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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat)  Den Haag
T  (070) 383 82 75  I  www.briede.nl  E  info@briede.nl

mooi wonensinds 1895

briedé

pvc vloerenlaminaat

tapijt & karpetten

marmoleum

vinyl

de vloerenspecialist
van Den Haag!
kom langs voor inspiratie, 
ruim assortiment en volledig advies!

wij leggen elke vloer!



B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  D E C E M B E R  2 0 1 9 3

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 70, wordt be-
zorgd in de week van 14-21 februari 2020.

Redactie
Jos Heymans (hoofdredactie), 
Paul van Riel, Eric Stins (eindredactie), 
Roeland Gelink, John Hermse,
Mark Hoogland, Esther Nijhoff, 
Hilde Vossen, Carel Wiemers

Fotografie Koen de Lange en 
Willem Verheijen

Vormgeving Leo Leeflang

Drukwerk 
Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 
Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-
sief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gel-
den aantrekkelijke kortingen. De kosten
voor het opmaken van een advertentie
zijn € 12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven
www.bezuidenhout.nl linker kolom
‘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
De gemeenteraad kwam er niet aan te pas, toen het college van 
b en w twee jaar geleden in zee ging met een bedrijf voor het plaat-
sen van digitale reclamezuilen in onder meer de Theresiastraat.
Daardoor was er voor winkeliers en bewoners geen kans op in-
spraak en zitten we voor jaren vast, de contractduur is acht jaar, aan
deze straatbeeldvervuilers. Zo denken althans velen, waaronder de
winkeliersvereniging en het wijkberaad die bezwaar hebben aange-
tekend. Voorlopig nog zonder succes; de stad kan niet zomaar onder
het contract uit. Op de pagina’s 21 en 23 leest u er alles over.

5 Inval politie en handhaving in horecazaken

11 Schoonheidsspecialiste Nollie Kleiheeg

15 Griezelen met Halloween

16/17 Drie juffen goed voor 120 jaar onderwijs

19 Wijkberaad neemt groenonderhoud over

27 Gustaaf van Imhoff, koloniaal bestuurder

Krant niet ontvangen, 
laat het ons weten

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



TURKS RESTAURANT

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

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

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!

Hoorn 310
2404 HL  Alphen a/d Rijn
06 506 947 03 - 06 547 412 60

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?

Voor al uw spuitwerk!
o.a. Keukens, tafels, scooters en auto’s
Ook voor laswerk en taxaties
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Wonen we in Bezuidenhout in een wijk waar van alles loos
is, waar achter voordeuren en in garages en schuren allerlei
activiteiten plaatsvinden die het daglicht niet kunnen ver-
dragen? Eind oktober haalde de politie uit een garage in de
Rijklof van Goensstraat nog vrachtwagens vol met scooters
die vermoedelijk gestolen zijn. Dat was een week na de
grote actie van gemeente en politie in onze wijk, samen
met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA),
belastingdienst en het openbaar vervoer. Het was de eerste
grootschalige handhavingsactie in Bezuidenhout sinds
2014. 

De gemeente zegt in actie te zijn gekomen na klachten van
bewoners, ondernemers en andere mensen die werken in
onze wijk, over misstanden in woningen: zoals te volle hui-
zen en vervuiling; fout parkeren, en café’s en restaurants
die er een potje van maken. Geen enkele horecazaak in Be-
zuidenhout waar half oktober controleurs in de pannen
kwamen kijken, voldeed aan alle regels voor schone café’s
en restaurants. Zes hadden de afvoer van hun afval niet
goed geregeld, maar bij vier was de ‘hygiëne risicovol’, zoals
het heet in het verslag dat de gemeente Den Haag publi-
ceerde, en in één keuken was het zo’n smeerboel dat de
zaak subiet dicht ging. Er bestond ‘ernstig gevaar voor de
volksgezondheid’. Welke horecazaken er in onze wijk te vies
waren om er met een gerust hart te gaan eten, wil de ge-
meente niet zeggen omwille van de privacy van de zaken.
In de Bezuidenhoutse horeca sloeg de politie drie mensen
in de boeien: één omdat hij te veel verdovende middelen
op zak had om alleen zelf te kunnen consumeren. Van nog
eens drie mensen die vast werden gezet, hadden er twee
nog een celstraf open staan.

Van de negentien woningen waar de Haagse Pandbrigade
binnenviel, was bijna de helft niet in orde. De huur was veel
te hoog, er werd illegaal gebouwd en twintig mensen lijken
niet te wonen, zoals ze dit hebben opgegeven bij de ge-
meente. Bij zeven van de veertien gecontroleerde kamer-
verhuurbedrijven in onze wijk werden regels overtreden,
maar de gemeente kon niet aangeven wat er precies aan
scheelde.
Levert dit samen met bekeurde zwartrijders, boetes voor

gebrekkige auto’s, foutparkeren en mensen die nog belas-
ting moeten betalen nou een beeld op van een wijk waar
het minder prettig wonen is? Met misstanden, overlast en
regelrechte criminaliteit? Je zou haast zeggen van wel als je
een postcode uit onze wijk invult bij de recente Inbraakba-
rometer van verzekeraar Interpolis. Het risico op inbrekers
in Bezuidenhout loopt van middelmatig tot hoog, waarbij
twee inbraken en twee pogingen in de laatste drie maan-
den al als een hoog risico gezien wordt.
Ook het Centraal Station en omgeving vallen in de handha-
ving onder deze wijk. Zo werden er fietsers bekeurd die op
de stoep reden in de Rijnstraat. Zelf noemt een woordvoer-
der van de gemeente het Centraal Station, een van de druk-
ste van Nederland, een van de gebieden waar extra op
gelet wordt. 

Maar de rest van de wijk, waar toch de meeste Bezuiden-
houters wonen, blijft het daar ook goed opletten voor poli-
tie en andere handhavers? Met grote acties waarbij met
man en macht uitgerukt wordt? “Dit doen we in gebieden
die extra aandacht hebben van gemeente en politie en we
organiseren dit ook in andere wijken.”

Controle op misstanden in de wijk 

Tekst: John Hermse

Politie, handhavers en toezichthouders in actie in Bezuidenhout 

Fout geparkeerde auto’s, huizen waar te veel mensen wonen,
zwartrijders, drugshandel en smerige keukens. Het kwam alle-
maal voorbij bij een grote controle die handhavers half oktober
uitvoerden in Bezuidenhout, een van de ‘gebieden die extra aan-
dacht hebben van gemeente en politie’.

Horecavergunning wordt gecontroleerd, bediening gefouilleerd.

      



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!

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

Shellac verwĳderen
Manicure
Manicure met lakken
Pedicure
Spa pedicure
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Op veel plekken in Den Haag hebben bewoners last van grondwa-
ter in hun kelder of kruipruimte. Ook in ons eigen Bezuidenhout
doet dat probleem zich voor. Slecht voor je huis en schadelijk voor
je gezondheid!  

De werkgroep Grondwateroverlast wil dit aankaarten bij de ge-
meente en zou graag van de bewoners willen weten, wie last heeft
(of heeft gehad) van grondwater. 
Ga naar www.bezuidenhout.nl/grondwater/ en vul het formulier in.  
Wij zijn erg benieuwd naar uw reacties en gaan daar graag mee aan
de slag!

De Haagse Vogelbescherming spant zich al bijna 95 jaar in voor de vogels in
onze stad en regio. Recent heeft een HVB-werkgroepje van ervaren vogelaars
een serie ‘ideale nestkasten’ ontworpen. Het najaar en de winter is dé tijd om
nestkasten op te hangen. Dan wennen de vogels er een paar maanden aan en
heb je in het voorjaar meer kans op succes.
De nieuwe kasten zijn gemaakt van grenen van 18 mm. dik. Voor de volgende
soorten zijn nestkasten leverbaar: Bonte- en Grauwe Vliegenvangers, Boom-
kruipers, Koolmezen, Roodstaarten, Pimpelmezen, Spreeuwen, Kleine en Grote
Bonte Spechten, Torenvalken, Bosuilen en Kerkuilen. Voor mussen is er een heel
nieuwe kast ontwikkeld, met een aparte slaapruimte voor het mannetje want
hij is niet welkom  bij mevrouw en het nest tijdens het broeden. 

De Haagse Vogelbescherming kan de nestkasten donkergroen gebeitst kant-
en-klaar afleveren, maar ook als bouwpakket. Heeft u belangstelling voor een
nestkast? Stuur dan een mailtje naar info@haagsevogels.nl en u krijgt infor-
matie toegezonden via e-mail. Meer informatie www.haagsevogels.nl 

4 december, 14.30-15.30 uur: Schimmeltje is verliefd (4+), poppen-
kastvoorstelling met Lisette van Gemert

6 december, 10.00-10.45 uur: babycafé, voor (groot)ouders met een
baby tot 1,5 jaar. Voorlezen, praten en zingen vormen het hoofd-
menu. Toegang gratis.

16 december, 17.30-20.00 uur: filmavond ‘Murder on the Orient 
Express’ uit 2017, gebaseerd op het boek van Agatha Christie. 
Reserveren noodzakelijk via 070-3537330 of 
haagsehout@bibliotheekdenhaag.nl

27 december, 10.00-10.45 uur: peutertijd, voorlezen. Voor kinderen
van 2 tot 4 jaar. Reserveren is noodzakelijk: 
haagsehout@bibliotheekdenhaag.nl

Overlast grondwater 

Nestkasten

Op dinsdag 3 maart 2020 vindt de jaarlijkse herdenking
van het bombardement op Bezuidenhout van 3 maart
1945 plaats. Het globale programma ziet er als volgt uit:

12.00 uur: Herdenkingsgebed Cross of Nails 
                     (Christus Triumfatorkerk)
13.30 uur:  Herdenkingsceremonie met kranslegging 
                     (Juliana van Stolbergmonument)
14.45 uur:  Ontmoeting (ROC Mondriaan)

In de nieuwsbrief van de Stichting 3 maart ’45 van ja-
nuari 2020 leest u meer over het definitieve pro-
gramma van de herdenkingsdag en andere activiteiten
die in het kader van 75 jaar bombardement Bezuiden-
hout worden georganiseerd. (Foto: Koen de Lange)

Herdenking, voorlopig programma

Agenda bibliotheek Theresiastraat 195



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

"Proef onze nieuwe 
Winter Specials"

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

www.svdmakelaars.nl

makelaars & taxateurs
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Verdriet

Langs de vijver bij park Vlaskamp staat tegenwoordig een hekje van
kleine paaltjes. Ik ren of wandel er geregeld langs. Deze zomer lagen
er bloemen. Ik ging toch even kijken, hoewel ik ook wel wist dat er
verder niets was te zien dan die bloemen en het hekje. 
Even kwam weer heel dichtbij wat daar een jaar geleden gebeurd
was, toen er nog veel meer bloemen lagen, en waxinelichtjes en
briefjes, een knuffel misschien, ik weet het niet precies meer. Altijd
als ik er langs kwam, stond ik er even bij stil, tot de plek weer leeg
was.
Ik heb niemand gesproken over wat er daar gebeurd was, maar de
briefjes en de plek zeiden genoeg. Genoeg voor een brok in de keel
voor de peuter die daar te water was geraakt en het niet had over-
leefd. Een hekje stond er toen nog niet.
Iedereen kan zich voorstellen wat voor drama zich daar heeft afge-
speeld, in onze wijk, of in ieder geval aan de rand ervan, een plek
waar het vooral ‘s zomers druk is met barbecue, sporters en spe-
lende kinderen.
Als er zich ergens in een ver buitenland een noodlottig drama af-
speelt, is altijd de vraag: zijn er Nederlanders bij? Ik was altijd ge-
neigd mijn schouders op te halen: een Nederlands slachtoffer? Dat
doet mij niet meer dan een Duitser of een Spanjaard. Het is even
erg, maar geen reden voor een brok in de keel.
Het leed blijft op afstand, of het nu een Duitser of een Spanjaard is,
of zelfs een landgenoot. Maar dat kind in de vijver: ik kende de peu-
ter en zijn ouders niet. Toch: elke keer een brok in de keel bij dat ver-
driet om de hoek.
Begin oktober schrok ik, en heel veel mensen met mij, van het over-
lijden van boswachter Jenny van Leeuwen. Door haar werk kenden
veel mensen haar en ik was zelf tweemaal met haar op pad geweest
voor een stukje in de krant. Als ik nu de condoleances teruglees op
het boswachtersblog van Staatsbosbeheer laat me dat opnieuw niet
koud.
Dat kind kende ik niet, Jenny een beetje. En ik ben niet iemand die
snel kaarsjes opsteekt of bloemen legt, en aan gebeden om zielen-
heil en sterkte waag ik mij al helemaal niet. Nederland is te groot
om met iedereen mee te kunnen leven. Maar soms, als het verdriet -
ook als het een verdriet-zonder-naam is - niet op afstand blijft, maar
in de buurt komt, in onze buurt - dan wel.

Kort
� � �  Columnist Carel Wiemers, bekend als
historische verhalenverteller in het Haagse
Bos en schrijver van de geschiedenis van de
straatnamen in Bezuidenhout, heeft een
boek uitgebracht onder de titel ‘Duel op de
bloedheuvel’. Hierin behandelt hij de ge-
schiedenis van Bezuidenhout, in het bijzon-
der die van het Haagse Bos, ooit het
jachtterrein van de Graven van Holland. Het
boek telt 86 pagina’s, kost € 17,50 en is te
bestellen via de website boekscout.nl, ISBN
978-94-6389-307-7.

� � �  Wijkgenoot Theo Monkhorst houdt
op 1 december een lezing over de waarheid
in de literaire roman, gebaseerd op de ge-
schriften van Louis Couperus. Hoewel Cou-
perus regelmatig waarschuwde dat hij loog,
bijvoorbeeld over zijn Italiaanse avonturen,
werd dat door zijn lezers niet serieus geno-
men. De voordracht van Monkhorst vindt
plaats in het Louis Couperus Museum, Ja-
vastraat 17, Den Haag. De kosten bedragen
€ 12,50, inclusief drankje en museumbe-
zoek. Houders van een museumkaart 
betalen € 10,00. Aanmelden: 
info@louiscouperusmuseum.nl

� � �  Het Haags Gemeentearchief start in
het kader van de viering van 75 jaar bevrij-
ding het filmproject ‘Oorlog in Den Haag.
Dagelijks leven in bewegend beeld, 1940-
1945’. Daarvoor is het archief op zoek naar
amateurfilmpjes over de Tweede Wereld-
oorlog in Den Haag. Ook komt het archief
graag in contact met ooggetuigen voor een
zo compleet mogelijk Haags beeldverhaal.
Meer informatie: 
www.haagsgemeentearchief.nl

� � �  Het Festival ‘De beleving Haagse
Hout’ is sinds kort gehuisvest aan de Laan
van NOI 123, van waaruit verschillende eve-
nementen worden georganiseerd. In juni
volgend jaar vindt het eendaagse festival
De Beleving plaats in het Park Vlaskamp, op
de grens van Bezuidenhout en Mariahoeve.
Nadere informatie volgt.

� � �  De leesclub in Bezuidenhout is op
zoek naar nieuwe leden. De club komt een-
maal per 4 à 6 weken bijeen bij een van de
leden thuis. De besproken literatuur vari-
eert van 19e eeuwse tot hedendaagse ro-
mans, zowel Nederlandse als vertaalde
boeken. Wie belangstelling heeft, kan con-
tact opnemen met Erik Bakker, 070-3606451
of bakkerik@gmail.com

Voor meer actuele informatie: 
www.bezuidenhout.nl

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Bedankje
Het wijkberaad wil in deze laatste uitgave van 2019 alle adverteerders 
bedanken voor hun gewaardeerde bijdrage aan het in stand houden van 
Bezuidenhout Nieuws. Ook de vrijwilligers die het blad voorzien van 
artikelen en foto’s zijn wij dankbaar voor hun inzet.

Wijkberaad Bezuidenhout



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

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

De decembermaand is aangebroken en wij hebben alles in huis

voor smakelijke feestdagen, van carpaccio tot wild en van gourmet

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

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

rels hebben wij diverse mogelijkheden zoals een tapasplank, 

Saucijzenhapjes verschillende soorten luxe patés. 

Wij hebben in november meegedaan met de internationale 

vakwedstrijden van slavakto en zijn met diverse specialiteiten 

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

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

De specialist 

voor smakelijke 

feestdagen!
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Zelf geboren in Moerwijk leerde Nollie Kleijheeg het Bezui-
denhout al jong kennen via de door haar grootouders in
1936 geopende sigarenwinkel aan de Van Lansbergestraat,
die haar vader later overnam. Na zelf nog bij Sjef ‘K’ in de
winkel te hebben gestaan, begon zij in de ruimte daarach-
ter 39 jaar geleden haar schoonheidssalon. "Ik heb eerst
zeven jaar op kantoor gewerkt en ben bij mijn vader gaan
werken terwijl ik de opleiding voor schoonheidsspecialiste
deed". Met een receptie om de opening van haar zaak be-
kend te maken, maakte zij een goede start. "Ik had direct
een volle agenda. De meeste klanten kende mij al van ge-
zicht uit de winkel".

Na zeven jaar aan de Van Lansbergestraat verhuisde de
groeiende salon met veel klanten uit de buurt naar een rui-
mere locatie aan de Pahudstraat. "Daar had ik met een
compagnon ook een sauna en een zonnebank en konden
klanten tevens terecht bij een pedicure". Zelf ging Nollie
Kleijheeg in 1994 in de Paulinastraat wonen. Na de ge-
boorte van haar dochter Robin verhuisde zij daar in 2001
haar salon naar toe. "Zo had ik meer vrijheid en was het
werk ook goed te combineren met de zorg voor mijn doch-
ter".

Massages
In de lange tijd dat zij in Bezuidenhout werkt en woont, is
Nollie Kleijheeg vergroeid met de wijk. "Ik heb bepaalde
klanten nog vanaf het begin". Van sommige vrouwen nam
zij later dochters en zelfs kleindochters onder handen. "En

ik heb nu ook vriendinnen van mijn dochter als klant." Met
de clientèle zijn de behandelingen in de loop der tijd veran-
derd. De laatste jaren is Nollie Kleijheeg zich meer gaan
richten op huidverzorging en -verbetering door middel van
intensieve massages en Beauty Defect Repair-producten.
Dit jaar is zij met Manuele Lymfedrainage begonnen. "Dat
is een heel rustige subtiele massage, die goed werkt bij
huidklachten en ook tegen stress en vermoeidheid".

Wat anders is uitgepakt dan zij bij het begin had gedacht,
is het gebruik van apparaten bij schoonheidsbehandelin-
gen. "Ik dacht dat ik alles manueel zou kunnen doen, maar
op een gegeven moment ben je toch aan apparaten toe. Zo
gebruik ik nu microdermabrasie in combinatie met micro-
needling voor huidverbetering en dat geeft mooie resulta-
ten". Hoewel haar pensioengerechtigde leeftijd langzaam
naderbij komt, denkt Nollie Kleijheeg nog niet aan stop-
pen. "Ik zou kunnen leren bridgen, maar blijf liever werken,
want ik vind het nog steeds leuk om te doen". 

Nollie Kleijheeg bijna 40 jaar 
thuis in schoonheid

Als mooiste wijk van Den Haag beschikt Bezuidenhout uiteraard ook over het meeste
vrouwelijk schoon. Nollie Kleijheeg draagt daar als schoonheidsspecialiste al bijna 40
jaar haar steentje aan bij.

Tekst: Roeland Gelink Foto: Koen de Lange

Bedrijvenrubriek



(Advertentie)

Toen Yvette Jouai veertien jaar oud was begon ze

te werken bij een drogisterij op de Mezenlaan, bij

sommigen beter bekend als het Mezenpleintje.

Hier heeft ze haar man, Wim Schmale leren ken-

nen want deze drogisterij was van zijn ouders. In

de loop van de jaren zijn ze samen zelfstandig

een winkel begonnen en later zijn ze onder de

keten Etos gaan werken en ze zijn al een jaar of

18 werkende in de Theresiastraat. 

Naast dat ze, door zo jong te beginnen, heel veel ervaring en kennis

hebben opgedaan over alle producten die er in omloop zijn, hebben

ze ook veel affiniteit met de mens achter de klant. Dit komt natuur-

lijk 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 onzekerheden 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 Theresiastraat 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 mensen werken er al zolang dat ze

worden beschouwd als familie. 

Yvette zelf is tegenwoordig voornamelijk bezig achter de schermen.

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 wijkcentrum. 

Zij hebben allen dezelfde belangen wanneer het aankomt op de

straat, het straatbeeld en activiteiten voor de klant en de bewoners.

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! 
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Melden

Onlangs heeft er een grote integrale actie plaatsgevonden
in Bezuidenhout. Daar wordt in dit medium al het een en
ander over geschreven. Wij als wijkagenten waren daar
natuurlijk die avond bij. Zo’n avond is altijd een interes-
sante avond omdat er vanuit alle hoeken en gaten opspo-
ringsambtenaren naar het bureau komen. Ook van
instanties waar wij doorgaans minder mee samenwerken.
Te denken valt aan de HTM, Eneco of de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit. De uitkomst van de avond
gaan we hier ook niet nog eens opsommen want dat kunt
u in dit blad verder wel vinden.

Hoe komen we nu aan al die adressen? We kunnen u in ieder
geval vertellen dat deze adressen niet random gekozen worden
op zo’n avond. De adressen die wij als politie op zo’n avond be-
zocht willen zien, zijn adressen die ons als politie en de wijkagen-
ten in het bijzonder opvallen. Bijvoorbeeld omdat we een
melding hebben gekregen van dealen of juist van overbewoning.
Het overgrote deel van de adressen die bezocht zijn, zijn door
meldingen van de omgeving bij ons of bij de andere partijen te-
recht gekomen. Hennepplantages zijn daar bijvoorbeeld een
goed voorbeeld van. Onlangs werd er een hennepplantage opge-
rold omdat iemand uit de omgeving bij ons aangaf dat er in de
woning hoogst waarschijnlijk niemand woonde, maar wel bijna
elke dag iemand kwam die na een half uurtje weer weg ging. Dit
is heel vreemd. Vervolgens hebben wij onderzoek gedaan en onze
contactpersoon bij de Eneco gebeld. Deze heeft op zijn beurt
weer onderzoek gedaan en kwam erachter dat de elektrakabel zo
warm was, dat hij vreesde voor brand. Vanwege het acute gevaar
is deze plantage gelijk opgerold. Zo zijn er ook wel eens dezelfde
meldingen, maar kunnen we niet direct overtuigend bewijs vin-

den. Dat soort adressen worden dan bijvoorbeeld op zo’n inte-
grale actiedag bezocht. Op een melding van een melder alleen
gaan we doorgaans geen woning bezoeken. We hebben daar wel
meer voor nodig, wij noemen dat opplussen.

Wij als politie en als wijkagenten in het bijzonder kunnen niet
zonder uw meldingen. We zullen altijd proberen wat met de mel-
ding te doen. Dat houdt niet in dat we ook gelijk alles uit de kast
zullen trekken, want helaas hebben we geen blikken vol politie
die we maar steeds open kunnen trekken. In de praktijk blijkt
vaak dat we meldingen doorspelen naar onze partners die ver-
antwoordelijk zijn voor dat specifieke probleem en meldingen die
voor de politie zijn zullen wij proberen op te pakken. Vanwege het
personeelstekort proberen we zo efficiënt mogelijk te werken en
veel samen te werken met onze partners. 

Hoe kunt u ons bereiken? U kunt via 0900-8844 een bericht voor
ons achter laten. De andere mogelijkheid is om via
www.politie.nl op kopje “mijn buurt” te drukken en uw postcode
in te vullen en daarna te drukken op kopje “wijkagenten”. Natuur-
lijk kunt u ook langskomen op ons spreekuur elke donderdag-
avond van 19.00-20.00 uur aan de Johannes Camphuijsstraat 25.

Tekst: Evert-Jan Rusticus en 

Hans van der Linde, wijkagenten

Evert-Jan Rusticus en Hans van der Linde (Foto: Willem Verheijen) 

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout nodigt u als vrijwilliger, bewoner
of relatie uit voor de nieuwjaarsreceptie, die wordt gehouden op 

maandag 13 januari 2020

U bent van harte welkom tussen 18.00 – 20.00 uur in het 
Buurtcentrum Bezuidenhout aan de Johannes Camphuysstraat 25

Wij wensen u allen een hele fijne 

December feestmaand en een heel fijn en gezond 2020 toe

Nieuwjaarsreceptie



      

         

      

         

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

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

           12:40

Kerst- en Lichtjesfeest
op het Stuyvesantplein               
Woensdag 11 december van 14.00 tot 17.00 uur

In veel tradities en religies over de hele wereld wordt 
de wending van de zon gevierd. 
Na de donkere dagen komt het licht. Daarom vieren wij samen 
het Kerst- en Lichtjesfeest op het Stuyvesantplein
Iedereen is van harte welkom. Alles is GRATIS!

Programma:
Draaimolen voor kinderen van 3 – 8 jaar.   Luchtkussen.
Workshops tot 16.00 uur:
Kerststukjes,  Placemats  en  Kerstkaarten maken,
Stenen schilderen,   Sieraden maken met kralen, 
Haar vlechten  en  Schminken.

Eten en drinken; oliebollen, warme chocolademelk, broodjes 
warme worst en nog veel meer! 

Muziek en samenzang van 16.00 tot 17.00 uur:met Tim Remie!

Om 17.00 uur worden de Lichtjes aangestoken door 
Stadsdeeldirecteur Deborah Lootsma en winnaars van de 
Kleurwedstrijd!   Dan is het ook tijd voor de Prijsuitreiking!

©Little Blue Pencil

Kerst- en LichtjesfeestKerst- en Lichtjesfeest
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In een deel van Bezuidenhout-Oost (Usselinxstraat, Hen-
drik Zwaardecroonstraat, Maystraat en De Vriesstraat)
wordt dit sinds een jaar of vijf georganiseerd door Bep, 
Delise en Maaike. Zij zorgen ervoor dat de buurt op de
hoogte wordt gesteld doormiddel van flyers, posters en 
berichten op Facebook, onder "Bezuidenhout Halloween
Griezeltocht". Alles wordt door hen geregeld en bekostigd.
Het begon vrij klein maar mensen in de buurt worden
steeds enthousiaster en de kinderen dus ook. 

Het is belangrijk dat men snapt dat we afhankelijk zijn van
elkaar. Je kunt namelijk wel iets willen organiseren maar
bij geen interesse van de andere kant stopt het al snel. Dus
hoe meer bewoners eraan meedoen, hoe leuker het wordt!
Zo is er een mevrouw die dit jaar 180 cupcakes heeft ge-
maakt, elk apart versierd, en er binnen een uur doorheen
was omdat iedereen inmiddels weet van deze cupcake-me-
vrouw! Er zijn verschillende mensen, niet per se verkleed,
die het gewoon leuk vinden om  snoepjes uit te delen aan
alle kinderen. Of mensen die een groot deel van hun voor-
deur of zelfs  hun huis hebben versierd als griezelhuis. Het
wordt hier bewust wat kleinschalig gehouden, want op
deze manier blijft het overzichtelijk, gezellig en veilig voor
iedereen.

In de buurt van de Altingstraat is Aldeane degene die,
samen met Elske, Elena en Roos, al vier jaar "hun" Hallow-
een organiseert. Dit is ontstaan doordat zij een Halloween-
feest zochten voor de iets jongere kinderen in onze wijk,

wel verkleden maar verder niet te spannend. Zij lopen twee
verschillende routes door Bezuidenhout, waaronder het
Spaarwaterveld, de Altingstraat, de Pahudstraat tot het
Stuyvesantplein. Ook zij regelen en bekostigen alles zelf.
Theresiastraat

Het meest bekend is waarschijnlijk het Halloweenfeest dat
door Zorg voor Party wordt georganiseerd in de Theresia-
straat door de eigenaresse, Inge Coomans. Zij krijgt een
kleine bijdrage van de winkeliersvereniging, maar veel
wordt door haar zelf en het team in de winkel geregeld. De
winkel wordt overhoop gehaald om de echte beleving van
Halloween binnen te halen en dat merk je ook aan de kin-
deren. De een vindt het supergaaf en de ander durft niet
omdat het er toch best echt eng uitziet met al die prach-
tige maar enge figuren. Maar je ziet die dag vooral vrolijke
en hier en daar wat hypeactieve kinderen rondrennen door
de Trees om bij de winkeliers die meedoen wat lekkers op
te halen of een puzzelstukje te vinden van de speurtocht.
Aan het einde van de rit staat er in de winkel namelijk voor
ieder kind wat mee heeft gedaan een leuke verassing klaar.
Ook is er ieder jaar een fotowedstrijd, waar alle kinderen
kans maken op 50 euro shoptegoed bij Zorg voor Party.

Waar het op uitkomt, is dat Halloween leeft in Bezuiden-
hout. En dat komt door de mensen die er hun liefde en tijd
in steken en door de bewoners die er enthousiast aan mee-
doen en waar we er altijd meer van kunnen gebruiken. 

Griezelen met Halloween
We zijn inmiddels al druk bezig met de voorbereidingen van Sinter-
klaas en Kerst, maar Halloween is ook flink gevierd in Bezuidenhout,
en wel op drie locaties!

Tekst: Esther Nijhoff



Marion begon in 1979 op de Van Hoogstratenschool, is daar
altijd gebleven en vierde begin dit schooljaar haar jubi-
leum. De leerkracht mag zo’n feestdag zelf invullen. Zij
koos ervoor met de hele school djembé-lessen (een muziek-
instrument, een vaastrommel uit West-Afrika) te doen. Aan
het eind daarvan was er een voorstelling door de leerlingen
en leerkrachten voor de ouders. 
Will begon als leerkracht op een school in het Laakkwartier
in 1978. Ze woonde toen al in Bezuidenhout en had kleine
kinderen. Dus toen ze in 1992 op de Van Hoogstraten kon
beginnen, was de keuze snel gemaakt. Begin dit jaar was
haar jubileum. Die dag werd onder leiding van een beel-
dend kunstenaar een insectenhotel gemaakt. Haar wens
was dat er iets voor het Groene Speelplein, de natuurlijke
speel-ontdekplek voor leerlingen, gemaakt zou worden en
dat de collega’s al timmerend en borend zouden ervaren
hoe fijn het is om met je handen te werken.
José begon in 1980 als stagiaire, kreeg daarna een baan
aangeboden die ze volgend jaar 40 jaar vervuld heeft. Haar
jubileumfeestje is nog een verrassing. Het werd haar des-
tijds afgeraden het onderwijs in te gaan omdat er maar
weinig banen waren. Ze koos toch voor het onderwijs en
heeft daar geen moment spijt van gehad.

Kun je iets meer over jezelf vertellen?
José: Ik ben graag creatief bezig, maak stedentrips, ga met
de museumjaarkaart op pad, houd van fotograferen, fiet-
sen en mini-tuinieren. Ook naar muziek luisteren of een
mooie film kijken, met de kat op schoot, werkt fijn ont-
spannend na een drukke schooldag. Verder ben ik mantel-
zorger voor mijn hoogbejaarde ouders, waardoor mijn vrije
tijd toch wat beperkt is.
Will: Ik houd van kunst, was voortrekker van de Parelroute.
Ik maak sieraden en schilderijen en ben gek op onze hond,
wandel graag met hem in het Haagse bos.
Marion: Ik ben gek op katten en ik lees graag. Houd ook
van handwerken en wandelen. Ook ben ik mantelzorger
voor mijn bejaarde moeder.

Waarom ben je juf geworden en wat voor juf ben je?
Marion: Ik speelde als kind al schooltje, ik heb nog even ge-
twijfeld of ik de verpleging in zou gaan, maar heb van mijn
keuze nooit spijt gehad, de kinderen zijn nog steeds even
leuk. Voor mij is het belangrijk dat de kinderen zich prettig
bij me voelen en ook dat ze gestimuleerd worden in hun
creativiteit. 
Will en José geven aan dat Marion de reddende engel op
school is: als een kind zich bezeerd heeft, wordt het gelijk

De drie juffen, samen goed voor 120
jaar onderwijs in Bezuidenhout.

Op de van Hoogstratenschool vindt een uniek jubileum plaats: 3 leerkrachten vieren dat ze 40 jaar voor de
klas staan. Deze dames zijn Marion Blaak (groep 7/8), José Kuipers (groep 1/2) en Will Snijders (groep 3). Heb-
ben zij het onderwijs en de kinderen in al die jaren zien veranderen? Zijn ze nog steeds even enthousiast en
energiek? Wie zijn deze bijzondere juffen?

Drie juffen ieder 40 jaar voor de klas
Tekst: Paul van Riel Foto’s: Willem Verheijen
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Juf WillJuf MarionJuf José

naar Marion gestuurd, die altijd wel een zalfje of een woord
van troost heeft. Ze is dan ook ehbo’er en bhv’er.
José: Vroeger op school moesten we een opstel maken over
wat je later wilde worden, juf! Mijn moeder heeft dat opstel
(met kinderlijke spelfouten) nog steeds bewaard! Jonge kin-
deren zijn heel puur, hebben veel fantasie. Ik vind het be-
langrijk dat er een gezellige sfeer is, dat het lokaal mooi
aangekleed is, dat er verhalen verteld en uitgebeeld wor-
den. Ik begon hier destijds in een klein gebouw (nu de BSO
Pien Dak); toen de kleuterschool opging in de basisschool
gingen we naar het grote gebouw, dat hele intieme ging
daardoor een beetje verloren.
Will: Heel herkenbaar wat mijn collega’s vertellen. Ook ik
speelde al schooltje, kom uit een groot gezin, leuk om te
midden van zoveel kinderen te zijn. Ik ben een creatieve juf,
ben niet voor niets de cultuurcoördinator maar ik ben ook
gewoon streng, grapjes en zingen is leuk maar regels zijn
wel regels.

Wat is je doelstelling, je missie als leerkracht?
José: Ik vind het mooi vooral wat verlegen kinderen het ge-
voel te geven dat de nieuwe wereld van de school leuk is,
dat ze in het weekend zeggen: ik wil weer naar school. Zo
mooi als je ziet hoe ze samenwerken en vriendschappen er
dan ontstaan.
Will: Ik maak ze graag enthousiast om te leren, hoe fijn het
voor ze is om te kunnen lezen, dat ze ervaren: leren is fijn!
Marion: Voor mij gaat het er vooral om kinderen verder te
helpen in de maatschappij, ze sociaal-emotioneel te onder-
steunen, ze handvatten te geven over hoe je goed met el-
kaar omgaat, hoe je een ruzie uitpraat. 

Hoe blijf je enthousiast in 40 jaar en is er in die tijd veel
veranderd?
Marion: Ik blijf vooral enthousiast door de kinderen, maar
ook door de collega’s; het voelt als een tweede familie. Ook
stagiaires en meelopers ervaren dat zo. Bijzonder dat die
sfeer ondanks alle wisselingen toch hetzelfde is gebleven. 
José: Iedere dag word je weer enthousiast door de kinde-
ren, door hun spontaniteit en de stappen die ze maken in
hun ontwikkeling. Ook door de fijne sfeer tussen de col-
lega’s. De kinderen zijn wel wat vroeger wijs, dat komt
vooral door de sociale media. 
Will: Ik vind de kinderen niet echt veranderd, toen waren er
ook wiebelaars en ondeugende kinderen. Ik doe wel be-
weegspelletjes tussendoor, dat helpt. José vult aan: ik heb

ooit geleerd: denk eraan dat je tegemoet komt aan de na-
tuurlijke bewegingsdrang van het kind.

Wat voor bijzondere dingen heb je in die 40 jaar meege-
maakt?
Allen: De talentenshow. Het ene kind ging een lied zingen,
het andere playbacken, weer een ander goochelen. Het
open podium is er nog steeds. Het is ook bijzonder dat je af
en toe de kinderen van kinderen in je klas krijgt. De kinde-
ren van toen zijn de ouders van nu. De opa’s en oma’s van
nu zijn de ouders van toen die hun kleinkind komen bren-
gen. Ook apart is dat je nu soms facetimet met een ouder in
het buitenland. 
Ook met de kinderen individueel zijn er dingen die je bijblij-
ven. Zo was er een meisje dat op de laatste dag voor de zo-
mervakantie in groep 2 maar bleef huilen omdat ze geen
afscheid wilde nemen van haar kleuterjuf. En een meisje
dat bij Will als kleuter in de klas had gezeten, bleef haar tot
aan groep 8 wekelijks een knuffel geven in het voorbijgaan,
al was ze haar inmiddels aardig boven het hoofd gegroeid. 

Is de rol van de ouders veranderd?
Marion en José: De ouders zetten zich echt in, er wordt
meer meegedacht, ze hebben een grotere rol. Vroeger was
er alleen de oudercommissie, nu is er de MR en de Ouder-
raad voor extra activiteiten.

Hoe is het met de werkdruk en het tekort aan personeel?
Allen: Vroeger was er een tekort aan banen, nu aan leer-
krachten. Bij ziekte van een collega wordt de groep verdeeld
over 2 andere groepen, ‘combinatieklassen’. De werkdruk
komt vooral door de niet- lesgebonden taken (bijv. automa-
tisering, rapportages). We hebben ook veel kinderen die uit
een ander land komen en meestal extra ondersteuning
nodig hebben bij taal. 
De studiedagen zijn heel interessant en belangrijk, we stre-
ven op school naar een sociaal sterke groep en een thema is
dan bijv. hoe ga je om met pesten? Daarnaast wordt er de
komende jaren gewerkt aan de culturele ontwikkeling: een
breed aanbod van beeldende vorming, dans, drama en mu-
ziek.

Blijven jullie doorgaan tot aan het pensioen?
Allen: Dat weten we nog niet zeker. Het is enorm leuk wer-
ken met de kinderen, dat is het probleem niet. Maar de
werkdruk is hoog, misschien met minder uren. 

       



Parels
Het Parelteam en het wijkberaad zoeken:

Een enthousiaste 

Organisator/Coördinatrice (M/V)

Dit om samen met het Parelteam de Parels van Bezuidenhout
verder uit te bouwen en Bezuidenhouters met een passie een
platform te bieden.

Interesse: Wijkberaad@Bezuidenhout.nl

van... Bezuidenhout

Maak nu een afspraak!

Wij doen alles voor  uw auto

Storm en regen doen me niets!
Bosch Car Service monteert
weer mijn winterbanden.

Autocenter van
Maanen
Joan Maetsuyckerstraat 94
2593 ZM  's-Gravenhage
Tel.: 0703478110
http://www.bcsvanmaanen.nl

Tandartspraktijk Draisma
Bezuidenhoutseweg 193 - 2594 AJ  Den Haag
070-385 83 82 - www.tandartsdraisma.nl
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Bezuidenhout neemt onderhoud over van gemeente

Op 1 januari komt het onderhoud van de
groenvoorziening op het Spaarwaterveld in
handen van het wijkberaad. Later dat jaar
neemt het wijkberaad ook het groenbeheer
van het Koningin Sophiepark van de gemeente
over. 

Tekst: Jos Heymans Foto: Koen de Lange

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
biedt burgers de mogelijkheid om gemeenten uit te dagen
om taken over te nemen, die zij zelf beter kunnen uitvoe-
ren. Het wijkberaad heeft de wet aangegrepen om voor-
stellen te doen het beheer van de twee groengebieden in
de wijk over te nemen. Volgens Jacob Snijders van het wijk-
beraad wordt de kwaliteit daardoor beter: “Bewoners zien
eerder dan de gemeente als er iets mis is. We kunnen veel
sneller handelen; de gemeente komt minder langs”.
Op het Spaarwaterveld neemt het wijkberaad ook de acti-
viteiten van het Haags Hopje over, waardoor de Bezuiden-
hut voortaan zeven middagen in plaats van vijf open is.
“We merkten dat slechts 6/700 uur van de beschikbare
1170 werd benut; de helft van de tijd waren er geen activi-

teiten. Nu we die taak overnemen, kunnen we vaker onze
diensten aanbieden”.
Voor die taken is het wijkberaad op zoek naar 10 tot 15 vrij-
willigers, die hiervoor een vergoeding ontvangen. Vanwege
de binding met de wijk komen daarvoor alleen Bezuiden-
houters in aanmerking. Het gaat om mensen met een
klein pensioen of een uitkering.
In het Sophiepark neemt het wijkberaad het onderhoud
van het groen over, na klachten van bewoners over de kwa-
liteit van het gras, en het beheer van heesters en coniferen.
Daarvoor worden gesprekken gevoerd met een hovenier.
Het onderhoud van de bomen en de speeltuin blijft de ver-
antwoordelijkheid van de gemeente.

Foto: Wijkberaadsleden Jacob Snijders (l) 
en Robert Boer op het Spaarwaterveld.

Beheer Spaarwaterveld en Sophiepark in handen van wijkberaad 

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 



www.diamanttheater.nl

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

Cabaretpoel
Theaterzaal | za 25 jan | 20:15 uur

Kalief van Nederland
Theaterzaal | za 22 feb | 20:15 uur

Middelbare Meiden
Theaterzaal | za 21 mrt | 20:15 uur

Mijn Zwervend Hart (75 jaar vrijheid)
Theaterzaal | zo 21 apr | 20:15 uur

The Billy Joel Experience
Theaterzaal | za 25 apr | 20:15 uur

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
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Wat betekent nou mupi? Mupi staat voor mobilier urbain à
publicité illuminé ofwel straatmeubilair met verlichte re-
clame. Ze zijn bijna 3 meter hoog en van binnenuit verlicht.

In 2017 gunde het Haagse college van burgemeester en
wethouders de aanbesteding hiervoor aan de Franse bui-
tenreclame-gigant JCDecaux. Dat deed het alleen eerder
dan dat de gemeenteraad het nieuwe beleid voor de bui-
tenreclame kon bespreken en vaststellen. Daardoor kwam
de mogelijkheid tot inspraak te laat. JCDecaux mag nu de
komende acht jaar de mupi’s in Den Haag exploiteren. 

Sinds het voorjaar van 2019 staan de mupi’s overal in de
stad en regent het klachten bij de gemeente Den Haag. De
vercommercialisering van de buitenruimte zou de stad
geen goed doen, veel reclamezuilen zijn beland op plekken
waar het stadsgezicht beschermd is en waar ze niet in zou-
den passen. Sommige mupi’s staan weer te dicht aan de rij-
weg, wat kan leiden tot ongelukken in het verkeer. Tot slot
is het licht fel. De zuilen zijn dag en nacht verlicht.

Wijkberaden, winkeliersverenigingen, politieke partijen en
individuele inwoners van de stad protesteren dan ook op
allerlei manieren ertegen. Van acties zoals het ’s nachts be-
dekken van de mupi met een zelfgemaakte hoes, tot het in-
brengen van bezwaarschriften.

Ook het Wijkberaad Bezuidenhout tekent in samenwerking
met de winkeliersvereniging Bizz Theresiastraat bezwaar
aan. Hun argumenten zijn onder meer dat er volgens plan-
ning analoge reclamezuilen zouden komen, maar dit ble-
ken digitale. En bij een zuil zou de verkeersveiligheid in het
geding zijn, wat Handhaving later zou bevestigen. Al die
bezwaren vindt de gemeente niet zwaarwegend genoeg. In
de praktijk blijkt het weghalen of verplaatsen van een
mupi naar een paar meter verderop bijna ondoenlijk. Dan
zou het contract met JC Decaux moeten worden openge-
broken, wat volgens oud-wethouder Buitenruimte Richard
de Mos “tientallen miljoenen gaat kosten”. 

(Vervolg op pagina 23)

Treurnis om reclamezuilen
#mupigate en #mupitreurnis heet het op social media. De bekritiseerde gang van zaken rondom het neerzet-
ten van 25 digitale reclamezuilen, oftewel mupi’s, in drukke winkelgebieden in Den Haag. Er staan er drie in
Bezuidenhout: een op het Anna van Buerenplein en twee in de Theresiastaat.

Tekst en foto’s: Hilde Vossen



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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Veel mupi’s zijn in de plaats gekomen van de zogenoemde
peperbussen voor affiches, waarvoor de gemeente al een
vergunning had.

Goede dingen doen
700 duizend euro per jaar verdient Den Haag aan de mupi’s.
“Met deze inkomsten kunnen we goede dingen doen. Denk
aan meer groen, een schone en leefbare stad. We kunnen de
mupi’s ook gebruiken voor nieuws en informatie vanuit de
gemeente. Daar kun je niet tegen zijn,” aldus De Mos.

Naast enkele positieve geluiden van medewerkers van
Klink’s Bakkerij en drogisterij Trekpleister (‘Je moet toch met
je tijd mee gaan’ en: ‘Ik vind het wel leuk’) balen winkeliers
in de Theresiastraat vooral van de gang van zaken rond de
mupi’s. Marcel de Zeeuw van Marcel by Middendorp Heren-
mode: “Wij moeten hier voor elke reclame die we voor onze
winkel in de straat willen hebben, betalen. Zetten we een
bewegend bord buiten, dan moeten we dat al melden. Dat
mag vervolgens niet twee meter maar maximaal een meter
van onze pui vandaan staan, anders krijg je een boete. En
deze mupi’s zet de gemeente er gewoon neer, zonder aan-
kondiging vooraf, zonder dat het in ons plaatje van een har-
monieuze winkelstraat past. De straat is al druk genoeg en

de verkeersveiligheid is nu in het geding. Als winkeliers heb-
ben we ook erg weinig aan de mupi’s. Voor ons is adverteren
via zulke media te duur. Er kan ook amper lokale reclame
op.”

Ron van Primera: “Ik heb bezwaar aangetekend. Die mupi
neemt de vrije uitstraling van onze winkelpui weg. Vanaf de
straat zien mensen nu niet dat we hier zitten.’ 
De lunchroom ernaast, Tasty Corner, is onevenredig zwaar
de pineut. Ze hebben naast een brievenbus en een afvalbak,
nu ook een mupi voor de deur. “Ja, die hebben we hier gekre-
gen, maar op ons verzoek aan de gemeente om een terras-
vergunning horen we al maanden niets.”

Een aanbesteding van tonnen van B&W waarover de ge-
meenteraad zijn zegje niet op tijd heeft kunnen doen, onge-
vraagd reclamezuilen op trottoirs plaatsen die 24/7 uur
verlicht zijn, alle bezwaren daartegen van tafel vegen... Deze
procedure verdient niet de schoonheidsprijs. Dat B&W
goede dingen wil doen voor Den Haag, is hun taak. We zijn
ook een stad die Franse invloeden altijd heeft verwelkomd.
Maar dat wil niet zeggen dat je met een Franse slag mag
besturen. 

(Vervolg van pagina 21)



Inloopspreekuur

Bezuidenhout-West Nieuws
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Kunt u niet alles meer zelf doen? Bijvoorbeeld omdat u
ziek bent of een beperking heeft? Met de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (Wmo) biedt de gemeente hulp.
Denk hierbij aan zaken als hulp bij het huishouden, hulp-
middelen (rolstoel, scootmobiel) en vervoer (bijvoorbeeld
de taxibus). Heeft u vragen over de Wmo of heeft u hulp
nodig bij het doen van een Wmo-melding? Kom langs in
het wijkcentrum Bezuidenhout West. Op donderdag heb-
ben wij, Suzanne en Renske, inloopspreekuur. Tussen
10.00 en 12.00 uur bent u bij ons van harte welkom.

Op donderdagochtend 19 december gaan we kerststukjes
maken. U maakt er een voor uzelf en een voor uw buurman 
of; buurvrouw, die u hiermee kunt verrassen. Voor deze activi-
teit meldt u zich aan bij het wijkcentrum voor 17 december
(Helen of Jaap), zodat we weten hoeveel spullen we nodig heb-
ben.

In de tweede week van december zullen vrijwilligers het wijkcentrum
weer geheel in kerststijl versieren. Daarna kunt u in gezellige kerst-
sfeer genieten van uw kopje koffie.

Op het moment van schrijven worden er nog andere plannen ontwik-
keld voor de jeugd en de volwassenen. Alle activiteiten kunt u straks
vinden op onze facebook-pagina; wijkcentrum Bezuidenhout West.
Hou deze in de gaten!

Wilt u zelf een activiteit ontwikkelen in en rondom het wijkcentrum,
neemt dan contact op met Helen Baun of Jaap de Wit op telefoon
070 2052550.

Kunst verbindt
Binnenkort zal een nieuw kunstproject starten in Bezui-
denhout-West: Kunst Verbindt. In verschillende delen
van de wijk zullen bewoners van de wijk worden uitge-
nodigd om samen iets moois te maken voor de wijk. Let
op uw brievenbus voor de uitnodiging.

Livemuziek op 7 december
Zaterdagavond 7 december speelt The Leaseband weer
in wijkcentrum Bezuidenhout-West. Alles komt voorbij:
pop, rock, country, rock en roll, blues, reggae enz. 
Het groeiend aantal bezoekers maakt een succes van
deze avonden en de sfeer is geweldig!

Aanvang muziek: 20.30 uur, Zaal open: 20.00 uur
Toegang is gratis! 
Iedereen is van harte welkom in het buurtcentrum 
Bezuidenhout-West, Jan van Riebeekplein 90.

Kerst en 
Oud en Nieuw

Gemeente knapt de wijk verder op
In de klankbordgroep Bezuidenhout-West wordt veel gespro-
ken over alle plekken in de wijk die nog aandacht nodig heb-
ben. Zo ook is er ook gesproken over de strook onder het
metro-viaduct; deze was lange tijd kaal en karig begroeid
met dun gras. Deze plek krijgt bovendien weinig regenwater
door het viaduct. De gemeente heeft gelukkig een oplossing
gevonden en nu een mooie aanplant verzorgd.



Bezuidenhout-West Nieuws
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Het bestuur van de nieuwe wijkvereni-
ging. V.l.n.r. Frans van Dam (penning-
meester), Jos Spijkers, Johan Vogelaar
(voorzitter), Rabia Yesildag (secretaris)
en Cristina Popescu.

Via een folderoproep waren zo’n 30 mensen naar het wijkcentrum
gekomen. Johan Vogelaar schetste als eerste een beeld van hoe in
de afgelopen jaren geprobeerd is een niet-officiële wijkvertegen-
woordiging in stand te houden. 
Vervolgens kreeg Jacob Snijders, in de afgelopen 10 jaar hét boeg-
beeld van het Wijkberaad Bezuidenhout (-Midden en -Oost), het
woord. Hij gaf aan wat er allemaal is bereikt in Bezuidenhout in
de overleggen met de gemeente en andere instanties. En dat
kwam alleen maar – zo benadrukte Jacob – doordat de bewoners
zich verenigd hadden. Met honderden leden en 24 werkgroepen
waarin leden actief zijn – van werkgroepen voor het organiseren
van straatfeesten tot werkgroepen om over het parkeerbeleid of
de groenvoorziening met de instanties in de clinch te gaan – kan
het werk verdeeld worden én kan de wijkvereniging een krachtige
stem vanuit de buurt laten horen: een stem waarnaar geluisterd
wordt.

Bij een wijkvereniging horen statuten en een huishoudelijk regle-
ment. Het doel van onze wijkvereniging is volgens de statuten:
het behartigen van de belangen van de bewoners van Bezuiden-
hout-West en het bevorderen van een optimaal woon- en leefkli-
maat in onze buurt.

Een wijkvereniging heeft een bestuur nodig, om de bewoners te
vertegenwoordigen en in discussie te gaan over besluiten die in-
vloed hebben op onze leefomgeving. In totaal hadden acht buurt-
bewoners zich kandidaat gesteld voor de vijf bestuursfuncties. De
uitslag van de stemming is als volgt.

Voorzitter : Johan Vogelaar, al jarenlang voortrekker van overleg-
gen en activiteiten in de wijk, werd gekozen met algemene stem-
men. Secretaris en Penningmeester: Rabia Yesildag en Frans van

Dam zijn enthousiaste wijkbewoners, die al ruim 6 jaar in onze
wijk wonen. Algemeen bestuursleden: Cristina Popescu en Jos
Spijkers. 

Jaarplan
In de komende tijd zal het bestuur een jaarplan gaan maken:
welke prioriteiten voor de buurt gaan we oppakken in 2020? Elke
buurtbewoner weet dat er heel veel speelt rondom Bezuiden-
hout-West: naast de al bestaande problematiek rondom de toe-
gang tot onze wijk, de parkeerproblematiek en de
groenvoorziening komt er binnenkort een huis voor tientallen
weer in de samenleving integrerende ex-daklozen én worden er
de komende tijd een groot aantal nieuwe woningen gebouwd in
en rond onze wijk. Dit betekent ook duizenden nieuwe bewoners,
die ook allemaal van zoveel mogelijk voorzieningen gebruik moe-
ten kunnen maken. Hierbij zal het ook zaak zijn om de sociale sa-
menhang in onze wijk waar nodig te versterken. 
Er komt heel veel op ons af in de komende jaren. Een sterke wijk-
vereniging kan een krachtig geluid richting de instanties laten
horen om ervoor te zorgen dat de belangen van u en uw mede-
wijkbewoners niet ondersneeuwen in de omvangrijke gemeente-
plannen.

En een krachtig geluid kan het bestuur alleen laten horen als we
namens honderden wijkbewoners kunnen spreken. Voor een con-
tributie van slechts 2 euro per jaar bent u al lid en kunt u ook een
bijdrage leveren aan of het initiatief nemen voor een van de werk-
groepen die de komende tijd in onze wijk gevormd gaan worden.
Aanmelden via wijkverenigingbezuidenhoutwest@gmail.com of
stap binnen in het wijkcentrum op het Jan van Riebeekplein en
vraag naar Jaap de Wit.

Wijkvereniging voor West
Sinds 6 november 2019 is er een nieuwe wijkvereniging Bezuidenhout-West. Op die dag is ook een nieuw bestuur
gekozen. De wijkvereniging kan namens de bewoners problemen in de wijk aankaarten en oplossingen voorstel-
len. Deze voorstellen zullen heel wat meer indruk maken op het Stadhuis als we namens een wijkvereniging met
vele honderden leden praten.

Tekst: Jos Spijkers



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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Door zijn streng maar rechtvaardig optreden maakte de
baron naast vrienden ook vijanden. De Nederlandse ambte-
naren waren niet gediend van de hervormingsplannen van
Van Imhoff, omdat zij de geldelijke ‘voordeeltjes’ van hun
functie kwijtraakten. Hun klachten aan het hoogste ge-
zagsorgaan leidden ertoe dat hij samen met twee mede-
standers in hechtenis werd genomen en naar Nederland
teruggestuurd.

Hier mocht hij zijn hervormingsplannen, vastgelegd in zijn
“Consideratiën over den tegenwoordigen staat van de Ne-
derlandsch Oost-Indisiche Maatschappij”, nader toelichten.
Toen het bestuur overtuigd raakte van zijn opvattingen
over het “anachronistisch hebzuchtig systeem van persoon-
lijke machtsspelletjes”, werd hij gerehabiliteerd. De VOC
was blij met de door Van Imhoff voorgestelde afschaffing
van allerlei belastingvoordelen voor de Nederlandse amte-
naren in de koloniën, waardoor nu meer geld in de kas van
de onderneming vloeide. Ter genoegdoening benoemde de
VOC Van Imhoff in 1741 tot gouverneur-generaal van Neder-
lands-Indië, welke functie hij tot zijn dood op 1 november
1750 in Batavia vervulde.

Een waardige nazaat van de koloniaal bestuurder
Over het leven van Gustaaf van Imhoff sprak ik met Alexan-
der de Bruijn, een nazaat van de gouverneur-generaal, die
sinds kort met zijn vrouw Elodie Mendels vanuit Amster-
dam naar de Van Imhoffstraat is verhuisd. “Bewust op zoek
naar een huis in de Van Imhoffstraat?” “Neen”! Tijdens een
wandeling door de wijk troffen zij bij toeval hier het huis
van hun dromen aan.

Toont de 34-jarige Alexander enige gelijkenis met zijn verre
voorvader? “Gelukkig niet”, zegt hij met enige nadruk. Ui-
terlijk dan, maar heeft Alexander misschien wel een paar
karaktertrekken van hem meegekregen? Tijdens mijn ge-
sprek met de innemende theaterregisseur, scenarioschrijver
en stemacteur merk ik dat hij weet wat hij wil. Wat hij zich
heeft voorgenomen, voert hij uit. Uit zijn reacties in de loop
van het gesprek blijkt hij te beschikken over een gevoel
voor recht en gerechtigheid en toont hij empathie. Valt de
appel dan toch niet ver van de boom?

Onconventioneel doorzettingsvermogen
Het boek “Annemarie Imhoff, Meine Grossmutter die Baro-
nin”, dat Alexander’s oom Andres J. Obrecht in het Duits
heeft geschreven over de familiegeschiedenis, beschrijft
onder meer het leven en werk van Gustaaf van Imhoff.
Daaruit blijkt dat deze man elke vorm van discriminatie,
toen heel gewoon, afwees. “Mijn onderdanen zijn voor de
wet en voor mij allemaal gelijk”.

In weerwil van de toen heersende opvattingen en normen
trouwde hij na het overlijden van zijn eerste vrouw met zijn
slavin Helene Pieters. Dankzij veel diplomatie en doorzet-
tingsvermogen lukte het hem zijn nieuwe echtgenote en
de twee kinderen officieel erkend te krijgen.

Voor Gustaaf van Imhoff was geen berg te hoog. Wat nie-
mand ooit was gelukt, kreeg hij voor elkaar: duurzaam
vrede sluiten met de onverzettelijke en westerlingen ha-
tende koning Sri Wijaya Raja op Ceylon. Met gevaar voor
eigen leven trok hij met zijn uitgebreide gevolg naar de on-
neembare vesting van de Ceylonse koning Conde Uda.

De op 8 augustus 1705 in het Oostfriese Leer geboren
edelman trad op twintigjarige leeftijd in dienst van
de VOC. In 1736 werd hij benoemd tot gouverneur
van Ceylon en trad toe tot de Raad van Indië. De
vooruitstrevende, doortastende en diep religieuze
Van Imhoff was echter een fervent bestrijder van de
uitbuiting van de Indonesische bevolking en de cor-
ruptie bij de Nederland kolonisten. Tevens bestreed
hij de willekeur van het Nederlandse gezag en het
geweld tegen de bevolking.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

Den Haag heeft in Bezuidenhout 39 straten naar koloniaal bestuurders genoemd als eerbetoon voor hun bij-
drage aan de financiële en culturele rijkdom van ons land in de Gouden Eeuw. Nu is er felle kritiek over hoe deze
welvaart werd verkregen. Waren de bestuurders allemaal zo slecht? Zeker niet!

Gustaaf Willem Baron van Imhoff, 
een oprecht koloniaal bestuurder
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Duurzaam Bezuidenhout

Als straks de Rotterdamsebaan klaar is, neemt het verkeerskundig
belang van het Schenkviaduct sterk af, meent Kaersenhout. Daar-
mee ontstaan er mogelijkheden om de hele zone rond het bouw-
werk te veranderen in een langgerekt stadspark dat
Bezuidenhout verbindt met de Binckhorst en het gebied rond sta-
tion Holland Spoor. Ook zou het een positieve invloed hebben op
de milieubelasting op en rond dit viaduct.
Kaersenhouts bureau studio MAEK ontwikkelde het toekomst-
beeld voor het Schenkviaduct op uitnodiging van Platform STAD
in het kader van de week van de mobiliteit. Onder het motto ‘Mo-
biliteit: niet minder maar anders’, daagde het vier ontwerpers uit
om prikkelende oplossingen te verzinnen voor drie verkeersknel-
punten in Den Haag: de Gedempte Gracht, ‘de Zevensprong’, de
beruchte kruising op de Loosduinseweg, en het Schenkviaduct.
Belangrijk uitgangspunt voor de toekomstverkenningen was het
‘dogma’ van Daan Zandbeldt (rijksadviseur voor de fysieke leef-
omgeving): ‘vier wielen in de stad zijn er twee te veel’. 

Meer fietsen
De oplossing voor het Schenkviaduct sluit aan op de ambitie van
de gemeente om fietsen te stimuleren en de bereikbaarheid van
de stad te vergroten. Het viaduct ligt op termijn namelijk midden
in Central Innovation District (CID), het economisch hart van Den
Haag tussen de drie treinstations. Om dit gebied ook in de toe-
komst bereikbaar te houden, moet er volgens Kaersenhout meer
prioriteit worden gegeven aan het fietsnetwerk. Hij stelt dat juist
door op strategische plekken doorgaande routes voor auto’s af te
sluiten, sluipverkeer en onnodige korte autoritten binnen de stad
wordt tegengegaan en de bereikbaarheid van Den Haag wordt
vergroot. 
Platform Stad vat het toekomstbeeld voor het Schenkviaduct als
volgt samen: 
1. Ongelijkvloers fietsknooppunt: Een snelle vierbaans fietsroute
over het viaduct verbindt Mariahoeve, Station Hollands Spoor en
het Zuiderpark. Het Schenkviaduct wordt een ongelijkvloers fiets-
knooppunt, dat ook aansluit op de sterfietsroute van Ypenburg
via de Binckhorst naar Scheveningen.

2. Slagader voor de stedelijke economie: De verkeersveiligheid, de
sociale veiligheid en de luchtkwaliteit rondom het Schenkviaduct
verbeteren sterk. Wonen, werken en verblijven worden aantrekke-
lijker. De fietsroute wordt een slagader van de stedelijke econo-
mie.

3. Wonen boven sporen: Tussen het Schenkviaduct en het Cen-
traal Station komt een nieuw woon- en werkgebied. Er is ruimte
voor bouwen in hoge dichtheid met acht bouwlagen en hoogte
accenten. Deze wijk verbindt Bezuidenhout en de Rivierenbuurt.

4. Verbindend stadspark: In de driehoek tussen de stations heeft
Den Haag weinig groen. Er komt een nieuw stadspark, toeganke-
lijk voor zowel bewoners als werknemers uit omliggende kanto-
ren. Het park stimuleert bewegen, ontspannen en ontmoeten.

5. Parkeren onder het viaduct: De onaantrekkelijke ruimte onder
het Schenkviaduct wordt gebruikt voor extra parkeerplaatsen
met een automatisch parkeersysteem.

6. Ecologische verbindingszone: Groen op en naast het viaduct
wordt onderdeel van de ecologische verbindingszone langs de
Schenkstrook. Groene gevels vangen het fijnstof af. Zo ontstaat
ruimte voor beplanting en wordt dit deel van de stad meer kli-
maatbestendig.

De drie toekomstbeelden die op uitnodiging van Platform Stad
zijn gemaakt, zijn aangeboden aan de wethouder ter inspiratie.
De ontwerpen zijn tot en met 19 december te zien in het Atrium
van het stadhuis (posterwand Haagse Gemeentearchief). Meer
informatie: www.platformstad.nl/mobiliteit-niet-minder-maar-
anders/

Toekomstbeeld van Schenkviaduct als 
groene fietsboulevard
Als het aan Bezuidenhouter Melvin Kaersenhout ligt,
wordt het verouderde Schenkviaduct een verbindende
fietsboulevard. Op uitnodiging van Platform Stad maakte
zijn bureau een klimaatvriendelijk ontwerp voor dit ver-
keersknelpunt. 

Tekst: werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
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Meedenken over verkeer in de wijk

Wilt u meedenken over de toekomst van het verkeer en vervoer
in Den Haag en met name in stadsdeel Haagse Hout? Ga dan op
woensdag 4 december naar het MobiliteitsAtelier Haagse Hout.
Daar praat de gemeente met ondernemers en bewoners in de
wijk over hun ideeën en wensen op het gebied van onder meer
veilig verkeer en parkeren. Met uw inbreng gaat de gemeente
aan de slag met een agenda voor toekomstige mobiliteit in Den
Haag. 
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 december van 17.00
tot 19.00 uur en is inclusief een lichte maaltijd. De locatie was bij
het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend, maar is in
elk geval in Haagse Hout. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag
27november via mobiliteitstransitie@denhaag.nl. 

Een toekomstbeeld van het Schenkviaduct. 



Theresiastraat 43 - 2593 AA  Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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International Food Fair brings 

community together 

The International Food Fair 2019 welcomed its visitors with 34 booths
presenting food, crafts and culture from all over the world. The 51st edi-
tion of this large-scale charity event, organized each year on the third
Saturday of November by the Parish of the Church of our Saviour in Be-
zuidenhout, attracted over 3 thousand guests and provided plenty of
entertainment and great food.

Ireland, Portugal, Poland, Latin America, Argentina, India, Philippines,
Italy, France, Belgium, China, Sri Lanka, Syria, Ukraine, Spain presented
their foods, handcrafts and culture and took the visitors on a journey
around the world at the Francois Vatel school in Mariahoeve. The gu-
ests could try a wide selection of exotic and familiar dishes, whether it
was Italian pizza and French crepes or Chinese vegetarian and Sri Lan-
kan curries and many more. The tea lovers could visit the British tea
room or participate in a Chinese tea ceremony.

The African hall was bustling with colourful clothing of women selling
coconut rice, fried plantain and chicken and most guests couldn’t resist
the rhythmic music blasting out of the speakers. “I live nearby and it’s
my second time at this fair,” said Natalie, dancing with a big smile on
her face. “I love it that I can try different foods and I don’t have to cook
today, I can have anything as take out!”

Besides food stalls, there were many other activities for the whole fa-
mily. Children could play at kids’ gym, get face paintings or African
braids and meet Sinterklaas, while their parents could go to Spanish
and Irish dances, participate in a tombola and win impressive prices at
the raffle, visit the bazaar and the book rooms. 

“When Food Fair started 50 years ago, it was just a couple of stalls,”
says Arthur Faulkner, chairman of the organizational committee. “This
year we had 34 booths and raised close to 40 thousand euros. Overall
we donated 1.5 million in the last 50 years.”
The fair not only promotes community spirit, but also offers the funds
raised at the event to a range of charitable organizations around the
world. The charities committee carefully assesses applications and
picks projects with the main objective to alleviate physical suffering
and help foster self-sufficiency. 

All charities the donations went to were pinned on a big world map at
the entrance of the event. “It’s such a lovely atmosphere and you see
people happy and smiling even if they’ve been working hard for a long
time to prepare everything,” says Arthur. “That’s the attitude, because
anything we raise is money to give to the charity.”
Arthur says, the organizers reach out to everybody and the entire com-
munity is involved. For example this year, the neighbouring ROC Mon-
driaan school sent 11 young chefs to help the booths cook their food in
the school kitchen, other students helped with the logistics, security
and parking.
“It is a great opportunity for everyone in the community to come toge-
ther and volunteer their time and talents for a greater cause,” say the
organizers.

Short
� � � Columnist Carel Wiemers, known as a
historical storyteller in the Haagse Bos and
writer of the history of street names in Bezui-
denhout, has published a book entitled "Duel
on the Blood Hill". In it he deals with the his-
tory of Bezuidenhout, in particular that of
the Haagse Bos, once the hunting grounds of
the Counts of Holland. The book has 86
pages, costs € 17.50 and can be ordered via
the website boekscout.nl, ISBN 978-94-6389-
307-7.
� � � Neighborhood colleague Theo Monk-
horst will give a lecture on the truth in the li-
terary novel on 1 December, based on the
writings of Louis Couperus. Although Coupe-
rus regularly warned that he was lying, for
example about his Italian adventures, this
was not taken seriously by his readers. Monk-
horst's presentation takes place at the Louis
Couperus Museum, Javastraat 17, The Hague.
The costs are € 12.50, including a drink and a
museum visit. Holders of a Museum Card pay
€ 10.00. 
Register: info@louiscouperusmuseum.nl 
� � � As part of the celebration of 75 years of
liberation, The Hague Municipal Archives is
launching the 'War in The Hague' film pro-
ject. Daily life in moving images, 1940-1945 ".
For this, the archive is looking for amateur
films about the Second World War in The
Hague. The archive also likes to get in touch
with eyewitnesses for a story as complete as
possible in The Hague. More information:
www.haagsgemeent Archief.nl 
� � � The "Haagse Hout Experience" Festival
has recently been housed at Laan van NOI
123, from where various events are being or-
ganized. The one-day festival De Beleving will
take place in June next year in the Park Vlas-
kamp, on the border of Bezuidenhout and
Mariahoeve. Further information will follow. 
� � � The reading club in Bezuidenhout is
looking for new members. The club meets
once every 4 to 6 weeks at one of the mem-
bers' homes. The discussed literature varies
from 19th century to contemporary novels,
such as Dutch and translated books. Those
who are interested can contact Erik Bakker,
070-3606451 or bakkerik@gmail.com
For more news check 
www.bezuidenhout.nl
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