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Voetbalhelden kunnen gewoon over straat
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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout. De krant verschijnt
vijf keer per jaar in een oplage van bijna
11.000 exemplaren. Het volgende num-
mer, Bezuidenhout Nieuws nr. 74, 
verschijnt in de week van 4-11 december
2020.

Redactie
Jos Heymans (hoofdredactie), 
Paul van Riel, Eric Stins (eindredactie), 
Roeland Gelink, John Hermse, 
Elly Hoekstra, Mark Hoogland, 
Esther Nijhoff, Marijn Smit, Carel Wiemers

Fotografie Koen de Lange, Els Smeets

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 ‘wijk-
krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@ziggo.nl.
Robert Boer: 06-24 76 68 81 of
robert.boer@ziggo.nl

Adres
Johannes Camphuijsstraat 25
2593 CH  Den Haag
(070) 205 25 60
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 
toestemming van de redactie worden
overgenomen.

InhoudColofon

Op de cover
Ooit, in de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw, hadden we in Bezuidenhout
Bertus de Harder, een van de grootste Nederlandse voetballers, die speelde
bij VUC aan de Schenkkade en in het Nederlands elftal. Nu herbergt onze
wijk twee voetbalheldinnen, Lisan Grimberg (links) en Lucienne Reichardt.
Beiden schreven geschiedenis in het vrouwenteam van ADO Den Haag. Ze
werden landskampioen en veroverden de KNVB-beker; dat was in 2012, een
absoluut hoogtepunt in hun voetbalcarrière. Toch lopen ze gewoon over
straat zonder herkend te worden. (Foto: Els Smeets)

En verder:

5 Het wijkberaad Bezuidenhout bestaat 

45 jaar. Geen jubileum, maar wel reden 

om er even bij stil te staan met impressies 

van enkele van de vele vrijwilligers

11 Het heet De Goudvis, maar het is een 

hondentrimsalon

15 Het gevaar van verkamering is nog niet geweken

19 Emma Linders bouwt zonneboot

21 Bezuidenhoutse horeca nog niet 

uit de problemen

23 Elke dag wordt de troep in de wijk opgeruimd

31 Nieuwe columniste expatpagina

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.

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!
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De oproep op Nextdoor, een netwerksite voor de buurtbe-
woners die zich daarvoor opgeven, kwam eigenlijk als ge-
roepen. Het speelterrein aan de Theresiastraat tegenover
de bibliotheek zocht vrijwilligers. Door vertrek van enkelen
waren er nieuwe mensen nodig om ’s middags “De Hut”
open te kunnen stellen, ijsjes en andere dingen te verko-
pen, toegang tot de toiletten te kunnen geven en het ter-
ras leuk in te richten met zitjes en parasols. 
Ik woon niet in Bezuidenhout maar wel vlakblij, namelijk in
Mariahoeve. Nu wil het geval dat ik al jaren langs het
Spaarwaterveld kwam, fietsend of met de bus. En steeds
keek ik dan naar het veld en zag het in de loop der tijd
mooier worden. Het huisje verscheen, prachtige speel-toe-
stellen en zelfs een kasteel kwam erbij. En bij goed weer
waren er altijd kinderen aan het spelen. Na het lezen van
die oproep werd ik echt nieuwsgierig en belde Robert Boer.
Ik kon meteen op het veld komen kennismaken en een keer
meedraaien. En dat ben ik blijven doen, ook nu het mu-
seum mij weer kan gebruiken. De school zal het waar-
schijnlijk nog even zonder de vrijwilligers doen, heel
begrijpelijk, ze hebben al hun handen vol om alles volgens
de coronaregels in te richten. 

Goede stemming
Op het Spaarwaterveld echter ziet de wereld er positief uit,
hier kunnen de kinderen ongestoord spelen, hier is ieder-
een blij met de voorzieningen en in een goede stemming.
We zijn veel buiten daar, niet alleen de spelende kinderen,
maar ook de ouders en de vrijwilligers. De anderhalve
meter-afstand is voor ons heel goed te doen. En van de kin-
deren geniet ik! Leuk is ook om te zien dat soms zelfs hele
kleine dreumesen met wat geld in het handje geklemd zelf
hun ijsje komen kopen. En bij de iets groteren laat ik ze, als
dat lukt, ook nog meerekenen bij de teruggave van het
eventuele wisselgeld. En is het eens wat minder druk, dan
zit je ontspannen op het terras of loopt rond en kijkt hoe
inventief er overal gespeeld wordt door kinderen (én ou-
ders) en hebt een leuk contact met je collega. Voor mij is
het een feestje om naar het veld te gaan. Ik heb er bewon-
dering voor hoe de buurt, aangevoerd door een energieke
en enthousiaste groep, dit veld heeft ‘geadopteerd’ van de
gemeente en dit alles tot stand heeft gebracht.

Plezier op het Spaarwaterveld 
Vol enthousiasme doe ik allerlei vrijwilligerswerk, waaronder het geven van rondleidingen in een museum en het helpen
met Nederlands op basisschool De Vuurvlinder in Mariahoeve. Tijdens de lockdown waren deze activiteiten allemaal stil-
gelegd en het was nog maar de vraag of ik die ooit weer zou kunnen oppakken. Zoals zovelen zat ik grotendeels thuis. 
Ik miste vooral de contacten met anderen, en daarbij hoorden zeker ook de kinderen van de basisschool. 

Tekst: Lyke Burger

45 JAAR WIJKBERAAD BEZUIDENHOUT 



Café Locus elke dag het gehele jaar in

kerstsferen voor een gezellige borrel

van een speciaal bier tot een goed glas

wijn, een lekker hapje en leuke muziek!!

Met regelmaat live muziek.

De Sillestraat 1, 2593 TS  Den Haag

Café Locus 
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Tien jaar geleden kwam ik in Bezuidenhout wonen. Ik had
snel mijn draai gevonden. De wijk had mijn interesse ge-
wekt. Ik wilde meer van de wijk weten. Meer weten van de
bewoners, de historie en wat er allemaal op stapel staat.
Mijn vrouw wees mij op een oproep in de krant om redac-
teur te worden. Met gezonde scepsis heb ik mij aangemeld.
Ik vond mijzelf geen redacteur en had geen idee of ik over
de juiste schrijfkwaliteiten beschikte. En dat is nu zo leuk
van de samenwerking binnen de redactie. Met gezonde in-
teresse in Bezuidenhout en de hulp van de mederedacteu-
ren komt het met het schrijven wel goed. 
Door te schrijven voor de wijkkrant ben ik de wijkbewoners
en de wijk veel beter leren kennen. Tijdens redactievergade-
ringen bespreken we de onderwerpen waar we over willen
schrijven. Dan kom je er achter dat er heel veel speelt in
onze wijk. Dat we samen een wijk zijn dat vol zit met mooie
verhalen. Aan ons om hier over te schrijven. De onderwer-
pen verdelen we in de redactievergadering en daarna ga ik
aan de slag met ‘mijn’ artikel. 

Mooie gesprekken
Ik verdiep me wat in het onderwerp en ga in gesprek met de
desbetreffende Bezuidenhouter. Stuk voor stuk zijn dat
mooie gesprekken. Wijkbewoners zitten vol trots over onze
wijk en zijn maar al te graag bereid om over hun ervaringen
te vertellen. De verscheidenheid aan onderwerpen en dus

ook de wijkbewoners is groot. Ik vind het dan tof om hun
verhaal verder te brengen in onze wijk. Ik hou van de bevlo-
genheid van mensen die hun eigen woongenot of hun
buurt net iets beter willen maken. Wat mij bij blijft, is het
gesprek met bewoners van de Pijnacker Hordijkstraat die de
strijd aan gingen met Haag Wonen over achterstallig onder-
houd. Of die keer dat een inwoner via Nextdoor de ge-
meente heeft weten te bewegen iets te doen aan het
afvaloverlast na een zomerse dag in Park Vlaskamp 
gemeente heeft weten te bewegen iets te doen aan de 
afvaloverlast. Ogenschijnlijk kleine acties van bewoners,
maar wel met impact. 

We hebben als wijkkrant ook een rol om wijkbewoners op
de hoogte brengen van allerlei ontwikkelingen die spelen of
op ons afkomen. Of dit nu gaat over water- of rattenoverlast
of alle nieuwbouwprojecten. Door er over te schrijven hoop
ik wijkbewoners goed te informeren. Juist vanuit het per-
spectief van jou en mij, bewoners van onze mooie wijk.
Goede initiatieven kunnen we met een artikel wat extra
aandacht geven. En ik ben best kritisch op partijen die op
één of andere manier invloed hebben op de leefbaarheid
van onze wijk. Met veel plezier heb ik dan ook allerlei artike-
len geschreven over de herinrichting van straten of de
komst van zonneparken of de vele woontorens.

En ja, de wijkkrant draait op vrijwilligers. Ik vind het een
leuke club wijkgenoten bij elkaar. En dat uit zich ook in een
paar keer per jaar een krantborrel in een buurtcafé. Altijd
leuk om elkaar nog beter te leren kennen in een andere set-
ting. Na welke wijkkrantbijeenkomst dan ook, ik kom altijd
weer thuis met verhalen over Bezuidenhout. En er zijn er
nog zo veel om over te schrijven…

Bezuidenhout Nieuws 
bericht over een wijk vol verhalen
Deze wijkkrant die je in je handen hebt, is één van de vele activiteiten die vallen onder het Wijkberaad 
Bezuidenhout. Ik ben redacteur voor deze wijkkrant. En met veel plezier. Graag neem ik je mee waarom dit
vrijwilligerswerk zo leuk is en dat jezelf een beetje inzetten voor de wijk verrijkend werkt. 

Door: Mark Hoogland

45 JAAR WIJKBERAAD BEZUIDENHOUT 

Mark Hoogland, redacteur Bezuidenhout Nieuws
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Werkgroepen Bezuidenhout

Wijkberaad Bestuur

Parels van Bezuidenhout  

Muziek / openluchtconcerten 

Bezuidenhout Nieuws

Websites Bezuidenhout.nl

GeheugenvanBezuidenhout.nl

Facebook en twitter

Sophieparkfeest

Bezuidenhoutse Voetbalkampioenschappen

Vrijmarkt

Ondersteuning Straatfeesten

Schaatsbaan

Haagse Hout uitgaansgroep

Buurtpreventieteam

Speelotheek

Pleinen in Oost

Grondwateroverlast

Bezuidenhout Leeft/LER

Bezuidenhut Right to Challenge

Duurzaam Bezuidenhout

Overleggroep Haagse Bos

Werkgroep Oost

Werkgroep Verkeer

Green Business Club Beatrixkwartier

In totaal telt het wijkberaad 244 vrijwilligers.

45 JAAR WIJKBERAAD BEZUIDENHOUT 

Max (6 jaar): “Ik vind het hartstikke fijn dat de Bezuidenhut elke dag open is. We zijn
deze zomer niet op vakantie geweest door corona, dus ik was bang dat het een
beetje saai zou zijn deze vakantie. Maar gelukkig waren er elke dag vrijwilligers,
zodat de Bezuidenhut open kon gaan. Ik mocht elke dag een waterijsje kopen. En
toen het zo warm was, hebben ze steeds de tuinslang op het veld gelegd zodat we
leuk met water konden spelen. Mama vond het erg warm, maar die kon lekker onder
de parasol zitten op het terras. We hebben een hele leuke vakantie gehad zo”.

Het speelgoed staat weer 
klaar in De Hut

En toen was het eindelijk weer zover. Op
vrijdag 4 september is de speel-o-theek
ofwel ‘De Hut’ weer opengegaan voor de
kinderen en hun ouders om te starten met
het uitlenen van al ons leuke speelgoed.
Ons team, dat bestaat uit Lucy, Leny, Marja,
Thea, Yvon, Gaby en onze nieuwe collega
Sara, heeft hard gewerkt en ervoor ge-
zorgd, dat al het speelgoed weer schoon,
netjes, geteld en uitgezocht in de kasten
staat.

Die vrijdag hebben we onze enige en eer-
ste bezoeker natuurlijk hartelijk welkom
geheten. Een zeer rustige start. De woens-
dag erna was het openingsnieuwtje al aar-
dig verspreid en was het er gezellig druk
met vooral veel vaders en enkele moeders
die ons kwamen bezoeken.
Het waren weer leuke gesprekken met

onze bezoekers en elkaar. We hebben gela-
chen en genoten van de kleine dreumesen
die vol enthousiasme graag ‘hun’ nieuwe
aanwinsten mee naar huis wilden nemen
en we zijn blij met de nieuwe leden die
zich hebben ingeschreven.

Het is natuurlijk ook weer wennen om co-
ronaproof open te gaan. Daarom vragen
wij u bij uw bezoek om goed 1,5 meter af-
stand te houden, uw handen bij binnen-
komst te desinfecteren voordat u
speelgoed uitzoekt en na een toiletbezoek
deze ook te reinigen voor de volgende be-
zoeker. Mocht het te druk zijn in De Hut
dan vragen wij u om even buiten bij de
deur te wachten. 

Bedankt voor uw geduld en uw komst! 
Wij kijken er naar uit.

Gezocht

Het wijkberaad zoekt wijkbewoners die
deze winter de schaatsbaan willen helpen
opzetten. Dan kunnen de kinderen weer
schaatsen op de kunststof baan. Stuur
een mail naar 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

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!

GEVRAAGD: GRAMMOFOONPLATEN COLLECTIES!

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

LP collecties uit de jaren1950-1975 met KLASSIEKE MUZIEK
(Bach, Mozart...)
Hiernaast ook JAZZ/Pop/Rock van interesse, Particulier 
verzamelaar Den Haag, Bel aub 06-81186530 of 070-3620744
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“Ik moet het boek weer eens opzoeken. Na een paar ver-
huizingen weet ik niet waar het ligt. Maar mijn lesboek
van de opleiding ligt hier onder de toonbank. Je moest alles
uit je hoofd leren, van de vacht en de tanden tot het skelet
van alle soorten honden. Ik heb het in vier keer gehaald
maar toen had ik wel een 8”.

“Zelf hebben we nu geen hond. We hebben een beagle
gehad maar op dit moment past het niet. Met mijn werk is
het hartstikke druk, ik ben de komende maand volledig vol,
en ik kom elke dag van Loosduinen met de tram. Maar het
komt vast wel weer een keer”.

“Ik zeg altijd, jij moet altijd de baas zijn, niet de hond. Dan
is het duidelijk. En als je er niet voor kunt zorgen of het niet
kunt betalen, dan moet je het eigenlijk niet doen. Soms zie
ik wel eens een hond lopen die niet netjes is. Ik snap wel
als het er een keer niet van komt en misschien kan niet ie-
dereen het betalen. Maar uiteindelijk wordt een hond er
niet beter van als hij niet verzorgd is”. 

Niet vanzelf
“Sommige mensen hebben het tegen mij wel eens over
hun zelfreinigende hond. Maar dat klopt niet. Als hun
vacht vies is, dan komen er klitten in en die gaan niet van-
zelf weg. Jij moet toch ook iedere ochtend een kam door je
haar doen? Bij honden is het net zo”. 

“Bij een behandeling was ik de hond dan ook altijd. Dat is
hierachter, dat zie je niet van buiten. Voor de rest kan ieder-
een zo naar binnen kijken. Als mensen hun hond langs
brengen, dan is die vaak nog op de baas gericht en je ziet
hem zijn baasje volgen als die wegloopt. Maar zodra hij de
hoek om is, dan is hij hem vergeten. Dan is de hond hele-
maal op mij gericht en kan ik hem onder handen nemen”. 

“Je moet een hond netjes in verhouding knippen. Als een
pup op de rug kort haar heeft, dan moeten de benen vaak
wat langer haar hebben. Zou je de benen dan kort knippen,
dan is het al snel een skelet op pootjes en dat wil je niet. Ik
heb klanten die zeggen dat ze hun hond alleen nog maar

door mij willen laten knippen. En omdat ze eens in de twee
tot drie maanden terugkomen, bouw je best een band op”. 

“Er is een doodle die al bij me komt vanaf dat ie pub was en
volgens de dokter had hij last van zijn heup. Hij stond op de
tafel ook raar te springen en ik voelde helemaal geen spie-
ren in zijn pootje. Volgens mij was er met de heup niks mis,
maar moesten ze nog eens naar die spieren kijken en dat
heeft het baasje bij een andere dierenarts gedaan. En toen
er een paar dagen later bloemen werden gebracht, bleek
het inderdaad iets met de spieren te zijn geweest. Dat
maak je toch samen mee en dat is gewoon mooi”.

Hondentrimsalon De Goudvis

Fiona Verduijn: honden worden rustig bij mij
“Kijk, dit is het: Toepols Hondenencyclopdie. Op internet bieden ze het aan voor een tientje, maar
toendertijd was het een heel duur boek. Dat heb ik van mijn stagebegeleider gekregen, voor de 
opleiding dierenverzorging. Ze had erin geschreven ‘Voor mijn allerbeste stagiaire’. Volgens haar had
ik talent om met honden om te gaan. Ze werden rustig bij mij en ik vond het ook mooi een hele grote
bouvier onder handen te nemen en goed af te leveren. Toen ben ik doorgegaan met de opleiding voor
hondentrimmer”. 

Bedrijvenrubriek

Tekst en foto: Marijn Smit

      

Fiona Verduijn: honden worden rustig bij mij
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Stichting Wijkberaad 
Bezuidenhout

Dit jaar op 26 oktober in het Wijk- en Dienstencen-

trum Johannes Camphuysstraat 25.

Maar in verband met de Corona maatregelen 

kunnen er maximaal 25 bewoners in de zaal.

Wilt u erbij zijn meld u dan aan via

wijkberaad@bezuidenhout.nl. 

Het jaarverslag 2019 en agenda staan vanaf 

12 oktober online op

Bezuidenhout.nl bij menu bewoners/wijkberaad

Bewonersvergadering 
2020

Parels

De Parels van het Bezuidenhout is hét jaarlijkse event waarbij 
buurtbewoners hun passie delen met de buurt door hun huis of 

atelier open te stellen voor het publiek. De Parels vormen samen
een originele fiets- en wandelroute door de wijk. 

De Parels zijn te herkennen aan de vlag bij hun huis.

Voor de organisatie van dit evenement in 2021 zoeken we een

Initiatiefrijke coördinator
die houdt van mensen en van organiseren.

Het betreft een vrijwilligersfunctie. Samen met een ervaren team van
vrijwilligers zorg je voor een perfect georganiseerde dag. 
De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

l Het onderhouden van contacten met de bestaande parels;
l Het zoeken en vinden van nieuwe parels in de wijk;
l Een planning maken voor alle activiteiten rondom De Parelroute
    (denk aan het maken van de routekaart, de communicatie met de
    deelnemers en de media)
l Het voorzitten van de teambesprekingen.

Meer informatie over De Parels kun je vinden op onze website:
www.bezuidenhout.nl/parels

Vind je het leuk om met dit sprankelende initiatief aan de slag te
gaan, neem dan snel contact en stuur een berichtje aan 
wijkberaad@Bezuidenhout.nl

van... Bezuidenhout

Beste Bezuidenhouters, zoals jullie denkelijk
weten zet het wijkberaad zich al jaren in om de
leefbaarheid in onze wijk te behouden en beter
te krijgen.
Met de komst van ongeveer 10.000 woningen en
de daarbij behorende 20.000 nieuwe inwoners
zal die leefbaarheid zwaar onder druk komen te
staan. Denk aan scholen, speelplaatsen, parke-
ren, openbaar groen etc etc.

We hebben de gemeente, wethouders en ge-
meenteraad hier al jaren op gewezen zonder een
enkel resultaat. Nu komt de komende maanden
het “masterplan” voor al die woningen in de ge-
meenteraad ter goedkeuring.

We denken dat dat het moment is om met zo-

veel mogelijk Bezuidenhouters ons te laten
horen.
Hoe en wat en waar denken we nog over na
maar het zou ons helpen om te weten hoeveel
Bezuidenhouters met ons mee gaan doen.

Laat het ons weten via Bezuidenhout.nl/Ikdoe-
mee en dan laten we jullie per mail weten wat
en wanneer we iets organiseren.

We hebben NU jullie steun nodig

Groet Jacob Snijders  

Voorzitter Wijkberaad Bezuidenhout

Attendering Aktie bereidheid Bezuidenhout
ivm Hoogbouw en Meerbouw
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Een vriendin schreef laatst op Twitter dat ze graag in een
buurt zou wonen waar iedereen voor minstens vijf jaar
klaar is met de schuurmachine. De lijst reacties onder
haar tweet was eindeloos. Het ging over bladblazers,
tuinstofzuigers, hogedrukreinigers, opblaasjacuzzi ́s en
old school boormachines. Iemand zei dat zijn eigen
buurt als bijnaam Black & Decker Country’ had. Hij
woont in een vooroorlogse wijk in Dordrecht, de twitte-
rende vriendin in een jarendertigwoning in Haarlem,
maar ze hadden net zo goed uit Bezuidenhout kunnen
komen.

Ik heb laatst bij mijn buurman gepolst of hij ook vond
dat onze buurt – terwijl ik deze zin typ, begint er ergens
achter mijn huis een apparaat te krijsen, iets in het genre
schuurmachine of slijptol - de laatste maanden een stuk
lawaaiiger is geworden. Dat kon hij beamen, gelukkig
maar – ik begon mezelf al wijs te maken dat ik een ge-
stresste, overgevoelige iets oudere man begon te worden
die maar beter kan verkassen naar het spreekwoordelijke
hutje op de hei.

Maar zoals altijd lijkt de grote wereld zich ook in onze
kleine wijk te manifesteren: de bouwmarkten doen
goede zaken, gedwongen thuiszitten door een lockdown
maakt de klusser en opruimer in ons wakker, de corona-

crisis draaide uit op een kluspandemie die ook mijn
buurt niet voorbijging – ergens richting Bezuidenhoutse-
weg klinkt - as we type- een klusgeluid dat te vaag is om
thuis te brengen. En dan is het nu twintig voor elf, maar
de klussers bij het hoekpand moeten vaak al voor acht
uur een apparaat aanzetten en bij de nieuwe overburen
moet in alle vroegte ook wel eens iets lawaaiigs afgele-
verd worden voor hun opknaphuis. De weldadige stilte
van de lockdown – zonder vliegtuigen, zonder auto’s –
heerste elders. Zelfs de beruchte, mysterieuze bromtoon
die onze wijk al jaren teistert, meende ik dit voorjaar op
een nacht te horen. 

Buurtgenoten klaagden over motoren die op de Laan van
Nieuw Oost-Indië wedijverden wie het hardst kon brul-
len, de bouwput aan de Juliana van Stolberglaan is maar
een van de plekken waar omwonenden al maanden geen
wekker meer hoeven te zetten, en dan hebben we het
nog niet eens gehad over het getimmer aan al die dak-
opbouwen.

Houdt het dan ooit op? In de winter misschien, niet echt
het seizoen voor klussen buiten de deur. Of in het voor-
jaar de kluspandemie dan echt achter de rug is? Ik vrees
van niet. Dan is onze achtergevel aan de beurt. Sorry.

Herrie

De plannen die uitgevoerd gaan worden, zijn:
n   het organiseren van een prijsvraag om het fietsparkeer
      probleem op te lossen in Oost (kosten 1500 euro)
n   het herontwerpen van de E-Hagenaar (laadpaal voor 
      elektrische auto’s), zodat die op meer plekken in de wijk 
      kunnen worden geplaatst (kosten 3000 euro)
n   het plaatsen van fruitbomen in de Van der Wijckstraat 
      voor meer groen in de wijk (kosten 7000 euro)
n   het doorontwikkelen van de LER, de 
      leefbaarheidsmonitor (kosten 7000 euro)
n   het aanleggen van vier openbare tapwaterkranen in het
      Sophiepark, op het Spaarwaterveld en in de Van der 
      Wijckstraat (kosten 15.000 euro)
n   het realiseren van een fietsenstalling in de 
      Theresiastraat (kosten 7500 euro)
      De plannen die gezamenlijk iets meer kosten (41.000 
      euro) dan aanvankelijk als wijkbudget beschikbaar was, 
      moeten binnen een jaar worden gerealiseerd.

Bijna 3000 inwoners van Bezuidenhout (Midden en Oost) hebben via een persoonlijke stemcode hun stem
uitgebracht op plannen voor de besteding van 40.000 euro, die de gemeente als wijkbudget beschikbaar
heeft gesteld. In totaal zijn door wijkgenoten 55 plannen ingediend, waarvan er 11 haalbaar bleken. Er rolden
zes prijswinnaars uit de bus, die hun plannen mogen uitvoeren. De winnaars werden deze zomer bekend 
gemaakt door wethouder Saskia Bruines, verantwoordelijk voor het stadsdeel Haagse Hout.

Wijkbudget verdeeld

Wethouder Bruines tijdens de uitreiking van cheques voor de zes
winnende ideeen, op het terras van Bezuidenhut. Deze cheque
gaat naar Floor Tuinstra voor haar plan voor fruitbomen. 
(Foto: gemeente Den Haag)

   
   



Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

Al bijna 100 jaar uw 

vers specialist voor vers vlees, soepen, 

maaltijden, belegde broodjes en vleeswaren.

Traiteurslagerij Ammerlaan

      

         

      

         

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

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
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Maar, vlak voor de zomer heeft Pieter Grinwis (Christen-
Unie/SGP) samen met GroenLinks en Hart voor Den Haag
een initiatiefvoorstel ingediend dat unaniem is aangeno-
men door de raad. Dit initiatiefvoorstel blijft ruimte geven
voor verkamering in Bezuidenhout. En met de grote hoe-
veelheid appartementen in onze wijk is de kans groot dat
dit weer gaat gebeuren zodra het nieuwe beleid er is.
Maakt u woning onderdeel uit van een VvE dan kunt u ook
zelf actie ondernemen tegen verkamering!

Meerdere wijkbewoners kunnen meepraten over de gevol-
gen van verkamering. Een appartement in het portiek
wordt verkocht en er komt geen vrijgezel, stel of gezin voor
terug, maar 4 tot 6 arbeidsmigranten of studenten. Dit kan
natuurlijk goed gaan, maar de ervaring leert anders. Of
zoals het college van burgemeester en wethouders het zelf
zo mooi verwoordt in het tijdelijk verkamerverbod: verka-
mering zal leiden tot een onaanvaardbare inbreuk op het
geordend woon- en leefmilieu in de omgeving van het be-
treffende pand en het heeft gevolgen voor het wooncom-
fort, de leefbaarheid en sociale cohesie in woonwijken.
Het initiatiefvoorstel van Grinwis zal overgenomen moe-
ten worden in het nieuwe beleid over verkamering. Hierbij
de belangrijkste punten uit het initiatiefvoorstel:

n Vergunningplicht voor kamerverhuur vanaf 3 of meer 
     personen
n  Geen vergunning mogelijk voor woning met een WOZ-
     waarde < € 199.000,- (prijspeil 2020)
n Een quotum van 5% voor het aantal vergunde 
     verkamerde woningen per wijk. 

Woningen boven de € 199.000,- blijven in Bezuidenhout in
aanmerking komen voor verkamering. Volgens het initia-
tiefvoorstel zit Bezuidenhout rond het quotum van 5%.
Maar dat is nog niet zo gezegd. Een uiteindelijke andere
becijfering in het nieuwe beleid kan zo maar negatief uit-
pakken voor Bezuidenhout. En dus ruimte voor verkame-
ring.

Wilt u geen verkamering binnen uw VvE dan hoeft u niet
te wachten op nieuw beleid. U kunt namelijk de statuten
van de VvE aan (laten) passen. Hierin kunt u bijvoorbeeld
een verbod opnemen op verkamering of alleen bij una-
nieme instemming. Zijn er mogelijkheden voor een dakop-
bouw? Neem dan ook een verbod op om na plaatsing van
een dakopbouw het desbetreffende appartement alsnog te
splitsen. 

De kosten van het aanpassen van de statuten zijn € 1.000,-
/ € 1.500,-. Dat is een stevig bedrag, maar houdt er reke-
ning mee dat de VvE nooit meer afkomt van een verka-
merde woning. De negatieve invloed op de prijs van
omliggende appartementen is vele malen groter dan de
kosten voor het aanpassen van de statuten. 

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de
VvE Balie van de gemeente of een notaris.

VvE’s aan zet tegen verkamering in Bezuidenhout

Het verkameren is in heel Den Haag per 3 juni jl. door de politiek tijdelijk stilgelegd. In afwachting
van nieuw beleid mogen woningen niet meer gesplitst worden in aparte kamers. Een goed teken voor
Bezuidenhout, want beleggers en pandjesbazen hadden onze wijk gevonden als het gaat om 
verkamering. 

Tekst: Mark Hoogland

Raadslid Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) wil met zijn 
aangenomen voorstel de verkamering aan banden leggen.

Verkamering leidt tot allerlei vormen van overlast.



Als trefzekere spits en niet te passeren breker op het mid-
denveld maakten Lisan Grimberg (rechts op de foto) en Lu-
cienne Reichardt deel uit van het vrouwenteam dat ADO
Den Haag in 2012 de allereerste double van landskampi-
oenschap en KNVB-beker in de clubgeschiedenis bezorgde.
Met nog eens één (Lucienne) en twee (Lisan) veroverde
KNVB-bekers behoort het duo tot de meest gelauwerde
ADO'ers. Waar Bertus de Harder als onnavolgbare linksbui-
ten van VUC ooit duizenden toeschouwers naar het oude

VUC-terrein aan de Schenkkade trok, kunnen zij redelijk
anoniem door de wijk lopen. Lucienne kan zich niet herin-
neren hier ooit als oud-voetbalster te zijn herkend. Lisan al-
leen als zij 'oude bekenden' uit haar ADO-tijd tegenkwam,
zoals Alberto van het ADO Journaal.

Leuke wijk
Lucienne leerde Bezuidenhout in haar ADO-tijd kennen als
een aantrekkelijke wijk toen zij haar studentenkamer in

Bekende Bezuidenhouter
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Lisan Grimberg en Lucienne Reichardt

“Voor het voetbal moest alles wijken”

In de persoon van Bertus de Harder speelde van 1937 tot medio 1949 één van de beste Nederlandse
voetballers ooit in Bezuidenhout. Tegenwoordig resideren hier twee van de succesvolste ADO'ers aller
tijden: Lisan Grimberg en Lucienne Reichardt.

Tekst: Roeland Gelink, Foto’s: Els Smeets
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Rotterdam verruilde voor het huis van haar moeder, die van
Gouda naar de Cornelis van der Lijnstraat was verhuisd.
Later had zij hier een pied-à-terre aan de Van Lansberge-
straat en De Sillestraat en sinds vorig jaar woont zij samen
met haar vriend aan de 2de De Carpentierstraat. 
Na een jaar studeren in het buitenland teruggekeerd bij
ADO Den Haag werd Bezuidenhout in 2016 ook de woon-
plek van Lisan, eerst met een teamgenoot in de Usselincx-
straat en sinds drie jaar aan de 3e Joan Maetsuyckerstraat.
"Ik vind het een heel leuke wijk en ook praktisch. De snel-
weg en de trein zijn in de buurt en ik kan wandelend naar
mijn werk."

Hun tijd bij de vrouwen van ADO Den Haag vormde een dag
voor het interview nog onderwerp van gesprek tijdens een
gezamenlijk fietstochtje. "We kwamen de Solex-tour door
het Westland tegen en die hadden we bij ADO ook een keer
gedaan, in het jaar van het kampioenschap", vertelt Lisan.
"Hoe bijzonder en hoe gaaf die tijd was, besef je pas goed
achteraf. En hoe jong we waren, 15 en 16 jaar toen we bij
ADO begonnen (in 2008, red.)." Het dubbele succes van 2012
beschouwen beiden als hoogtepunt. "Daar hadden we zo
lang naartoe gewerkt", verklaart Lucienne. "Drie jaar waren
we er dichtbij geweest, maar ging er steeds iets mis. Wat
ook vet was, was dat we in 2012 echt héél goed waren", is
Lisan niet vergeten. In 22 wedstrijden waren de Haagse
vrouwen goed voor 72 treffers, waaronder de ene na de an-
dere beauty. "Kijk ook maar naar hoe het meiden met wie
wij speelden daarna is vergaan", verwijst Lucienne naar de
successen die veel oud-ploeggenoten later met het Neder-
lands elftal vierden. 

Hoewel hij na zijn tijd bij VUC als één van de eerste Neder-
landse profvoetballers in Frankrijk succesvol was bij Bor-
deaux, was Bertus de Harder te vroeg geboren om zich rijk
te spelen. "Had hij tien, twintig jaar later gespeeld, in het te-
levisietijdperk dus, hij zou wéreldberoemd, imméns populair
en schátrijk zijn geworden", schrijft Bezuidenhouter Piet van
der Eijk in zijn boek over Bertus de Harder, 'Het levensver-
haal van de Goddelijke Kale'. 

Als pioniers in de Vrouwen Eredivisie waren voor Lisan en
Lucienne evenmin vette contracten weggelegd. Beiden heb-
ben het voetbal ook steeds gecombineerd met studeren.
"Het is wel zo dat ik veel heb moeten laten voor het voetbal-

len", aldus Lisan. "Als het erom ging, moest voor het voetbal
alles wijken. Ik heb er zelfs tentamens voor verzet." "Uitein-
delijk hebben we weinig of geen trainingen gemist", valt Lu-
cienne haar bij. "We vonden het wel belangrijk om onze
studie af te maken. Dat is vooral een kwestie van goed plan-
nen en daar zijn wij heel gedisciplineerd mee omgegaan."
Voor Lisan resulteerde dat in masters in Law & Economics
en Policy Economics, terwijl Lucienne eind vorig jaar promo-
veerde in de psychologie. 

Veel sfeer
Inmiddels volledig ingeburgerd in Bezuidenhout zijn Lisan
en Lucienne gehecht aan hun straat. Lisan: "Het plein waar
ik aan woon, maakt het anders dan de meeste straten. Het
is een leuke hoek bij de Maetstate en mijn broer, schoonzus
en neefje wonen ook nog eens aan de overkant." Lucienne
vond Bezuidenhout toch al een mooie wijk met mooie plek-
ken en prijst zich ook gelukkig met haar statige straat en
oude huis met originele details. "Dat creëert veel sfeer."
Nadat zij hun voetbalschoenen aan de wilgen hebben ge-
hangen, is het van een balletje trappen in de wijk niet meer
gekomen, al begint het op het gras van het Spaarwaterveld
wel even te kriebelen. 

Lisan werkt tegenwoordig als senior adviseur staatsdeelne-
mingen bij het ministerie van Financiën. Lucienne ging na
haar promotie als statistisch onderzoeker aan de slag op de
afdeling gezondheid en zorg van het Centraal Bureau voor
de Statistiek. Dat vroegere teammaatjes zich nu Europees
kampioen en vicewereldkampioen mogen noemen, wekt
zeker geen jaloezie. "Ik vind dat juist heel gaaf voor de mei-
den die daar echt alles voor over hadden", zegt Lucienne. "Ik
had andere doelen en heb bereikt wat ik wilde bereiken, al
had ik nog wel graag ervaren hoe het was om met het Ne-
derlands elftal te trainen." Lisan was in haar debuut voor
het Nederlands elftal direct goed voor een goal, maar koos
er daarna zelf voor om voor Oranje te bedanken. "Er ging te
veel tijd in zitten. Bovendien had ik nog te maken met de
oude garde en haalde ik er niet super veel energie uit. Je
kunt je wel eens afvragen wat er was gebeurd als je er wel
bij was gebleven, maar met de jongeren die na mij bij het
Nederlands elftal zijn gekomen, werd de concurrentie ook
heel groot. En van een heel Europees Kampioenschap op de
reservebank zitten, zou ik niet vrolijk zijn geworden."    



Emmastraat 25a hk. Theresiastraat
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Emma, opgegroeid in de Joan Maetsuyckerstraat, speelde als kind
naar hartenlust in de speeltuin van het Spaarwaterveld, maar
maakte ook eindeloos voertuigen van Lego. Ook keek ze veel naar
documentaires over techniek en tekende ze graag. Daarom was
het niet verwonderlijk dat ze na de Nutsschool Bezuidenhout en
het gymnasium Novum in Voorburg koos voor de studie Industri-
eel ontwerpen aan de TU in Delft. Ze woont daar in een studen-
tenhuis maar komt in het weekend nog graag op bezoek bij haar
ouders in het Bezuidenhout. 

Al sinds 2005 doet de TU Delft mee in Monaco. Elk jaar een
nieuwe lichting studenten met een nieuwe boot. Met de deel-
name aan zo’n competitie willen de studenten de grenzen van de
techniek opzoeken en aantonen dat je op groene energie behoor-
lijk hard kunt varen. De uitdaging is om telkens weer sneller en 
efficiënter te varen op energie van de zon. Om de weerstand met
het water zo klein mogelijk te maken kan de boot door middel
van draagvleugels opstijgen uit het water. Het streven was dit
keer om vliegend over de finish te gaan. De boot die zo’n 2 meter
breed en 6 meter lang is, heeft 6 m2 zonnepanelen en vaart volle-
dig op zonne-energie. Als de boot een snelheid heeft van 15 km
per uur rijst hij uit het water op en kan dan maximaal 45 km
halen!

Teleurstelling
Het niet doorgaan van de Monaco Solar Challenge was, hoewel
begrijpelijk, een enorme teleurstelling. De twintig Delftse studen-
ten van het ‘dreamteam’ hadden alles op alles gezet om in één
jaar hun zonneboot te bouwen en hadden daartoe zelfs hun stu-
die een jaar stopgezet. Toen kwam het lumineuze plan: waarom
organiseren we niet zelf een race met de beste teams uit de top-
klasse op het Ketelmeer in Flevoland? De race die plaatsvond op 17
augustus, bestond uit 3 onderdelen: duurrace, slalom en sprint.
Vorig jaar werden de Delftse studenten wereldkampioen, dus voor
de race op het Ketelmeer waren de verwachtingen hoog gespan-
nen. Zeker ook omdat ze nu de beschikking hadden over een ge-
heim wapen: de haaienhuid! Op de draagvleugels onder de boot

is een folielaag aangebracht die bestaat uit kleine ribbelstructu-
ren. Deze zogenaamde haaienhuid werkt als een tweede huid
waardoor de boot nog soepeler door het water glijdt. Deze tech-
niek werd al eerder gebruikt bij Olympische bobsleeën, racevlieg-
tuigen en grote zeiljachten, maar nog nooit op een zonneboot.
Helaas, de race werd niet gewonnen. Er brak een stukje van de
vleugel af waardoor hij niet meer kon vliegen.

Doel
Emma vertelt nog dat het belangrijkste doel eigenlijk is de mari-
tieme sector, die heel conservatief is, te inspireren. De studenten
worden nu wel steeds vaker uitgenodigd door gerenommeerde
bedrijven om kennis te delen en onderzoeken op te starten. “We
willen laten zien wat je kunt bereiken als je maar wilt!”
Inmiddels heeft Emma haar studie weer opgepakt. Bij Industrieel
ontwerpen gaat het om het combineren van verschillende tech-
nieken. Dat komt later goed van pas in het werk: industrieel ont-
werpers vormen vaak de verbinding tussen de technici en de
mensen van bijv. het beleid of marketing. Emma zou het liefst
gaan werken voor een duurzaam bureau. Ze heeft haar bachelor
al en over 2 jaar haar master. Emma vliegt verder!

Emma Linders bouwt zonneboot met haaienhuid
Emma Linders (22) , student aan de TU Delft, zou met het Solar Boat Dreamteam van de TU Delft deel-
nemen aan de Monaco Solar Challenge. Helaas viel dat plan door de uitbraak van corona in het water,
maar snel werd een nieuw plan bedacht!

Tekst: Paul van Riel
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Licht zet inbrekers in
het zicht

Inbrekers zijn in de aanloop naar de wintermaanden het
meest actief in de vooravond. Als het donker is en er
brandt geen licht in een woning, weet een inbreker dat er
niemand thuis is. Met een eenvoudige tijdschakelaar op
uw binnen- en buitenverlichting kunt u dit voorkomen. 

Inbrekers slaan graag toe zonder dat toevallige voorbijgangers
hen kunnen zien. Kijk daarom kritisch naar uw woning. Zijn er
plekken waar het zicht slecht is, zoals een raam met een grote
struik ervoor of een niet-verlicht portiek? Goed hang- en sluit-
werk maakt het inbrekers ook moeilijk. Hang- en sluitwerk met
het politiekeurmerk Veilig Wonen vermindert de kans op inbraak
met maar liefst negentig procent! 

Preventietips
Een inbreker heeft slechts dertig seconden nodig om in te breken.
Als het langer duurt, breekt hij vaak zijn poging af. Een aantal tips
om het een inbreker lastig te maken:
n  Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het 
      SKG-sterkeurmerk.
n  Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op het nachtslot en 
      berg de sleutels op, ook al bent u maar even weg.

n  Gebruik tijdschakelaars op uw verlichting. Vaak verlaten 
      mensen in de loop van de dag hun huis om pas ‘s avond terug 
      te keren in een donkere woning. 
n  Maak afspraken met uw buren om een oogje in het zeil te 
      houden.
Zorg ook voor goed zicht rond uw huis. Gebruik in donkere uren
de verlichting bij uw toegangsdeuren en zorg dat inbrekers zich
niet kunnen verschuilen achter struiken in voor- en zijtuinen.
Snoei tijdig!

112, daar pak je ook woninginbrekers mee
U kent uw wijk het beste. Als er iets niet in orde lijkt, dan is dat
meestal ook zo. Ziet u verdachte personen, mensen die niet in uw
buurt thuishoren en veel aandacht hebben voor woningen, bel
dan direct de politie. Bij spoed of heterdaad bel 112, anders 0900-
8844. Let op hoe ze eruit zien en in welke richting ze vertrekken.
Noteer ook het merk en kenteken van het eventuele vervoermid-
del. Het is van belang om zo snel mogelijk te bellen. Door uw mel-
ding kan de politie direct ter plaatse zijn. Liever een keer teveel
gebeld, dan één keer te weinig!

De wijkagenten, v.l.n.r. Hans van der Linde en Ron van Ommeren.Tekst: Hans van der Linde

Column wijkagent

Corona treft de horeca opnieuw
Met de komst van de tweede coronagolf heeft het kabinet enkele
maatregelen in oranjegekleurde gebieden, met name de Rand-
stad, moeten aanscherpen. Een tegenvaller voor de horeca, die
net aan het opkruipen was van de eerste uitbraak toen bars en
restaurants hun deuren in juni weer mochten openen. Nu moe-
ten horecagelegenheden een uur eerder sluiten. In Bezuidenhout
zetten de ondernemers zetten alles op alles om de zaak draai-
ende te houden. 

De horecagelegenheden die door de redactie zijn bevraagd, hou-
den goede hoop. Hun omzetten zijn bij lange na niet van het ni-
veau van vóór het coronatijdperk. Sinds de heropening op
Tweede Pinksterdag zijn de inkomsten 30 tot 40 procent lager
dan gebruikelijk. Een van de restauranteigenaren is optimistisch:
“De loop komt er weer in”. En zegt ook: “Voor de gast is het alleen
maar beter geworden, rustiger en meer ruimte. Corona zorgt ook
voor creativiteit; zo gaan wij een prachtige wintertuin bouwen.”
Een andere horeca-uitbater is minder vrolijk gestemd. 

Hij zegt: “We redden het nog wel, maar ik maak me zorgen over
de afbouw van de steunpakketten van de overheid. Die is nu in
zicht, terwijl de tweede golf eraan komt”.

Deze foto heb ik geno-
men een dag nadat
veel mensen uit Bezui-
denhout, Mariahoeve
en andere wijken geno-
ten hebben van het
park aan de Vlaskamp.

Ik vraag mij af waarom
het park er de volgende
dag steeds weer zo uit
moet zien. Is het een
idee om de foto op te
nemen in het eerstvol-
gende wijkblad, even-
tueel met een
aanmaning om verant-
woordelijker om te
gaan met de ruimte?

Ph. Schornack vd Waag
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Aan het leer-/werkbedrijf was destijds ook een reïntegratiebedrijf
gekoppeld, om mensen te bemiddelen naar regulier werk. De
duur van dit traject was 1 jaar.

Sinds eind 2015 werkt het Haags Werk Bedrijf samen met het
Haags Veeg Bedrijf van de gemeente Den Haag. Door circa 700
medewerkers worden dagelijks de openbare ruimten in heel Den
Haag geschoond. Stadsdeel Haagse Hout heeft een veegteam dat
bestaat uit 38 man dat Mariahoeve, Bezuidenhout en Benoorden-
hout schoonhoudt. Leidinggevende is Richard Grauf en samen
met zijn assistent Joop de Lange sturen zij de teams aan. De werk-
zaamheden zijn: het dagelijks legen van afvalbakken, zwerfvuil
wegknijpen, handmatig vegen van goten en blad, bloesem en on-
kruid verwijderen. Vier keer per week wordt er in Haagse Hout
een veegmachine ingezet. De teams bestaan uit medewerkers
van het Haags Werk Bedrijf, het Haags Veeg Bedrijf en Den Haag
Werkt (voorheen Haeghe Groep).

Wie ook heel bekend is in de buurt, is de Glutton-man, zo heet hij
natuurlijk niet, maar de elektrisch aangedreven superstofzuiger
waarmee hij iedere dag door de wijk loopt wel. Stoepje op en
weer af, dan weet u wel wie ik bedoel; u ziet hem regelmatig in
het winkelgebied van de Theresiastraat. Hij maakt deel uit van
het Haags Werk Bedrijf.

De wijk is erg blij met deze mensen, want ze ruimen de rotzooi
achter ons op. En dan nog hoor je wel eens mensen klagen dat

het niet snel genoeg gebeurt. Op bijvoorbeeld woensdag, de huis-
vuildag. Waar geen ondergrondse vuilcontainers staan, klagen be-
woners als huisvuilzakken door de vogels worden opengescheurd.
De vuilnismannen moeten nog langskomen. De vegers komen
pas als de ophaaldienst is geweest om het overgebleven morsvuil
weg te halen. Aan het einde van de werkdag is de wijk weer
schoon.

Iedere ochtend rond kwart over 7 verzamelen de werknemers zich
om de dag door te nemen. Er wordt een planning gemaakt. Niet
meer dan twee dagen vooruit omdat in principe de dagelijkse
werkzaamheden duidelijk genoeg zijn en tegelijk kunnen ze op
deze manier juist makkelijker inspringen op zaken die plotseling
voorkomen. Tijdens het interview werd mij ook de verzamel-
ruimte getoond en hoe daar met de coronamaatregelen rekening
wordt gehouden.
Ook hier zijn pijlen op de vloer geplakt om de werk- en looprich-
ting aan te duiden en de tafels staan zo gerangschikt dat er ge-
noeg ruimte is om elkaar niet in de weg te zitten. Normaal kleden
de werknemers zich bij het bedrijf om, maar dat wordt nu thuis
gedaan. Ook worden er per dienst minder medewerkers ingezet,
hetzelfde werk met minder mensen. 

Leuk om te zien en te horen waar en hoe deze mensen hun werk
doen. Ik kreeg het idee dat het een soepel werkend team is, waar
met veel geduld en respect met elkaar om wordt gegaan en daar-
door fijn wordt samengewerkt.

Het zal niet iedereen meteen opvallen, maar iedere dag zijn de mensen van het Haags Werk Bedrijf (HWB) bezig met het
schoonhouden van onze buurt. Het HWB is ongeveer 25 jaar geleden opgestart, in opdracht van de Gemeente, met men-
sen die een achterstand tot de arbeidsmarkt hadden. Vanaf 2011 is het Haags Werk Bedrijf in samenwerking met de
dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid een leer-/werkbedrijf gestart waar mensen met een bijstandsuitkering tijde-
lijk konden werken met behoud van hun uitkering. 

Tekst: Esther Nijhoff, Foto’s: gemeente Den Haag

Schoolkinderen krijgen een rondleiding van de Dienst Milieu-educatie. De Glutton-man, 
vernoemd naar zijn superstofzuiger. 

Dankzij de vegers is Bezuidenhout elke dag weer schoon
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Getachew werd geboren vlakbij Addis Abeba in de tijd dat keizer
Haile Selassi keizer van Ethiopië was. Haile Selassi is bij ons nog
steeds bekend omdat hij door de reggae-beweging (de Rastafari)
gezien wordt als de reïncarnatie van God. Getachew groeide op
in een arm gezin. Zijn vader was een ongeletterde tuinman, zijn
moeder werkte hele lange dagen op het land. Toch kreeg de
kleine Getachew de kans om te studeren, op de middelbare
school en op de universiteit, omdat hij – o.a. door ijverig thuis
zelf te studeren – in staat was om de beste te zijn in allerlei com-
petities en daarom beurzen kreeg om naar de Engelse school te
gaan. Daarvoor werd hij als het ware geadopteerd door verre fa-
milie in de buurt van die school. Hij is uiteindelijk civiel ingeni-
eur geworden en is in de eerste plaats een waterdeskundige. 
In Ethiopië, bijna het grootste land van Afrika met 80 bevol-
kingsgroepen en ook 80 talen, vond in 1974 een staatsgreep
plaats. Militairen namen de macht over. Getachew werkte bij het
ministerie en kreeg tegen zijn zin een rol bij het gedwongen
mengen van bevolkingsgroepen. Het lukte hem het land te ont-
vluchten en aan de universiteit van Delft nog een aanvullende
studie te doen.

Hij heeft als kind een bezoek van de keizer aan zijn geboorte-
dorp meegemaakt: iedereen op de knieën op zeker 20 meter af-
stand van de keizer. In Delft stond hij jaren later in de
bibliotheek toevallig naast Willem-Alexander, die op dat mo-
ment ook een boek over watertechnologie kwam lenen. Een
mooi voorbeeld van het verschil in cultuur, dat Getachew er-
vaart: in Ethiopië een enorme hiërarchie, men kijkt op tegen het
gezag, in Nederland is de afstand tussen mensen een stuk klei-
ner.

Van Haile Selassi naar Willem-Alexander

Als tweede in de serie over de multiculturele gemeenschap die
Bezuidenhout-West is, spraken we met Getachew Negate, die
al bijna 30 jaar in de Charlotte de Bourbonstraat woont.

Kind van culturen
Sinds 1992 woont hij in Bezuidenhout-West, hij voelt zich
een trotse medeburger, maar ook een kind van twee cultu-
ren. Hij geniet van het geordende Nederland, alwaar be-
staanszekerheid is, maar mist de sociale samenhang zoals hij
die in Ethiopië ervaart. ‘Home sweet home’ is voor hem nog
steeds op twee plekken. 

Zijn gezellige huis staat dan ook vol met herinneringen aan
Ethiopië en Afrika. Hij werkt nu aan zonne-energieprojecten
met XS2solar, maar in zijn vrije tijd is hij betrokken bij de
(water) ontwikkelingen in Ethiopië en regelt hij dat er dozen
met Engelstalige boeken voor zelfstudie naar Ethiopië ver-
scheept worden. En zijn stichting Dessi ontwikkelt school-
projecten voor kansarme kinderen. Hoe graag hij ook hier
woont, de ontwikkeling van Ethiopië gaat hem zeer aan het
hart.
PS: graag kom ik in contact met mensen, die een leuk verhaal
hebben voor deze serie. Stuur een mail naar
josspijkers53@gmail.com

65+ en plezierig bewegen
Op woensdag- en donderdagochtend bent u van harte welkom in wijkcentrum Be-
zuidenhout-West, Jan van Riebeekplein 90. 
Elke woensdagochtend om 9.30 uur is wijkbewoner Philip Vrolijk wekelijks aan de
slag met een groep van ongeveer acht mensen onder de titel ‘Ouderen in balans’.
Bij deze groep zijn nog een paar plekken vrij voor de liefhebbers. 

En op donderdagochtend wil gymdocente Astrid graag - onder de titel ‘Meer bewe-
gen voor Ouderen’ - met een groep bewegingsoefeningen doen waarbij iedereen

zijn/haar eigen tempo kan bepalen. Inspanning wordt afgewisseld met ontspanning. Alle gewrichten komen hierbij in bewe-
ging. Vaak wordt er op muziek gewerkt, wat het bewegen vergemakkelijkt en het tot een vrolijke bezigheid maakt. Op don-
derdag 8 oktober van 12 – 12.45 uur is er een gratis proefles. Als de proefles bevalt, kunt u zich aanmelden voor een vervolg,
waarvan de kosten € 20,- zijn voor 2 maanden les.
Voor meer informatie en aanmelding voor een gratis proefles kunt u contact opnemen met Joannemie van Dijk, ouderencon-
sulent Haagse Hout, 06 5105 3732, j.vandijk@voorwelzijn.nl

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Jos Spijkers
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Na de zomer zijn de gemeentelijke overleggen weer van
start gegaan en de wijkvereniging probeert hier zoveel mo-
gelijk bij aan te sluiten, om aandacht te vragen voor zaken
die spelen in de wijk. Veel gebeurt via video-vergaderen.
Samen met andere wijkberaden was er een gesprek met
wethouder Boudewijn Revis, vooral over de ontwikkelingen
in het zogeheten Central Innovation District (CID), het plan-
gebied tussen de drie Haagse Stations waar Bezuidenhout
(-West) middenin ligt en waar 18.000 woningen extra zou-
den moeten worden bijgebouwd. We stemmen alles af met
het Wijkberaad Bezuidenhout. 

Ook hebben we gesproken met wethouder Liesbeth van
Tongeren over hoe duurzaamheid met kleinschalige (bewo-
ners)initiatieven kan worden ingezet. Hierbij heeft de wijk-
vereniging aangegeven dat woningcorporatie Haagwonen
betrokken dient te worden, omdat die een groot deel van
de woningen in de wijk in bezit heeft. 
Daarnaast zijn we nog steeds in overleg met de gemeente
over parkeerdruk en parkeeroverlast. 

Wandeling
Op een mooie septemberzaterdag hebben we met fractie
en bestuur van de PvdA een wandeling gemaakt door de
hele wijk. Uitgebreid is gesproken over het thema veilig-
heid in de zone tussen de Shisha Lounge bij de Witte Anna,
de dak- en thuislozenopvang op de Schenkweg, de Schenk-
tunnel en de geplande prostitutiezone.
Met een enthousiast groepje wijkbewoners zijn stappen
gezet om van de koepelzaal in het Wijk- en Dienstencen-
trum een echte wijk-huiskamer te maken! Hier zijn leuke
ideeën uit voortgekomen. Dit met de hulp van een wijkbe-
woonster, die het geheel een professionele styling kan
geven.

Tot slot is de wijkvereniging betrokken bij de ontwikkeling
van een plan om rond de jaarwisseling een schaatsbaan bij
het Anna van Burenplein tot stand te brengen. Het defini-
tieve besluit hierover volgt binnenkort.
Volg alle ontwikkelingen op www. bzhw.nl !!

Behoeftepeiling Buurtontbijt
Heeft u interesse om ééns in de week aan te schuiven bij een gedekte ontbijttafel en
daarbij met andere buurtbewoners een eitje te tikken? Het buurtcentrum kan deze
mogelijkheid voor 2 euro per ontbijt bieden als er voldoende interesse voor is. U kunt
uw belangstelling kenbaar maken bij opbouwwerker Jaap de Wit, j.dewit@voorwel-
zijn.nl, 06-19044457. 

Veel overleg voor verbetering West
De dagen worden allengs korter, terwijl de stooflapjes en de natte jassen de plaats hebben ingenomen van de
barbecue en de bikini. Na 1 september is gebleken dat corona voorlopig een plaats blijft innemen in het (open-
bare) leven. Toch is het weer wat drukker op straat. Dat is in Bezuidenhout-West ook te merken aan de toege-
nomen parkeerdruk en de weer teruggekeerde stroom van forensen in onze straten vanaf de stations.

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Johan Vogelaar, voorzitter wijkvereniging Bezuidenhout-West

Foto: Ontwerp, Moodboard en Impressie van de Wijkhuiskamer
(Bron: www.lein-design.nl)

Vacature

De wijkvereniging heeft een vacature in het bestuur voor
een secretaris M/V. We vragen hierbij vooral enthousi-
asme en ICT-vaardigheden. We zijn bezig onze admini-
stratie verder in te richten in de cloud. Momenteel is er
naast het bijhouden van de administratie ook behoefte
aan een webredacteur. Ook als je geen bestuursfunctie
zou willen, maar de vereniging wel hierbij wil helpen.
Graag reacties via info@bzhw.nl.



TANDARTS         KRUIZINGA
VOOR EEN MOOI EN GEZOND GEBIT

Persoonlijke aandacht, zorg en advies

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

070-3268240 – www.tandartskruizinga.nl
Benoordenhoutseweg 229

Gratis parkeergelegenheid achter de praktijk. 
Bus 18-23-28.

Koningin Marialaan

Voor info 06-30120523 

VERWARMDE GARAGE TE HUUR

Haags Yogacentrum
de Sillestraat 13
2593 TS  Den Haag
tel: 06-14681455
www.haagsyogacentrum.nl
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Onverschrokken wilde hij zijn territorium uitbreiden door
het eiland St. Maarten op de Spanjaarden te veroveren. Bij
de eerste aanval werd zijn rechter onderbeen door een ka-
nonskogel verbrijzeld. De hevige pijn weerhield hem er niet
van door te blijven vechten. Toch moest de gouverneur voor
behandeling terug naar Nederland, waar zijn been werd ge-
amputeerd.

Vriendschappelijk
Eenmaal terug in de West was zijn handicap geen belem-
mering in 1646 ook de bewindvoering van de eilanden
Aruba en en Bonaire over te nemen. In datzelfde jaar werd
hem tevens de functie van directeur-generaal van Nieuw
Amsterdam in Amerika toevertrouwd. Met enige diploma-
tie lukte het hem op vriendschappelijke voet met de India-
nen te komen.

Minder goed kon Peter het vinden met de Nederlanders in
Nieuw Amsterdam, in zijn ogen een stelletje smokkelaars
en illegale handelaars. Als zij zich niet aan de regels van de
West-Indische Compagnie hielden, trad hij onverbiddelijk
op. Dat kostte hem niet alleen de sympathie van de Hollan-
ders, maar ook hun medewerking bij de verdediging van
het grondgebied tegen de Britten. Die wilden deze welva-
rende kolonie in handen krijgen. Tot zijn grote ergernis
moest hij toezien dat Engeland dit bezit aan de Hudsonri-
vier in 1664 met geweld innamen.
Nadat Peter Stuyvesant in Nederland verslag van de ge-
beurtenissen had uitgebracht, keerde hij als particulier ko-
lonist terug naar New York, waar hij in 1672 op zijn
landgoed Bouwery overleed.

Charles Pahud
Onder het Nederlandse koloniale bewind werden inboorlin-
gen lange tijd als slaven in dienst gehouden. De in 1803 in
Amsterdam geboren Charles Ferdinand Pahud de Mortan-
ges, die van 1856 tot 1861 gouverneur-generaal van Neder-
lands Indië was, maakte daar een eind aan. Overigens was
het voor hem een zeer bewogen tijdperk. Dat kwam onder
meer door het militair optreden van het inmiddels sterk op-
gevoerde Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) in
Palembang, Djambi en Siak op Borneo.

Lange tijd verbleef Charles Pahud in Nederlands-Indië. Hij
was elf jaar, toen hij met zijn ouders naar deze kolonie ver-
trok, waar zijn vader bij de overheid ging werken. Op 20-ja-
rige leeftijd trad Charles zelf in dienst bij het Indisch
Gouvernement. In 1849 ging hij naar Den Haag en werd na
korte tijd benoemd tot minister van Koloniën in het kabinet
Thorbecke. In 1856 volgde zijn benoeming tot bewindvoer-
der van de Nederlandse kolonie. De staatsman was 70 jaar
oud, toen hij in Den Haag overleed.

Als zoon van een predikant geboren in 1592 in Scher-
penzeel trad Peter in de voetsporen van zijn vader
door in Franeker de opleiding tot dominee te volgen.
Vanwege een affaire met de dochter van zijn huis-
baas moest hij die studie afbreken. Hij ging op avon-
tuur en trad in dienst van de West-Indische
Compagnie. Peters carrière verliep voorspoedig. In
1642 volgde zijn benoeming tot gouverneur van Cura-
çao.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

De koloniaal heerser Peter Stuyvesant van Nieuw Amsterdam (het huidige New York) prijkt op het naambordje
van de straat die loopt vanaf de kruising Merkusstraat - Cornelis van der Lijnstraat via het Stuyvesantplein naar
de Laan van Nieuw Oost-Indië. De naam van een andere koloniale bewindsman, Charles Ferdinand Pahud de
Mortanges, werd gegeven aan de straat die vanaf het Stuyvesantplein uitkomt op de hoek De Sillestraat - Mer-
kusstraat.

Peter Stuyvesant, onverdraagzaam heerser 

in de West

Peter Stuyvesant verloor New York aan de Engelsen.

Straatnamen



Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze

informatie: 070-7370537 of 06-81186432

info@haagschetafel.nl

Inspirerende ruimte huren?
vergadering
workshop
meet-up
high-tea

Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze

Theresiastraat 101 - 2593 AC Den Haag
E-mail: info@destomerijtheresiastraat.nl

Tel. 070 - 383 81 35 - www.destomerijtheresiastraat.nl

DE KROON OP STOOMWERK
STOMEN - BANKHOEZEN - DEKBEDDEN

LEER/SUEDE - VLOERKLEDEN
GORDIJNEN



Duurzaam Bezuidenhout

Hoe vaak staat uw auto eigenlijk stil? Beseft u dan ook dat onder-
tussen de vaste kosten, zoals wegenbelasting, autoverzekering,
APK en afschrijvingen, gewoon doorlopen? Bovendien neemt uw
auto ruimte in beslag waar anders kinderen zouden kunnen spe-
len, meer groen zou kunnen groeien of ondergrondse afvalcontai-
ners zouden kunnen staan. Gelukkig zijn er in Bezuidenhout
alternatieven voor een eigen auto. 

Zo kunt u bijvoorbeeld bij Greenwheels en Sixt share een auto
huren. Anders dan verhuurbedrijven als Budget, Hertz en Europ-
car, werken Greenwheels en Sixt met abonnementen en betaal je
daar bovenop voor tijd en afstand. Daarnaast staan de auto’s ver-
spreid over de wijk. Lekker gemakkelijk als u snel even een auto
nodig heeft. Een ander voordeel is de dekking. Sixt zit in Amster-
dam, Rotterdam en Den Haag. Greenwheels in het hele land. Han-
dig in combinatie met het openbaar vervoer. Het reserveren gaat
bij beide aanbieders via een app. Alle auto’s van Sixt zijn elek-
trisch. 

Bij langere ritten bent u bij Greenwheels en Sixt vaak wat duurder
uit dan wanneer u een auto huurt via bijvoorbeeld SnappCar of
MyWheels. Op de laatst genoemde platforms bieden particulieren
hun auto’s te huur aan. Op Snappcar verhuren ongeveer vijftig Be-
zuidenhouters hun auto. Op GreenWheels zijn een tiental wijkbe-
woners actief. Een voordeel van het huren van particulieren is dat
u de keuze heeft uit tal van typen auto’s. Daarnaast is het een
manier om uw buren beter te leren kennen. Dat laatste zou ook
een nadeel kunnen zijn, want anders dan bij Greenwheels en Sixt,
moet je voor de reservering en de sleuteloverdracht contact heb-
ben met de betreffende verhuurder. Snappcar heeft dat opgelost
met Keyless. Daarbij wordt een apparaatje in de auto gebouwd
dat toegang via een app mogelijk maakt. 

Coöperatief autodelen 
Een ander alternatief voor de eigen auto is het delen van een auto
binnen een beperkte kring van mensen, vaak in de vorm van een
coöperatie. Het voordeel van zo’n constructie is dat de leden el-
kaar kennen, alle kosten met elkaar delen en op die manier vaak
goedkoper uit zijn dan bij een andere verhuurder. Een praktisch

nadeel is dat als er geen bestaande groep is waarbij u zich kunt
aansluiten, u zelf zo’n groep moet creëren. Verder gelden er bin-
nen een coöperatie bepaalde afspraken en moet er meer worden
geregeld.
De gemeente Den Haag juicht het delen van auto’s toe. Minder
blik op straat en meer elektrische vervoer is goed voor het milieu
en het oplossen van parkeerproblemen. De gemeente onder-
steunt daarom ook het initiatief DEEL. Deze niet op winst gerichte
organisatie helpt wijkbewoners bij het opzetten van een buurtco-
öperatie. Binnen zo’n coöperatie bezit je samen met een aantal
buren een auto. Dat vermindert niet alleen het aantal auto’s op
straat. Minstens zo belangrijk is dat door de kosten voor een
(lease)auto te delen, de deelnemers goedkoop in een nieuwe en
goed onderhouden auto rijden. Op de site van DEEL rekent ie-
mand uit dat hij inclusief lease, verzekering, belasting, onder-
houd, coöperatie-kosten en brandstof, 2,5 tot 3,5 euro per uur aan
kosten kwijt is.

Autodelen prima alternatief voor eigen auto
Een eigen auto voor de deur is gemakkelijk, maar kost ook veel geld en ruimte. Zeker als die auto niet vaak wordt 
gebruikt. Is dat laatste het geval, dan zijn er verschillende mogelijkheden: een auto huren van een bedrijf of wijkgenoot,
of delen met buren in een coöperatie. Bij dat laatste kan het Haagse initiatief DEEL helpen. 

Tekst en foto’s: werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
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Geïnteresseerd in coöperatief autodelen? 
Bezoek de informatieavond van DEEL op dinsdag 13 oktober
(Online. Tijd: 20.00 – 21.00 uur) en/of donderdag 15 oktober
(De locatie wordt later bekend gemaakt. Tijd: 20.30 – 21.30
uur). Inschrijven kan op www.wijzijndeel.nl/bezuidenhout
Kijk voor meer informatie op
bezuidenhout.nl/duurzaam/onze-elektrische-deelauto en
https://wijzijndeel.nl/ Neem contact op met Duurzaam Be-
zuidenhout (duurzaam@bezuidenhout.nl) of Deel (info@wij-
zijndeel.nl).

Nieuwe leden gezocht
De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout zoekt nieuwe leden.
Wilt u samen met een groep enthousiaste vrijwilligers ook
graag een steentje bijdragen aan een duurzame, groene en
gezonde wijk? Stuur dan een berichtje naar duurzaam@bezui-
denhout.nl.



Theresiastraat 43 - 2593 AA Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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A connected community

This magazine is the proof that we are living in a connected community with active neighbors and ongoing activi-
ties. From all the neighborhoods I’ve lived before, this is the first one with such an active community mindset and
this is something that we must maintain and further build upon. It is my pleasure to have the opportunity of wri-
ting this column as the new editor for the international section, hoping that you will find the information useful
and helpful.

In a short introduction about myself I would like to say that I have been living in the Netherlands for eight years
now and the last four in Bezuidenhout, working in innovation product development for an FMCG company. In my
spare time I’am normally trying new recipes from different cuisines around the world and planning trips, garden
and home improvements. In the current context, I am getting a lot of my inspiration from online sources, rather
than in person. It is astonishing how much online content there is, full of great ideas and inspiration. My focus in
the past few months shifted towards wellbeing, ideas on adjusting to the new reality and finding a right balance
for all the ongoing activities, which I then adapt, internalize and make my own.

Even though the majority of our lives have shifted to online, there are still plenty of offline activities happening in
the Netherlands, even in our neighborhood. Getting involved in the community is a trait embedded in many
Dutch. There is this mindset of “if you want to see change, then be an active part of the solution finding”, and be-
cause of it, there are so many opportunities in which you can make your ideas heard: neighborhood communities,
neighborhood volunteer groups, marches etc. What is even more surprising is that even internationals are expec-
ted to have a say in the society. From either including internationals in neighborhood committees or actively see-
king their opinion via government surveys.

This involvement might come as a surprise for some internationals, including me, nevertheless, both neighbor-
hood committees: in Bezuidenhout and Bezuidenhout West are looking for international members who want to
improve the environment we are living in. I am part of the one from Bezuidenhout West where I am helping to
improve the neighborhood. Diversity will always lead to stronger, more balanced plans.

For this column we are searching for new ideas relevant for you, therefore as you are reading this please send us
your idea to bezuidenhoutnieuws@gmail.com. Looking forward to hearing from you.

New columnist
Cristina Popescu, originally from Romania, is the new columnist for the expat page.

She is already active in the neighborhood as a board member of the Bezuidenhout-

West neighborhood association and has now joined the editorial board of Bezuiden-

hout Nieuws. She introduces herself to you in this first contribution.

Bestuursleden 
gezocht
Stichting 3 maart '45 zoekt nieuwe 
bestuursleden om haar werk te kunnen
blijven doen: het levend houden van
het verhaal van het bombardement op
Bezuidenhout op 3 maart 1945. Jaarlijks
organiseren wij o.a. een herdenking
rond het Juliana van Stolberg monu-
ment. 

Onze website:
www.bezuidenhout.nl/3maart45 
e-mail: 3maart45@gmail.com 
telefoon: 06-15284173 
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