk geen baan
heeft of die wel een financieel extraatje kan gebruiken? En heeft u zin om één of meer midda-
gen (tegen een vrijwilligersvergoeding) de Bezuidenhut te runnen? Neem dan contact op met
het Wijkberaad: wijkberaad@bezuidenhout.nl

Spaarwaterveld en Bezuidenhut: voor en door bewoners

Om dit voor elkaar te krijgen zoeken we vrijwilligers 
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Geboren in Brabant en opgegroeid in Dordrecht kwam
Floor Terstegge in 1984 naar Den Haag voor een opleiding
aan de Haagse Academie voor Fysiotherapie aan de Dove-
netelweg. Via haar eigen fysiotherapiepraktijk leerde zij Be-
zuidenhout al snel kennen als "een heel leuke wijk", waar
zij in 1999 dan ook graag zelf kwam wonen. Na negen jaar
als zelfstandig fysiotherapeut, werkte Floor ook zeven jaar
in de praktijk van Erwin Post in de Stuyvesantstraat, "Dat
bood financieel meer zekerheid na mijn scheiding." Daarna
begon zij weer voor zichzelf, eerst in een ruimte van dokter
Hofmans in dezelfde straat en sinds 2011 in haar eigen
praktijk aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 189. Zij werkt
daar samen met fysiotherapeute Astrid Bresser en biedt te-
vens onderdak aan fysiotherapeut Marc Steenweg.

Groepsdynamiek
In ruim 31 jaar heeft Floor het vak zien veranderen. “Zo was
er vroeger minder aandacht voor actief oefenen en zagen
wij de patiënten vaak frequenter dan nu. Alle behandelin-
gen werden vergoed door de verzekering. In de loop van de
jaren is dat drastisch teruggeschroefd. Therapieën zijn her-
zien, onder meer doordat er veel wetenschappelijk onder-
zoek gedaan is en wordt, en de patiënt staat centraal bij de
behandeling. Onze rol is meer sturend, stimulerend, bege-
leidend en ondersteunend geworden. Er wordt veel meer
geoefend en gebruik gemaakt van trainingsprogramma’s,
die de patiënt thuis of in een fitnesscentrum kan doen.”
Naast het werk in de praktijk is Floor in 1992 ook gestart
met het geven van aerobics-lessen voor senioren (van 55
tot over de 80). Deze lessen groeiden snel uit tot een hit.
“Voor mij is het lesgeven een hele leuke afwisseling. Ik heb
hierdoor veel mensen in de buurt leren kennen en kreeg
daardoor ook weer extra klanten. De dynamiek in de groep
is supergoed. Iedereen gaat leuk met elkaar om en er zijn
ook vriendschappen ontstaan. Ik ben supertrots op de deel-
nemers!” Sinds zestien jaar geeft ze ook Pilates. Tegenwoor-
dig zijn alle lessen bij Njoy Fitness in het WTC Den Haag. 

Al bij Jack Slagman is Floor in de fitnessruimte gestart met
de behandeling van patiënten met longziekten, zoals
COPD. “Ik ben er eigenlijk toevallig mee begonnen toen een
patiënt zich aanmeldde. Dat was de aanleiding voor extra
verdieping en scholing in longziekten. Inmiddels vormt de
behandeling van longpatiënten een derde van mijn werk.”
Floor is aangesloten bij Luchtwerk, een netwerk van sa-
menwerkende longfysiotherapeuten in de regio Haaglan-
den. “Ik vind het een uitdaging, interessant en leuk om

mensen te motiveren om meer te bewegen, vooral als ze
dat uit zichzelf niet doen. Het helpt als ze dit in kleine
groepjes bij mij kunnen doen op hun eigen niveau. Vaak
hebben ze steun aan elkaar, waardoor ze een extra reden
hebben om naar de therapie te komen. Bewegen blijft toch
een van de belangrijkste dingen om het verloop van ziek-
ten gunstig te beïnvloeden en daarmee ook de kwaliteit
van leven!”

Floor Terstegge krijgt mensen in beweging
Sinds zij in 1992 haar eigen fysiotherapiepraktijk begon in de sportschool van
Jack Slagman, heeft Floor Terstegge veel Bezuidenhouters geholpen fit te wor-
den en te blijven.

Tekst: Roeland Gelink Foto: Koen de Lange

Bedrijvenrubriek



O K T O B E R  2 0 1 9  B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  12

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Wie zoeken we?
Iemand met een groot sociaal hart die vrijwilligers ondersteunt, initiatieven van
bewoners mogelijk maakt, kortom iemand die voor alle verschillende bewoners
wil ‘zorgen’. In jargon: een people manager. 

Een boegbeeld/woordvoerder voor de wijk. Je zit net zo makkelijk aan tafel met
vastgoedondernemers, bestuurders van de gemeente, juristen als uiteraard de
bewoners. Een soort lobbyist of politiek dier dus. 

Iemand die is ingevoerd in bouw- en leefomgevingszaken. Je kunt bijvoorbeeld
gebruik maken van de LER, de app die aan de hand van alle regels en wetten
daarvoor, de impact op de wijk toetst.

Een penningmeester die zich als een vis in het water voelt bij een praktische
boekhouding maar op strategischer niveau bijvoorbeeeld ook bij het aanvragen
van subsidies. 

Weten wat het precies inhoudt?
Bel Jacob Snijders op 06 238 804 68 of mail naar 
Ella Schepel (secretaris) via secretaris@bezuidenhout.nl

Wanted in Bezuidenhout
Voor de leukste wijk van Den Haag zoeken we nieuwe bestuursleden

voor het Wijkberaad. Als bestuurslid kun je daadwerkelijk invloed uitoe-

fenen op de toekomst van het Bezuidenhout en het ‘enige’ dat je nodig

hebt is passie voor de wijk en een flexibele agenda met 4 tot 8 uur per

week tijd. Je krijgt er vacatiegeld, nieuwe contacten en een hoop lol 

(en soms ook gedeelde smart) voor terug. 

1

2

3

4

(Advertentie)
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Wisseling van de wacht

Wellicht heeft u het nog niet gemerkt, maar we hebben
een nieuwe wijkagent in Bezuidenhout. Ik schrijf “nieuw”,
maar dat is hij helemaal niet want Hans van der Linde is
weer terug in Bezuidenhout. 

We hebben versterking gekregen van maar liefst 2 nieuwe wijk-
agenten in ons team Wijkzorg. Dat is het team waar de wijkagen-
ten onder vallen. Daarin zit een leidinggevende, de
jeugd-wijkagent en de 6 wijkagenten. Elke wijk van ons stadsdeel
heeft nu 2 wijkagenten en er is nu een vacature voor de jeugd-
wijkagent. We zijn dus qua wijkagenten eindelijk helemaal ‘opge-
mand’.

Waarom wisselt de politie dan van wijkagenten in de wijken?
Daar kunnen veel redenen voor zijn. De meest voorkomende is
dat een wijkagent na vele jaren in dezelfde wijk als het ware één
wordt met zijn wijk. Wanneer je namelijk jaren in dezelfde wijk
werkt, zie je soms dingen niet meer terwijl een fris nieuw iemand
in die wijk die dingen juist wel weer ziet. Dat zorgt voor verande-
ring en eventueel een andere kijk op zaken die er lopen in de wijk.

Dat is echter niet de reden waarom er nu een wisseling geweest
is. Doordat er sinds juli 2 vacatures wijkagent opgevuld zijn, is er
gekeken naar de eigenschappen van de wijkagenten. U kunt zich
vast wel voorstellen dat een wijkagent die bijvoorbeeld heel erg
handhavend is ingesteld in de ene wijk beter past dan in de an-

dere. Dat geldt ook voor een wijkagent die heel hulpverlenend is
ingesteld. Er is toen, natuurlijk in samenspraak met alle wijk-
agenten, gekeken wie op dat moment het beste past in welke
wijk. De combinatie ’behoeften van de wijk’ en ‘eigenschappen
van de wijkagent op dat moment’ staat daarbij centraal. Daar-
naast de combinatie met de andere wijkagent, problemen die op-
gepakt moeten worden in de wijken, neventaken etc. etc.

Uit deze ingewikkelde rekensom is gekomen dat Hans ons gaat
versterken en Peter weer teruggaat naar Benoordenhout. 
Hans is zeker geen onbekende voor onze wijk, want hij is maar
liefst 9 jaar al wijkagent van Bezuidenhout geweest. Een voor-
stelrondje in dit medium hebben we daarom maar achterwege
gelaten.

Tekst: Evert-Jan Rusticus

Ik wil reageren op het stuk “Netten tegen meeu-
wenplaag moeten zich bewijzen”.
In het begin van het seizoen was het duidelijk
merkbaar dat er hier en daar netten zijn geplaatst.
Weet niet eens of het in de buurt van de Cornelis
Houtmanstraat ook is gebeurd. Maar het was een
verademing.
De nachten en dagen waren goed door te komen.
Toen de jongen uitvlogen, werd je weer ramgek
van die beesten. Overdag in de tuin moest je ge-
woon stoppen met het gesprek totdat de kolonie
uit gekrijst was. Overdag en ‘s avonds. 
Moordneigingen krijg je van die beesten.
Nu is mijn vraag of er middelen zijn om het aantal
daken met netten voor het volgende seizoen uit te
breiden.
Want dat het helpt, is wel zeker.
Overigens is Bezuidenhout Nieuws een mooi blad
dat ik altijd met veel belangstelling lees.

Wil Sies

Evert-Jan Rusticus en Hans van der Linde 

(Foto: Willem Verheijen) 

INGEZONDEN II
Meer netten tegen meeuwen



      

         

      

         

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

Shellac verwĳderen
Manicure
Manicure met lakken
Pedicure
Spa pedicure

Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag

Ingang Dokkoonspa

Openingstijden: do t/m zat

10.00 tot 19.00 uur

T +31 627 181 289

F Songkran Thai Spa Pedicure

Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

BEKIJK ONS 

UITGEBREIDE ASSORTIMENT

OP ONZE VERNIEUWDE WEBSITE OP 

WWW.SLAGERIJAMMERLAAN.NL

Traiteurslagerij Ammerlaan

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

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

…en nog zoveel meer!

Zo aan de van der Wyckstraat
Van der Wyckstraat 12
2593 XB Den Haag

Meer informatie

of rondleiding?

Maak online een

afspraak of bel

06 15 58 79 99

www.zokinderopvang.nl

           Schoonheidssalon
Nollie Kleijheeg

Paulinastraat 88

2595 GK  Den Haag

070-3854171

06 23659531www.salonnolliekleijheeg.nl
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De gemeente had de grond in 2015 van de NS gekocht en
kwam met het plan om een zonnepark te realiseren. In
2016 won Energie van Hollandse Bodem (EVHB) de aanbe-
steding. Zij mochten het zonnepark aanleggen met de ver-
plichting de Haagse omgeving er actief bij te betrekken.
Met het postcoderoosproject kregen bewoners van de Ui-
lenwijk, Benoordenhout, Bezuidenhout, Mariahoeve en
zelfs Wassenaar de mogelijkheid om zonnepanelen te
nemen. Handig en goed voor het klimaat, want de panelen
liggen niet op het eigen dak, u wekt toch zonne-energie
op, u kan het meetellen bij uw energielabel op de woning
en u krijgt ook nog eens een financieel rendement. Het
zonnepark blijft namelijk minstens 25 jaar bestaan. Uw in-
vestering heeft u na 10 jaar terug. Bij afname van 10 zonne-
panelen kan dit na 10 jaar zo’n € 340,- per jaar opleveren.
Om dit allemaal mogelijk te maken werd een coöperatie
opgericht waar u dan lid van wordt en bent u als het ware
uw eigen energiebedrijf.

Met een actieve wijk als Bezuidenhout en de vele initiatie-
ven rondom duurzaamheid zouden de wijkbewoners wel
warm lopen voor dit project. EVHB heeft verschillende in-
formatieavonden gehouden en stond bijvoorbeeld ook op
de een Ekomarkt bij natuurtuin De Groene Schenk. Volgens

EVHB was de animo groot. En dat participatie in een lokaal
zonnepark goed uit kan pakken, bleek wel bij het traject
van Groen Hofzicht. Bewoners uit onder andere Maria-
hoeve en Bezuidenhout hadden zelf een coöperatie opge-
richt waarin uiteindelijk 60 Haagse huishoudens
deelnamen. Met veel inzet hebben zij binnen een jaar in
mei 2017 ruim 530 zonnepanelen weten te leggen op het
dak van het Aegon hoofdkantoor bij station Mariahoeve.

Participatie toch lastig
Voor EVHB bleek de participatie van onze wijkbewoners
lastiger te organiseren. Na twee jaar hebben nog geen 40
huishouden iets meer dan 300 van de 5700 beschikbare
zonnepanelen afgenomen. Reacties van wijkbewoners en
van deelnemers van het project, onder andere via Next-
door, wijten dit aan de gebrekkige communicatie van
EVHB. In een ledenbijeenkomst bood EVHB hiervoor haar
verontschuldigingen aan. EVHB heeft ondertussen de co-
öperatie in overleg met de deelnemers ontbonden. Minder
dan 400 zonnepanelen in een coöperatie blijkt niet renda-
bel te zijn en met veranderende energiebelastingen en
wetgeving door de overheid, was het voor EVHB reden om
te stoppen met de coöperatie. Iedereen die geld had inge-
legd, heeft zijn volledige inleg ondertussen terug gekre-
gen. EVHB werkt nu aan een andere manier om toch te
participeren in het zonnepark. In dit geval via een ‘achter-
gestelde’ lening. U leent als het ware geld aan EVHB. Zij in-
vesteren het in het zonnepark en zelf krijgt u een rente van
4,5% op de inleg. Voor het einde van het jaar start de EVHB
hiervoor een campagne. 

Komt het zonnepark er nog?
Alle bouwtechnische hobbels voor de aanleg zijn de afgelo-
pen jaren weggenomen. De financiering is volgens EVHB
zo goed als rond. En EVHB heeft een contract met HTM ge-
sloten over het afnemen van de opgewekte stroom. Tram 3
en 4 van de Randstadrail rijden straks op stroom uit Bezui-
denhout. Bij monde van Erik Jansen van EVHB komt het
zonnepark ’t Oor er zeker. In een reactie geeft hij aan dat
de bouw van het grootste Haagse zonnepark nog voor
deze kerst van start gaat of anders begin volgend jaar.

EVHB maakt zonnepark nog steeds niet waar
Op 24 februari 2018 gaf toenmalig wethouder Joris Wijsmuller vol trots het startsein voor de
bouw van het zonnepark ’t Oor aan de Loolaan. Steek vanaf de IJsclubweg het Van Goghtunnel-
tje door en aan de rechterhand tussen de sporen zou het grootste Haagse zonnepark verrijzen.
Ruim 5700 zonnepanelen moesten een opbrengst van ongeveer 1,5 miljoen kWh per jaar opleve-
ren. Dat is genoeg stroom voor 500 woningen. Maar wie er nu langs loopt of uit de trein kijkt: er
groeit alleen maar hoog gras. Wat is hier aan de hand?

Ooit moet hier een zonnepark verschijnen. Maar wanneer?

Tekst: Mark Hoogland Foto: Koen de Lange
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Bezuidenhoutseweg. 
Oude gebouw Toerisme slopen 

       en hoogbouw. 
       Aantal woningen onbekend

Overkluizing Utrechtse Baan van 
Bezuidenhoutseweg tot aan 

       Theresiastraat. 
       Aantal woningen: 600

Ministerie Buitenlandse Zaken. 
Herontwikkeling na 5 jaar 

       huisvesting Tweede Kamer 
       Aantal woningen: schatting 600

Sloop Koninklijk Bibliotheek. 
hoogbouw kantoren en woningen.

       Aantal woningen: schatting 600

Grotiusplaats.
2 torens 125 meter hoog. 

       Aantal woningen: 650

Bezuidenhoutseweg 50.  
 Kantoor tussen Zandvliet en SER. 

       Herontwikkeling.  
       Aantal woningen: schatting 50

Laan van NOI 14.  
Kantoor naar wonen.  

       Aantal woningen: 16

Laan van NOI 123.  
Kantoor naar wonen.    

       Aantal woningen: 200

Koningin Marialaan. 
Oude marinegebouw naar 

       wonen gereed.  
       Aantal woningen: 200

Nieuwbouwprojecten  
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Aantal Bezuidenhouters 37 x1000 (± 2025)

Aantal Bezuidenhouters 17 x1000 (2019)
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Juliana van Stolberglaan.  
Oude TNO-gebouw naar wonen.

       Aantal woningen: 130

Sloop Conservatorium en hoog-
bouw kantoren en woningen.   

       Aantal woningen: schatting 750

Prinses Beatrixlaan Monarch 3.   
2 woontorens in aanbouw.    

       Aantal woningen: 250

Bezuidenhout-West. 
Extra 1500 woningen

Koningin Sophiestraat. 
Oude PTT-centrale hoogbouw 

       woningen.  
       Aantal woningen: schatting 125

Koningin Sophiestraat. 
Kantoor naar woningen gereed.  

       Aantal woningen: 70

Johannes Camphuijsstraat 163.  
Oude PTT sorteercentrum naar 

       wonen.  
       Aantal woningen: 16

Ministerie SOZA.  
Sloop en hoogbouw. 

       Aantal woningen: 2000

Strook achter spoorlijn station
Laan van NOI.

       Aantal woningen: schatting 1000

 Bezuidenhout 2019-2025
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Parkeerplaats vlakbij Station Mariahoeve 
+ garage in Zoetermeer

In overdekte met magneetsleutel afgesloten parkeergarage,  
ruime parkeerplaats. Voor parkeren/stalling van auto/motor/

vouwwagen. € 59,50 per maand.
Garage in Zoetermeer (900 meter v.h. stadshart) met verlichting/geen

elektra. Afmetingen 6,5/5 x 2,30 meter. € 120,- per maand. 
Info: har100@ziggo.nl of 0615369326 

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

Autocenter van Maanen
Joan Maetsuyckerstraat 94 - 2593 ZM  Den Haag
Tel. (070) 347 81 10
info@bcsvanmaanen.nl
www.bcsvanmaanen.nl

Monteur gezocht

Vrijwilligers gevraagd 
voor het begeleiden van kinderfeestjes 

Aanmelden: bezuidenhut@bezuidenhout.nl

bezuidenhut

Donato Ristorante Pizzeria
Bezuidenhoutseweg 116 - 2594 AZ Den Haag
070 - 3310921 - info@donatoristorante.nl

Uitlaatservice voor uw hond
Zoekt u een betrouwbare uitlaatservice voor uw

honden de omgeving van Bezuidenhout? 

Bel Lenny 06-45021083 - www.lenny-dogservice.nl
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Honderden Bezuidenhouters kenden haar van haar rondleidingen door
het Haagse Bos. De energieke boswachter Jenny van Leeuwen was dol op
haar werk, deelde haar liefde voor de natuur met vooral kinderen en
schreef blogs over haar werkgebied, het Haagse Bos. Haar enthousiasme
was niet te temmen, zeggen haar collega’s. Begin deze maand overleed zij
geheel onverwacht op 41-jarige leeftijd.

Van Leeuwen werkte sinds 2008 voor Staatsbosbeheer, de eigenaar van
het Haagse Bos. Volgens Lia van den Broek, voorzitter van de Stichting 
3 maart ’45 (bombardement Bezuidenhout) noemt haar in het AD/Haag-
sche Courant ‘de prachtige, vrolijke dame van het Haagse Bos’. “Ze was de
drijvende kracht achter allerlei mooie initiatieven in het bos. Ze heeft zich
samen met onze Stichting in volle overtuiging ingezet om samen de his-
torie van het bos met het bombardement van het Bezuidenhout in alle
pracht en praal te vertellen”.

Foto: Nico de Bruin

Boswachter 
Jennie van Leeuwen
overleden

Nazislachtoffers worden herdacht met een struikelsteen

Het begint bij de Duitse kunstenaar en
ondernemer Gunter Demnig. "Stolpers-
teine" is zijn project. Hij brengt koperen
gedenktekens van 10 bij 10 cm aan in het
trottoir voor de woningen van mensen die
door de nazi's verdreven, gedeporteerd,
vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn.
Hierop staat de naam van het slachtoffer,
het geboortejaar, de manier waarop het
slachtoffer aan zijn einde is gekomen, de
overlijdensdatum en de plaats waar dit
gebeurd is. Deze Stolpersteine, letterlijk
struikelstenen, herinneren aan Joden,
Sinti en Roma, politieke gevangenen, Je-
hova's getuigen en 'euthanasieslachtof-
fers'. Hij noemt ze Stolpersteine omdat je
er met je hoofd en hart over struikelt en je
moet buigen om de tekst te kunnen
lezen. Inmiddels zijn er vele duizenden
van deze stenen geplaatst in verschil-
lende landen, waaronder Nederland,
Duitsland, Oostenrijk en Hongarije. 
Ook in Bezuidenhout zijn veel slachtoffers

gevallen en Jurriaan Wouters, voorzitter
van Vereniging 18 juni, is degene die de
'vergeten' slachtoffers in kaart brengt. De
teller staat inmiddels op zo'n 1500 overle-
denen. “Er wordt te makkelijk gedacht dat
het verleden geweest is, dat het te veel
gedoe is om alles op te rakelen en uit te
zoeken. Misschien is dat zo, maar men
vergeet dat deze gedachte bij sommige
mensen pijn doet. We hoeven er niet ie-
dere dag bij stil te staan maar we mogen
deze slachtoffers, die hun leven verloren
hebben in de strijd voor een vrij bestaan,
toch nooit vergeten?”
Op: www.erelijstbezuidenhout.nl staan

de namen en adressen vermeld van de
slachtoffers. De lijst is niet compleet en er
staat soms een fout in. Daarom wordt het
gewaardeerd als bewoners meehelpen
met het verstrekken van zoveel mogelijk
informatie om het verhaal van de betref-
fende struikelsteen compleet te maken.
Op de facebook pagina
www.facebook.com/struikelstenenbezui-
denhout/ kunt u op de hoogte blijven van
de meest recente ontwikkelingen en de
individuele verhalen van de slachtoffers.
Bent u nu geïnteresseerd geraakt en wilt
u een oud-bewoner/buurtgenoot als oor-
logsslachtoffer eren door een struikel-
steen aan te vragen, dan kan dat. U kunt
een mail sturen naar
info@vereniging18juni.nl. De kosten per
struikelsteen zijn 120 euro inclusief btw. 
Op dit moment zijn er 47 struikelstenen in
de maak. Vorige week zijn er weer 11 ge-
plaatst in Bezuidenhout. 

Tekst: Esther Nijhoff

Wat zijn dat, struikelstenen? Je ziet ze wel, maar je staat er (ook letterlijk) niet meteen bij stil, waarom ze er zijn en
waarom ze struikelstenen heten. 

   



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.

Stijl & Traditie Uitvaartzorg
Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.

Dag & Nacht 070 70 70 007 of 06 573 44 442

Persoonlijk & Warmbericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - Bezuidenhoutseweg 215, 2594 AK  Den Haag

Nadja Filtzer speelt Vive Piaf!
Theaterzaal | za 19 okt | 20:15 uur

Jeugdkunstfestival  
De Betovering (1-5 jr)
Theaterzaal | vr 25 okt | v.a. 10:00 uur

Sjaak Bral - Vaarwel 2019 Try-out
Theaterzaal | za 2 nov | 20:15 uur

Ridder Clap van Ramenelsteyn (4+)
Theaterzaal | o 17 nov | 14:30 uur

Kerstfeest: Septeto Trio os Dos
Theaterzaal | za 21 dec | 20:15 uur

www.diamanttheater.nl

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

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



Spelenderwijs Nederlands leren

Sinds september 2018 is er in het
SoZa-gebouw (tegenover station Laan
van NOI) op elke woensdagavond het
Dutch Language Café. Daar leren bui-
tenlandse mensen (beter) Nederlands
door op een leuke manier Nederlan-
ders te ontmoeten.

Tekst: Paul van Riel Foto: Willem Verheijen

Het taalcafé is een initiatief van Roben Scholte. Hij deed 
2 jaar geleden vrijwilligerswerk in een strandcafé in Spanje
en leerde daar op een natuurlijke manier Spaans spreken,
gewoon door met de Spanjaarden om te gaan. Teruggeko-
men in Nederland leek het hem een leuk idee een taalcafé
in Den Haag te starten waar buitenlandse mensen op een
vergelijkbare manier Nederlands kunnen leren.

Elke woensdagavond komen er vanaf 19.30 uur zo’n 30
deelnemers, waarvan ongeveer 10 Nederlandse vrijwilli-
gers. De leerlingen zijn over het algemeen tussen de 25 en
35 jaar oud, de meesten zijn expats en een kleiner deel sta-
tushouders. Het entreegeld bedraagt € 4, maar dat is in-
clusief gratis drankjes (koffie, thee en limonade) en snacks.
Nederlanders krijgen gratis entree als dank voor hun hulp.
Scholte maakt dan groepjes op basis van taalniveau van
ongeveer 4 personen die met een vrijwilliger spelletjes
gaan doen. Dit is een leuke manier om mensen aan het
praten te krijgen en zo leren de deelnemers op een infor-

mele manier Nederlands. Fouten maken geeft niet, ieder-
een is welkom ongeacht het taalniveau, en zo krijgen de
mensen meer vertrouwen in het Nederlands spreken. Het
prettige is ook de informele setting, geen horeca- etablis-
sement, je voelt je er al gauw op je gemak. Dit duurt tot ca.
21.00 uur. Daarna wordt er muziek gemaakt, getafeltennist
of gewoon lekker gekletst. De avond eindigt om een uur of
11.

Iedereen is welkom: mensen die op deze manier graag Ne-
derlands willen leren en Nederlanders die het leuk vinden
nieuwe mensen uit andere culturen te ontmoeten. Zij leve-
ren daardoor ook een bijdrage om hen het gevoel te geven
dat ze welkom zijn in ons land. 
Als je dit leuk lijkt, als leerling of vrijwilliger, meld je dan
aan op de website www.dutchlanguagecafe.com. Daar
vind je ook een kalender met een overzicht van alle ko-
mende activiteiten.
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Als verzamelaar van Nederlandse militaria kwam ik in het bezit
van een schaatsmedaille uit 1940.  
Op 5 januari werd er door de artilleriecommandant van het Ie
legerkorps, kolonel Rijkens, een schaatswedstrijd gehouden op
de banen van de Haagse IJsclub aan het Bezuidenhout.

Een van de toeschouwers was H.K.H. Prinses Juliana. De wed-
strijd was bedoeld voor onderofficieren, korporaals en man-
schappen van het Ie legerkorps. De wedstrijden waren zeer in

trek bij de militairen: er hadden zich meer dan 150 opgegeven.
Door kolonel Bischoff van Heemskerck waren 2 extra medailles
beschikbaar gesteld: een voor hardrijden en een voor schoon-
rijden. De winnaar van deze medaille/penning was P. de Bruin.

Heeft u misschien meer informatie?

Bert-Jan

INGEZONDEN III
Schaatsmedaille

Tijdens een gezelschapsspelletje wordt uitslui-
ten Nederlands gesproken; zo leer je razendsnel
de taal aan.



Wat is  

de beste prijs  

voor mijn huis?

Je wilt je woning verkopen. Maar voor welke prijs zet je 
hem te koop? Hoe zorg je voor een perfecte presentatie op 
bijvoorbeeld Funda? En op welk bod moet je straks ingaan? 
ARE Makelaars geeft je deskundig advies. Samen zorgen we 
dat je voor je woning de beste prijs krijgt. Wil je weten hoe we 
dat aanpakken? Maak een afspraak op een van onze kantoren. 
Of kijk op are.nl.

Ieder zijn vak, wij zijn makelaars.

are.nl
IS VERNIEUWD

ARE Makelaars is jarig. Al tien jaar helpen  

we Hagenaars bij de koop of verkoop  

van een woning. Een persoonlijke klik  

vinden we daarbij net zo belangrijk als  

een deskundig advies. Daar kun je ook  

de komende tien jaar op rekenen!

De Eerensplein 8 
2593 NA  Den Haag

Thomsonlaan 113
2565 JA  Den Haag

T:  070 30 40 141
E:  info@are.nl
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Afscheid eindredacteur

Beeld verplaatst van TNO 
naar Marialaan

De redactie van Bezuidenhout Nieuws heeft onlangs afscheid
genomen van haar eindredacteur Evelien ter Meulen. Zij was
ruim zes jaar actief voor de wijkkrant en daarnaast een ge-
waardeerde kracht in de organisatie van de jaarlijkse vrijmarkt
op het Spaarwaterveld. Bij haar afscheid kreeg zij een bijzon-
dere cover van de wijkkrant in glas. Evelien ter Meulen vertrekt
vanwege haar verhuizing naar een andere gemeente.

Er lijkt zomaar een nieuw beeld verschenen te zijn op de middenberm
van de Koningin Marialaan in onze wijk. En het is geen kleintje, ruim 12
meter lang. Het is echter een herplaatsing van een beeld dat bij de
sloop van het TNO-ZWO gebouw op de hoek van de Juliana van Stol-
berglaan overbodig werd. Het is een beeld van de Nederlandse beeld-
houwer André Volten (*1925 - † 2002). Het heeft van hem de titel
“Constructie” gekregen en dateert uit 1965. 

De projectontwikkelaar bleek van het beeld af te willen toen buurtbe-
woners informeerden naar de bestemming van het beeld. Herplaat-
sing bleek niet mogelijk en toen heeft de gemeente het beeld
overgenomen om het ergens in de stad neer te zetten. In mei is het
kunstwerk herplaatst op de middenberm van de Koningin Marialaan.
En inmiddels schoongemaakt en opnieuw in de verf gezet.

Jan Jaap de Boer

Schaatsbaan
Ook dit jaar kunnen we in december weer de schaats-
baan voor de kinderen neerleggen op het Spaarwater-
veld. Het is voor de kinderen leuk om na schooltijd en
in het weekend de schaatsen onder te binden en je
met vriendjes en vriendinnen te vermaken. Het enige
probleem is dat we vorig jaar nauwelijks vrijwilligers
konden vinden  om de schaatsbaan te beheren
/schaatsen uit te lenen. Dit jaar willen we eerst vrij-
willigers werven om van daaruit met hun te kijken of
de schaatsbaan wel opgezet kan worden. Dit houdt in
dat we met de groep vrijwilligers de baan opbouwen
en afbouwen maar ook bij toerbeurt toezicht houden,
2 uur  per koppel. Gun jij het de kinderen, meld je dan
aan bij ijsbaantje@bezuidenhout.nl of bij het wijkbe-
raad Bezuidenhout.  

Het Koningin Sophiepark is het domein van kinderen die
de speeltuin bezoeken, van kinderdagverblijven, scholen
en natuurlijk ook buurtbewoners. Er worden sportwed-
strijden gehouden en het jaarlijkse Parkfeest. Maar on-
langs werd het park gebruikt als landingsplaats voor een
traumahelikopter. Twee berijders van een scooter waren
op het gladde wegdek van de Prinses Marijkestraat on-
deruit gegaan en moestn met spoed naar het ziekenhuis
worden afgevoerd. Dan is een helikopterveldje in de
buurt een uitkomst. (Foto: Regio15.nl/Machiel Janssen)

    

ijsbaan 
in Bezuidenh� t

Vrijwilligers gezocht
om in koppels de baan te beheren 

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

Bezuidenhout-West Nieuws
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Wool for Warmth Challenge is een uitdaging voor mensen
die sjaals en mutsen kunnen breien/haken voor de 39.300
geregistreerde daklozen in Nederland, waarvan ongeveer
1200 in den Haag. Door de enorme hoeveelheden partijen
wol die wij geschonken hebben gekregen kunnen wij dit
mogelijk maken.

Om dit doel te bereiken probeert onze organisatie breiclubs te lo-
kaliseren en te enthousiasmeren. Voor Wool for Warmth is Bezui-
denhout-West heel belangrijk, omdat het hoofdkantoor in deze
wijk is gevestigd. Op dit moment hebben we drie nieuwe brei-
clubs in de wijk. Wij willen de clubs graag zien groeien, dus
nieuwe breisters/ers zijn van harte welkom. Ondertussen staat
het aantal breiclubs in den Haag op 55 stuks.

U kunt helpen door
n lid te worden van een breiclub,
n breien of haken te leren in de breiclub,
n restanten wol etc. te doneren,
n giften van oude (warme) kleding worden ook gewaardeerd.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u bellen met 
Cathy Delhanty 06 510 295 34
Rita Loggen 06 155 700 36
Woolforwarmth@gmail.com

Op woensdagochtend kunt u vanaf 10.30 uur in Wijkcentrum 
Bezuidenhout-West meebreien.

Bewoners van Bezuidenhout-West kunnen hun mening
geven over de wijk bij de Buurttafel. Wat gaat goed, wat
kan beter? Wat wilt en kunt u zelf doen? Op 1 augustus
was de buurttafel in de Pieter Bothstraat, op 8 augustus in
de Cornelis Speelmanstraat, op 22 augustus in het van
Goghpark. De buurttafel zal nog in een aantal straten ver-
schijnen, de bewoners krijgen dan een uitnodiging in de
bus.

Bewoners van de Pieter Bothstraat willen graag een herinrichting
van het pleintje en willen dat er weer een Halloweenfeest komt
in de wijk. De bewoners van de Cornelis Speelmanstraat maken
zich o.a. zorgen over te hard rijden en de veiligheid van de kinde-
ren. Al dit soort opmerkingen gaan besproken worden in de
klankbordgroep en worden doorgegeven aan het Stadsdeelkan-
toor Haagse Hout.

Wijkcentrum Bezuidenhout-West

Aan het Jan van Riebeekplein 90 vindt u het Wijkcentrum
Bezuidenhout-West. Elke dag zijn er diverse activiteiten.
Elke donderdagochtend om 11.30 uur kunt u bijvoorbeeld
meedoen met Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO). De
deelnemers bewegen ieder op hun eigen niveau. Een en-
thousiaste 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 – 205 2550!

Mozaïekgroep

Bij de hondenuitlaatzone langs het spoor staat de nieuwste bol.
De bol laat de honden zien en de plek waar de poep in gedaan
moet worden. Op 24 juli jl. plaatste de serviceploeg van de ge-
meente de bol.

Meepraten over de wijk

De Buurttafel in de Pieter Bothstraat. Foto: Marije Winter.



Bezuidenhout-West Nieuws

B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  O K T O B E R  2 0 1 9 25

De wijkvereniging gaat van start
Afgelopen twee weken is er hard gewerkt aan de wijkvereni-
ging in Bezuidenhout-West. Bewoners uit verschillende stra-
ten zijn bij elkaar gekomen en hebben besloten dat de
klankbordgroep beter omgevormd kan worden tot een wijk-
vereniging; het grote voordeel van een vereniging is dat er
leden zijn en dat men verwacht dat leden actief betrokken
zullen zijn bij alles wat de vereniging gaat ondernemen. De
vereniging zal net als de klankbordgroep fungeren als spreek-
buis naar de gemeente. Tevens zal de vereniging zelf de han-

den uit de mouwen steken en diverse projecten gaan opzet-
ten in Bezuidenhout-West.
Op 6 november a.s. zal de eerste grote ledenvergadering
plaatsvinden en zullen de bestuursleden gekozen worden.
Ook zullen de leden dan de statuten en de contributie gaan
vaststellen. Daarna kan het bestuur de notaris bezoeken om
de statuten te laten inschrijven en te bekrachtigen. Na de in-
schrijving in de Kamer van Koophandel kan de vereniging dan
als rechtspersoon gaan functioneren. 

Vierde bol
Vorige week heeft de mozaïekgroep de laatste hand gelegd aan
de vierde bol. De serviceploeg van de gemeente plaatste de bol
op een mooie plek in de wijk.

De gemeente voert groot onderhoud uit aan de bomen in de 
Jan van Riebeekstraat.

Mozaïekgroep zoekt nieuwe leden
De mozaïekgroep van het wijkcentrum Bezuidenhout-West zoekt nieuwe leden.
Het plan is om komende winter in het wijkcentrum kleinere werkstukken te
maken; u kunt denken aan schilderijen, en borden, die u in uw eigen woning kunt
ophangen. Heeft u interesse in mozaïeken, komt dan langs in het wijkcentrum en
meldt u aan voor de groep. Zodra we voldoende leden hebben, gaan we van start.
Het wijkcentrum vindt u aan het Jan van Riebeekplein 90, tel 070 205 2550; u kunt
vragen naar Jaap de Wit of Helen Baun.



Naast dat ze, door zo jong te beginnen, heel veel ervaring en ken-
nis hebben opgedaan over alle producten die er in omloop zijn,
hebben ze ook veel affiniteit met de mens achter de klant. Dit
komt natuurlijk voor een deel omdat ze zijn begonnen in een tijd
waar het praatje en de oprechte aandacht voor een klant normaal
was en niet speciaal. In deze tijd van internet-geweld willen
Yvette en haar gezin er voor waken dat het contact met de klant
blijft. Naast dat ze met de tijd meegaan door een DHL punt te zijn
en de winkel langer openblijft, vinden ze af en toe een praatje of
een arm om iemand heen juist heel belangrijk. Je bent niet alleen
een klant maar gewoon een mens met je wensen of soms onze-
kerheden voor wat betreft kleine kwalen en de familie helpt u
daar graag bij.

Het is een echt familiebedrijf gebleven want inmiddels werken
hun drie dochters, Kim, Kayo en Tessa ook in de zaak, en de broer
van Yvette, Ray en ook schoonzoon Joey.  
Als ik zeg de zaak, bedoel ik eigenlijk de drie vestigingen van de
Etos in de Betje Wolffstraat, Loosduinse Hoofdstraat en de There-
siastraat en ook de Douglas in de Theresiastraat en de Frederik
Hendriklaan. Ze zijn dus goed bezig om het zo maar te zeggen. De

administratie wordt gedaan door de zus van Yvette, Nathalie. Er
werken natuurlijk niet alleen familieleden maar sommige men-
sen werken er al zolang dat ze worden beschouwd als familie. 
Yvette zelf is tegenwoordig voornamelijk bezig achter de scher-
men. Zij zit, samen met drie andere zelfstandige ondernemers uit
de Theresiastraat, in het bestuur van een winkeliersvereniging,
BIZ, Bedrijven Investerings Zone. Dit houdt in dat zij zich bezig
houden met het uiterlijk van deze winkelzone en alles wat daar
mee te maken heeft samen met de bewoners en het wijkcen-
trum. 

Zij hebben allen dezelfde belangen wanneer het aankomt op de
straat, het straatbeeld en activiteiten voor de klant en de bewo-
ners. Bijvoorbeeld wanneer er een Braderie gepland staat, wat is
daar voor nodig? Wie zorgt ervoor dat de Kerstverlichting weer
wordt opgehangen? Wie doen er mee aan de Halloweentocht?
Zoals u dus leest zijn het naast zeer ondernemende mensen ook
mensen die van mensen houden en door hun enthousiasme in
hun werk ervoor zorgen dat mensen graag naar hun winkel
komen, ik in ieder geval! 

Toen Yvette Jouai veertien jaar oud
was begon ze te werken bij een dro-
gisterij op de Mezenlaan, bij sommi-
gen beter bekend als het
Mezenpleintje. Hier heeft ze haar
man, Wim Schmale leren kennen
want deze drogisterij was van zijn
ouders. In de loop van de jaren zijn ze
samen zelfstandig een winkel begon-
nen en later zijn ze onder de keten
Etos gaan werken en ze zijn al een
jaar of 18 werkende in de Theresia-
straat. 

(Advertorial)
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Een dag nadat ze 21 was geworden, trad Sophia op 18 juni
1839 in het huwelijk met de bijna even oude Nederlandse
Prins van Oranje Willem Alexander (1817-1890). Het echt-
paar verhuisde op 13 juli 1839 naar het Paleis Noordeinde in
Den Haag. Sophie werd door de Nederlandse bevolking met
enthousiasme ontvangen. Het echtpaar kreeg drie zoons:
Willem, Alexander en Maurits. Tien jaar later werd Willem
Alexander Koning der Nederlanden en Groothertog van
Luxemburg. Sophie kreeg dezelfde, vrouwelijke titels.

Een onmogelijke echtgenoot
Naar buiten toe leek het allemaal prachtig, maar er was ab-
soluut geen sprake van een sprookjeshuwelijk. Al in het
begin ergerde Sophie zich aan de buitengewone aandacht
die haar kersverse echtgenoot aan andere vrouwen be-
steedde. Dat bleef niet alleen bij een gezellig gesprek. Be-
halve de nauwelijks verholen buitenechtelijke affaires
verafschuwde Sophie ook de regelmatig voorkomende
drank- en braspartijen van haar man.

Uit brieven van Koningin Sophie aan haar vriendin Marian
Dora Spalding, Lady Malet, bleek dat zij haar huwelijk met
Willem Alexander ervaarde als een “constante marteling,
een hel op aarde”. Zij omschreef haar echtgenoot als een
drankzuchtig, wreed en op sex beluste man met een grillig
karakter, geestelijk gestoord. “Een onberekenbaar mengsel
van absurditeit, onmenselijkheid en dwaasheid”. Sophie
voelde zich door haar man bedreigd. Ze zei dat hij haar mis-
handelde. De koningin had in die tijd last van hysterische
aanvallen en liet zich daarvoor behandelen in het Duitse
Bad Ems.

Als tegenwicht voor de slechte verhouding met haar man
zocht Sophie compensatie in de wetenschap. Zij was zeer

geïnteresseerd in allerlei kwesties op sociaal en cultureel
gebied. Ze omringde zich met vele geleerden van naam en
onderhield regelmatig contact met letterkundigen. De poli-
tiek had ook haar volle aandacht. Vanwege haar uitge-
breide kennis gold zij in haar tijd als een van de meest
ontwikkelde vorstinnen van Europa.

In 1842, drie jaar na de huwelijkssluiting, had koningin So-
phie al aangegeven dat ze van Willem Alexander wilde
scheiden. Dat bleek lastiger te realiseren dan ze had ge-
dacht. In 1851 deed zij opnieuw een poging, maar Sophie
moest nog vier jaar wachten voordat het tot een scheiding
van tafel en bed kwam.De koningin, die op latere leeftijd
meerdere kwalen kreeg, overleed op 3 juni 1877, bijna 59
jaar oud. Haar stoffelijk overschot werd bijgezet in Delft.
Twee jaar na haar dood trad haar voormalige echtgenoot in
het huwelijk met Emma van Waldeck-Pyrmont.

Koningin Sophie, een van de meest ontwikkelde 
vorstinnen van Europa       
Ongelukkig in haar huwelijk met Koning Willem III

Sophia Frederika Mathilda werd op 17 juni 1818 op het ouderlijk slot in het Duitse Stuttgart geboren als
Prinses Van Württemberg. Haar ouders waren Catharina Paulowna, dochter van de Russische Tsaar Paul I,
en Koning Willem I van Württemberg. Als kind toonde zij tijdens haar schoolopleiding een brede belang-
stelling, waardoor zij in meerdere vakken hoge cijfers behaalde. Vanwege haar charmante optreden
maakte de jonge prinses gemakkelijk contact met haar medeleerlingen en later met andere mensen in
haar omgeving.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

Vóór het bombardement van 3 maart 1945 op Bezuidenhout liep de Koningin Sophie-
straat van de Schenkkade naar de Juliana van Stolberglaan ter hoogte van de Wilhelmina-
straat. Ofschoon vele straatnamen na de Tweede Wereldoorlog behouden zijn gebleven,
veranderde wel het stratenplan. De Koningin Sophiestraat, die nog wel bij de Schenkkade
begint, is nu veel korter dan voorheen.



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 
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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



Duurzaam Bezuidenhout

55 procent van een gemiddelde energierekening gaat op aan gas
en van dat gas wordt 80 procent verbruikt voor de verwarming.
De oude vertrouwde radiatorfolie zorgt ervoor dat de warmte
binnen blijft en niet in de buitenmuur verdwijnt. Dat kan tot 40
procent op de stookkosten schelen. 

Tochtstrips: 70 m³minder gas
Andere bekenden die kunnen zorgen voor een aangenaam bin-
nenklimaat zijn de tochtstrip en het tochtband. Deze zijn er in al-
lerlei soorten maten en kwaliteiten voor deuren en ramen. Voor
brievenbussen zijn er de tochtborstels. Let er wel op dat als u al
tochtstrips heeft, deze na enkele jaren minder flexibel worden,
waardoor opnieuw kieren, tocht en daarmee dus ook warmtever-
lies (en hogere stookkosten) ontstaan. Goede isolatie houdt niet
alleen de kou buiten, maar ook de warmte binnen. En als er min-
der warmte verloren gaat, hoeft de cv-ketel minder hard te stoken
en vermindert het energieverbruik. Volgens Milieu Centraal gaat
het gasverbruik van een gemiddelde eengezinswoning met onge-
veer 70 m³ per jaar omlaag na het dichtmaken van naden en kie-
ren. 

Ledlampen: 85% minder stroom
Energie besparen kan ook door uw gloei- en halogeenlampen te
vervangen door ledlampen. Spaarlampen zijn bijna net zo zuinig
als ledlampen. Daarom is het niet nodig nog brandende spaar-
lampen te vervangen. Een ledlamp verbruikt 85 procent minder
stroom dan een gloeilamp en is 75 procent zuiniger dan een halo-
geenlamp. Ledlampen zijn tegenwoordig in vrijwel alle soorten,
maten en tinten verkrijgbaar. De aanschafprijs ligt hoger, maar
door het lage verbruik en de lange levensduur, betaalt u op de
lange termijn veel minder voor led.

Waterbesparende douchekop: 153 euro minder kosten
Warm water maakt ongeveer 10 procent van uw energierekening
uit. Het meeste warm water wordt gebruikt om te douchen. Wilt
u besparen op uw energierekening kies dan voor een waterbespa-
rende douchekop. Deze verrijkt het water met lucht, maar door de
vaak brede douchekop wordt het comfort van de waterstraal er
niet minder op. Dus onder de douche zult u het verschil niet mer-
ken, maar wel in de portemonnee. Een lid van de werkgroep Duur-
zaam Bezuidenhout schreef ooit in deze wijkkrant: ‘Drie jaar
geleden heb ik zo’n douchekop aangeschaft en mezelf meteen
getrakteerd op een luxe versie. Deze kostte toen ongeveer 120
euro, maar eenvoudigere uitvoeringen zijn al te krijgen vanaf 10
euro. Ik heb het even nagerekend op www.milieucentraal.nl: elk

jaar heb ik minstens 153 euro bespaard zonder ook maar iets aan
douchetijd of kwaliteit in te leveren. Na aftrek van mijn ‘investe-
ring’ heb ik dus al 339 euro verdiend, en volgend jaar 492 euro.’
Dat voordeel kan oplopen als u in plaats van gemiddeld 9 minu-
ten, maximaal 5 minuten per keer douchet. Maak er met uw kin-
deren een spelletje van en gebruik een zandloper.

Goede ventilatie: minder schimmel
Zijn de naden en kieren van uw huis dicht, besteed dan ook aan-
dacht aan ventilatie. De aanvoer van verse lucht en de afvoer van
vervuilde lucht moet dag en nacht, het hele jaar doorgaan. Ge-
beurt dat niet, dan raakt de lucht binnen vervuild met alle nade-
lige gevolgen van dien. Met name veel oude huurwoningen
hebben geen goede ventilatie. Daardoor wordt het huis te vochtig
en komen er schimmels en meer huismijt. Veel vocht en schimmel
in huis kunnen niet alleen gezondheidsproblemen veroorzaken,
maar ook bestaande klachten, zoals astma, verergeren. Goed ven-
tileren kan het best met een mechanische ventilatie. Een prima
alternatief zijn de ventilatieroosters. Bij de laatste optie is het ad-
vies deze dag en nacht open te houden, ook in de winter. Een an-
dere tip is elke dag een kwartier lang een raam ver open te zetten
(doe dan wel de verwarming uit). Wordt er voldoende geventi-
leerd, maar zijn er toch vochtproblemen, dan is het raadzaam om
de verhuurder te bellen. Het probleem kan namelijk veroorzaakt
worden door lekkage of gebreken aan de woning. Verder is het
belangrijk om in een ruimte met een geiser extra goed te ventile-
ren, ook met het oog op het vrijkomen van koolmonoxide.

Eenvoudig besparen op de 
energierekening en gezond wonen

Besparen op energie, dat kan op vele manieren. Wie het geld ervoor heeft, kan bijvoorbeeld kie-
zen voor zonnepanelen, dak-, gevel- en vloerisolatie, een groendak of een warmtepomp.  Maar
ook voor mensen met een kleinere beurs zijn er voldoende mogelijkheden om er in deze don-
kere en koudere dagen tegen een beperkte investering toch comfortabel bij te zitten.

Radiatorfolie levert een besparing van 40 procent op uw gasrekening op.

Tekst: werkgroep Bezuidenhout

B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  O K T O B E R  2 0 1 9 29

(Advertorial)



Theresiastraat 43 - 2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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BEATA IM
AN

S

EXPATS
“We are very happy here”

My name is Beata Imans and I’m taking over the column from Lorraine,
who brought you the neighbourhood expat news for a bit over a year.
Originally from Lithuania, I’ve been an expat for the past 20 years and
lived in Poland, Denmark, Democratic Republic of Congo, Burkina Faso
and Ivory Coast. I have a background in linguistics and communicati-
ons and have recently completed journalism studies at the London
School of Journalism. 

I moved with my husband and son to Bezuidenhout almost three years
ago and we loved it from the beginning. I mean, what’s not to like? Our
neighbourhood is green and cosy and has everything you need. It
seems other expats share my opinion, because so many of them made
Bezuidenhout their home. 

“Before, you only heard Dutch when you walked on Theresiastraat and
now you hear languages from all over the world,” says Denise van Riel,
who moved to Bezuidenhout 30 years ago from the UK. Back then
there weren’t as many expats as there are now, she was one of the first
ones. “Bezuidenhout used to be very Dutch, you had to learn the
language to get around here, people didn’t easily speak English to
you,” says Denise. 

She liked it from the beginning: “You have the swimming pool and the
parks and the woods and the library, it’s a lovely place to live and I feel
very safe here, I would recommend it to anybody.”
Rawan Zoubi, originally from Germany, moved here from the US with
her husband two months ago. They needed an apartment close to the
train station as they both work in Leiden and Bezuidenhout seemed
like a good choice. “My first impression of Bezuidenhout was how
friendly and open people were here,” says Rawan. When they just arri-
ved, jetlagged and tired, and headed out to find something to eat, they
had no idea where to go. The first lady they asked for help not only ex-
plained them where they could find something, she even walked with
them to make sure they got there. “These were my first five minutes in
the Netherlands, it was very warm and welcoming from the begin-
ning,” says Rawan. 

She is happy Theresiastraat has all she needs on a daily basis and
everything is easily accessible. “I come from the US where you can’t
function without a car, here you can do everything on foot or by bike.
I’ve been dreaming about it for the last six years and my prayers were
heard,” she laughs. 
Rawan tells me she also appreciates the developed infrastructure and
public transport. She is very impressed by how well everyone speaks
English, which makes the expat life much easier, especially for newco-
mers. 

“There is something to do for everyone,” says Rawan. “If you want to
relax, you can go to the Haagse Bos, it’s so well maintained and gorge-
ous. Or you can hang out at one of the bars, watch people and practise
your Dutch with the locals. It’s been great, we are very happy here.”

The editors of Bezuiden-
hout Nieuws say good-
bye to columnist
Lorraine Wittenberg,
who filled the expats
page with her observati-
ons in our neighborhood for some
time. Unfortunately, due to busy
work, Lorraine has to stop; we thank
her for her efforts. Beata Imans takes
over the columns. Her first contribu-
tion.

Goodbye

Short
� � � Vocality pop and musical choir organi-
zes a free trial rehearsal for interested people
every month. This happens every first Sunday
of the month, from 7:45 PM to 9:45 PM in the
Nutsschool, Merkusstraat 19. The next trial
rehearsals are on November 3 and December
1. You can register by sending an email to
info@vocaalregionaal.nl

� � � The Healthy Nature Walking Founda-
tion is looking for volunteers to guide a wal-
king group once a week / month. The
foundation organizes nature walks for ever-
yone, but especially for people who are not
very active. Soon the foundation will also
start walking in Bezuidenhout. More info:
www. Gezondnatuurwandelen.nl

� � � The Den Haag Doet Burenhulp organi-
zation brings people who seek help and 
people who offer help together. It is about
simple, little time-consuming jobs such as
walking the dog, shopping, etc. People and
providers can register via the website
www.denhaagdoetburenhulp.nl or by tele-
phone 070-2052500. You will then receive a
Burenhulp Haagse Hout employee on the
phone.

For more news check 
www.bezuidenhout.nl
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