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Advertenties
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 
Enkele voorbeelden: 

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

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven
www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘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.
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Op de cover
Meer dan ooit willen we kerst met familie en vrienden vieren. Maar het ka-
binet waarschuwt dat de kans daarop klein is. Bij het ter perse gaan van dit
nummer was nog niet bekend of de coronamaatregelen rond kerst en oud
& nieuw versoepeld kunnen worden, maar het zag er niet goed uit. Vooral
jongeren balen hiervan. Ouderen lijken zich makkelijker aan te passen aan
de beperkende regels. Verslaggever Marijn Smit trok een middagje op met
de Uitgaansgroep Haagse Hout, een groep ouderen die het met elkaar ge-
zellig en van de nood een deugd maken. Het leven is voor hen misschien
wat eentoniger geworden, maar ze slaan zich er met een optimistische kijk
doorheen. Zelfs onze verslaggever werd er vrolijk van. (pagina 16-17)
(Foto: Els Smeets)
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TURKS RESTAURANT

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

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

www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

Gespecialiseerd in zzp’ers, 
eenmanszaken en vof’s.

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!
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Ik ben Rob Muller en sinds eind septem-
ber ben ik werkzaam als teamchef aan
politiebureau Overbosch. Ik ben de afge-
lopen 15 jaar werkzaam geweest in de op-
sporing en ik heb als teamchef gewerkt
aan twee andere teams in de stad Den
Haag, waaronder de laatste jaren aan het
basisteam Laak.

Ik heb veel zin in deze mooie functie en ik
kijk er naar uit om met de collega’s aan
Overbosch aan de slag te gaan op de vei-
ligheidsthema’s. Binnenkort starten aan
dit team nog een aantal nieuwe collega’s,
onder wie - naast een aantal afgestu-
deerde collega’s en vier nieuwe brigadiers
op de zogenaamde ‘blauwe’ ploegen - ook
nog drie nieuwe collega’s op de wijkzorg
(wijkagenten).
Samen met de gemeente en andere part-
ners, maar zeker ook met u als bewoner

van dit mooie gebied in Den Haag, gaan
we voor een nog veiligere en prettigere
woon- en leefomgeving.

Ik hoop binnenkort kennis met u te
mogen maken op een bijeenkomst, met
het team of in de wijk!

Nieuwe politiechef Overbosch

Glasvezel rukt op in Bezuidenhout

Sinds kort is er op bureau Overbosch een nieuwe politiechef aangesteld, Rob
Muller. Hieronder stelt hij zich voor aan de lezers van Bezuidenhout Nieuws.

Tekst: Rob Muller, teamchef

Het kan je niet ontgaan dat KPN bezig is
met de aanleg van glasvezel in de wijk.
Trottoirs worden opengebroken en kabels
worden tot aan de voordeur aangelegd.
Op een later moment wordt het laatste
stukje van de kabel doorgetrokken tot in
de woning, in de meeste gevallen tot in de
meterkast. Op enkele plaatsen komen zo-
genaamde verdeelkasten, waarop delen
van de wijk worden aangesloten. In de
Amalia van Solmsstraat, in het plantsoen
tegenover restaurant PAN, is onlangs zo’n
verdeelstation geplaatst. Daarvoor moest
wel een boom worden gekapt.
In principe worden alle woningen in Bezui-
denhout aangesloten op het glasvezelnet-
werk, op voorwaarde dat
bewoners/eigenaars daartegen geen be-
zwaar hebben. De aanleg is gratis. Bewo-
ners hoeven er geen gebruik van te
maken. Er is dus geen verplichting om een
abonnement af te sluiten of een nieuw
voor degenen die al bij KPN zitten. Over-
stappen van de bestaande provider naar
KPN is eveneens geen verplichting. Wie bij-
voorbeeld bij Ziggo zit, kan daar gewoon
blijven. Toch is het verstandig om glasvezel

te laten aanleggen, voor het geval u later
overweegt om een glasvezelabonnement
af te sluiten. En als u ooit uw huis wil ver-
kopen, dan kan het glasvezelnetwerk prijs-
verhogend zijn. Want wie later dan nu een
glasvezelaansluiting wil, moet er dan zelf
voor betalen.
In heel Den Haag worden de komende
jaren minimaal 80.000 woningen aange-
sloten, bijna 5600 kilometer kabel. Glasve-
zel is nodig omdat het internet met een
groeiend aantal diensten steeds intensie-
ver wordt gebruikt; de bestaande infra-
structuur kan dat op termijn niet meer
verwerken. 

Kort
� � �  waterleidingen - Begin december
ontvangen ruim 145.000 Haagse inwoners
en verhuurders van een woning van vóór
1960 een brief van de gemeente Den Haag,
over de risico’s van loden leidingen in de
woning. Het is belangrijk dat bewoners en
verhuurders controleren of er nog loden lei-
dingen in huis zijn en als dat zo is, deze te
laten vervangen. Te veel lood in drinkwater
is niet gezond, vooral voor jonge kinderen
en zwangere vrouwen zijn er gezondheids-
risico’s. Meer informatie is te vinden op
www.denhaag.nl/lodenleidingen

� � �  zorgmedewerkers - Den Haag wil
zorgmedewerkers met de publicatie van
een eregalerij in het zonnetje zetten en
roept alle zorgmedewerkers werkend of
wonend in onze stad op om een foto van
zichzelf op te sturen, liefst genomen op de
werkplek. Alle verzamelde foto’s worden op
een aantal pagina’s gepubliceerd in een
speciale editie van de Stadskrant, die op
woensdag 23 december verschijnt. Voor het
verzamelen van de foto’s heeft de ge-
meente een apart emailadres aangemaakt:
selfie@denhaag.nl

� � �  bibliotheek - De bibliotheken, ook die
in de Theresiastraat, zijn weer open voor het
lenen en terugbrengen van boeken en an-
dere materialen. Je kunt weer studeren en
werken in de bibliotheek. Daarvoor moet je
wel vooraf een plekje reserveren. Dat kan
online, maximaal twee dagen van tevoren,
en niet meer dan één tijdsblok per dag. Let
op: sinds 1 december geldt een mondkapjes-
plicht in alle publieke binnenruimten, dus
ook in de bibliotheek.



Deze winter: 
weer schaatsen in Bezuidenhout

Wat moet er gebeuren?
Plannen van de op- en afbouw 
We zoeken vrijwilligers voor de op en afbouw en toezichthouden.

Je bent (mede-)aanspreekpunt voor de schaatsbaanvrijwilligers 
Een draaiboek voor opbouw, verhuizing en toezicht is deels aanwe-
zig, evenals de website www.ijsbaantje.nl. Alles verdient nog enige
verfijning en aanvulling.

Heb je interesse, meld je dan aan om 
Bezuidenhout on Ice te organiseren. 
Aanmelden via e-mail naar: 
ijsbaantje@bezuidenhout.nl

Vrijwilligers gezocht!!
Wie wil ruim 3000 kinderen fit, gezond en blij maken met
Bezuidenhout on Ice van 12 December tot en met 8 januari.

    

ijsbaan 
in Bezuidenh� t

Vrijwilligers gezocht
om in koppels de baan te beheren 

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

    

         
     

              
      

Het wijkberaad zoekt vrij-

willigers voor de organisa-

tie van de schaatsbaan

voor deze winter. 

We zoeken naar een vaste

groep om de kinderen te

kunnen laten schaatsen.
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Als onderdeel van de wijkwebsite bezuidenhout.nl, bevat
het Geheugen van Bezuidenhout een voortdurend groei-
ende hoeveelheid informatie over de geschiedenis van de
wijk. In woord en beeld worden geïnteresseerden er wijzer
gemaakt over van alles en nog wat: wat er door de jaren
heen in de wijk gebeurde, welke winkels er in welke straten
waren gevestigd, persoonlijke herinneringen van wijkbewo-
ners, bekende Nederlanders die in Bezuidenhout hebben
gewoond en nog veel meer. Dat de informatie in een be-
hoefte voorziet, blijkt uit het feit dat het geheugen nu elke
maand wel duizend keer wordt geraadpleegd.

Bewegend beeld
Bestond die informatie tot voor kort uit tekst, knipsels, fo-
to's en kaarten, de inhoud van het geheugen is nu ook ver-
rijkt met veel bewegend beeld. Een uitgebreide speurtocht
van Jacob Snijders en ras-Bezuidenhouter Ashara Crauwels
door beeldarchieven en op internet heeft een rijke oogst op-
geleverd van meer dan 200 films en filmfragmenten. Het
vroegste bewegende beeld dat kon worden achterhaald, is
van prinses Juliana, die als peuter in de winter van 1913-1914
in het Haagse Bos leert schaatsen. 

En zo is er nog veel meer bijzonders te bekijken. Bijvoor-
beeld: Bezuidenhoutse kinderen aan het werk op het
school- en kindertuincomplex aan de

Adelheidstraat/Schenkkade in 1927 en de onthulling van het
beeld van Juliana van Stolberg en haar zonen op het niet
meer bestaande Louis de Colignyplein in 1930. Of hoe heel
Bezuidenhout zich in het oorlogsjaar 1944 naar het oude
VUC-terrein aan de Schenkkade spoedde om de Voorwaarts
Utile Dulci Combinatie (VUC dus) met de Volewijckers te
zien strijden om het kampioenschap van Nederland. De kij-
ker kan ook getuige zijn van het bombardement op Bezui-
denhout op 3 maart 1945 en van de ruïnes die in de wijk
achterbleven.

Intocht
Het recentere verleden komt ook aan bod. Zo is de intocht
van Sinterklaas in 1976 in kleur te zien op super 8, evenals
scharensliep Schneider aan de slag in de De Sillestraat in
1978. Van recentere datum zijn onder meer het 50-jarig be-
staan van Nico's Snackbar aan de Stuyvesantstraat en de
opening van de Bezuidenhut in 2015.

Wie belangstelling heeft voor de wijkhistorie kan dus zijn
hart ophalen. En wie zelf al langer in de wijk woont, ziet
zichzelf misschien wel terug in een filmpje als Alfred Hitch-
cock-cameo! Nieuwe filmbeelden blijven welkom bij geheu-
gen@bezuidenhout.nl. Het moet dan wel gaan om beelden
van straat en niet om familiefilmpjes.

Filmbeelden brengen historie van 
Bezuidenhout nog meer tot leven
Welke Bezuidenhouter kan nog zeggen dat hij of zij in het Haagse Bos de kleine prinses Juliana haar allereerste
schaatspassen heeft zien maken? Het antwoord is: elke, want die beelden uit het begin van de vorige eeuw zijn
nu te zien in het Geheugen van Bezuidenhout 

Tekst: Roeland Gelink, Foto’s: Haagse Beeldbank

Het vroegere VUC-terrein, toen nog in Bezuidenhout, in de oorlogsjaren.

Onthulling in 1930 van het standbeeld van Juliana van Stolberg met
haar drie zonen door kroonprinses Juliana.
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De wijk wordt meer en meer een fietsenjungle

Nextdoor-discussie
Dit najaar was er een heftige discussie op de buurtapp
Nextdoor waarin vooral automobilisten zich beklaagden
over de rondslingerende fietsen. Een greep uit de Nextdoor-
reacties:

n Sinds de herinrichting is het een en al ellende met par-
keren en rondslingerende fietsen. Oude fietsen staan
maanden ongebruikt ruimte in te nemen. Die fietsniet-
jes, bomen en lantaarnpalen met wildgroei eromheen
werken ook niet echt mee. Alleen maar dingen die zor-
gen dat je nergens normaal langs kan en kan parkeren.

n Vreselijk iedereen pleurt z’n fiets ook maar neer. Wat
gaan we hier aan doen? Er kan geen kinderwagen en rol-
stoel langs en vergeet niet mensen die slechtziend zijn!!
Laten we er met z’n allen wat aan doen voor een oplos-
sing, gemeente doet ook niks!! Het gaat steeds meer hier
op Amsterdam lijken.

n Veel fietsen worden ook nog eens weinig gebruikt en
staan dus vaak bij iemand anders voor de deur en zelfs
voor het raam. Zet hem voor je eigen deur dan merk je
zelf hoe het is om andermans ruimte in te nemen.

n Alle foutgeparkeerde fietsen een boete geven net als
met een auto.

In het Bezuidenhout hebben de meeste huizen geen voortuin, kelder of garagebox. Ook zijn er in de wijk
nauwelijks (overdekte) particuliere stallingen. Daardoor moeten mensen hun fiets (brommer, e-scooter,
motor) veelal buiten neerzetten. Dit werkt het veelvuldig stelen van fietsen in de hand. Doordat er onvol-
doende stallingsplekken zijn, is er nu sprake van een tamelijk chaotische situatie in de openbare ruimte, die
leidt tot ergernis en een rommelig straatbeeld.

Tekst: Paul van Riel, Foto’s: Els Smeets

n Leuk bedacht hoor, maar ik moet mijn fiets wel fout
stallen omdat er geen "goede" plek is om mijn fiets te
stallen. Wat zou jij met je auto doen als er nergens par-
keerplaatsen zijn? Zet je hem dan 2 kilometer verder
neer?

n Fietsen optillen en in een parkeervak zetten. En dat
net zo lang totdat de gemeente parkeerplaatsen om-
bouwt naar fietsenstallingen.

Als vanouds op onze buurtapp dus weer een lekker potje
geklaag, maar het maakt wel duidelijk dat er een pro-
bleem is: fietsers kunnen hun vehikel niet goed stallen en
automobilisten ervaren overlast bij het parkeren. Sinds de
herinrichting zijn er in de wijk fietsbeugels (‘nietjes’) en 20
fietstrommels geplaatst. Dit levert echter onvoldoende
stallingscapaciteit op, met als gevolg overlast op de mid-
denberm en de trottoirs.

Trottoirs
Niet iedere fietseigenaar stalt zijn fiets netjes, het pro-
bleem heeft dus ook te maken met nonchalant gedrag.
Veel fietsen worden ‘los’ op stoepen of tegen voorgevels
geparkeerd. Het trottoir wordt hierdoor krap voor mensen
met een wandelwagen, rollator of rolstoel. Ook het zicht
op de soms fraaie geveltuintjes wordt belemmerd. 
Op de middenberm worden fietsen ook aan bomen en lan-
taarnpalen vastgemaakt of tussen andere fietsen in de
beugels geplaatst. Er staan dikwijls zoveel fietsen dat je er
niet langs maar omheen (over de weg) moet lopen als je
wilt oversteken. En automobilisten krijgen soms proble-
men bij het parkeren door omgevallen fietsen (ook zwerf-
fietsen, weesfietsen) die soms weken blijven liggen. 

Stallingen
n Er zijn veel fietsbeugels in de wijk. Aan zo’n beugel
kunnen twee fietsen worden vastgemaakt. Bewoners
van een portiekwoning zonder kelderbox of garage kun-
nen fietsbeugels aanvragen bij de gemeente. 

Nauwelijks ruimte voor voetgangers door gebrek aan 
fietsenstallingen.

Vervolg op pagina 11



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!

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

Haags Yogacentrum
de Sillestraat 13
2593 TS  Den Haag
tel: 06-14681455
www.haagsyogacentrum.nl
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Alles vol? Dan maar tegen het hek.

Of tegen een lantaarnpaal.

n In de fietstrommels passen vier gewone fietsen. Bak-
fietsen en fietsen met vaste kratten passen er niet in. Als
bewoner kun je een plek in een fietstrommel huren voor
ongeveer € 7,50 per maand. Je komt alleen in aanmer-
king voor zo’n stallingsplek als je geen eigen bergruimte
voor de fiets hebt. Helaas komen er geen nieuwe fiets-
trommels bij en de bestaande zijn nu vol. Je kunt je wel
aanmelden voor een plekje bij Biesieklette; je komt dan
op de wachtlijst te staan.

n Er is maar één buurtfietsenstalling: in de Altingstraat 3.
Er is daar plaats voor 62 fietsen waarvan 30 plekken voor
elektrische fietsen. Hier kun je voor een vast bedrag per
maand een plekje huren en je fiets dag en nacht stallen
en ophalen. De stalling is goed verlicht, heeft een goed
slot en is ruim van opzet. Een plaats in de bovenstalling
kost 6 euro per maand, in de benedenstalling 12,50 per
maand. De benedenstalling kost voor 65+ / mensen met
een handicap 10,00 per maand.

n Ook is er een fietsenstalling tegenover station Laan
van NOI: Anna v. Hannoverstraat 4. Deze kost € 15 per
maand en je hebt met je toegangspas zeven dagen per
week, 24 uur per dag toegang. Er kunnen 200 fietsen in
en de stalling wordt bewaakt met camera’s. Bijzonder is
dat deze stalling er gekomen is op initiatief van buurtbe-
woner Koen Idzenga die gefrustreerd was door de ge-
brekkige stallingsfaciliteiten bij het station. Vooral voor
frequente OV-reizigers is deze stalling een goede optie.

Oplossingen?
nMisschien zou het plaatsen van fietsenrekken een deel
van de oplossing zijn omdat daarin meer fietsen ge-
plaatst kunnen worden. 

n De gemeente zou één of meer openbare fietsenstallin-
gen moeten maken, bijv. op het Stuyvesantplein. Zou dat
niet van de vrijkomende Enecogelden kunnen? Overigens
is een ondergrondse stalling niet mogelijk vanwege de
rioolbuizen en leidingen.

nMeer buurtstallingen: er bestaat een subsidieregeling
voor particuliere buurtstallingen. Zo is de stalling in de
Altingstraat met subsidie van de gemeente gerealiseerd.

n Opruimen zwerffietsen: een fiets mag niet langer dan
28 dagen ongebruikt op straat blijven staan; daarna
wordt de fiets opgeruimd. Gebeurt dit wel afdoende? Je
kunt ook zelf een achtergelaten fiets melden bij de ge-
meente.

n Vanuit ‘Bezuidenhout Begroot’ is een van de winnende
projecten een fietsenstalling in de Theresiastraat. Er wor-
den binnen een jaar aan de voorzijde van het Spaarwa-
terveld enkele fietstrommels geplaatst voor ca. 10
fietsen. 

n Een ander winnend voorstel uit het wijkbudget is dat
de werkgroep Bezuidenhout- Oost een prijsvraag gaat
organiseren om het fietsparkeerprobleem op te lossen.
In deze prijsvraag worden (technische) scholieren en stu-
denten maar ook ingenieursbureaus, probleemoplossers
en gezond-verstanddenkers uitgedaagd dé oplossing
voor het fiets parkeren in onze wijk te bedenken.

Vervolg van pagina 9



Theresiastraat 109 - 2593 AD  Den Haag

Gezellig winkelen in de Theresiastraat! Team Etos staat graag voor u klaar!
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De liefde voor muziek is rond zijn 10e levensjaar ontstaan.
In die tijd was Felix Meurders een radio-dj en toen hij 'Jail-
house Rock' draaide van Elvis Presley was Hans verkocht.
Dat Elvis hem niet enorm populair maakte op de middel-
bare school boeide hem niet; de keuze van de massa is
niets voor hem. Dat merk je ook aan de manier hoe hij met
zijn klanten omgaat, met welgemeende aandacht. Later
kwamen er nog veel meer stijlen bij, zoals bijvoorbeeld:
punk, goeie ska, punkrock, oude jazz zoals Ella Fitzgerald en
Nina Simone. En soms in een romantische bui Chet Baker, is
een tip! 

Vaste klanten weten dit allemaal allang natuurlijk en die
weten ook dat er een jukebox in de zaak staat die nog vaak
gebruikt wordt. In die jukebox zitten flink wat her-
inneringen. Er zitten bijvoorbeeld twee singles in
van zijn vader en een single van Nat King Cole
wat een herinnering is aan een zeer geliefde
klant die al bij de garage kwam toen Hans’ vader
daar nog werkte. Die is in 1958 met de zaak be-
gonnen maar in 1995 te jong, op 58-jarige leef-
tijd, overleden. Hans werkte toen al een tijd mee
en heeft de zaak vanzelfsprekend overgenomen.
Die klant die zo’n speciale plek heeft bij Hans
was een lieve Indische man en zelf ook een
enorme muziekfan. Hans heeft door verhalen van
die man zijn vader weer op een andere manier
leren kennen en dat is natuurlijk best bijzonder.

De liefde en de kennis van muziek heeft hij ook
gevonden bij zijn vrouw en zoon. Zijn vrouw is een
soort wandelende muziekencyclopedie. Ik weet niet
zeker of ik dit mag zeggen, maar Hans heeft in een ver
verleden gedrumd. Het schijnt dat zijn zoon daar een stuk
beter in is; en hij is daar ook heel trots op! Want hoe gaaf is
het om je eigen kind te zien optreden? Helaas laat corona-
tijd het niet toe maar normaal gaat Hans regelmatig met
gezin en/of vrienden naar verschillende concerten.

Dus als je auto een poetsbeurt
nodig heeft, en je hebt even tijd,
tik die jukebox of Hans even aan
als je zin hebt in een fijn gesprek

over muziek en zaken daar omheen.
Maar let wel op wat je in je cd-speler

laat zitten. Want er wordt verteld dat de klant ook
gekeurd wordt op basis van zijn of haar muziekkeuze.

Garage Van Asch

Garagehouder Hans van Asch houdt 
niet alleen van auto’s

Wanneer je Van Asch zegt, denk je aan de garage in de Sibergstraat. Maar waar je niet meteen bij stil-
staat, is dat Hans niet alleen van zijn werk houdt maar ook een enorme muziekfan is. Als je alleen al
langs de garage loopt en je kijkt naar binnen zie je hier en daar wat posters die dit verraden. En het
kapsel van Hans, maar dat zegt vooral ‘rock en roll’ en dat is lang niet alles. 

Bedrijvenrubriek

Tekst: Esther Nijhoff, Foto’s: Els Smeets

Hans van Asch, garagehouder en
muziekliefhebber.
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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

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

De decembermaand is aangebroken en wij hebben alles in huis voor sma-

kelijke feestdagen, van carpaccio tot wild en van gourmet tot dessert.

Vraag ernaar in de winkel en wij helpen u graag bij het samenstellen van

een geslaagd (kerst)diner! Ook voor bij (kerst)borrels hebben wij diverse

mogelijkheden zoals een tapasplank, Saucijzenhapjes verschillende soorten

luxe patés. Bestel tijdig maak het u zelf makkelijk!

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

De specialist voor 
smakelijke feestdagen!
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Ik was een keer in Mexico-Stad. We waren met de nacht-
bus een eind buiten het centrum aangekomen en moes-
ten verder met de metro. Goed geregeld daar in
Mexico-Stad. Hoewel? Hoe moesten we in godsnaam die
metro in met onze rugzakken? De rijtuigen waren afge-
laden. Propvol. Er kon niemand meer bij.

Daar moest ik aan denken toen ik op de sociale media
een actieposter voor onze wijk zag: een trein of tram met
voertuigen in de vorm van sardineblikjes waarin de reizi-
gers hutjemutje zitten opgesloten. Ze moeten maar zien
of ze op tijd de uitgang kunnen bereiken bij de halte
waar ze eruit willen. “Dat kennie hoâh”, roept er iemand
vertwijfeld. Het moet de Laan van Nieuw Oost-Indië
voorstellen, in 2025. De actieposters kun je printen en
voor je raam hangen, of verspreiden op sociale media.

Actie dus! In de richting van de gemeente, die zich Nieuw
Oost-Indisch doof houdt voor de waarschuwing dat Be-
zuidenhout vol dreigt te lopen: 10.000 huizen erbij de
komende jaren en we gaan van 17.000 naar 37.000 inwo-
ners zodat de trams veranderen in volgepropte sardine-
blikjes. De scholen raken vol, kinderen verdringen elkaar
op speelplekken, je rijdt uren rondjes voor je een plekje
vindt om te parkeren, ver van je huis. Nu is het al jaren
dringen langs onze straten. Zelfs de fiets parkeren wordt

steeds lastiger: mensen die slecht ter been zijn kunnen
zich hier en daar maar met moeite een weg banen over
trottoirs die voor een groot deel in beslag genomen wor-
den door her en der neergekwakte rijwielen.

In de nieuwste Atlas voor Gemeenten, die vorige maand
verscheen, staat Den Haag met een negende plaats nog
net binnen de Top-10 van beste gemeenten om te
wonen. Tien jaar geleden stond die mooie stad achter de
duinen met een vierde plek nog bijna op het podium. De
fors gestegen huizenprijzen wegen weliswaar zwaar in
deze ranglijst, maar leefbaarheid van de wijk telt ook
mee! Wie weet naar welke plek Den Haag nog verder
wegzakt als de flats rond onze wijk de grond uit blijven
schieten en de bewoners hun kinderen een eind ver-
derop op school moeten doen en nergens hun auto of
fiets kwijt kunnen.

Met de vijftigste plek is Emmen de hekkensluiter van
deze ranglijst. Daarvan is Den Haag nog ver verwijderd,
maar voor mij is dit een schrikbeeld. Ik groeide op in
Emmen. Ik hoef er niet naar terug. Laat ik maar snel zo’n
poster voor m’n raam plakken.

Blikje sardientjes

Op 16 juli heeft de toezichthouder van
de gemeente 1 doos naast een aangewe-
zen inzamelvoorziening op de Sillestraat
ter hoogte van lichtmast 4 aangetroffen.
De doos is onderzocht. Uw naam en
adres stonden erop. Bijgevoegd een aan-
tal foto’s van de betreffende doos in de
regen op de stoep.
Kosten € 126.00.
U kunt bezwaar aantekenen.

Enfin, dit laatste heb ik gedaan, maar
met nul resultaat. Hoe kan ik immers
bewijzen dat ik de doos net als altijd IN
de papiercontainer heb gestoken. Daar
maak ik geen foto van. Het is zuur letter-
lijk te worden afgerekend op asociaal
gedrag van onbekenden. Want welke

onverlaat heeft mijn doos er weer uit
gegooid? De container was nog lang
niet vol.

Zijn andere buurtbewoners dit wellicht
ook overkomen, vroeg ik me af. Dat zou
goed kunnen. Ik zie geregeld mensen de
adresstickers van hun dozen aftrekken
alvorens ze die in de container stoppen.

Ik wil u vragen dit in uw blad op te
nemen met de vraag aan de buurtbewo-
ners hierop te reageren. Als het vaker
voorkomt, kan er dan actie tegen onder-
nomen worden?

Met vriendelijke groet,
Yvonne Sterk-Houtman

Beste redactie, IN
GEZO

N
DEN

Afgelopen zomer kreeg ik een brief van de gemeente (handhaving) 
waarin de volgende mededeling:
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Ik had er dan ook niet meer aan gedacht, tot ik op een dins-
dagmiddag een berichtje krijg van Annie Wijers, de drij-
vende kracht achter de Uitgaansgroep. Hun culturele
activiteit zal doorgaan, of ik vrijdag rond 15.00 uur langs
kan komen in het wijkcentrum. Dan zal het pauze zijn en
kan ik rustig met wat mensen praten.

Ik neem de uitnodiging aan, overleg even met de hoofdre-
dacteur en hij adviseert me te schrijven over ouderen en
hoe zij zich door coronatijd worstelen. Dat is een duidelijk
advies, veel voorbereidingstijd heb ik niet meer en ik neem
me voor me te laten verrassen door wat ik in het wijkcen-
trum tegen zal komen.

Wanneer ik daar die vrijdag aankom, wordt er een film over
Keltische kunst vertoond in het zaaltje dat ik ken van het
stemkantoor tijdens de verkiezingen. De mensen zitten
keurig op afstand van elkaar aan tafels te kijken. Ik schuif
aan bij een tafel bij de deur en als het licht aangaat, schiet
ik de vrouw aan die naast me zit.

Ze vertelt me hoe ze met haar man al jaren naar de uit-
gaansgroep gaat. Het is een gezellige en open club met
maandelijkse activiteiten die variëren van lezingen tot mu-
ziekvoorstellingen en van boottochten tot gezamenlijke
maaltijden.
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Uitgaansgroep Haagse Hout:

Een tweede thuis voor ouderen in de wijk

Op de redactievergadering van Bezuidenhout Nieuws hadden we besloten om voor het kerstnummer
te schrijven over de Uitgaansgroep Haagse Hout, een club die activiteiten organiseert voor ouderen.
Maar toen een dag later de coronamaatregelen aangescherpt en groepsbijeenkomsten afgelast wer-
den, ging ik ervan uit dat mijn bijdrage uitgesteld zou worden.

Tekst: Marijn Smit, Foto’s: Els Smeets
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       “Het is voor elk wat wils”, zegt haar man. “Maar het is vooral
gezellig om bij elkaar te zijn en te horen”.

“En hoe ervaart u coronatijd?”, vraag ik aan de meneer links
van mij.

“Dat is natuurlijk vervelend. Maar van deze groep is nie-
mand ziek geworden. We konden een paar maanden niet
samen komen, in die periode is iemand overleden. Heel eer-
lijk, daar is onze leeftijd ook naar. Maar het was niet van-
wege corona”.

Er wordt koffie en taart geserveerd en na nog even nage-
praat te hebben, schuif ik door naar een tafel met vier man-
nen. “Hoe vindt u het om bij elkaar te komen in coronatijd?”,
vraag ik en krijg meteen te horen dat het fijn is en dat alles
prima georganiseerd wordt. En dat ik gerust kan opschrijven
dat dat vanwege Annie is. 
“En hoe ervaart u de coronatijd?”, vraag ik nogmaals.

Eentonig
“Het is anders. Je ziet minder mensen in het winkelcen-
trum”, zegt een meneer tegenover me. “We kunnen buiten
geen jeu de boules spelen omdat dat met meer dan vier per-
sonen is”, vult zijn buurman aan. “Maar we klagen niet. We
volgen de regels en kijken meer naar tv. Het is wat eentoni-
ger en dan is het fijn dat we elkaar nu kunnen zien”.

De sfeer is goed en terwijl we verder praten, krijg ik het idee
dat deze mannen zich wel redden. Ik schuif een tafel door
naar vier vrouwen en daar is het niet veel anders. “Met mijn
kinderen heb ik contact via Skype”, zegt een mevrouw met
donker haar en een zwarte jurk. “Ze wonen in Zwitserland
en in Brussel, maar daar is ook corona hoor. Iedereen moet
ermee leven”.

“Gelukkig kunnen we nu hierheen”, zegt haar buurvrouw.
“Dat heb ik gemist de afgelopen maanden. Bij mij in de flat
is onlangs iemand verhuisd die ik in 12 jaar maar één keer
heb gesproken bij een kopje koffie. Dat is toch geen sfeer?
Hier is dat veel beter, hier is het warm en vertrouwd”, zegt
ze.

Wanneer de pauze erop zit, ga ik terug naar de tafel waar ik
bij binnenkomst ben gaan zitten. Ik kijk mee naar een film
over een oude spoorlijn in Brazilië, Annie brengt me een
pilsje en ik bedenk me dat ik niet echt een verhaal heb over
ouderen die zich door de coronatijd worstelen. De mensen
die ik spreek, zijn nuchter en eerlijk. Ze zien de situatie
onder ogen, passen zich aan en zijn blij dat ze elkaar weer
zien, nadat de uitgaansgroep een paar maanden niets kon
organiseren.

Tuinieren
Wanneer de film is afgelopen, schuif ik aan bij de tafel te-
genover mij en vraag een man met bril hoe deze tijd voor
hem is. Hij zegt: “Ik blijf lekker tuinieren, dan komt er nie-
mand binnen anderhalve meter. En als ik klaar ben, ga ik op
bezoek bij mijn vriendin, met wie ik een latrelatie heb en die

nu naast me zit”. Zo te zien lijdt dit stelletje niet onder deze
coronatijden en als ik even later met Annie spreek, zeg ik
haar dat dat geldt voor iedereen die ik gesproken heb.

“De mensen zien er ook naar uit om hier te komen”, zegt ze.
“Je ziet daarom veel vrolijke gezichten. Maar vergis je niet,
het is niet altijd leuk. We waren eens met een busreis en
toen was er een mevrouw die alles liet gaan en dat rook, nu
ja…dat is ook een realiteit die deze mensen kennen”.

Ik knik alsof ik het me kan indenken. En dat er achter de vro-
lijkheid en saamhorigheid van vanmiddag ook verdriet zal
zitten, dat geloof ik wel van haar. Maar wat ik gezien heb,
zijn mensen die corona onder ogen zien, zich volgens de re-
gels gedragen en de mooie dingen van de uitgaansgroep
niet vergeten. 

De tafels worden afgeruimd, de uitgaansgroep is klaar voor
vandaag en ik heb nog een stukje te schrijven. Ik heb alleen
geen idee hoe dat aan te pakken. Ik heb mensen ontmoet
die ernaar uitzagen elkaar te zien en betroken vrijwilligers
gesproken die het fijn vinden iets te kunnen betekenen.
Maar hoe breng je dat over aan iemand die er vanmiddag
niet bij was? 

Ik doe mijn jas aan en ga naar buiten. Inmiddels is het don-
ker, ik loop rustig naar huis en bedenk me dat de uitgaans-
groep misschien wel meer gaat over thuiskomen, dan over
maandelijks met elkaar een uitje doen.

Voor informatie over de Uitgaansgroep Haagse Hout:
Tel: 070 - 220 14 06 (antwoordapparaat aanwezig)
Email: henkwsr@ziggo.nl



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

U bent van harte welkom bij ons in het bedrijf.

Het team van autocenter van Maanen Het team van autocenter van Maanen 

wenst u alvast fijne feestdagen wenst u alvast fijne feestdagen 

en een gelukkig nieuwjaar.en een gelukkig nieuwjaar.

 

Joan Maetsuyckerstraat 94
2593 ZM  ‘s-Gravenhage
Tel.: 070 347 81 10
www.bcsvanmaanen.nl

Autocenter van Maanen

Maak nu een afspraak!

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.

Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag

Ingang Dokkoonspa

Openingstijden: do t/m zat

10.00 tot 19.00 uur

T +31 627 181 289

F Songkran Thai Spa Pedicure

Shellac verwĳderen
Manicure
Manicure met lakken
Pedicure
Spa pedicure
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“Een collega van me had een serie gemaakt over de Neder-
landse kunstdetective. Daarbij had hij kennis gemaakt met
de zakenman Bert Kreuk die voor 500.000 dollar de vlag
had gekocht van het oorlogsschip, dat als eerste in Nor-
mandië was aangekomen op D-day. Hij was rijk geworden
in Amerika en als dank voor wat Amerika had gedaan voor
ons land, en ook voor hem, wilde hij die vlag teruggeven
aan de Amerikanen.” 

“Maar gewoon teruggeven was voor hem niet genoeg. Hij
wilde de vlag overhandigen aan de opperbevelhebber van
de Amerikaanse troepen, aan de president dus. En dat zou
dan ook nog eens in Nederland moeten gebeuren. Zoiets
regel je niet zomaar. Maar met de herdenking van 75 jaar D-
Day voor de boeg, meende hij dat dat zou moeten kunnen.”

“Ik vond het een interessant gegeven voor een documen-
taire en we hebben Kreuk ruim een jaar gevolgd in zijn po-
ging dit voor elkaar te krijgen. Daarnaast vertelden we het
verhaal van de invasie en de kapitein van het schip waar de
vlag gevoerd werd. Via verschillende zijpaden kwamen we
uiteindelijk in het Witte Huis waar president Trump de vlag
in ontvangst nam. De documentaire eindigt in het Smithso-
nianmuseum waar de vlag zich momenteel bevindt.”

Boek
“Daarmee was het voor mij afgelopen. Totdat Anton Slot-
boom, een schrijver met wie ik eerder had samengewerkt,
me vertelde dat het verhaal van de documentaire geschikt

was voor een boek. Dat vond ik een het spannend idee. We
zijn samen begonnen te schrijven en toen dat volgens
Anton gewoon goed was, dacht ik: nu gaan we het doen
ook.”

“Ik heb toen de weg van de vlag naar het Witte Huis be-
schreven, Anton nam de geschiedenis en het verhaal van de
kapitein op zich. Daarnaast hebben we met veel foto’s een
mooi beeldverhaal gemaakt. De titel van het boek is ‘Voor
de ogen van de wereld’, een citaat van generaal Eisenhower
die zijn troepen moed insprak door hen te vertellen dat
heel de wereld met hen meekeek.”

“Het was mooi om een boek te schrijven maar ik merkte
wel dat het totaal anders is dan wat ik tot nu toe gedaan
heb. Als je een documentaire maakt, dan ben je bezig met
beelden en woorden die op band staan. Omdat je dat voor
je ziet, werk je dan als het ware met je handen, terwijl je tij-
dens het schrijven vooral met je hoofd bezig bent. Zo’n
schrijfproces eist al je aandacht op.”

“Maar ik wilde dit per se afmaken. Als journalist heb ik al-
tijd mooie dingen willen maken die ertoe doen. Ik heb do-
cumentaires gemaakt over Anne Frank en Nelson Mandela
en zo’n verhaal over de oorlog en de bevrijding, dat doet er
zeker toe. Doordat ik me in dit verhaal heb verdiept, kregen
thema’s als vrijheid en het einde van de Tweede Wereldoor-
log voor mij meer betekenis.”

Buurtbewoner en tv-producent Bernard Krikke maakte een reportage over Bert Kreuk, een Rotterdammer die
in bezit kwam van de Amerikaanse vlag die als eerste prijkte op heroverd grondgebied van nazi-Duitsland.
Krikke volgde de man in zijn poging de vlag terug te geven aan de president van de VS. Na de succesvolle do-
cumentaire, genomineerd voor een Emmy Award, verschijnt nu een boek over deze bijzondere gebeurtenis.

Tekst: Marijn Smit, Foto’s: Els Smeets

Amerikaanse vlag bracht buurtgenoot Krikke
naar het Witte Huis
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Bevlogen, enthousiast, goedlachs en gastvrij. Zo wat ter-
men die opkomen bij de eerste ontmoeting met Ibrahim.
Hij neemt ons mee naar de kelder van SoZa waar hij zijn fit-
ness heeft ingericht. Een ruime ruimte vol spiegels, fitness
apparatuur en vlaggen aan de muur. Ibrahim is nog maar
redelijk kort in Nederland. Hij spreekt de Nederlandse taal
goed. Niet helemaal verwonderlijk. Hij had een heel goede
reden. Hij is niet naar Nederland gekomen als vluchteling
maar voor de liefde. Een glunderende Ibrahim vertelt: “Ik
woonde in Egypte en ging nietsvermoedend voor mijn
werk met de trein. Ik raakte in gesprek met een blonde Ne-
derlandse meid. En zij bleek Arabisch te spreken. Dat verzin
je toch niet? We hielden contact en de rest is geschiedenis. 

Nu ben ik alweer vijf jaar in Nederland en ben ik ondertus-
sen Nederlander geworden. Thuis spreken we Nederlands,
maar eerlijk gezegd mis ik het Arabisch wel een beetje”.
In Egypte was Ibrahim na zijn bachelor Lichamelijke Opvoe-
ding aan de slag gegaan als sportinstructeur bij de marine.
Hij was daar actief om de mariniers te drillen, te trainen en
voor te bereiden op de vele marsen die ze moesten lopen.
Eenmaal in Nederland woont hij met zijn vriendin in het
Valkenboskwartier. Als zzp-er werkte hij voor verschillende
sportscholen, maar is hij zich ook maatschappelijk gaan in-
zetten voor kansarme jongeren in Den Haag. Zo is hij als
sportcoach onder meer actief geweest voor buurthuis De
Mussen in de Schilderswijk. 

Verzoek
En toen kwam er een verzoek dat hij niet aan zich voorbij
kon laten gaan. Ibrahim vertelt: “Toen de eerste statushou-
ders gehuisvest werden in het gebouw waren ze van SoZa
op zoek naar iemand die deze statushouders kon begelei-
den met sporten. Ze zochten iemand die zowel Nederlands
als Arabisch sprak. Dan ben je bij mij aan het juiste adres.
Zeker in de begintijd was het belangrijk om de nieuwe be-
woners te laten sporten, omdat het goed is voor zowel de
fysieke als de mentale gezondheid. We zijn veel gaan voet-
ballen en basketballen in Bezuidenhout-West. Ook waren
we te vinden op het beachvolleybalveld naast de KPN-
toren in het Beatrixkwartier”.
In het voorjaar van 2018 zette Ibrahim zijn eigen sport-
school op in SoZa. Ondertussen is het meer dan alleen een

sportschool. Hij heeft zich voorgenomen om de statushou-
ders op vele verschillende manieren in contact te laten
komen met wijkbewoners. Hij is dan zelf geen vluchteling,
maar vanuit zijn positie kent hij de werelden van de status-
houders en van de wijkbewoners. Hij is daarmee in staat
om deze groepen via onder andere sport bij elkaar te bren-
gen. Ibrahim legt uit: “Corona maakt het op dit moment
natuurlijk allemaal wat lastiger, maar naast bewoners van
SoZa sporten hier steeds meer wijkbewoners. Voor de coro-
natijd begeleidde ik bijvoorbeeld verschillende groepjes
wijkbewoners. In groepen sporten is nu natuurlijk niet mo-
gelijk. Ook wij hebben ons te houden aan de coronaregels.

De sportschool van Ibrahim is méér 
dan een bedrijf

Het voormalige ministerie van Sociale Zaken tegenover het station Laan van NOI zit vol bedrijvigheid. Wach-
tend op wat de herontwikkeling op deze plek gaat brengen, vinden in dit gebouw, SoZa, allerlei initiatieven
plaats. Initiatieven gericht op ontmoeten en in verbinding staan met wijkgenoten en andere stadsbewoners.
Ibrahim Deraz is één van deze initiatiefnemers. Hij runt in SoZa de sportschool High Sky Fitness. Maar hij doet
zo veel meer en wil zo veel meer. 

Tekst: Mark Hoogland, Foto’s: Koen de Lange

Vervolg op pagina 23
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Nu zijn de groepjes verdeeld in tweetallen en is het op af-
spraak. Ondertussen ben ik in de afgelopen twee jaar
steeds bekender geraakt met de bewoners in Bezuiden-
hout”. En dat komt van pas bij de andere initiatieven waar
Ibrahim aan meewerkt. 
Zo is zijn sportschool samen met Buurtwerk Nederland en
Stichting PitZtop een van de initiatiefnemers van de Esta-
fette. De Estafette organiseert iedere 3 weken een evene-
menten voor bewoners van SoZa èn de wijk. Trots vertelt
Ibrahim: “Er is een raad, bestaande uit 3 bewoners en 3
mensen uit de wijk. Zij verzinnen iedere keer zelf een activi-
teit. Dit kan gaan om iets sportiefs, cultureels, creatiefs, of
hoe je kan netwerken. Noem maar op. Verzin het maar. Ik
help vervolgens mee om het daadwerkelijk georganiseerd
te krijgen. Helaas kunnen we nu geen fysieke bijeenkom-
sten organiseren en komen we met digitale varianten,
zoals onlangs een digitale cultuurquiz”.

Tafel van 10
Het houdt niet op bij de sportschool en de Estafette, want
zo is de Tafel van 10 bedacht. Een gesprek organiseren tus-
sen vijf bewoners van SoZa en vijf genodigden uit de wijk
of uit de stad. Om zo elkaar beter te leren kennen, nieuwe
netwerken aan te leggen en beter met elkaar verbonden te

zijn. Daar maak je Ibrahim blij mee en daar zet hij zich hier
voor in. Maar hij denkt ook na over het verbinden van sport
en voeding voor een gezonde levensstijl. Mede daarom
heeft hij de samenwerking opgezocht met Rechtstreex, dat
aan wijkbewoners voedselpakketten levert met ingrediën-
ten van boeren uit de omgeving. Doordat zij beide vanuit
SoZa opereren zijn de contacten natuurlijk makkelijk ge-
legd. Ze zijn er nog niet helemaal uit in welke vorm de sa-
menwerking gaat uitpakken, maar Ibrahim ziet voldoende
mogelijkheden. Ook dat typeert hem: altijd op zoek naar
nieuwe dingen.

Maar voordat we het interview afronden, wil Ibrahim ons
het verhaal vertellen achter alle vlaggen in de fitness-
ruimte. Daarvoor hebben we eerst alle landen van de vlag-
gen moeten zien te raden. Natuurlijk hangen er vlaggen
van Nederland en Egypte, maar ook van andere landen,
zoals: Syrië, Eritrea, Zuid-Afrika, Italië, Duitsland, Marokko,
Algerije en Portugal. Het zijn vlaggen, zo legt Ibrahim uit,
van de landen van zijn sporters, zijn klanten. Het maakt in
één oogopslag de bedoeling van Ibrahim duidelijk: mensen
uit verschillende landen met elkaar zien te verbinden. 
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Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

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

dinsdag 19 januari 2021
U bent van harte welkom tussen 18.00 – 20.00 uur in het Buurtcentrum Bezuidenhout
aan de Johannes Camphuysstraat 25

Wij wensen u allen een hele fijne 
December feestmaand en een heel fijn en gezond 2021 toe

Nieuwjaarsreceptie
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Gevlucht uit Somalië, geland in Bezuidenhout-West

In Den Haag is het soms wel eens een beetje onrustig, maar in principe gaat het er hier vreedzaam aan toe. In Soma-
lië (dat ligt in Oost-Afrika, is 15 keer groter dan Nederland en heeft 12 miljoen inwoners) is het precies omgekeerd.
Daar is al tientallen jaren een gewapende strijd tussen een aantal milities aan de gang. Het is een van de armste
landen ter wereld en wordt ook nog regelmatig geteisterd door droogte of door overstromingen. 

Gemotiveerd voor een gezondere manier van
leven? Gratis leefstijl-cursus!

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Jos Spijkers

Hadija (rechts) en Adar ontvluchtten de strijd in Somalië.

Taxidienst voor senioren  
Kunt u niet alleen op stap? Dan hebt u de mogelijkheid om ‘Be-
geleiden en Rijden Haagse Hout’ in te schakelen. Deze dienst be-
staat uit vrijwilligers, die met hun eigen auto senioren vervoeren
én begeleiden naar bijvoorbeeld een (tand)arts of ziekenhuis,
een begraafplaats of plechtigheid, fysiotherapiepraktijk etc. 
Dit vervoer is bedoeld voor senioren die tijdens hun bezoek/af-
spraak begeleiding nodig hebben en vanwege hun gezondheid

of beperkte mobiliteit geen gebruik kunnen maken van andere
vervoersmogelijkheden, zoals de wijkbus, AV070, Regiotaxi en
openbaar vervoer. De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,-, daar-
naast geldt er een prijs van € 5,- voor een retour binnen het
stadsdeel Haagse Hout (kosten worden hoger na een uur); bui-
ten het stadsdeel geldt een prijs van € 0,40 per kilometer. Voor
meer informatie zijn de vrijwilligers iedere werkdag tussen 9-12
uur bereikbaar op tel.nr.: 070-2052500 

In 2004 is Hadija deze uitzichtloze situatie ontvlucht en heeft ze
asiel gekregen in Nederland. Sindsdien woonde ze eerst in Zaan-
dam en inmiddels al heel lang in Bezuidenhout-West. Adar

vluchtte een paar jaar later en woont inmiddels ook al weer
zeven jaar in BZH-W. Hun kinderen zijn in Nederland geboren
en de oudsten gaan naar de basisschool om de hoek. 
Inmiddels zijn ze geheel gewend aan het leven en de tempe-
ratuur in Nederland. Ze genieten van het feit dat hier geen
oorlog is en dat ze in een rustige wijk kunnen wonen. De kin-
deren moeten er ook niet aan denken om hier weg te gaan,
zo zeggen de twee moeders, die maken volop gebruik van de
speelmogelijkheden bij en rond het wijkcentrum, die kennen
alleen maar het leven in Nederland en spreken de Somalische
taal niet. Voor Hadija en Adar (en nog een drietal Somaliërs in
onze buurt) bestaat gelukkig ook nog de mogelijkheid om via
whatsapp af en toe met hun familieleden in Somalië te spre-
ken. 

Wil je afvallen, maar ben je helemaal klaar
met diëten? Wil je advies over meer bewe-
gen, over hoe gezond te eten of over hoe
stress te verminderen en over hoe te ont-
spannen? Wil je verandering in je leven die nu
eens echt gaat lukken? Dat kan nu allemaal,
en dat op je eigen manier en in je eigen
tempo én zonder dat het je geld kost. Je stelt
zelf je persoonlijke, haalbare doelen en een
coach begeleidt je hierbij. Hij zorgt dat je doe-
len realistisch zijn, zodat je gezonder kunt
gaan leven op een manier die bij jou past. 
Binnenkort start in ons wijkcentrum aan de
Jan van Riebeekstraat de zogenaamde ‘COOL

Leefstijlcursus’, als er tenminste minimaal
zeven gemotiveerde deelnemers zijn. Een ge-
diplomeerde leefstijlcoach - Riccardo D’An-
dolfi - geeft anderhalf uur per maand uitleg
over allerlei zaken die met leefstijl van doen
hebben en wisselt dit af met individuele ge-
sprekken. Hij weet dat het moeilijk is om de
stap te zetten naar een gezonder leven, maar
hij leert je over een periode van twee jaar hoe
je dit wel kunt bereiken. Meer informatie: 
www.de-leefstijlcoach.nl.  Vragen en/of aan-
melding: info@de-leefstijlcoach.nl
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We hebben echter geleerd dat video-vergaderen in veel ge-
vallen een oplossing kan zijn. Met deze vakjesvergaderin-
gen (elke deelnemer in zijn eigen vakje) is het gelukt om
het contact met de gemeente en de politiek te blijven hou-
den. 
We hebben in 2020 desondanks veel bereikt. Ons bestuur
heeft veel energie gestoken in het bijwonen van vergade-
ringen en het ondersteunen van bewoners- en buurtinitia-
tieven. Daarnaast zijn twee bestuursleden
vertegenwoordigd in de redactie van dit blad. En we heb-
ben veel contacten kunnen leggen met andere wijkberaden
om de krachten te bundelen bij thema’s als leefbaarheid en
Central Innovation District (CID). De wijkvereniging heeft
zich met bewoners en de stichting Voor Welzijn ingezet
voor de realisatie van de wijkhuiskamer in het wijk- en
dienstencentrum. Hopelijk kan iedereen hier snel gebruik
van gaan maken. Ook het parkeervraagstuk – we hebben
het dan vooral over de voorgenomen verruiming van de
vergunningstijden - gaat de laatste fase van besluitvorming
in. De gemeente heeft na de parkeerenquête de wijkvereni-
ging hier nauw bij betrokken. De bewoners zullen door de
gemeente hierover verder worden geïnformeerd. Tot slot

zal de - door het vertrek van onze secretaris Rabia Yesildag
uit onze wijk - ontstane bestuursvacature, na de oproep in
het vorige wijkblad, ingevuld gaan worden door Harrie
Staas.
Tegelijkertijd is het in 2020 lastig gebleken om met de
leden van de vereniging en de bewoners in contact te blij-
ven. Een ‘echte’ bewonersvergadering bleek in 2020 niet te
realiseren. Dit hing samen met de wisselende coronamaat-
regelen en eerlijk gezegd ook de onderschatting van hoe-
veel werk het is om een vereniging op te zetten en te
besturen. Ook onze website www.bzhw.nl zou redactioneel
meer aandacht verdienen: wil je ons hiermee helpen, laat
het ons aub weten! 
Moet het jaar 2020 de prullenbak in? Zeker niet, we hebben
toch veel kunnen bereiken. Gaan we elkaar in 2021 in leven-
den lijve ontmoeten? Zeker wel, al zal het ook afhangen van
het verloop van het coronavirus hoe we dit kunnen organi-
seren. 

Het bestuur van de wijkvereniging wenst iedereen voor
2021 veel geluk en gezondheid toe! 

Iedereen kan wel eens hulp gebruiken. Ook zijn er veel mensen die hulp willen en kunnen bieden. ‘Den Haag Doet Buren-
hulp’ brengt vraag en aanbod bij elkaar. Het gaat om eenvoudige, meestal kortdurende klussen. Een klusje in huis of de tuin,
de hond uitlaten, boodschappen doen, de tv instellen etc.. Maar ook als u gezelschap zoekt voor een praatje, een wandeling
of een uitje probeert Burenhulp aan uw vraag te voldoen. Heeft u zelf hulp nodig of wilt u graag een handje helpen? Neem
dan contact op met de vrijwilligers van ‘Den Haag Doet Burenhulp’, die iedere werkdag te bereiken zijn tussen 9-12 uur op
tel. 070-2052500.

Ondanks corona 

veel bereikt in West
We lopen alweer naar het einde van het jaar 2020. Een jaar dat vol-
gens velen de prullenbak in zou moeten gaan. Maar ook het jaar dat
de wijkvereniging Bezuidenhout-West echt van start is gegaan, met
in februari een eerste en helaas ook laatste wijkfeest van 2020.

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Johan Vogelaar, 

voorzitter wijkvereniging Bezuidenhout-West

Burenhulp ook in 
Bezuidenhout-West beschikbaar 
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Thuisgekomen klonken de bevindingen van Cornelis en Fre-
derik hun opdrachtgevers zo goed in de oren dat zij prompt
hun portemonnee trokken om de eerste Nederlandse han-
delsvaart naar Indië te financieren. Op 2 april 1595 lag een
nieuwe vloot van drie schepen en een kleiner wendbaar ver-
kenningsschip met in totaal 249 bemanningsleden aan
boord op de rede van Texel klaar om uit te varen.

Cornelis Houtman, die de leiding van de handelsmissie had,
lukte het Java te bereiken. Toch verliep de onderneming niet
zoals men had gehoopt. De opbrengst was matig, maar de
scheepvaarder had wel aangetoond dat de specerijenhan-
del met Indië mogelijk was. Hij was erin geslaagd handels-
betrekkingen met de Indische bevolking aan te knopen. Er
waren ook tegenslagen onderweg: ongunstig weer, onenig-
heid onder de bemanning, ontbering, ziekte en sterfgeval-
len. De vloot keerde op 14 augustus 1597 in Nederland terug
met nog slechts 87 leden van de oorspronkelijke beman-
ning.

Tweede kans
Terwijl de Amsterdamse kooplieden zochten naar een beter

De ervaren zeevaarders Cornelis Houtman en zijn jongere broer Frederik uit Gouda, voor wie geen zee te hoog
was, waren voor een groepje van 11 Amsterdamse kooplieden in de 16e eeuw de juiste pioniers die zij nodig
hadden voor een gedurfde expeditie naar de Oost. Het was de kooplui namelijk een doorn in het oog dat de
Portugezen het monopolie bezaten op de lucratieve handel in specerijen met Indië. Om dat te breken stuur-
den zij in 1592 de gebroeders Houtman naar Lissabon om daar heimelijk de coördinaten van de vaarroute via
Kaap de Goede Hoop in handen te krijgen.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

De Cornelis Houtmanstraat en de De Moucheronstraat lopen parallel aan elkaar van de Bezuidenhoutseweg naar de
Theresiastraat. De eerste gaat nog een stukje verder naar de Merkusstraat. 

Gebroeders Houtman, pioniers op de 
handelsvaart naar Indië

Met drie schepen en het ver-
kenningsvaartuig Duyfken ver-
laat de eerste handelsvloot van
de Amsterdamse kooplieden
op 2 april 1595 de haven van
Texel op weg naar Indië.

Straatnamen

opgetuigde handelsvaart, richtte de Franse reder Balthasar
de Moucheron in 1598 in de Zeeuwse havenstad Veere de
Veerse Compagnie op. Hij nam de gebroeders Houtman in
dienst en stuurde ze naar de Indische Archipel. Aangeko-
men in Atjeh ging het echter mis. Cornelis was weliswaar
ouder, maar niet wijzer geworden.

Vanwege zijn ruw en ontactisch optreden was Cornelis niet
altijd even geliefd bij zijn bemanning, maar nu maakte hij
het al te bont. De inlanders waren bepaald niet gediend
van deze ‘botte Hollander’. De regerende sultan op Sumatra
ergerde zich zodanig aan zijn ongemanierd optreden, dat
hij hem op 11 september 1599 liet vermoorden. Zijn broer
Frederik kwam er genadiger van af. Toch moest hij nog
twee jaar in Atjeh in gevangenschap doorbrengen.

Na dit debacle en door de succesvolle oprichting van de Ver-
eenigde Oostindische Compagnie (VOC) in 1602 raakte De
Moucheron, die van adellijke afkomst was, aan lager wal.
Hij ging terug naar Frankrijk en overleed daar op 80-jarige
leeftijd.



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

Mark Kras is ervan overtuigd dat de mens de natuur nodig heeft
om geestelijk gezond te blijven. Zeker voor de vele Bezuidenhou-
ters voor wie het Haagse Bos de achtertuin is. Maar net als een
tuin vergt ook een bos onderhoud. Het kappen en planten van
bomen in 2018 had, volgens Kras, een aantal redenen. Een groot
deel van de bomen aan de Bezuidenhoutse kant zijn direct na de
oorlog geplant. Die zijn dus allemaal even oud en takelen, als je
niet ingrijpt, ongeveer tegelijk af. Bovendien zijn het vooral beu-
ken, esdoorns en essen, terwijl een bos gebaat is bij meer diversi-
teit. Ook was er sprake van essentaksterfte, een schimmelziekte
waaraan essen sterven en zo een gevaar vormen voor wandelaars.

Bij de beslissing of een boom gekapt moet worden, maakt Staats-
bosbeheer onderscheid tussen ‘toekomstbomen’ en ‘wijkers’. De
eerste bomen blijven behouden, omdat ze van een gewenste
soort of een karakteristiek exemplaar zijn. “Als we moeten kiezen
tussen een beuk en een eik, kiezen we in principe voor de eik,
omdat die veel mooi leven met zich meebrengt. De beuk daaren-
tegen zit verjonging van andere soorten in de weg. Maar een bij-
zonder mooie beuk op een markante plek, kan ook een
toekomstboom zijn.”

Klimaatverandering
Ook het Haagse Bos ondervindt de gevolgen van de klimaatveran-
dering. Staatsbosbeheer is daarom op zoek gegaan naar boom-
soorten die beter tegen warmte en grote hoeveelheden regen
kunnen. Kras: “We hebben in het Haagse Bos een klein aantal (8%)
reuzenzilver-, douglas- en hemlocksparren aangeplant. Dit zijn
snelgroeiende bomen die goed tegen nat weer en hitte kunnen en
die op warme dagen voor aangenaam donkere plekken en dus
verkoeling zorgen. Daarnaast hebben we een groot aantal licht-
minnende soorten aangeplant, die hier van oudsher horen maar
er niet of onvoldoende stonden, zoals de linde, de eik, de berk en
de zwarte els. We hopen dat deze bomen zich middels zaailingen
vanzelf gaan verspreiden waar de beuken dunnen.” Het zal vaker
gebeuren: “Als de boomkronen zich gaan sluiten, grijpen we in. Op
dat moment komt er namelijk zo weinig licht door het bladerdek
dat de jonge aanwas niet meer wil groeien. Dat gebeurt eens in
de vier tot zes jaar.”

Wat doen al die lege plekken in het bos? 

Liefhebbers van het Haagse Bos schrokken toen in de
zomer van 2018 her en der bomen werden gekapt. Geluk-
kig werden er al snel nieuwe bomen aangeplant. Maar
toen verschenen er weer overal stippen op stammen.
Waarom doet Staatsbosbeheer dat? Boswachter Mark
Kras, de opvolger van Jenny van Leeuwen, geeft uitleg.

Tekst: werkgroep Duurzaam Bezuidenhout,  

Foto: Maartje Henket

B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  D E C E M B E R  2 0 2 0 29

Stippen 
Dan zijn er nog de gekleurde stippen op de bomen. Die geven aan
hoe veilig de boom is. Kras: “Oranjerood betekent gevaar: de
boom moet worden omgehakt. Wit betekent dat er gevaarlijke
takken of dood hout in zitten. Voordat we takken afzagen, kijken
we eerst of er dieren in de boom zitten. Als dat het geval is, zagen
we de tak pas af als het dier weg is.” Een uiterst precieze manier
van bosbeheer dus. “Dat is nodig, omdat het hier zo druk is. Het
Haagse Bos is met het Malieveld slechts 100 hectare groot, maar
er zijn ongelofelijk veel paden en die worden allemaal intensief
gebruikt. Daar moeten wij heel zorgvuldig mee omgaan.” 

Lees de uitgebreide versie van dit artikel op
bezuidenhout.nl/duurzaam

Mark Kras: “We gaan zorgvuldig om met het Haagse Bos.” 



Theresiastraat 43 - 2593 AA Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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CRISTIN
A PO

PESCU

EXPATS3,2,1 Happy New Year! 

The countdown to the end of this year has started ticking. The themes
of this month are reflection and celebration.

For the first theme, this is the perfect moment to look back and reflect
on the year that has passed and start planning and setting goals for
the year to come. What are the main learnings? What were the biggest
accomplishments this year? How can we further improve our lives and
the community we live in? These are a few prompts to start the flow of
thought. 

The second theme is to commemorate the year which is behind us and
look forward to a better one. In the current context the celebration will
be different than previous years, including how our city, how our
neighborhood and how each of us will celebrate. 

As the celebration will move to be rather indoor, a key moment this
year will be the New Year’s dinner. Celebrating the diversity of cultures
in our neighborhood we have listened to different customs around the
globe for the New Year’s dinner menu. These of course are only the top
of the iceberg, there are many more amazing dishes not captured in
the following ideas. 

The French are enjoying oysters, foie gras, and champagne for dinner.
As starters/desserts there are les Verrines, delicious layers of texture
and colors served in a transparent glass. In Italy some dishes enjoyed
on the New Year’s Eve can be: Cotechino con lenticchie or Champagne
risotto. On the table in Poland there can be Russian salad, red bortsch
and a variety of herring salads. 

In Japan, people are enjoying the delightful Toshikoshi Soba,
buckwheat soba noodles served in a hot dashi broth with different
toppings. For the Lunar New Year in China (February), one of the dinner
options is the hot pot, which is a simmering pot of soup to which in-
gredients are added, when cooked these ingredients are dipped in a
variety of sauces. 

In Germany, people are enjoying the delicious Mutzemandeln, a deep
fried pastry and Eiserkuchen, a waffle cookie. Also as a dessert, the Da-
nish and Norwegians are serving Kransekage, tower cake, made of lay-
ers of marzipan. Vasilopita, a sweet yeasted egg bread scented with
orange is eaten in Greece.  

In several Latin countries the custom of eating grapes at midnight
comes in the spotlight, 12 grapes to be exact when the clock strikes
midnight, in countries like Spain, Colombia, Mexico. In Portugal the 12
grapes are replaced by 12 raisins. Eating desserts like arroz-doce (rice
pudding), bolo-rei (King Cake) or rabanadas (French toast) is also a cus-
tom. In Mexico, the New Year’s table will contain tamales, buñuelos
and ponche. And of course, the traditional oliebollen in the Nether-
lands. 

Hope this editorial will inspire for an interesting dinner between the
years, which goes well with the fact that in the Hague there is a super-
market or a restaurant from almost every country. 

Happy New Year!  

Short
� � � water pipes - At the beginning of
December, more than 145,000 residents
and landlords of a property from before
1960 received a letter from the municipa-
lity of The Hague. about the risks of lead
pipes in the house. It is important that
residents and landlords check that there
are still lead pipes in the house and if so,
have them replaced. Too much lead in
drinking water is not healthy, especially
for young children and pregnant women
there are health risks. More information
can be found at
www.denhaag.nl/lodenleidingen

� � � care workers - The Hague wants to
put care workers in the spotlight with
the publication of a gallery of honour
and calls on all care workers working or
living in our city to send a picture of
themselves, preferably taken in the work-
place. All collected photos will be publis-
hed on a number of pages in a special
edition of the Stadskrant, which will be
published on Wednesday 23 December.
To collect the photos, the municipality
has created a separate email address: 
selfie@denhaag.nl

� � � library - The libraries, including
those in the Theresiastraat, are open
again for borrowing and returning books
and andwre materials. You can study and
work in the library again. To do this, you
have to reserve a spot in advance. This
can be done online, up to two days in ad-
vance, and no more than one time block
per day. Please note that since 1 Decem-
ber, a masking requirement has been in
place in all public indoor areas, including
in the library.

For more news check 
www.bezuidenhout.nl



AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  ZAAL.NL

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  G   |   070 - 3             , DEN HAASCHENKKADE 209

 
 
 

 
 

 

 
 

 

          385 11 01   |   INFO@LANGEZAAL.NL   | .LANGEZWWW


