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In Bezuidenhout worden de regeringsmaatregelen om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan, goed nageleefd. De straten zijn leeg en waar
mensen de deur uitgaan om bijvoorbeeld boodschappen te doen, respecteren de wijkbewoners de regel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Social distancing heet dat. Voor ondernemers zijn het droeve tijden. Bars en
restaurants in de wijk zijn dicht, terrassen zijn ontmanteld. Winkels die nog
wel open zijn, worden geconfronteerd met dalende omzetten. Sociale activiteiten zijn tot stilstand gekomen; de Bezuidenhut en het wijk- en dienstencentrum zijn dicht, in ieder geval tot en met 28 april. Op pagina 21 een
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MONTAGEBEDRIJF

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

AUTO SERVICE MULDERS
Voor al uw spuitwerk!
o.a. Keukens, tafels, scooters en auto’s
Ook voor laswerk en taxaties
Hoorn 310
2404 HL Alphen a/d Rijn
06 506 947 03 - 06 547 412 60

Mooie E-bikes, eerlijk advies, super service!

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

www.wolvenhoff.nl

TURKS RESTAURANT

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

Rare tijden

Tekst: Jacob Snijders, voorzitter wijkberaad Bezuidenhout
We leven in rare tijden. Thuisblijven, 1,5 meter
afstand, geen echte sociale contacten.
Logisch wel, met zijn allen moeten we zorgen
dat we dit klaren, maar toch vind ik het raar en
zullen we er, hoop ik, niet echt aan wennen.
Ik merk het bij het uitlaten van de hond in het
bos. De weg ernaartoe voelt als verlaten, en tijdens het wandelen zie je medewandelaars opzij
stappen. Terecht en logisch, maar het voelt alsof
ik zelf een ziekte bij me heb.
Verbazing als ik de supermarkt in loop voor een
pak suiker. Huh? vak leeg. Dus dat is hamsteren.
Weleens gehad met kerst dat je te laat was voor
precies die aanbieding, da’s dan eigen schuld.
Maar gewoon een pak suiker??
Dat we helaas de vrijmarkt niet kunnen laten
doorgaan en geen 4 en 5 mei. Rare tijden.
Maar ook in rare tijden zijn er mooie ervaringen.
Dat ik zie dat zich via Nextdoor en Facebook zo-

veel bewoners aanmelden om te helpen. Dat er
ideeën worden aangedragen om toch een
beetje gezelligheid in de wijk te krijgen. Dat een
dame zich meldt om te helpen, met de toevoeging dat ze een vitale actieve persoon van in de
70 is. Fantastisch toch.
Mooi om te zien dat Bezuidenhout er is voor anderen. Fijn dat we elkaar toch kunnen vinden op
bijvoorbeeld Nextdoor en Facebook. En ook fijn
dat het hamsteren zoveel minder is geworden,
want de volgende dag kon ik gewoon een pak
suiker scoren. Gelukkig want koffie zonder suiker; pff, dan zijn het echt rare tijden.
Houd maar afstand van mij de komende tijd. Ga
maar met een boog om me heen. We halen het
wel in over een poosje. Doen we gezellig een
bakkie koffie in de Trees. Wel met suiker.
Blijf gezond en hou je Haags, samen kunnen we
alles.

Inventarisatie overlast bromtoon
Al jaren ondervindt een aantal bewoners van Bezuidenhout ernstige hinder van een (brom)toon in hun woonomgeving. De gemeente probeert te achterhalen welke bron(nen) in de woonomgeving de oorzaak zou(den) kunnen
zijn. Dit is een lastig onderzoek. Ook omdat niet duidelijk is of verschillende mensen die klachten hebben, hetzelfde geluid horen.
De gemeente Den Haag vraagt u een vragenlijst in te vullen die u kunt vinden op www.Bezuidenhout.nl/Bromtoon. Ook als u
géén hinder ondervindt maar wél het geluid hoort. Met uw informatie hoopt de gemeente meer te weten te komen over de
(brom)toon en zo de bron op te kunnen sporen. Het is daarvoor ook van belang te weten waar u het geluid hoort. Om die reden
vragen wij ook om uw adres.
Het Wijkberaad verzamelt de ingevulde vragenlijsten en stuurt deze door naar de gemeente. Met het invullen van de vragenlijst
geeft u toestemming aan het Wijkberaad om de ingevulde gegevens te delen met de gemeente.

Overal problemen met grondwaterstand
In het decembernummer van Bezuidenhout Nieuws deden we
een oproep aan de bewoners van onze wijk om te melden of ze
last hebben van grondwater in hun kelder of kruipruimte.
We ontvingen ruim 60 reacties, uit diverse delen van het Bezuidenhout (zie kaartje).
Uit die reacties blijkt dat grondwater een ernstig probleem vormt in onze
wijk. Vocht en schimmel zijn slecht voor onze huizen en voor onze gezondheid.
Mocht u uw klacht nog niet gemeld hebben: dat kan nog altijd via het
speciale formulier dat u op www.bezuidenhout.nl/grondwater vindt.
De werkgroep Grondwateroverlast wil dit probleem (opnieuw) onder de
aandacht brengen bij de gemeente en we voelen ons daarbij krachtig gesteund door de vele en ernstige klachten vanuit onze wijk. Via Bezuidenhout Nieuws houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wordt
vervolgd.
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KIOSK

Kwaliteit
wint
altijd!

Wij verkopen
de beste
kwaliteit
bloemen!
Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

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

Bijzondere Buur

Muziekleraar Matthijs Rührup geeft les op afstand
Corona beïnvloedt het leven overal in de wijk. Sportverenigingen staan stil, de horeca is gesloten en scholen geven les op afstand. Ook muziekleraar Matthijs Rührup kan niet meer
een-op-een les geven. Dat gaat nu via internet en dat is, zo zegt
hij, best intensief.

Tekst: Marijn Smit

Hij kwam in de jaren ’80 in Bezuidenhout wonen en hoewel
hij sindsdien een paar keer is verhuisd, is hij altijd in de wijk
gebleven. In zijn jeugd woonde hij ook in Den Haag. Maar
hij is geboren op Borneo waar zijn vader voor de Bataafse
Petroleum Maatschappij werkte, een voorloper van Shell.
Thuis was er veel muziek. “Mijn moeder speelde klassiek
piano en mijn vader verzamelde jazzplaten. Piano was mijn
eerste instrument en met de gitaar speel ik nu heel graag
jazz. Dus ja, zo bezien valt de appel niet ver van de boom.”
Al viel die appel niet meteen op de juiste plek. Aanvankelijk
werkte hij bij een bank en speelde in zijn vrije tijd gitaar en
banjo. Maar toen hij in contact kwam met leden van de Silver Creek Mountain Band, kreeg hij het aanbod met hen op
tournee te gaan. Op dat moment stond hij voor de keuze of
hij zijn passie moest volgen: dat heeft hij toen heel bewust
gedaan. En tot op de dag van vandaag is hij op dat pad door
gegaan.
Momenteel geeft hij les in gitaar, mandoline, piano en muziektheorie. Sommige van zijn cursisten heeft hij al 15 jaar
maar vervelen doet het nooit. Die leerlingen ontwikkelen
zich constant en de docent moet met die ontwikkeling mee.
Die afwisseling houdt hem scherp, zo zegt hij. Al is er ook
een praktische kant. Bij de vorige crisis, in 2008, zag hij dat
veel muziekdocenten het niet volhielden. Dat hij muziekles
op verschillende instrumenten kan aanbieden heeft hem er
toen doorheen getrokken.

Internet is een uitkomst voor Matthijs Rührup om aan het werk
te blijven (©eigen foto)

Voor zijn gevorderde cursisten maakt hij filmpjes waarin hij
de lesstof speelt en met de jongere leerlingen heeft hij contact via Facetime. Dan speelt hij voor en kunnen ze samen
de moeilijke passages bespreken. Ideaal is het niet, maar ja...
“Er is besloten dat de scholen dicht moeten en daar kan ik
me alleen maar aan aanpassen. Ik zal iedereen zo goed mogelijk via de computer ondersteunen.”
Het is aanpassen aan de coronasituatie en iedereen doet
dat op zijn eigen manier. Voor Matthijs betekent dat ook dat
hij nu meer ‘voor de lol’ muziek kan maken en meer tijd
heeft om zelf muziek te schrijven. Het coronavirus beïnvloedt zijn muzikale leven dus wel, maar hij speelt er geen
noot minder door.

Favoriete instrument
Maar afwisseling of niet, de gitaar is zijn favoriete instrument. “Ik begon met piano maar merkte al snel dat gitaar
veel praktischer is. Je kan hem overal naartoe nemen en
omdat ik vroeger veel reisde, deed ik dat ook. Ik heb toen
ontdekt dat een gitaar een universeel instrument is. Je kunt
er zoveel mee doen: van jazz tot klassiek en folk, er is altijd
iets te ontdekken.”
Verder speelt hij al jaren in een band, het Silverstrings Trio.
“Nee, informatie daarover staat niet op mijn website. Maar
zoals de naam aangeeft, spelen we instrumenten als gitaar,
ukelele en banjo. En er is ook zang. Ook heb ik een CD met
eigen muziek opgenomen, informatie daarover staat wel op
de website.”
Wie interesse heeft in muziekles van Matthijs, kan altijd op
de website kijken. Momenteel heeft hij 30 leerlingen en dat
aantal hoeft niet te groeien. Maar er is altijd wat doorloop.
Dus wie interesse heeft, is van harte welkom zich te melden.
Voor contact zie de website http://www.thijs-ruhrup.nl
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Hamsters en beren

Het cultureel festival De Beleving, dat
op 13 juni zou plaatsvinden in Park Vlaskamp gaat vanwege de coronamaatregelen
niet door. De organisatie heeft het evenement verplaatst naar de zomer van 2021.
Een definitieve datum moet nog worden
vastgesteld.

■■■

BUURMAN JOHN

Ik geef het maar meteen toe: ik heb gehamsterd. Een beetje, maar
toch. In deze tijden neem ik altijd wat extra boodschappen mee,
zodat ik niet dagelijks naar de supermarkt hoef. Maar dat pak met
vier rollen à 156 vel, 3 laags katoen? Terwijl in mijn wc gewoon nog
genoeg rollen staan te wachten?
Niet nodig dus, en dan merk je hoe dat werkt: die hamsterimpuls,
toch maar meenemen, want voor je het weet is er niks. Niet míjn
schuld natuurlijk, maar van al die ander wijkgenoten die zo nodig al
die pasta, wc-papier en (blik)groenten mee moesten snaaien. En die
denken natuurlijk precies hetzelfde wat ik dacht, met diezelfde hamsterimpuls, alleen hebben ze ruimere keukens en koelkasten en
moeten ze kennelijk vaker naar de wc. Ook bij de grotere supermarkten bij ons in de wijk sloegen de hamsteraars toe, want in deze tijden zijn wij Bezuidenhouters ook maar gewoon mensen. En in
andere tijden natuurlijk ook, maar juist nu komt dat sterker aan het
licht.
Bij mij om de hoek bijvoorbeeld, in de De Sillestraat. Een man die mij
tegemoetkwam drukte zich ruggelings tegen de gevel, ik week uit
naar de stoeprand, hij balde zijn vuist en bewoog die naar zijn gezicht, als een bokser in gevechtshouding. Dreigde echt een uppercut
als ik te dicht bij kwam? Of was het maar een grap?
In het Haagse Bos is het aan het begin van de avond, wanneer ik
mijn rondjes loop, een stuk drukker dan anders. En dat oude asfaltpaadje langs Reigersbergen, bij Mariahoeve o jee, wat een tegenliggers en wat is het hier smal, dan maar snel uitwijken naar het
fietspad, maar daar doemt een fietsend gezin op, en de hardloper
die ons tegemoet komt duikt schielijk de berm in, een sjaal voor zijn
mond.
Gelukkig lopen we in onze wijk niet alleen maar met een boogje om
elkaar heen nu dat niet anders kan. Op sociale media bieden buren
hulp aan mensen die de deur niet uit kunnen. Er is de burenhulpcentrale die vraag en aanbod bij elkaar kan brengen. Een uitkomst voor
oudere mensen, die het grootste risico lopen. Voor de kleintjes is er
de berenjacht: zet een beer voor je raam en ga met je gezin op pad
om de beesten te spotten.

Ook de vrijmarkt op het Spaarwaterveld op Koningsdag gaat niet door. Het
wijkberaad onderzoekt of het mogelijk is
dit evenement in het najaar te laten plaatsvinden.

■■■

Het Haags Gemeentearchief is een
online thuiswerkproject gestart. Het wil
500.000 gezinskaarten uit het bevolkingsregister (periode 1913-1939) digitaal beschikbaar stellen. Daarvoor wordt de hulp van de
inwoners van Den Haag ingeroepen. Wie
van huis uit wil meewerken aan dit project,
kan zich melden via de website www.velehanden.nl

■■■

Informatie van de gemeente Den
Haag over alles wat te maken heeft met het
coronavirus kunt u vinden op
https://www.denhaag.nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus-1.htm

■■■

De gemeente stelt tot 1 oktober gratis
gele vuilniszakken beschikbaar aan bewoners in gebieden waar het huisvuil nog in
zakken wordt opgehaald. De gele zakken
zijn steviger, waardoor ze niet door
meeuwen kunnen worden opengepikt. De
zakken kunnen worden opgehaald op het
stadsdeelkantoor, Loudonstraat 95.

■■■

De Liduinaschool in de Amalia van
Solmsstraat bestaat 100 jaar. Het was de
bedoeling om op zaterdag 16 mei een grote
reünie te houden voor oud-leerlingen en
huidige en oud-medewerkers. Door de coronamaatregelen kan dat niet doorgaan. Voor
actuele informatie kan men de website
www.reunieliduina.nl raadplegen.

■■■

De tentoonstelling over het bombardement op Bezuidenhout is verlengd tot
eind april. De expositie is gratis te bezoeken
in het gebouw van MN, Prinses Beatrixlaan
15. Houd wel de omgangsregels vanwege
het coronavirus in acht.

■■■

Hamsters en beren, afstand en betrokkenheid. Noodgedwongen
gaan we elkaar even uit de weg, maar we verliezen elkaar niet uit
het oog. Gelukkig maar, zo kennen we onze wijk.

Voor meer actuele informatie:
www.bezuidenhout.nl
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Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

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

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

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

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

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

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

Bedrijvenrubriek

Drie generaties fietsenmaker
Van Woerden Tweewielers is al drie generaties lang een begrip in het Bezuidenhout en omgeving.
Sinds november 2019 staat daar nu Robin (zoon van John) aan het roer. Voor het interview wilden we
graag spreken met beiden, maar Robin blijkt op vakantie in Cuba te zijn. Dus spreken we alleen met
vader John, die nog vier dagen in de zaak werkt.

Tekst: Paul van Riel, Foto: Willem Verheijen

In 1953 opende Jan van Woerden zijn winkel aan de Charlotte de Bourbonstraat. Hier begon hij met de verkoop en
reparatie van bromfietsen. Later verhuisde hij de zaak in
verband met de aanleg van de Utrechtse Baan naar de huidige locatie in de Theresiastraat, waar voorheen Motorhuis
Maasland zat. In 1988 nam zoon John de zaak over en specialiseerde hij zich in fietsen. John was de enige zoon van
Jan en liep als kind al rond in de fietsenzaak. Het was
daarom logisch dat hij in 1988 vader Jan opvolgde.
Is er veel veranderd in de loop der jaren?
“De techniek is sterk verbeterd en er zijn veel noviteiten
(denk aan carbon frames) bijgekomen. Ook het gedrag van
de klanten is wel wat veranderd. De mensen zijn gehaaster
geworden en vaak ook veeleisender. Ook zijn er steeds
meer expats als klant gekomen, vooral ook Spaans sprekenden. Als expats hier kortere tijd blijven, kopen ze
meestal een stadsfiets. Blijven ze langer, dan kopen ze een
duurdere fiets.”

Robin en John van Woerden bij de overdracht van het bedrijf van
vader op zoon. (©eigen foto)

Service en kwaliteit zijn bij jullie belangrijk,
wat houdt dat in?
“Wij verkopen alleen fietsen van de kwaliteitsmerken Trek
en Batavus. We geven veel service, staan altijd klaar voor
klanten; kleine reparaties doen we direct en we doen niet
moeilijk als mensen hun fiets elders gekocht hebben.”
Welke fietsen worden het meest verkocht en wat merken
jullie van de verkoop via internet?
“Stadsfietsen (voor boodschappen, recreatie, woon- werkverkeer) worden het meest verkocht. Mannen letten bij de
aankoop vooral op de technische aspecten, vrouwen letten
er vooral op of hij er leuk uitziet, haha. De e-bike is in op(Vervolg op pagina 13)
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(Advertentie)

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Bezuidenhout Zoekt
Voor de leukste wijk van Den Haag zoeken we bestuursleden en
vrijwilligers voor het Wijkberaad.

Wie zoeken we?
Bestuursleden voor het Wijkberaad Bezuidenhout. Als bestuurslid kun je daadwerkelijk invloed uitoefenen op de toekomst van het Bezuidenhout. Het ‘enige’ dat je nodig
hebt, is passie voor de wijk en een flexibele agenda. Je krijgt er nieuwe contacten en
een hoop lol voor terug..
We zoeken o.a. een beoogd wijkvoorzitter/woordvoerder, die de belangen van het
Bezuidenhout behartigt. Aan de overlegtafel ben je op je gemak met vastgoedondernemers/ projectontwikkelaars die wat in de wijk willen bouwen of verbouwen. In
goed overleg kunnen de mooiste dingen ontstaan. Ook is aan tafel gaan met bestuurders van de gemeente, het stadsdeelkantoor en uiteraard de bewoners voor jou
geen probleem. Je bent in staat om samen met het ervaren wijkbestuur de prioriteiten van de wijk vorm te geven en gezamenlijk uit te (laten) voeren.
Verder hebben we in het wijk- en dienstencentrum een kantoor waar twee dagdelen
per week een administratief medewerkster je een hoop werk uit handen neemt en je
waarschuwt als er belangrijke dingen te gebeuren staan.
Meer weten?
Bel Jacob Snijders op 0623 880 468 of mail naar Ella Schepel (secretaris)
via secretaris@bezuidenhout.nl

Wie zoeken we nog meer?
Als jij een verhalen schrijver bent en ook over je wijk wilt vertellen zoeken
we jou! Het Wijkberaad geeft vijf maal per jaar een mooie wijkkrant uit die
gratis huis-aan-huis bezorgd wordt in Bezuidenhout Oost, Midden en West,
totaal zo’n tienduizend huishoudens.
Voor deze krant zoeken wij een vrijwilliger/redacteur die leuke en interessante items over van alles en nog wat wil schrijven, enige ervaring wordt op
prijs gesteld. Leuk toch om je eigen artikel in de krant terug te zien!

Ook zoeken we
Ook is het Wijkberaad op zoek naar een vrijwilliger die ICT ervaring heeft. Werk jij in
die branche of is het je hobby en kan jij ons waar nodig uit de problemen helpen?
Meld je dan nu aan, je bent van harte welkom!
Het maakt het vrijwilligerswerk een stuk eenvoudiger als je ons kunt helpen met het
oplossen van de probleempjes die af en toe opduiken met het e-mailverkeer om
maar iets te noemen.
Ben jij die helpende hand of verhalenschrijver?
Meld je aan via wijkberaad@bezuidenhout.nl

(Vervolg van pagina 11)

Het winkelpand van
het fietsenbedrijf op
de hoek van de
Theresiastraat en de
Spaarwaterstraat.

komst, dat is ongeveer een kwart van onze omzet. Op het
platteland is dat trouwens andersom. Als mensen hun fiets
via internet hebben gekocht, krijgen ze doorgaans geen
service, maar die geven we de mensen dan toch.”
Kun je iets bijzonders vertellen uit al die jaren?
“In 1957 brandde onze zaak in de Charlotte de Bourbonstraat uit. Mijn vader probeerde te redden wat er te redden

was en bracht zo snel hij kon de fietsen naar buiten. Toen
kreeg hij een boete van een agent omdat fietsen niet op de
stoep geparkeerd mochten worden. Mijn vader was woest
en belde de dag daarop met de burgemeester: de boete
werd ingetrokken en de agent kreeg een standje.”
Welk advies heb je Robin gegeven?
“Ik was indertijd zijn leermeester. Ik volgde daartoe de opleiding leermeesterschap waarvoor ik cum laude slaagde.
Het enige diploma trouwens waarvoor ik ooit cum laude
geslaagd ben. Robin is inmiddels echt allround. In sommige
dingen is hij zelfs beter dan ik: bijv. voor wat betreft de
techniek van de e-bike. Hij gaat prima met mensen om, dus
ik draag de zaak met een gerust hart aan hem over. Ik kan
overigens het werken niet laten, ga straks wel een dag minder werken en reizen met mijn vrouw. Niet fietsen hoor, ik
ben niet zo’n fietser, aan de proefritjes heb ik meer dan genoeg.”

Grootvader Jan van Woerden noteert in de jaren ‘60 voor de deur
van zijn winkel wat er aan de Puch moet gebeuren. (©eigen foto)

Al bijna zeventig jaar lang is Van Woerden dé specialist op het gebied van tweewielers. In
zowel de showroom als de werkplaats houden ze de kernwaarden service en kwaliteit hoog
in het vaandel. Drie generaties lang zit de passie voor het vak bij de familie Van Woerden in
de genen en dat zie je terug in de zaak. Van Woerden Tweewielers is partner van de topmerken Bosch (voor e-bikes) en Batavus en Trek. Ook voor fietsonderdelen en accessoires kun je
bij Van Woerden terecht.
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Haagse KLEUR & STIJL Studio

Dagopvang en
buitenschoolse opvang

Sta jij 's ochtends voor een volle kast, maar heb je
niets om aan te trekken? Ben je benieuwd hoe je er
fantastisch uit kunt zien door het optimaal benutten van kleur, vorm en stijl? Heb je een sollicitatiegesprek en wil je een verpletterende indruk
maken? Wil je weten welke kleding bij jouw

www.zokinderopvang.nl

lichaamsvormen past? Heb je je buik vol van
miskopen? Wil je slim leren shoppen?
“Elke dag heb je de keuze te bepalen hoe je eruit wilt zien. Ontdek hoe
iets alledaags als kleding je kracht en plezier kan geven”.

Bianca Boers | Lichaamsbeeld– en imagocoach
Anna van Buerenplein 51, 2595 DB Den Haag
(direct naast het Centraal Station)
www.haagsekleurenstijlstudio.nl | 0638783204
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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

Traiteurslagerij Ammerlaan

12

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

Goed voorbereid de zomer in,
laat nu uw airco testen
Maak nu een afspraak!

Autocenter van
Maanen
Joan Maetsuyckerstraat 94
2593 ZM 's-Gravenhage
Tel.: 070 3478110
http://www.bcsvanmaanen.nl

Wij doen alles voor uw auto

Column wijkagent

Een tweede slot
voorkomt
fietsendiefstal
De drie wijkagenten, v.l.n.r. Evert-Jan Rusticus, Hans van der Linde en Ron van Ommeren.

Tekst: Hans van der Linde
Gebruik een tweede slot. Het kost dieven meer tijd om
twee sloten te forceren en verkleint dus de kans op diefstal. Bovendien zijn veel dieven gespecialiseerd in één
soort slot. Gebruik daarom twee (of drie) verschillende
sloten, bijvoorbeeld een ringslot, een beugelslot en een
kettingslot.
Stal uw fiets tegenover een plek waar mensen staan te wachten,
bijvoorbeeld tegenover een bus- of tramhalte. Dieven werken immers het liefst uit het zicht. Een plek met veel voorbijgangers is
vreemd genoeg weer minder veilig, want voorbijgangers kijken
nauwelijks om zich heen, en kunnen zelfs de bewegingen van een
dief camoufleren.
Zet uw fiets in een bewaakte stalling. Ook op slot natuurlijk.
Handige weetjes
Maak uw slot hoog en flexibel vast. Als het slot niet op de grond
hangt, kan er minder makkelijk met stenen op worden geslagen.

Dit is een bekende truc om sloten open te breken.
Bij een kettingslot: het is beter om de ketting een paar keer om
een paal en de fiets te wikkelen dan los te laten bungelen. Maak
ook dit slot dus zo hoog mogelijk vast. Voor dieven met een betonschaar is het namelijk lastig als ze de tang (of het uiteinde
van de tang) niet op de vloer kunnen leggen om kracht te zetten.
Bij een beugelslot: bevestig het slot nooit in het midden van het
frame. De dief kan dan de fiets zelf als hefboom gebruiken, waardoor het slot open knalt.
E-bike
Heeft uw e-bike een afneembaar display? Haal deze dan altijd
van uw e-bike af als u niet fietst. Zo is de e-bike niet meer als
elektrische fiets te gebruiken. Heeft de accu van uw e-bike een
slot? Gebruik deze dan altijd. Beschikt de accu van uw e-bike niet
over een slot? Haal deze dan altijd van uw e-bike af als u niet
fietst. Zo is de e-bike niet meer als elektrische fiets te gebruiken.

Muziek in Bezuidenhout
Het jaarlijkse muziekevenement ‘Muziek in Bezuidenhout’ heeft de eerste voorstelling op 31 mei moeten afgelasten. Het eerstvolgende concert staat nu gepland voor
zondag 14 juni, afhankelijk van de ontwikkelingen rond
het coronavirus. Actuele informatie over het doorgaan
van de concerten kunt u vinden op
www.bezuidenhout.nl/muziek. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief; dan krijgt u voor elk concert een
aankondiging. Aanmelding via een mail naar muziek@bezuidenhout.nl
De muzikanten komen uit de wijk, zoals saxofonist John Ruocco
en de band RED met trompettist Ellister van der Molen en Hammondorganist Bob Wijnen. De optredens vinden plaats op het
terras van Bezuidenhut op het Spaarwaterveld, op de zondag van
14.00 tot 15.15 uur. De toegang is gratis.

Concert van Bezuidenhout-muzikanten in betere tijden.
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Bekende Bezuidenhouter

Voor Bart Chabot is Bezuidenhout
niet alléén een tranendal

Met 'Mijn vaders hand' stelde Bart Chabot (1954) zijn
vaak gruwelijke jeugd in Bezuidenhout meeslepend
én met de nodige humor te boek. De dit jaar verschenen autobiografische roman maakte veel los en
leverde de auteur al duizenden reacties op.

Tekst: Roeland Gelink

In de parochiezaal van de kerk van OLV van Goede Raad danst Chabot met
het mooiste meisje van de klas. (Foto: Willem Verheijen)

De niet meer bestaande Sint Nicolaasschool in de Helenastraat, waar Bart Chabot
zijn lagere-schooltijd voltooide. Alleen de gevelsteen herinnert nog aan de school.
(Foto: Willem Verheijen)

Wie 'Mijn vaders hand’ leest, kan moeilijk anders concluderen, dan dat Bezuidenhout voor Bart Chabot in de jaren ´50
en ´60 één groot tranendal moet zijn geweest. De schrijver
noemt het decor van de ongelijke strijd tussen een rebels
kind uit de Wilhelminastraat met een hardvochtige vader,
onverschillige moeder en onderwijzers zonder empathie
niet voor niets "mijn Killing Fields".
Dat wil niet zeggen dat hij helemaal geen gelukkige herinneringen aan de wijk heeft. In het boek beschrijft hij ook
hoe zijn schoolvriendinnen Henriëtte en Desiree hun door
een lui oog geplaagde klasgenoot elke dag helpen de Theresiastraat over te steken op weg naar de Sint Nicolaasschool
in de Helenastraat. "Zij speelden een glansrol in mijn jonge
leven." En de verschrikkelijke tijd die hij heeft op de Willibrord-mulo in de Van der Parrastraat wordt afgesloten met
een schoolfeest in de parochiezaal van de Onze-Lieve-Vrouw
van Goede Raadkerk. Daar danst hij met het mooiste meisje
van de klas en zoent haar na afloop in haar portiek. “Sindsdien scheen de zon, zelfs als de zon niet scheen”.
Oppassen voor kinderlokkers
Chabot merkt op dat de wijk van toen niet te vergelijken is
met het Bezuidenhout van nu. "Destijds kon ik altijd lekker
met vrienden en vriendinnen op straat spelen. Van mijn
moeder moest ik alleen oppassen voor kinderlokkers." Als
hij nu in de Theresiastraat is, verbaast hij zich elke keer weer
over de plezierige drukte. "In mijn jeugd kon je de auto's op
straat tellen en zag je iedere gele HTM-bus die voorbijkwam".
Voor Chabot beschrijft 'Mijn vaders hand' vooral hoe zijn

jeugd hem uiteindelijk heeft gemaakt tot de succesvolle auteur die hij nu is. Met Herman Brood en Jules Deelder als
vrienden belandt hij in de wereld van de rock & roll en komt
het ook tot een breuk met zijn ouders en de rest van zijn familie. "Mijn familie had met kunstenaars niet zoveel op, beschouwde die als veredelde klaplopers. Maar tegenwoordig
is kunst maken keihard werken, zoals de Beatles zingen in
Eight Days a Week ."
Gevoelige snaar
Bleven reacties van zijn familie op 'Mijn vaders hand' uit,
voor Bart Chabot heeft het boek veel teweeggebracht. Met
twee maanden in de boeken top-10 en inmiddels een zevende druk is het een groot succes. "Blijkbaar raakt het een
gevoelige snaar, want ik heb al duizenden reacties gehad.
Mensen herkennen hoe mijn generatie thuis en op school
hardhandig is opgevoed met een gebrek aan empathie, met
hardvochtigheid en huiselijk geweld. Ik wilde ook geen boek
over mezelf maken, maar een universeel tijdperk schetsen
en schrijven over een kind dat rebelleert tegen de gevestigde orde."
Met zijn zoons Sebastiaan en Splinter zou Bart Chabot nu
eigenlijk op tournee moeten zijn om hun pennenvruchten
(Sebastiaan schreef 'De slaap die geen uren kent', Splinter
'Confettiregen') te presenteren. Omdat de corona-crisis dat
onmogelijk heeft gemaakt en gezien de reacties op zijn
eigen boek, kan Chabot maar één ding doen: "Een vervolg
schrijven op 'Mijn vaders hand'. Ik ben vorige week begonnen."
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Café Locus De Estafette
In het voormalige ministerie van Soza naast het
station Laan van NOI zijn veel bedrijven en bedrijfjes
gehuisvest, maar wordt er vooral ook gewoond door ons:
statushouders en studenten. Samen met omwonenden
organiseren we elke drie weken een leuke activiteit, zodat
we elkaar kunnen leren kennen.
Hier gaan we in tijden van Corona mee door, alleen nu online
en wekelijks! We gaan koken, leren tellen in het Arabisch en
doen leuke challenges. De bijbehorende crowdfunding komt,
in samenwerking met het Rode Kruis, volledig ten goede aan
de steun voor ouderen in Den Haag. Je kunt ons vinden op
Facebook.com/DeEstafetteDenHaag

Café Locus elke dag het gehele jaar in
kerstsferen voor een gezellige borrel
van een speciaal bier tot een goed glas

Ook starten we met het ondersteunen van ouderen en hun
mantelzorgers in Bezuidenhout in het gebruik van digitale
communicatie, zoals tablet of smartphone, om contact te
onderhouden met vrienden en familie. Dat is iets wat wij al
jaren doen: want statushouders kennen als geen ander de
tips en trucs om dat op een goede manier te doen. En zo
leren wij elkaar ook weer kennen!

Met regelmaat live muziek.

Wil je mee doen? Neem contact op met Stefan door te bellen
of Whatsappen op het nummer 06-52318180 of mail naar
Estafette@pitztop.eu

De Sillestraat 1, 2593 TS Den Haag

De Estafette is een initiatief van HighSkyFitness, Buurtwerk
Nederland en Stichting Pitztop.

wijn, een lekker hapje en leuke muziek!!

Bezuidenhouters helpen elkaar
“Het is allemaal zo raar”, hoor je de mensen zeggen. En dat klopt want niemand heeft dit ooit meegemaakt; dus we zitten allemaal in hetzelfde onbekende schuitje. De een is wat onrustiger dan de ander
en dat mag, zolang je elkaar daarin maar respecteert. Je kunt gewoon niet verwachten dat we allemaal hetzelfde reageren op een situatie als deze.

Tekst: Esther Nijhoff, Foto: Willem Verheijen

Maar juist omdat we allemaal anders denken, komen er
ook verschillende ideeën naar boven over hoe we elkaar
kunnen helpen in deze tijd. En dat is mooi om te horen.
Zo wordt er op de app Nextdoor door verschillende buurtgenoten aangeboden om de ouderen en hulpbehoevenden
in onze wijk te helpen. Dat kan zijn met boodschappen,
kleine klusjes of gewoon even bellen en praten met iemand, want juist in deze periode van afstand houden is de
behoefte aan contact met elkaar heel groot.
Ouderen kunnen bij lokale winkels en supermarkten 's ochtends het eerste uur winkelen zonder de drukte van haastige, jongere mensen om zich heen. En er worden ook
kleine concerten aangeboden op verschillende social mediakanalen; mensen dagen elkaar uit om iets kunstigs te
maken, dat te fotograferen en naar elkaar op te sturen. Je
maakt iets moois en je blijft met elkaar in contact.
Maar heeft u geen toegang tot het Internet, en ligt er bij u
geen folder in de bus met informatie over waar hulp te
halen is, dan kunt u op de volgende telefoonnummers terecht met uw vragen.
Burenhulp Haagse Hout,
voor hulp bij het dagelijkse leven: 070-2052500.
Voor Welzijn, via wijkcentrum Mariahoeve: 0702052450, tussen 09:00 en
17:00 uur.
Rode Kruis, 070-4455888,
speciaal voor ouderen en
zieke mensen die vragen
hebben over het coronavirus.
RIVM, voor iedereen die
specifiekere vragen heeft
over het coronavirus:
0800-13351.

Of misschien heeft u gewoon even behoefte om een
praatje te maken met iemand, omdat u uw ei kwijt wilt,
dan kunt u bellen met De Luisterlijn: 070-3454500
Zij staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar
met een luisterend oor.
Maar bent om wat voor reden aan huis gebonden en heeft
u een vraag waar een oplossing bij nodig is, dan kunt u terecht bij 088-7878901, dat is het nummer van de Vraagelkaar-inspiratiecoaches en zij zijn op werkdagen bereikbaar
van 08:00-17:00 uur.

Met deze informatie zijn er vast weer wat mensen geholpen en ondertussen hoop ik dat we voor elkaar blijven zorgen en hier en daar een extra oogje in het zeil blijven
houden.
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bezuidenhut Speel-O-Theek

Dubbelgangers - Theater Rast
Theaterzaal | za 19 sept | 20:15 uur

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

Dirk Scheele
Theaterzaal | zo 27 sept | 14:30 uur

Scotland's Story - Rapalje
Theaterzaal | za 10 okt | 20:15 uur
Middelbare Meiden
Theaterzaal | za 24 okt | 20:15 uur

Sjaak Bral - Try-out Vaarwel 2020
Theaterzaal | za 31 okt | 20:15 uur

Mijn Zwervend Hart - Nadja Filtzer
Theaterzaal | vr 27 nov | 20:15 uur

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

www.diamanttheater.nl

Stil in de wijk
De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact, ook in Bezuidenhout. In de altijd gezellig drukke Theresiastraat heerst serene rust, zelfs op het drukste moment van de dag. Bedrijven als zonnestudio’s hebben
hun deuren gesloten. En ook de horecazaken zijn dicht, terrassen weggehaald en stoelen opgestapeld. Bij supermarkten en andere winkels geldt een toegangsbeleid: er mogen maar een paar mensen tegelijk naar binnen. Speeltuinen zijn verlaten. Een horecagelegenheid stalde zijn voorraad uit, wijkbewoners mochten de
spullen gratis meenemen. De Bezuidenhut op het Spaarwaterveld en het wijk- en dienstencentrum zijn tot
nader order gesloten. (Foto’s: Willem Verheijen en Leo Leeflang)
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ARE Makelaars is jarig. Al tien jaar helpen
we Hagenaars bij de koop of verkoop

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.
De Eerensplein 8
2593 NA Den Haag

Thomsonlaan 113
2565 JA Den Haag

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

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!

Wachten op de komst van de politiek

Art Impression van de ingang van het tijdelijk Tweede Kamergebouw. ©Rijksvastgoedbedrijf/Zecc Architecten

Het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg wordt verbouwd om het
pand gereed te maken voor de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. Winkeliers en horecabedrijven in de Theresiastraat zien verlangend uit naar de komst van de politici, Kamermedewerkers en journalisten, die – zo wordt verwacht – voor een behoorlijke omzetstijging zullen zorgen. De verhuizing van
het Binnenhof naar B67, zoals het oude ministerie in het taalgebruik van politiek Den Haag wordt genoemd, staat gepland voor de nazomer van volgend jaar (2021).

Tekst: Jos Heymans, Foto’s: Rijksvastgoedbedrijf en Willem Verheijen
Eerder was het de bedoeling dat het tijdelijke parlementaire complex nog dit jaar in gebruik zou worden genomen. Maar door een
wisseling van de architect die het Binnenhof onder handen gaat
nemen, lopen de voorbereidingen vertraging op. Het leveren van
het vele materiaal voor de verbouwing kan daardoor pas in 2021
plaatsvinden. Zolang de renovatie van de historische gebouwen
niet begint, blijft de Tweede Kamer op het Binnenhof. De overige
bewoners van het Binnenhof verhuizen naar andere locaties: de
Eerste Kamer en de Raad van State vestigen zich aan het Lange
Voorhout/Kazernestraat (het oude gebouw van de Hoge Raad), en
het ministerie van Algemene Zaken (het kantoor van de premier)
verhuist naar het Catshuis.
Het werk aan B67 gaat in rap tempo door. Er is weinig van te zien
door de hoge schuttingen die het zicht op het gebouw ontnemen,
maar de foto’s van het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van het
pand, geven een aardig inkijkje. Aan de kant van het Centraal Station, aan het Anna van Buerenplein, wordt de publieksingang
voor de Tweede Kamer gebouwd. De plenaire vergaderzaal komt
in wat destijds de Van Kleffenszaal heette en wordt een kopie van
de huidige zaal aan het Binnenhof. Ook worden zalen voor commissievergaderingen gebouwd, restaurants, ruimtes voor fracties
(Kamerleden en hun medewerkers), voor de griffie en voor de parlementaire pers. Ook het internationaal perscentrum Nieuwspoort met zijn sociëteit en persconferentiezalen verhuist naar
B67.
Voor de totale renovatie van het Binnenhof, noodzakelijk wegens
achterstallig onderhoud, is een half miljard euro uitgetrokken, in-

Verscholen achter schuttingen wordt de huisvesting van de Tweede Kamer
gerealiseerd.

clusief de kosten van verbouwing van de tijdelijke huisvesting
aan het Lange Voorhout, het Catshuis en de Bezuidenhoutseweg.
De verwachting is dat de verbouwing 5,5 jaar gaat duren. Daarna
keren de tijdelijke bewoners terug naar het Binnenhof.
In totaal verhuizen enkele honderden mensen van het centrum
naar Bezuidenhout, waar zij niet alleen werken maar ook consumeren en hun inkopen zullen doen. Een welkome klandizie voor
de ondernemers in onze wijk, met name voor de winkels in de
Theresiastraat, op loopafstand van het nieuwe Kamergebouw.
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Bezuidenhout-West Nieuws

Begeleid vervoer voor 60-plussers
‘Begeleiden & Rijden’, zo heet de dienst die aangeboden wordt
aan hulpbehoevende senioren: betaalbaar vervoer, waarbij de
nadruk ligt op het begeleiden van de senioren. Dit project richt
zich op mensen die het niet meer lukt om gebruik te maken van
openbaar vervoer, wijkbus, AV 070 of de Regiotaxi. De chauffeurs bieden begeleiding op de plaats van bestemming.
Bij ‘Begeleiden & Rijden’ gaat het altijd om 1-op-1-vervoer dat
vooraf is afgesproken. De chauffeurs zijn vrijwilligers (vaak uit
de buurt) die met hun eigen auto het vervoer regelen. Kleine ritjes in de wijk, maar ook grotere afstanden zijn mogelijk. Het tarief binnen een stadsdeel is 5 euro voor een retour binnen een
uur. Voor ritten buiten het stadsdeel wordt een kilometervergoe-

ding van 0,40 euro per kilometer gerekend. Eventuele parkeerkosten zijn uiteraard ook voor rekening van de vervoerde
persoon. Om gebruik te maken van deze vervoersdienst, moet
u eerst lid worden van “Begeleiden & Rijden’ (10 euro per
jaar).
De dienst is er voor mensen die in het stadsdeel Haagse Hout
wonen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en opties?
Neem dan contact op met de medewerkers van ‘Begeleiden
& Rijden’, tel. 070-2052500 (bereikbaar op werkdagen tussen
9-12 uur).
‘Begeleiden & Rijden’ is onderdeel van het Vrijwilligerspunt
Haagse Hout (dat weer is opgezet door ‘Voor Welzijn’). Bij het
Vrijwilligerspunt kunt u ook terecht met vragen over vrijwilligerswerk en de Burenhulp Haagse Hout: Esther de Groen, tel.
070-2052500, kan u hier meer informatie over geven.

Wijkcentrum BZHW heeft nieuwe muurschildering
In februari heeft het wijkcentrum een nieuwe muurschildering gekregen. Afgebeeld is een deel van de activiteiten
die je binnen kunt doen. Maar ook een trein, omdat Bezuidenhout-West aan één kant begrensd wordt door het
spoor.
Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het wijkcentrum voorlopig gesloten. We hopen uiteraard dat alles
vanaf juni weer normaal wordt en dat alle activiteiten dan
weer met volle energie opgepakt kunnen worden.

Het Haags Steunsysteem helpt mensen
met een psychische beperking
Het Haags Steunsysteem (HSS) ondersteunt al vele jaren mensen met een psychische beperking bij hun vragen over bijvoorbeeld
vrijwilligerswerk, opleiding, dagbesteding en hobby. Het motto van HSS is: ‘Samen weet je meer dan alleen’. In de verschillende
Haagse stadsdelen heeft HSS daarom zogenaamde ‘Werktafels’, waar mensen met hun vraag terecht kunnen. De Werktafel voor
Mariahoeve, Benoorden- en Bezuidenhout, Voorburg en Leidschendam vindt één keer per maand plaats in WDC Mariahoeve aan
de Ivoorhorst. De Werktafel is een netwerk van professionals, vrijwilligers en mensen met eigen ervaring in de psychiatrie, die
meedenken over mogelijke opties die uw vraag beantwoorden. Een afspraak maken om uw vraag te bespreken is ook mogelijk.
De community Ongekend Haags
‘Ongekend Haags’ maakt deel uit van het steunpunt. Het is een onafhankelijke community voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond: een sociaal netwerk om elkaar te ontmoeten, te informeren, te steunen en te inspireren. De redactie bestaat
uit een enthousiaste groep vrijwilligers uit de doelgroep. Er worden op de uitgebreide en overzichtelijke site van het Haags Steunsysteem regelmatig items geplaatst over zaken die de redactie en de lezers bezighouden. Uiteindelijk is een en ander erop gericht
dat eenieder op een gelijkwaardige manier meedraait in onze samenleving. Ongekend Haags is ook actief op Facebook.
Nieuwsgierig geworden of heeft u een vraag voor de Werktafel? Dan kunt u terecht op de website www.haagssteunsysteem.nl .
U kunt ook bellen met Betty van der Zande op 06-22285029.
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Bezuidenhout-West Nieuws

Wijkvereniging BZHW: de kick-off
Het bestuur van de nieuwe wijkvereniging Bezuidenhout-West (BZH-W) is sinds november aan de slag gegaan.
Een nieuw logo en een nieuwe website zijn ontwikkeld, mede dankzij onze wijkbewoonster Cynthia Telting.
De officiële oprichting via de notaris heeft plaatsgevonden, een bankrekening is geopend en aan het jaarplan
2020 is gewerkt.
Ondanks de gure weersomstandigheden
was het wijkcentrum op zaterdag 22 februari redelijk gevuld voor de aftrap van
de nieuwe wijkvereniging. Er was een
mooie rap van een enthousiaste meidengroep en wethouder Saskia Bruines gaf in
een toespraak aan blij te zijn dat er nu een
officieel aanspreekpunt namens de bewoners is voor de gemeente. Ook onthulde zij
samen met Johan Vogelaar - de voorzitter
van onze wijkvereniging BZHW - de recent
gebouwde website, waarop veel informatie over Bezuidenhout-West te vinden is:
www.bzhw.nl. De aanwezigen moesten
even naar buiten voor een officieel aftrapmoment door de wethouder en de voorzitter (zie foto), alvorens men zich op een
pubquiz over de wijk kon uitleven. In aanloop naar 22 februari zijn er op de toegangswegen naar onze wijk een tweetal
fraaie posters geplaatst om de bewoners
erop te wijzen dat óók zij vanaf 22 februari
hun plannen voor besteding van het wijkbudget van 20.000 euro konden indienen
(zie foto).
Op 3 maart is, bij de grootse 75e herden-

Het wijkbudget van 20.000 euro gaat naar het
project dat de meeste stemmen van de bewoners krijgt.

Wijkvoorzitter Johan Vogelaar en wethouder
Saskia Bruines openen de nieuwe website.

king van het bombardement op Bezuidenhout in 1945, ook door twee bestuursleden
van de Wijkvereniging BZHW een krans
gelegd namens de wijk bij het herinneringsmonument voor de slachtoffers.

Helaas zijn in de loop van maart vanwege
de coronacrisis alle vergaderingen en bijeenkomsten stil gelegd. Wel wordt er regelmatig op onze website een update
gegeven over de virusuitbraak.

Samen met buren een auto delen
NL-Doet ging niet door

Staat jouw auto ook vaak stil? En zou je graag minder geld kwijt zijn aan de auto?
Heb je graag meer ruimte in de straat? Het delen van auto’s wordt steeds populairder. Delen van auto’s kan nu ook in de vorm van een coöperatie, zodat je zelf de
touwtjes in handen houdt. Als bewoner word je lid van een ‘deelauto-coöperatie’. Een
coöperatie bestaat uit minimaal 15 buurtgenoten die samen bijvoorbeeld vijf auto’s
leasen en daarvan de kosten delen.
Met een aantal mensen een auto delen heeft allerlei voordelen:
n
Een auto delen is meestal goedkoper dan zelf een auto bezitten
n
De parkeerdruk in de wijk neemt af
n
Coöperatie-auto’s hebben een vaste parkeerplaats in de buurt
n
De coöperatie least de voertuigen die de leden zelf kiezen
n
Geen gedoe met wegenbelasting, verzekering en onderhoud
n
En ook mooi meegenomen: je leert andere wijkbewoners kennen.

Op 13 maart zouden ongeveer 80 kinderen van
kindercentrum Wondersteboven het Jan van
Riebeekplein en het Haags Hopje opsieren met
bloeiende plantjes. Vanwege het coronavirus
ging dit niet door. Het bedrijf dat de planten
heeft geleverd, heeft ze nu zelf geplant. Het
plein ziet er nu toch weer gezellig uit. Veel
dank aan het bedrijf!

De organisatie die het delen van auto’s begeleidt en coördineert heet DEEL. Op de
website www.wijzijndeel.nl, kun je alles nalezen en een indruk krijgen van wat het
kost. Kijk voor actuele informatie ook op www.bzhw.nl, de website voor Bezuidenhout-West.
Er moet uiteraard nog het een en ander gebeuren voordat zo’n coöperatie echt aan
de slag kan. Initiatiefnemer Rob Potgiesser zoekt enkele enthousiaste buurtbewoners die de coöperatie helpen opzetten. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met Rob via: rjpotgiesser@outlook.com.
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Indrukwekkende herdenking bombardement
Foto’s: Koen de Lange

De ceremonie startte met het plaatsen van de 3maart45-kaars ter ere van
de ruim 530 slachtoffers, geplaatst door voorzitter Lia van den Broek en
ooggetuige mevrouw Van de Ven-Landzaat.

Kinderen van de basisscholen uit Bezuidenhout en het Christelijk
Lyceum Zandvliet leggen bloemen, samen met ooggetuige
mevrouw Van der Werff-Van Boxmeer.

Op 3 maart was het 75 jaar geleden dat Bezuidenhout door de Britten bij vergissing werd gebombardeerd. Elk jaar wordt deze gebeurtenis, waarbij ruim 500 doden vielen, herdacht bij het monument van Juliana van Stolberg. Deze keer werd aan die herdenking, in het kader
van 75 jaar vrijheid, extra luister gegeven. Namens het kabinet legde minister Arie Slob van Onderwijs een krans, evenals de burgemeesters van Voorburg-Leidschendam en van Wassenaar. De Haagse burgemeester Johan Remkes hield een toespraak. Vanuit de wijk werden
bloemen en kransen gelegd door de Stichting 3 maart ’45, het wijkberaad, de kerken in Bezuidenhout, de wijkvereniging BezuidenhoutWest, de bedrijven in Bezuidenhout/Beatrixkwartier, de winkeliers en het ROC Mondriaan. Ook de Nederlandse Strijdkrachten en de
brandweer van de Veiligheidsregio Haaglanden gaven acte de présence. Kransleggers werden geëscorteerd door overlevenden of nabestaanden van het bombardement. Leerlingen van de vier basisscholen in de wijk plaatsten rond het monument de naambordjes van de
slachtoffers van het bombardement. De herdenking werd muzikaal omlijst door de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers.

Burgemeester Remkes van Den Haag legt samen met
ooggetuige de heer De Kwaasteniet een krans.
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Scouting Haagse Hout en wijkbewoners brengen een eerbetoon
bij het beeld van Juliana van Stolberg.

In de hoek van Bezuidenhout tussen de Carel Reinierszkade en de IJsclubweg raken de Van Heutszstraat en de
Rooseboomstraat elkaar kruiselings aan. Zij dragen de namen van twee bewindvoerders van het voormalige
Nederlands-Indië, die een tijdje samen maar ieder ook apart en op hun eigen manier het gezag van de
Nederlandse regering over deze kolonie verstevigden.

Johannes Benedictus van Heutsz,
vredestichter maar ook brute onderdrukker
Officieel wordt deze Nederlandse krijgsman aangeduid met het predicaat ‘Pacificator’ (Vredestichter)
van het eeuwen oude sultanaat Atjeh op het Indonesische eiland Sumatra. Gezien echter zijn gewelddadig en niets ontziend optreden tegen de
oorspronkelijke bewoners, is hij in de ogen van de
voorvechters van mensenrechten echter een ‘brute
onderdrukker’.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers

Johannes Benedictus van Heutsz (1851-1924)

Bij zijn geboorte op 3 februari 1851 in Coevorden had de
kleine Johannes van Heutsz het soldatenbloed meegekregen van zijn ouders, stammend uit een militair geslacht van
aanzien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Johannes
koos voor een militaire loopbaan, waarin hij snel promotie
maakte. Als 2e luitenant, 22 jaar jong, wilde hij in 1873 naar
Nederlands-Indië. Het Nederlandse koninklijke bewind, dat
het tot dan nog onafhankelijke Atjeh wilde annexeren,
plaatste hem in dit gebied. Door zijn bekwaamheid als officier en zijn onverschrokken optreden onderscheidde hij zich
in de strijd tegen de Atjeeërs, die inmiddels een guerrillaoorlog waren begonnen.
In 1881 ging hij naar Nederland voor een opleiding tot stafofficier aan de Krijgsschool en keerde acht jaar later naar
Nederlands-Indië terug om daar orde op zaken te stellen.
Toen dit niet lukte, ging hij naar Batavia om het koloniale
bewind daar duidelijk te maken dat er maar één weg was:
krachtig aanvallend optreden. Daarom werd Van Heutsz in
1898 benoemd tot generaal en gouverneur van Atjeh. In
deze dubbelfunctie lukte het hem - na een bloedige strijd in 1904 het sultanaat nagenoeg te onderwerpen aan het
Nederlandse gezag.
Na de voltooiing van de ‘pacificatie’ van Atjeh vertrok Van
Heutsz naar Batavia, waar hij werd benoemd tot gouver-

neur-generaal en was daarmee verantwoordelijk voor het
bewind over geheel Nederlands-Indië. Met steun van de militair bestuurder Hendrikus Colijn (1869-1944), de latere antirevolutionaire minister-president, wist hij het
Nederlandse gezag in alle buitengewesten te bestendigen.
Roosenboom was vreedzamer
Hoewel hij net als Van Heutsz carrière in het leger had gemaakt en als taak had de buitengewesten onder Nederlands gezag te brengen, was de aanpak van Willem
Rooseboom vreedzamer van aard. Hij werd in 1843 in Amsterdam geboren uit een bankiersfamilie. Van 1884 tot 1891
zat hij voor de Liberalen in de Tweede Kamer. In zijn militaire carrière klom hij al snel op tot luitenant-generaal en
werd in 1899 benoemd tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Terwijl Van Heutsz nog bezig was Atjeh te onderwerpen, hield Willem Rooseboom zich bezig met het
onder Nederlands gezag brengen van de andere buitengewesten. In 1904 droeg hij de bewindvoering van geheel Nederlands-Indië over aan Van Heutsz.
Terug in Nederland hield Willem Rooseboom zich voornamelijk bezig met het schrijven van romans onder het pseudoniem Henry Raloff. Hij overleed op 6 maart 1920 in Den
Haag.
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Inspirerende ruimte huren?
vergadering
workshop
meet-up
high-tea
SJERHIVIFIWPSXIRFMNIIROSQWX$
Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze
QIXSJ^SRHIVOSǽIXLIIIRSJPYRGL
3IIQGSRXEGXSTQIXHI-EEKWGLI8EJIPZSSV
informatie: 070-7370537 of 06-81186432
4JTIVQEMPinfo@haagschetafel.nl

bezuidenhut

Vrijwilligers gevraagd voor
het uitlenen van speelgoed
Aanmelden:
bezuidenhut@bezuidenhout.nl
MOTORFIETSSTALLING IN BEZUIDENHOUT
24/7 Veilig en Vertrouwd
info@vanasch.com
(070) 385 82 01

DE KROON OP STOOMWERK

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

Duurzaam Bezuidenhout

Joey Brouwer:
‘Een groendak, ik kan het iedereen aanbevelen’
Joey Brouwer van Joe’s Shop houdt van eerlijke en duurzaam geteelde producten in zijn groentewinkel. Maar ook thuis heeft hij
flink geïnvesteerd in duurzame maatregelen. Alhoewel, het
groendak op zijn kantoor is een cadeau.

Tekst: Fred Geelen/werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

Je hebt cadeaus en cadeaus. Zo kreeg Joey Brouwer anderhalf jaar geleden van zijn ouders voor zijn verjaardag een
groendak als geschenk. Zijn vader en moeder zijn namelijk
zeer begaan met de natuur en het milieu. En omdat ze in
hun woning aan de Hendrik Zwaardecroonstraat al tal van
duurzame maatregelen hadden getroffen, vroegen ze zich
af wat kunnen we nog meer doen? Toen zoon Joey met zijn
gezin van een lange vakantie terugkwam, trof hij een
groendak aan op zijn kantoortje aan de Moucheronstraat.
Brouwer is blij met z’n cadeau, een dak dat is begroeid met
sedum. “Het dak ziet er niet alleen mooi uit - elk seizoen is
het anders, nu is het bijvoorbeeld helemaal rood. Maar,
omdat het dak zo goed isoleert, is het ook binnen in de
winter lekker snel en langer warm en in de zomer minder
heet. Een ander voordeel is dat duiven en katten die bodem
van vetplanten maar niets vinden. Duiven bijvoorbeeld stijgen gelijk weer op als ze op het dak landen. Nee, ook van
meeuwen hebben we geen last”.
Het groendak van Brouwer meet 30 vierkante meter. Op de
rekening die hij tevoorschijn haalt, staat een bedrag van
2031 euro. Daar gingen uiteindelijk nog de subsidies van de
gemeente en het Hoogheemraadschap (in totaal 1.326
euro) en de btw-aftrek (21 procent) voor zijn groentewinkel
vanaf. Een investering die loont, meent hij. “Ik kan het iedereen aanbevelen. Je snijdt jezelf in de vingers als je het
niet doet”. Daarbij wijst hij niet alleen op de voordelen,
maar ook op de toegevoegde meerwaarde voor je huis bij
verkoop. “Als ik dit eerder had geweten, had ik ook een
groendak onder mijn zonnepanelen laten leggen, want dat
scheelt weer in de opbrengst van je panelen”.
Voor een betere wereld
Naast een groendak en zonnepanelen, heeft Brouwer ook
geïnvesteerd in dubbelglas én een warmtepomp. Hij schat
dat hij in drie jaar tijd op een investering van ongeveer
15.000 euro voor 9.000 euro aan gas, elektriciteit en water
heeft bespaard. Hij noemt het een sport om via de app van
zijn energieleverancier te lezen hoeveel hij bespaart. Het financiële gewin staat echter niet voorop. Hij doet het - een
aardje naar zijn vaartje - naar eigen zeggen vooral uit idealisme, voor een betere wereld, en daarbij gaan de kosten

Joey Brouwer is blij met zijn groendak.

soms voor de baat uit. “Mijn vrouw en ik kiezen ervoor om
hard te werken en goed te leven. Met sparen zijn wij niet zo
bezig”.
Dat ‘hard werken’ brengt het gesprek op de coronacrisis en
de gevolgen voor zijn groentezaak. Brouwer noemt het een
‘pittige periode’. De werkdagen beginnen vroeger en eindigen later. Door de extra bestellingen is hij vaak pas om
19.30 uur thuis. Zijn dochtertje van 4,5 vraagt dan wel eens
‘waar ben je altijd?’. Omdat opa en oma nu niet kunnen oppassen en de kinderopvang dicht is, werkt zijn vrouw, die
ook een eigen bedrijf heeft, veel thuis. Tegelijkertijd heeft
hij te maken met personeel dat bang is; niet alleen voor besmetting, maar ook voor mensen die vinden dat de regel
‘maximaal 2 klanten in de zaak’ niet voor hen geldt. Dat
zijn mensen die hij normaal nooit in zijn zaak ziet, maar die
nu, omdat bij de supermarkten bij wijze van spreken de eieren op zijn, bij hem aan het hamsteren slaan. Daar staat
tegenover dat trouwe klanten hun vaste groenteman geregeld een steuntje in de rug geven met een fles wijn, een
bosje bloemen en zelfs een lunch. Uit de betrokkenheid van
dat soort lieve mensen put Brouwer de energie om door te
gaan.
Meer informatie over groendaken:
https://bezuidenhout.nl/duurzaam/
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EXPATS

We are there for each other

BEATA IMANS

In March many of us found ourselves suddenly in a very unusual situation. The schools closed, many of us started working from home, and
as if suddenly having to share your office space with your significant
other or to homeschool your kids was not stressful enough, we kept
hearing the worrying news about the spread of COVID-19 in the Netherlands.
While we are waiting for the situation to improve, we are facing all
kinds of practical issues and have to deal with anxiety and uncertainty.
Being away from our closest ones, we are worried for our families back
home and many of us can feel the lack of our support net more than
ever.

Short
The cultural festival De Beleving, which
was to take place on 13 June in Park Vlaskamp, will not take place due to the corona
measures. The organization has moved the
event to the summer of 2021. A final date has
yet to be set.

■■■

The free market on the Spaarwaterveld
on King's Day is also not going ahead. The
district council is investigating whether it is
possible for this event to take place in the autumn.

■■■

But few days into the new situation, we started seeing acts of kindness everywhere. Strangers offering their help to those in need, be it
grocery shopping, a conversation keeping the safe distance or simply a
video chat.
The Hague Help Corona Virus Isolation Facebook group is just one of
many examples. It started with an expat from Germany Elena Mertel
posting an offer to help people in her neighborhood. Soon she was
overwhelmed by hundreds of help offers from other people. That’s
when Andreea Holwerda from Romania saw the post and had an idea
to create a group to connect and coordinate the volunteers.
When the group reached 1000 members, Elena and Adreea thought it
would be more efficient to have coordinators for each district in the
city. Now the group covers practically the entire The Hague (Bezuidenhout too!). “It’s heartwarming to see that people from different social
backgrounds and cultures are enthusiastic to help in any way they can,
even while facing their own challenges,” says Andreea.
Right now the group is not only limited to English speaking expats or
Dutch, their list of volunteers covers 32 languages. “Language might
not be a problem when it comes to grocery shopping, but we also
wanted to connect people who might feel lonely or slightly anxious by
offering friendly phone calls or similar,” says Andreea. “In this case it
might be nice to connect with someone who speaks the same language as you.”
The group cooperates with the municipality, different NGO’s and elderly homes, and distributes fliers with phone numbers for people
who are not using internet. “We are happy to see how many requests
could be matched with volunteers already. And what we like most, is
that people share other initiatives, inspirations and general feedback,”
says Andreea.
This is only one of the examples of kindness and support we’ve seen
around Bezuidenhout. From the start, Joe’s vegetable shop offered a
special shopping slot for the elderly and vulnerable between 10.00 and
11.00, Nextdoor Bezuidenhout app is full with offers to help and you
can find all necessary information about the crisis and all kinds of
practical support on the Bezuidenhout municipality website, who also
offers its services in English.

The Hague Municipal Archives has started an online homework project. It wants to
make 500,000 family cards available digitally
from the population register (period 19131939). For this purpose, the help of the inhabitants of The Hague is enlisted. Anyone who
wants to participate in this project from
home can report via the website www.velehanden.nl

■■■

Information from the municipality of
The Hague about everything related to the
corona virus can be found on
https://www.denhaag.nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus-1.htm

■■■

The municipality will make free yellow
garbage bags available to residents in areas
where the garbage is still collected in bags
until 1 October. The yellow bags are firmer, so
they cannot be picked open by seagulls. The
bags can be picked up at the district office,
Loudonstraat 95.

■■■

The Liduina school in the Amalia van
Solmsstraat celebrates its 100th anniversary.
On Saturday 16 May, it was planned to hold a
large reunion for former pupils and current
and former employees. The corona measures
can't go through with that. For up-to-date information, you can consult the website
www.reunieliduina.nl

■■■

For more news check
www.bezuidenhout.nl
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AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND
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K ie s v o o r d e n u m m e r é é n N V M m a k el a a r : L a n g e z a a l . P l a n
direc t een gratis ad viesgesprek. We staan voor je klaar en
helpen je ver der. Nog geen af spraak maar wel oriënteren?
Bezoek ons dan op langezaal.nl, Facebook of Instagram!
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