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Koningsdag 2021,
weer sobere viering
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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout. De krant verschijnt
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Op de cover
Koningsdag 2021, de 54e verjaardag van Willem Alexander, zal als gevolg van
corona opnieuw sober worden gevierd. In tegenstelling tot vorig jaar toen de
koninklijke familie thuis bleef op Huis ten Bosch, gaan de Oranjes deze keer
naar Eindhoven om de festiviteiten bij te wonen. Maar zonder publiek; dat kan
nog niet. Ook Bezuidenhout zal Koningsdag bescheiden en in eigen beperkte
kring moeten vieren. De altijd druk bezochte vrijmarkt op het Spaarwaterveld
gaat wederom niet door.
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Uw specialist op het gebied van
administratie en belastingadvies.
Gespecialiseerd in zzp’ers,
eenmanszaken en vof’s.
Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN Den Haag
070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

www.wolvenhoff.nl

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

KIOSK

Kwaliteit
wint
altijd!

Gezocht: Gastvrouw/
gastheer Speelotheek

Wij verkopen
de beste
kwaliteit
bloemen!

Elke woensdag- en vrijdagochtend is de Speelotheek geopend* in
de Bezuidenhut. Op deze ochtenden kunnen kinderen samen met
hun (groot) ouders speelgoed ontdekken en lenen.
Terwijl de kinderen spelen, kunnen de volwassenen genieten van
een kopje koffie of thee. Voor deze ochtenden zijn wij op zoek
naar een extra vrijwilliger, die tevens de rol van coördinator op
zich wil nemen. Dit houdt in dat je naast het uitlenen van speel-

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

goed en het te woord staan van de kinderen en hun ouders ook
een stukje administratie doet. Dat is onder andere het invoeren
van de klantgegevens in de computer en het up-to-date houden
van het programma. Lijkt je het leuk om deel uit te maken van
deze gezellige groep? Stuur dan een mail naar:
Lucycoenen@gmail.com
*tijdelijk gesloten i.v.m. de Corona maatregelen

Plant te groot? Naar het asiel
De meeste mensen zijn bekend met een dierenasiel. Maar van het bestaan van een plantenasiel heeft niet iedereen gehoord. Er zijn er ongeveer vijftig in ons land en één daarvan staat in Bezuidenhout.

Tekst: Elly Hoekstra, Foto: Els Smeets
Sam Bankert en Amel Badaoui zijn in september 2019 het
asiel gestart in hun woonhuis in De Sillestraat 131. Jaarlijks ontvangen ze ruim 100 planten die ze ook weer weggeven.
Sam is opgegroeid op het platteland van West-Friesland
waar zijn vader een leliekwekerij had. Hierdoor kreeg hij
al vroeg affiniteit met de natuur. Planten die hij bij het
afval zag staan, nam hij mee naar huis. Vervolgens kwam
hij op het idee om een plantenasiel te beginnen doordat
een kennis er eentje had.
Amel is opgegroeid in de bergen in Zuid-Spanje in een
huis omringd door een grote tuin. Als klein kind hielp ze
de tuinman en later heeft ze studies in permacultuur gevolgd (hoe kun je de natuur nabootsen om een duurzame
leefomgevingen te maken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Permacultuur). Door zelfstudie en uitproberen heeft ze veel expertise over uiteenlopende planten gekregen. Ook hun woonkamer, het asiel,
zien ze als experimenteeromgeving om nieuwe ervaringen
met planten op te doen.
In eerste instantie was het opvangcentrum alleen gericht
op de planten zelf. Nu willen Amel en Sam de mensen laten
zien dat planten levende wezens zijn en geen meubelstukken. En hoe je alledaagse spullen kunt hergebruiken. Zo is
het terras in de tuin van afvalhout gemaakt en het regenwater wordt opgevangen om de planten in huis water te
geven.
Emigreren
Mensen komen om verschillende redenen planten brengen: omdat ze op vakantie gaan of omdat ze emigreren. Of
de plant groeit niet meer zo goed, is te groot geworden of
te groot gekocht. Of men wil een andere type plant of eentje die makkelijker te verzorgen is. Oorzaak van de meeste
problemen bij planten is een te kleine pot, vertellen Amel
en Sam. Het asiel krijgt veel bananenplanten omdat deze
snel heel groot worden. Ook worden veel orchideeën gebracht. Het is te merken als die in de aanbieding zijn geweest: als de orchideeën zijn uitgebloeid worden ze naar
het asiel gebracht.
In principe worden alle planten weggegeven. Sommige
blijven echter in het asiel. Sam wijst de bananenplant aan,
die snel groeit en binnenkort naar buiten moet. Andere zijn
ondertussen in elkaar gegroeid, zoals de aspergeplant en
de kerstster die voor het raam staan. Amel vertelt dat ze
planten bewust bij elkaar zetten, zodat ze onder invloed
van elkaar beter groeien.
Als mensen een plant komen ophalen, helpen Sam en Amel

bij het kiezen en geven advies hoe de plant het beste verzorgd kan worden. Heeft iemand weinig ervaring met planten, dan geven ze een soort mee die makkelijk te verzorgen
is, zoals een vetplant, cactus of graslelie. Sommige planten
hebben echter specifieke zorg nodig en worden alleen geadviseerd aan iemand die hier ervaring mee heeft, zoals
een vleesetende plant die op regenwater leeft.
Amel en Sam adviseren dringend: planten zijn geen decoratie. Ga er bewust mee om en zorg er goed voor.
n Tip: planten die je in de winkel koopt, zitten in een
te kleine pot. Zet ze thuis daarom direct in een
grotere pot zodat ze het goed blijven doen.
n Je kunt kamerplanten én tuinplanten bij het
asiel brengen.
n Het plantenasiel wordt opgenomen in de
Parels van Bezuidenhout.
n Instagram: plantenasielbezuidenhout voor o.a.
een overzicht van de planten uit het asiel.
n Facebook-groep: Plantenasiel Bezuidenhout voor
o.a. advies over je planten
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Nu met gratis ﬁetsslot bij aankoop van de Batavus Finez Ego en Fonk 3/7

Van alle luxe voorzien!
De Batavus Finez E-go® Power Exclusive is het topmodel van de
Finez-serie. Deze zeer complete elektrische stadsﬁets is van alle luxe
voorzien. Zo heeft hij een geïntegreerde accu, riemaandrijving, 8 versnellingen, schijfremmen en een volledig nieuwe verlichtingset. Met
de Batavus Finez E-go® heb je een top e-bike die je voor elke rit kan
gebruiken! Doordat de Finez E-go® Power Exclusive voorzien is van
een riemaandrijving, is deze elektrische ﬁets nóg stiller, waardoor je
optimaal van elke rit kan genieten.
Op vertoon bezuidenhout nieuws en actie geldig t/m 30 april.

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

VAN WOERDEN
TWEEWIELERS
 EST. 1953 

Theresiastraat 304, 2593 AX Den Haag
(070) 385 0424 - info@vanwoerden2wielers.nl

Strijd tegen grootse bouwplannen loont

Wethouder in het nauw:
voorlopig geen betondorp
Onze wijk staat aan de vooravond van een grote transformatie. Als het aan de gemeente ligt, komen er vele
nieuwe woontorens tussen de treinstations Laan van NOI en Centraal. De wijk zal van 17.000 naar 37.000 inwoners groeien. Al deze ideeën zijn opgeschreven in de structuurvisie Central Innovation District (CID). Op
woensdagavond 2 februari was het de beurt aan de hele gemeenteraad. Zouden zij instemmen met deze
grootse bouwplannen? Het werd een lange avond met als resultaat dat wethouder Anne Mulder het CIDplan voorlopig terugtrekt.

Tekst: Mark Hoogland, Foto: Koen de Lange
Eind januari werd het plan al behandeld in een commissievergadering van de gemeenteraad. De kritieken waren
toen al niet mals. Er werd al gesproken over de komst van
het Haagse Betondorp of Braziliaanse favela's. In het huidige plan ligt de nadruk op bouwen, bouwen en nog eens
bouwen. Plannen rondom prettig wonen, een leefbare
buurt met goede voorzieningen zijn niet terug te vinden.
En dat steekt. Bij bewoners en ondertussen gelukkig ook
bij gemeenteraadsleden.
De wethouder leek al aan te voelen dat de plannen in deze
vorm niet geaccepteerd zouden worden. Mulder bleek de
zorgen van de bewoners zelf ook te delen. Hij heeft aangegeven niet alleen te bouwen om te wonen, maar ook om
goed te kunnen leven. Dus, volgens Mulder, pas bouwen als
de noodzakelijke voorzieningen geregeld zijn.
Om daarin tegemoet te komen voegde Mulder daags voor
de raadsvergadering het voorstel ‘Referentienormen maatschappelijke voorzieningen’ toe. Hierin staan verschillende
uitgangspunten voor het realiseren van voorzieningen.
Maar voor de raadsleden kwam dit voorstel te laat om het
nog te kunnen beoordelen. Daarbij gelden deze referentienormen niet voor grote projecten die al in een vergevorderd stadium zijn. Voeg daaraan toe dat er nog grote
onduidelijkheid over de financiering van deze voorzieningen bestaat en dat het helder is dat het draagvlak voor het
CID-plan voorlopig ver te zoeken is in de gemeenteraad. En
zo zat er voor de wethouder niets anders op om het CIDplan terug te nemen. Waar zijn voorganger Revis nog wel
eens wilde doordrammen lijkt Mulder gevoeliger te zijn
voor de kritieken uit de gemeenteraad.
Wordt vervolgd
In de hoop de gemeenteraad gerust te stellen heeft Mulder
beloofd om binnen enkele weken terug te komen met een
‘comfortbrief’. Hierin zal hij ingaan op de kritieken vanuit
de gemeenteraad. Daarnaast wil de gemeenteraad eerst
nog een besluit nemen over het voorstel van de referentienormen maatschappelijke voorzieningen. Het wijkberaad
Bezuidenhout heeft al te kennen gegeven deze referentie-

Grotiustorens in aanbouw. Meer woontorens zullen volgen.

normen goed te bestuderen. Zijn het reële normen? Voldoet Bezuidenhout er nu al aan? En hoe zit het dan in de
toekomst?
Kortom, het besluit over het CID-plan schiet de vertraging
in. Het is daarmee niet van de baan. Hopelijk zien we in de
vernieuwde plannen terug wat de gemeente van plan is
om onze wijk in de toekomst leefbaar te houden.
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Wijkverkenners

BUURMAN JOHN

Stel: we hebben geen Wijkberaad Bezuidenhout, maar
een wijkparlement dat we mogen kiezen. En de partijen
in dat Bezuidenhoutse parlement moeten uitmaken wie
onze wijk gaat regeren, met wijkministers, en als gelijke
onder allen een wijkpremier. De wijkminister van straatvuil zou onze straten schoon moeten houden, met een
speciale taak voor de onder hem of haar vallende wijksecretaris van hondenpoep. En de wijkminister van leefbaarheid moet met zijn of haar wijksecretarissen van
scholen, speeltuintjes en huisartsen er goed op letten
dat we met al die nieuwe huizen en al die nieuwe Bezuidenhouters elkaar niet de wijk uit gaan dringen.
Wie zouden die wijkregering moeten gaan vormen, als je
kijkt naar de stemmen die die Bezuidenhouters op 17
maart uitbrachten voor de Tweede Kamer? Die ene stemmer in onze wijk op de Partij van de Eenheid (islamitisch)
heeft wel heel erg het nakijken, evenals zijn helemaal alleenstaande lotgenoot van Vrij en Sociaal Nederland
(anti-lockdown, corona valt wel mee). Dan deed U-Buntu
Connected Front het met drie Bezuidenhoutse stemmen
net iets beter. Ik moet toegeven dat lijst 29 me op dat
origami-stembiljet volkomen ontgaan was, maar ze
komen vooral op voor de Afrikaanse en Caribische stem.
Partijen die zo weinig kans maakten op winst dat ze niet

eens verliezers genoemd kunnen worden. De echte winnaars zouden in onze wijk al lang twee verkenners hebben aangewezen die in het wijkcentrum gaan kijken
welke partijen de meeste kans maken een wijkcoalitie te
gaan vormen. Net als een eindje verderop aan het Binnenhof zouden in onze wijk VVD en D66 het voortouw
nemen bij verkennende gesprekken voor een wijkcoalitie, alleen liggen de verhoudingen anders: D66 kan als
grootste partij (27,7 procent) de wijkpremier gaan leveren, de VVD volgt op enige afstand met bijna 19 procent.
Bijna voldoende voor een meerderheid in het wijkparlement, maar nog niet helemaal. Maar liefst zeven partijen
haalden elk genoeg stemmen om deze Grote Twee aan
een meerderheid te helpen: zie hier de versplintering van
de landelijke politiek die zich ook in onze wijk aftekent.
GroenLinks kan dan als nummer 3 zijn hand opsteken: de
partij handhaafde zich met bijna 9 procent in Bezuidenhout, beter dan aan het Binnenhof, terwijl het samen
met PvdA en SP een links blok vormt dat de landelijke
verhoudingen aardig weerspiegelt. Opvallend daarentegen is dat uiterst rechts zich in Bezuidenhout minder
manifesteert: nummer 4 PVV trok samen met Forum
voor Democratie en JA21 veel minder stemmen in onze
wijk dan in het hele land. Daarvoor heeft onze wijk dan
een net iets te links-liberaal gezicht.

Een vogelverschrikker waakt over het pas ingezaaide bloemenveldje bij het elektriciteitshuisje aan de Carel Reinierszkade. “Er
zat meteen een merel bij, maar nu hebben we geen vogel meer
gezien”, zegt Maartje Henket, die met buurvrouw Miriam ten
Horn het voortouw nam om een wilde bloemenmix te zaaien in
een kaal stukje grond waar voorheen struiken stonden.
Maartjes vriend Niels van Scheppingen timmerde een houten
skelet en bekleedde dat met plastic bubbels en oude kleren.
Mondkapje en zonnebril erbij en de pop bleek afschrikwekkend
genoeg, niet alleen voor vogels. “Honden staan er naar te blaffen
en sommige mensen schrokken zich dood toen ze er ’s avonds
langsliepen”, merkte Maartje. “Maar nu zijn ze er wel aan gewend.”
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Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

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

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

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

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

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

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

Nieuw in Beatrixkwartier

Carolina van Nassaustraat 161
2595 SX Den Haag
Telefoon (070) 220 75 36
E-mail: info@beatrixmondzorg.nl

Mondhygiënist met 20 jaar ervaring
De mondhygiënist is dé professional in preventieve mondzorg en
voorkomt mondproblemen voor ze ontstaan.

Voorkomen is namelijk beter dan genezen!

Bel nu voor een afspraak:
Een leven lang schaamteloos lachen
en pijnloos eten?
Bezoek de mondhygiënist.

(070) 220 75 36

Door regelmatig een bezoek te brengen aan de mondhygiënist voorkom
of bezoek onze website:
je o.a. gaatje, tandvleesproblemen, een slechte adem en gevoelige tanden.
www.beatrixmondzorg.nl
Tot 18 jaar worden behandelingen
Dat is belangrijk, want een gezonde mond draagt bij aan een algehele
volledig vergoed vanuit de basisverzegoede gezondheid.
kering en zijn deze dus kostenloos
Maar ook als er problemen zijn helpt de mondhygiënist je mond weer
voor ouders.
We hopen u snel te
gezond te krijgen.
Jong geleerd oud gedaan
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met een goede gebitsverzorging.
Een gezond kindergebit draagt namelijk bij aan een gezond blijvend gebit.
U kunt bij ons terecht voor bleken van u tanden!

Met een aanvullende verzekering voor
de tandarts is een bezoek aan de
mondhygiënist vaak grotendeels
vergoed door de zorgverzekeraar voor
iedereen boven de 18 jaar!

Lid van:

zien!

Parels

De Parels zijn terug
Zaterdag 11 september 2021 staat de twaalfde
‘Parels van Bezuidenhout’ gepland. Ik zeg gepland,
want we weten pas een goede maand van tevoren
of dit definitief doorgaat.

Tekst: Esther Nijhoff

Voor wie nieuw is in de wijk of om een andere reden nog niet bekend is met de Parels, de uitleg.
‘Parels van Bezuidenhout’ is een wijkevenement voor iedere Bezuidenhouter met een passie, en dat kan van alles zijn. Leeftijd
speelt geen rol, van jong tot oud, iedereen kan meedoen. Als je er
maar enthousiast en gepassioneerd mee bezig bent. Dit jaar is er
bijvoorbeeld een Parel die een plantenasiel heeft, daar kun je terecht met je plantje dat je niet wilt weggooien. Er zijn ook schilders, dichters, tekenaars, meubelmakers, muzikanten en ga zo
maar door.
Wie ook meedoet, is de voormalig coördinator van de Parels, Will
Snijders-Twilt. Zij heeft 11 jaar met heel veel enthousiasme, liefde
en tijd de Parels gecoördineerd, waar we haar hierbij alsnog van
harte voor willen bedanken. Deze keer doet zij mee als parel met
haar passie voor het maken van sieraden.

De nieuwe coördinator heet Anna Schilizzi. Haar willen we hierbij
verwelkomen en heel veel plezier en succes wensen samen met
de rest van het team.
Spannend
Zelf doe ik ook al een paar jaar mee. Het heeft even geduurd voor
ik die beslissing genomen had, want het is best spannend om je
werk openbaar te maken. Wat ook meespeelt, is dat door dagelijkse drukte de tijd en rust soms ontbreken om bezig te zijn met
je hobby. Maar ik kan u vertellen dat als je eenmaal op dreef
bent, je er steeds meer zin in krijgt. Bij mij werkt een deadline
heel goed, die geeft me de stimulans en genoeg inspiratie om
lekker aan de gang te kunnen zonder dat ik me laat storen. Mijn
passie is te herkennen aan in de basis strakke zwart-witte tekeningen van dieren, ingevuld met tekeningen die weer heel vloeiend en natuurlijk zijn. Verder is het ook een enorm leuke manier
van verbinding met je buurt, je leert mensen, die je misschien al
kent van gezicht, weer op een andere manier kennen.
Er zijn al veel leuke aanmeldingen binnen, maar er zijn ongetwijfeld veel meer pareltjes in Bezuidenhout. Hoe meer hoe beter
want hoe leuker de route voor de bezoekers wordt. Dus wil je
meedoen dan kun je je nog aanmelden tot 30 april, bij
parels@bezuidenhout.nl. Als je zelf niet de ruimte hebt om je
werk tentoon te stellen, of je het niet prettig vindt om dat in je
eigen omgeving te doen, dan worden de mogelijkheden bekeken
om elders je passie te delen, zoals in het buurtcentrum.
Wil je meer informatie en blijf je graag op de hoogte van de Parels dan kun je terecht op de volgende sites:
www.parelsvanbezuidenhout.nl
https://www.facebook.com/ParelsvanBzh

Bezuidenhout nieuws APRIL 2021

11

Stichting
Wijkberaad Bezuidenhout
Bewonersvergadering 2021
Dit jaar op 31 mei. De plaats is i.v.m. de Corona
maatregelen nog nader te bepalen.

Wilt u erbij zijn, meld u dan aan via
wijkberaad@bezuidenhout.nl.

Het jaarverslag 2020 en agenda staan vanaf
17 mei online op Bezuidenhout.nl bij menu
bewoners/wijkberaad

Voor kleine reparaties kunt u
zonder afspraak terecht!

Maak nu een afspraak!

U bent van harte welkom bij ons in het bedrijf.

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

Bekende Bezuidenhouter

Voetbalinternational had bij VUC allerleukste tijd
Hij werd al jong landskampioen met Ajax. Speelde op het hoogste niveau in Italië en Frankrijk. Werd als verloren zoon binnengehaald bij ADO Den Haag, de club waar hij het eerste deel van zijn jeugdopleiding genoot.
Toch bewaart Ricardo Kishna de beste herinneringen aan zijn vroegste voetbaljaren bij VUC.

Tekst: Roeland Gelink, Foto: Laurens Lindhout/ADO Den Haag

De terugkeer van Ricardo Kishna bij ADO Den Haag vorig
jaar, bracht voor de al jong als prof doorgebroken linksbuiten (nu 26) een verrassend weerzien met de plek waar zijn
voetbalcarrière begon. "Ik wilde in de zomer met vrienden
voetballen en waar kan je dat nu beter doen dan op een
oude vertrouwde plek: het VUC-terrein." Tot zijn verbazing
bleek de club voor oud-leden geen uitzondering te maken,
ook al zijn ze topvoetballers geworden. "We werden gewoon van het veld gegooid!"
Balverliefd
Kishna's jeugd in Bezuidenhout stond al vroeg in het teken
van de bal. Opgroeiend aan de Van Lansbergestraat was Ricardo net 5 toen zijn vader hem aanmeldde voor een proeftraining bij de club waar hij zelf had gespeeld, VUC. "Ik was
altijd al met een bal bezig: thuis, op straat, op school." De

eerste kennismaking met het echte voetbal herinnert hij
zich nog als de dag van gisteren. "Dat was onder Carlos
Koswal, die nog met mijn vader had gespeeld." Die eerste
training smaakte voor beide partijen direct naar meer.
"Zonder dat ik het idee had dat daar iets groots uit zou
kunnen groeien."
Niet alleen bij VUC liet Kishna geen mogelijkheid voorbijgaan om aan zijn voetbalvaardigheden te schaven. "We
voetbalden op het pleintje bij Knabbel & Babbel, op het
Spaarwaterveld, het Vlaskamp, eigenlijk overal. Als we
zwemles hadden gehad in Overbosch, gingen we direct
naar de overkant om nog een uur te voetballen." Waar het
uiteindelijk niet van zou komen, was schitteren in het
schoolvoetbalteam van de Van Hoogstratenschool. "Wat ik
me wel kan herinneren, waren de sportdagen op het Spaarwaterveld. Daar keek ik het hele jaar naar uit."
Knop om
Was voetbal bij VUC voor Kishna vooral plezier, toen ADO
Den Haag zich meldde, werd het een serieuzere bezigheid.
Met de overgang naar het Zuiderpark had hij het aanvankelijk moeilijk. "Ik was gehecht aan mijn vrienden bij VUC,
had daar een leuke trainer, mijn vader was leider." Toen hij
besefte dat hij in het voetballen sportcarrière kon maken,
zette Kishna echter een knop om. "Ik werd doorgeschoven
naar een hogere leeftijdscategorie. Toen realiseerde ik me
dat ik wat goed deed en dat wilde ik blijven volhouden."
Op zijn 13de aangetrokken door Ajax, schopte Kishna het
onder meer tot nationale jeugdelftallen, Jong Oranje, een
landskampioenschap met de Amsterdammers en een lucratieve transfer naar Lazio Roma. Knieblessures hielden
hem daarna lang aan de kant, maar dit seizoen vierde hij
na 1168 voetballoze dagen zijn rentree bij ADO Den Haag.
"Ik heb vaak genoeg gedacht: waar doe ik het voor? Maar ik
ben blijven vechten."
Dat doorzettingsvermogen bracht hem ook weer terug in
de wijk waar hij met voetballen begon. "Ik heb nog steeds
vrienden die in de Theresiastraat wonen en ken daar ook
alle tentjes: de Surinees, de Appie's, Harput om shoarma te
halen." Dat hij bij VUC niet direct een warm onthaal kreeg,
doet niets af aan zijn goede jeugdherinneringen. "Bij VUC
heb ik als onschuldig jochie de allerleukste tijd gehad. Als
er eens een wedstrijd was afgelast, zat ik huilend thuis."
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Theresiastraat 84
2593 AR Den Haag
Shellac verwĳderen

Ingang Dokkoonspa

Manicure

Openingstijden: di t/m zat

Manicure met lakken

10.00 tot 19.00 uur

Pedicure

T +31 627 181 289

Spa pedicure

F Songkran Thai Spa Pedicure

Traiteurslagerij Ammerlaan
BEKIJK ONS UITGEBREIDE
ASSORTIMENT OP ONZE WEBSITE
WWW.SLAGERIJAMMERLAAN.NL
Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR Den Haag

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

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

Toon je talent als
Parel van Bezuidenhout
op 11 september
Heb jij een bijzondere hobby, verzameling of passie en
vind je het leuk om die te delen met de inwoners van

Restaurant, Afhaal, Catering

Geniet van de echte smaak
van de indonesische keuken

Bezuidenhout? Doe dan mee aan de Parelroute en ont-

Tarwekamp 11 - 2592 XG Den Haag

moet én verras je wijkgenoten. Meld je aan voor 30 april

T 070 3479169 - E Mekar-sari@outlook.com - W ww.mekarsari.nl

a.s. bij het Parelteam via e-mail parels@bezuidenhout.nl

Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Parels

www.parelsvanbezuidenhout.nl

van... Bezuidenhout

Profvoetballer en fysiotherapeut

De mens staat centraal bij Edwin Purvis
“Ik woonde vroeger in Wassenaar en speelde in de jeugd bij Blauw Zwart. Nadat ik voor het eerst bij de fysiotherapeut was geweest voor een blessurebehandeling, was het voor mij duidelijk: ik wilde fysiotherapeut
worden”.

Tekst: Marijn Smit, Foto: Koen de Lange

“Niet veel later kwam ik te voetballen bij FC Den Haag, nu
ADO Den Haag. Mijn trainer was tevens fysiotherapeut en
bij hem heb ik gezien dat mijn twee passies, voetbal en fysiotherapie, goed te combineren zijn. Sindsdien heb ik niet
anders gedaan.”
“Tijdens mijn loopbaan als voetballer kwam ik in Bezuidenhout te wonen, in de Joan Maetsuyckerstraat. In die periode heb ik ook mijn opleiding tot fysiotherapeut voltooid.
Na mijn profcarrière ben ik nog een tijdlang fysiotherapeut
bij ADO Den Haag gebleven, ik combineerde dat met mijn
praktijk hier aan de Bezuidenhoutseweg. Dat waren lange
dagen. Maar ik deed het met plezier.”
“Dit pand is gekocht door meneer Stoop, indertijd de voorzitter van ADO Den Haag. Ik kon het van hem huren om
mijn eigen praktijk te beginnen. Dat is nu dertig jaar geleden. Inmiddels is het pand mijn eigendom. Het is een
prachtig gebouw op een prima locatie. Ministeries en verschillende bedrijven zitten om de hoek, dat leverde meteen
klanten op. En ik wilde mensen ook goed kunnen ontvangen. Dan heb je gewoon ruimte nodig.”
Fitness
“Wij hadden vanaf het allereerste moment ook fitnessapparatuur beschikbaar voor het herstel van onze patiënten.
Dat is nu bijna standaard maar dat was vroeger niet zo. Op
ruimte werd nogal eens bezuinigd, een kamer en een tafel,
daar moest je het mee doen. Zo zijn wij dus niet begonnen.”
“In het begin werkte ik hier met één collega, nu werken we
met z’n vijven. Ieder heeft zijn specialiteit. Ik behandel zelf
volgens zowel westerse als ook de meer oosterse benadering. Mijn uitgangspunt is dat de mens centraal staat, niet
de klacht. Je behandeltechniek kan nog zo goed zijn, als je
vergeet dat er een mens met een heel verhaal achter die
klacht zit dan werkt het niet. Je moet een goede relatie
met de patiënt hebben. Daar hoort bij dat mensen zich hier
goed ontvangen voelen. Er zijn veel patiënten die voorafgaand aan een operatie hier oefenen en dan door gaan
naar mijn collega’s of mij. Dat werkt prima.”

werken op vrijdag kan overslaan. En als dat lukt, dan de
woensdagmiddag. Daarna misschien de maandag.”
“Of ik het werk niet zal missen? Ik heb de afgelopen 30 jaar
hard gewerkt, maar daarbuiten is er genoeg te doen en te
ontdekken. Het profvoetbal heeft me een versleten heup
opgeleverd dus qua sporten en bewegen zijn er grenzen.
Maar golfen en wandelen met de hond gaan prima. We
hebben ook een huis in Frankrijk, richting het zuiden. Daar
wil ik graag meer tijd besteden, ook om de omgeving te
ontdekken. En er staat hier een mooie praktijk die door kan,
ook als ik er niet ben.”

“Er is veel werk in de praktijk maar ik wil het wel langzaam
aan wat rustiger aan gaan doen. Ik ga eerst kijken of ik het
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Afscheid van Lia van den Broek als
Na 12 jaar herdenken stopt Lia met het voorzitterschap van Stichting 3 maart ‘45. Bij de herdenking
op 3 maart jl. vervulde zij deze functie voor de laatste keer. Hoe kijkt zij terug op deze periode?

Tekst: Paul van Riel, Foto’s: Koen de Lange

Lia groeide op in Hilvarenbeek (Brabant) en ging later studeren en wonen in Wageningen. In 1995 kwam ze samen
met haar man te wonen in het Bezuidenhout. Ze voelde al
snel de behoefte de wijk beter te leren kennen. Als ze door
de wijk liep en de mengeling van oude en nieuwe gebouwen zag, vroeg ze zich af wat het verhaal hier achter zat.
Ze koos ervoor om vrijwilligerswerk te gaan doen: “Zo word
je meer onderdeel van de wijk en help je die ook verder uit
te bouwen”. Ze reageerde op een advertentie voor nieuwe
redactieleden in het wijkblad (dat toen Bezuidenhout Koerier heette) en hoorde zo veel over allerlei nieuwtjes in de
wijk. Door de doop van haar zonen kwam ze in contact met
de pastoor van de parochie St. Liduina, waar ze samen met
haar gezin onderdeel van de kerkgemeenschap werd en
acht jaar hielp bij het kerkblad. In de pr-commissie vroeg
Jeanette Doll (de eerste voorzitter van Stichting 3 maart
’45) haar om penningmeester te worden. In 2015 werd ze
voorzitter en nu na twaalf jaar is het voor haar tijd om het
stokje door te geven.
Lia is een heel actieve vrouw met een groot sociaal hart; ze
heeft inmiddels 25 jaar vrijwilligerswerk in Bezuidenhout
gedaan. Toen haar zonen opgroeiden en gingen sporten,
zette ze zich in voor de voetbalvereniging VUC, waar ze
jeugdvoorzitter onderbouw was en tien jaar lang schoolvoetbaltoernooien organiseerde voor kinderen van de basisscholen uit de wijk en ver daarbuiten. Ook heeft ze in
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2017 met enkele wijkbewoners en het wijkberaad ‘Muziek
in Bezuidenhout’ opgezet, de concerten op het Spaarwaterveld.
Het was dit jaar door de coronacrisis een herdenking van
het bombardement met een andere opzet. Kun je daar iets
over vertellen?
“De herdenking vond dit keer zonder publiek plaats, maar
was wel online te volgen. Zo was er een herdenkingsdienst
van de Bezuidenhoutse kerken te volgen op het digitale kanaal van de Christus Triumfatorkerk. Van de kranslegging
bij het monument op de Juliana van Stolberglaan werd een
rapportage gemaakt (te zien op
bezuidenhout.nl/3maart45). Op 3 maart zelf was er een online ontmoeting waarin mensen vanuit hun ‘digitale huiskamer’ met elkaar in gesprek konden gaan en
herinneringen delen. Zo was daar de 86-jarige Gerard van
Alkemade aan het woord die het bombardement als jongetje van 11 jaar meemaakte. Ook oud-wijkbewoner Roel van
Duin leverde een ontroerende bijdrage. En wethouder Saskia Bruines ging in gesprek over de toekomst van het herdenken. Door de online ontmoeting konden nu ook
mensen uit het buitenland, uit Canada en Duitsland, deelnemen. Maar natuurlijk voelde de herdenking in stilte minder samen, zoals dat vorig jaar wel zo was toen we met
jong en oud rond het monument stonden”.

voorzitter van Stichting 3 maart ‘45
“Ook hebben we jongeren van alle scholen in de wijk meer
betrokken bij de wijkgeschiedenis via de verhalen van ooggetuigen, georganiseerd samen met de bibliotheek. Leerlingen hebben vorig jaar naambordjes gemaakt van de 530
slachtoffers, die we nu ook bij het monument hebben gezet.
En studenten van Inholland denken met de stichting mee
over de toekomst van herdenken en deze te koppelen aan
andere historische verhalen van de wijk”.
“Vanaf 2018 doen ook ooggetuigen actief mee met toespraken en kranslegging. Hun verhalen hebben in al die jaren de
meeste indruk op me gemaakt. De herinnering aan het
bombardement is nog steeds levend in de wijk. Mensen, ook
van buiten de stad, gaan op zoek naar de verhalen van hun
grootouders, lopen de wandelroute. Er komen steeds meer
verhalen los”.
“Ook zijn we met de gemeente in overleg over een nieuwe
plek voor het monument ‘Menselijke vergissing’ dat nu bij
SoZa staat. Vanwege de geplande nieuwbouw moet het
daar weg. Eén van de opties is op de Koningin Marialaan,
dichtbij het Haagse Bos, omdat het monument verwijst
naar de locatie waar de bommen hadden moeten vallen, op
de V2-raketinstallaties in het bos”.
Waarom heb je besloten te stoppen als voorzitter en wat
zijn je plannen?
Je was 12 jaar lang actief in de Stichting, is er in die tijd
veel gedaan en veranderd?
“De Stichting richtte zich bij mijn start vooral op de herdenking zelf. Als nieuwkomer in de wijk kende ik het verhaal
van 3 maart 1945 niet; ik heb me vooral ingezet om het verhaal op straat en in de wijk zichtbaar te maken. Dit is bijvoorbeeld gedaan met de fotoborden van de wandelroute
en de website bb45.nl, die we samen met wijkbewoners
hebben gemaakt”.

“Na 12 jaar is het tijd voor nieuwe mensen met nieuwe
ideeën. Het is zo’n mooie wijk met zoveel initiatieven. Ik
nodig iedereen uit om zich actief in te zetten voor de wijk.
Zo krijg je ook meer verdieping in waar je woont en met wie
je samen het Bezuidenhout vormt. Het is voor mij een moment om terug te kijken op 25 jaar vrijwilligerswerk, ga even
nog niet actief op zoek naar een nieuwe invulling, maar ik
blijf in de wijk. Ik ga thuis het archief ordenen en overdragen en zie dan wel wat op mijn pad komt. Het is voor mij
niet zo gemakkelijk (haha) om ‘niets’ te doen, ik kom van de
boerderij en daar was het parool: handen uit de mouwen”.

Bij de herdenking op 3 maart 2021 werd het eerste
exemplaar van het herinneringsboek ‘Een bombardement om nooit te vergeten’ overhandigd aan burgemeester Jan van Zanen. De verhalen en gebeurtenissen
rond 75 jaar herdenken van 3 maart 1945 en in het bijzonder de 25 jaar van het werk van Stichting 3 maart
’45 zijn hier in woord en foto’s vastgelegd.
Het is een uitgave van de stichting, die hiervoor samenwerkte met auteur Frans Holtkamp, theoloog en oudpabodocent, en Roeland Gelink, journalist van
Bezuidenhout Nieuws. Het boek is voor 15 euro te koop.
De verkoop verloopt via de stichting. Stuur daarvoor
een mail naar: 3maart45@gmail.com. Later in het jaar
worden ook verkooppunten in de wijk bekend gemaakt.
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Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
In het bruisende Bezuidenhout houden diverse werkgroepen zich
bezig met ontwikkeling van en gebeurtenissen in de wijk.
Vanwege de verwachte snelle groei van de wijk met zo’n 20.000
nieuwe extra buurmensen, komen er veel vragen op de bewoners
af. Thema´s zijn bijvoorbeeld fijnstof, grondwateroverlast,
verkamering, onderwijsmogelijkheden en speelplaatsen voor de
jeugd. Of bezonningsproblemen als gevolg van hoge nieuwbouw.
Voor Bezuidenhout Midden is het Wijkberaad op zoek naar
vrijwilligers voor

Werkgroep Bezuidenhout Midden,
die hun schouders onder de wijk willen zetten zodat de wijk nu en
in de toekomst fijn is om te wonen en werken.
De werkgroep vertegenwoordigt de bewoners van BezuidenhoutMidden. Samen met het ervaren team van Wijkberaad Bezuidenhout brengen we bijvoorbeeld gevraagd en ongevraagd advies uit
aan plannenmakers, ondernemers en (ambtenaren en raadsleden
van) de gemeente Den Haag. Ook zet de werkgroep zich naar behoefte in om de onderlinge contacten binnen de wijk te bevorderen en kan zij zelf activiteiten organiseren specifiek gericht op
Midden. Heb jij oog en oren voor de wijk? Vind je het leuk om een
zichtbare bijdrage te leveren aan Bezuidenhout (Midden)? Neem
dan snel contact op met het Wijkberaad Bezuidenhout, Erik Bolks
06-11312992 of wijkberaad@bezuidenhout.nl

Bedrijvenrubriek

In Bolivia besloot Eric Beek zelf koffie te importeren
Sinds ruim een half jaar heeft de Theresiastraat er
een koffiezaak bij; de liefhebbers hebben Illimani
meteen ontdekt.

Tekst: Esther Nijhoff, Foto: Koen de Lange

nog steeds bekend bij biologische winkels. Er hangt een
lichtbak in de zaak waarop het oude logo te zien is, want
inmiddels is Illimani te herkennen aan een ander beeldmerk.
Zonnegod
Het mannetje met de kop koffie staat bekend als Chasqui,
de Zonnegod. Deze staat bij de Zonnepoort van de stad
Tiwanaku. Chasqui betekent zoiets als de boodschapper
voor de Inca’s.
De boodschap die Eric vooral wil uitdragen, is duurzaamheid. De koffie heeft sinds 1997 het EKO-keurmerk. Biologisch was toen nog iets stoffigs, maar vandaag de dag is
Illimani bij elke biologische winkel verkrijgbaar. De meeste
producten zijn biologisch en de bekers en deksels voor de
coffee-to-go zijn ook biologisch afbreekbaar. Om die duurzaamheid te stimuleren, zal Eric je belonen als je met een
eigen pot komt.
Duurzaamheid is belangrijk, dat is bekend, maar weten en
toepassen zijn verschillende dingen. Eric weet van het
begin tot het eind alles van dit product: wie het maakt,
waarom het wel of geen slechte oogst is en bespreekt dit
rechtstreeks met de lokale boeren. Van de eerste oogst in
2006 bleef slechts 400 kg over, maar inmiddels komen er
containers met 20.000 kg ons land binnen.
De naam van de berg die te zien is vanaf de plantage, luidt
Yanaloma. Het betekent ‘donkere berg’ en komt van de Incataal Quechua. Illimani is ook een berg en die naam komt
van de Aymara-indianen die op de hoogvlakte van Bolivia
wonen. Illimani betekent broedplaats van de bergvalk.
Workshops
Het idee was eigenlijk om een plek te creëren waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten. Corona heeft roet in die plannen gegooid maar als dat voorbij is wil Eric ook workshops
gaan houden, waar je koffie kunt leren branden, koffie leert
zetten en proeven zoals wijn.

Eric en Gloria Beek, de eigenaren van Illimani.

Begin jaren ‘90 heeft de eigenaar Eric Beek zijn vrouw Gloria leren kennen in Bolivia waar Eric bezig was met zijn afstudeerproject Irrigatie Weg- en Waterbouw voor zijn
studie Tropische Cultuurtechniek. Al snel kwam het idee
om zelf koffie te importeren en daarmee de bevolking te
steunen.
Hij begon met 21 balen van 70 kg en nog 1 baal van 30 kg. In
de eerste maand kon hij de koffie vooral kwijt aan vrienden
en familie, maar daar red je het natuurlijk niet mee. Vooral
ook omdat koffie in die tijd niet hip was, het had een muf
imago.
Het logo voor de verpakkingen is gemaakt door een vriend
van Eric die aan de Rietveld Academie studeerde. Dit logo is

Maar eerst legt Eric Beek zich toe op de productie van
vegan koffie! Wat is er nou niet vegan aan koffie? Het
wordt geplant naast de plantage waar de niet-vegan koffie
wordt geproduceerd. Om deze koffie vegan te maken, is er
geen koeienmest gebruikt maar plantaardige mest en biologisch gecertificeerde kalk. En dat proef je.
Dezer dagen zal ook Tanzaniaanse Barrique beschikbaar
zijn. Deze koffie zit in eikenhouten vaten waar rode wijn in
heeft gezeten en wordt iedere dag met de hand gerold. Eric
en Gloria kunnen veel verhalen vertellen over koffie en
staan open voor nieuwe ideeën. Eric heeft het plan een
strippenkaart te maken zodat je kunt sparen voor een gratis kop koffie. Lust je geen koffie, dan neem je een kopje
thee met een heerlijk chocolaatje: genieten!
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Nu
winkelen
op afspraak

Douglas Den Haag Theresiastraat
Bel ons op (070) 2054652
of mail naar:
store420-DenHaag@douglas.nl

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
In het bruisende Bezuidenhout houden diverse
werkgroepen zich bezig met de ontwikkeling van de wijk.
Op de maandelijkse agenda van de werkgroep Mobiliteit
staan zaken als parkeren van (elektrische) auto's en
fietsen, gevaarlijke verkeerspunten, openbaar vervoer,
verkeer rondom scholen, en ook de komst van 20.000
nieuwe wijkbewoners.
Graag breiden we deze werkgroep uit met een aantal
nieuwe en enthousiaste

Vrijwilligers,
die enige ervaring hebben met de mobiliteitsvraagstukken
of bereid zijn zich hierin te verdiepen.
Samen met een ervaren team brengen we gevraagd en
ongevraagd, goed onderbouwde adviezen, waar mogelijk
voorzien van concrete, uitvoerbare voorstellen uit aan het
Wijkberaad Bezuidenhout en (ambtenaren en
raadsleden van) de gemeente Den Haag.
Vind je het leuk om een zichtbare bijdrage te leveren aan
de wijk? Neem dan snel contact op met het Wijkberaad
Bezuidenhout, Erik Bolks 06-11312992 of
wijkberaad@bezuidenhout.nl

Trouwe bezorger Jonathan stopt
In 2007 is Jonathan Meijer begonnen als bezorger van Bezuidenhout Nieuws. Nu, na 14 jaar, heeft hij besloten te
stoppen. Reden om hem hiervoor in het zonnetje te zetten, met een bloemetje, en een afscheidsinterview met
hem te houden.

Tekst: Elly Hoekstra, Foto: Els Smeets
Hoe ben je begonnen met het bezorgen van het blad?
“Als tiener bezorgde ik al kranten en folders. Ook ben ik
postbode op zaterdag geweest. Ik vind bezorgen een leuke
bijbaan omdat je buiten bent en je vrijheid hebt. Een goede
vriendin van mij, Celine Timmermans die het Bezuidenhout
Nieuws heeft opgericht, vroeg of ik het blad wilde bezorgen. Het was niet zo vaak en het leverde een leuke bijverdienste tijdens mijn studie op. Ik heb altijd in Mariahoeve

gewoond en toen ik een tijdje in Gouda woonde, kwam ik
zelfs tussendoor terug om het blad te bezorgen.’’
Kun je wat meer vertellen over het bezorgen?
“Sowieso wachtte ik af tot het mooi weer was, het moet
wel een beetje leuk blijven! Vroeger kreeg ik de dozen met
Vervolg op pagina 23

Jonathan Meijer,
van krantenjongen tot filmproducent.
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moment was die hond weg. Ik weet nog precies
waar het adres is.”

de bladen thuisbezorgd door Harold Thijsen (verantwoordelijk voor distributie). Ik vond dat altijd erg
fijn. Later stonden de dozen in zijn tuin of werden
dozen alvast in een portiek gezet. Dat scheelde mij
slepen met zware dozen. Nu staan de dozen centraal op het Spaarwaterveld waar ik de bladen ophaal.”
“Mijn wijk was het stuk van de Laan van Nieuw
Oost Indië tot aan het Centraal Station. Het bezorgen in portieken vond ik echt zwaar, je moet telkens
alle trappen op en af. Ik vond het altijd leuk pauze te
houden in de Theresiastraat, een haring halen en
lekker zitten. Ik maakte er altijd een uitje van, het
was een soort hobby. Vooral in de lente en de zomer
was het leuk, met al die ambtenaren die dan in
groepjes voorbijkwamen. De mooiste seizoenen om
te bezorgen waren de lente, vanwege alle bloesem
voelde het bijna als vakantie, en natuurlijk de kerst.
Dan keek je zo bij mensen naar binnen en zag je al
die kerstverlichting.”
Hoe was het contact met mensen bij wie je bezorgde?
“Na verloop van tijd kwamen mensen wel naar me
toe en waren heel blij als het krantje kwam. Ze
keken er echt naar uit. Zelfs mensen met een neenee-sticker op de deur wilden heel graag het krantje
hebben. Ik ben niet door honden achternagezeten,
maar er was wel een adres waar de hond het blad
direct aan snippers scheurde. Als je de krant net
door de brievenbus stak, trok de hond hem zowat
uit je handen en ging er als een dolle mee aan de
slag. Dat is tien jaar zo gegaan en op een gegeven

“Ik maak YouTube-filmpjes over investeren en
crypto currency, onderwerpen uit ‘de grote wereld’.
Soms komen mensen speciaal naar buiten om te
zeggen dat ze me daarvan herkennen. Ik vind het
een grappig contrast dat ik in mijn eigen bubbel in
het ‘kleine wereldje’ voor de hobby het krantje rondbreng en mensen mij dan van die YouTubefilmpjes over ‘de grote wereld’ herkennen.”
“Ik vind het leuk om te zien hoe het krantje in de
loop der tijd van enkele gestencilde pagina’s zwartwit is uitgegroeid naar een glossy magazine. Dit
jaar hebben we voor het eerst fooitjes gelopen aan
het eind van het jaar. Het viel me toen wel op dat
sommige mensen helemaal niet wisten dat ze het
krantje ontvingen. Aan de bekendheid zou daarom
nog best wat gedaan kunnen worden. Maar het verloop in Bezuidenhout is natuurlijk ook groot.”
En waarom stop je met bezorgen?
Ik maakte altijd al filmpjes over reizen. Sinds twee
jaar maak ik informatieve filmpjes over investeren
en de cryptowereld en geef ik cursussen. Omdat dit
nu meer tijd vergt, moet ik het bezorgen te veel
gaan inplannen. Ik heb het 14 jaar gedaan en word
bijna 40, dan is het ook wel een mooi moment voor
een jong iemand om dit over te nemen. En daarnaast wil ik mijn plek graag vrijmaken voor iemand
die wat extra geld kan gebruiken met een leuk bijbaantje. Nu ik er zo over vertel, zal ik het bezorgen
wel een beetje missen hoor. Maar als ik dan denk
aan de druk om het naast mijn huidige werk in te
plannen, is het goed om te stoppen.”

EXPOSITIE
In de Bezuidenhut op het Spaarwaterveld exposeert Carel Wiemers, schrijver van historische verhalen over onder andere de mensen achter de
straatnamenbordjes, dertig door hem vervaardigde pentekeningen van historische gebouwen,
huizen en andere objecten die ooit Bezuidenhout
sierden. Met een aan de balie verkrijgbare handleiding kan de bezoeker in het kort kennis nemen
van de de geschiedenis van de afgebeelde objecten. De expositie is dagelijks te bezoeken vanaf het
middaguur, i.v.m. de corona alleen op afspraak.
Telefoonnummer 06-24766881 (Robert Boer).

De grens tussen Den Haag en Voorburg, gezien vanaf
de Laan van Nieuw Oost Indie. Rechts het tolhuis.
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Bezuidenhout-West Nieuws

Vitaal ouder worden
Van diverse kanten worden ouderen gestimuleerd om
zoveel mogelijk te blijven bewegen. Ditmaal aandacht
voor twee initiatieven:

De organisatie ‘Sportief Plus’ heeft beweegcoaches, die senioren (65+) helpen spierkracht en conditie te verstevigen zodat
de balans verbetert en het zelfvertrouwen toeneemt. Dit project heet ‘Functioneel Trainen voor Ouderen’ (FTO), waarbij het
er dus om gaat dat elk individu persoonlijk begeleid wordt om
zo goed mogelijk in het dagelijks leven te functioneren. FTO is
onderdeel van het Gemeenteproject ‘Den Haag Blijft Staan’ en
wordt in verschillende stadsdelen van Den Haag op tientallen
locaties uitgevoerd. Het gaat uiteindelijk om ‘vitaal ouder worden en gezond en veerkrachtig in het leven staan!’, aldus de
projectmanager van Sportief Plus. FTO wordt vier keer gedurende een uur bij u thuis - binnen of buiten - aangeboden (kosten 50 euro voor 4 uur, 25 euro met een Ooievaarspas).
Daarnaast komt er de mogelijkheid voor een training (1 x per
week, 12 weken) in groepsverband, vooral gericht op het voorkomen van vallen.

Neem voor meer informatie contact op met Axel Quist, Projectmanager Sportief Plus:
a.quist@sportiefplus.nl, 0653609956, www.sportiefplus.nl
Als tweede initiatief kan genoemd worden: Vitality Club, een
gratis beweegcoaching. U kunt de week goed beginnen met
een uurtje wandelen en bewegen met buurtsportcoach Casy:
elke maandag van 10.30-11.30 uur. De leeftijd van de doelgroep
ligt tussen 50 en 80 jaar en er is aandacht voor ieders persoonlijke mogelijkheden. Verzamelen op het Jan van Riebeekplein
90. Vooraf aanmelden bij buurtsportcoach Casy via 06 226 20
442 of casy@buurtsportcoachdenhaag.nl

Casablanca, de tango en Bezuidenhout-West

Tekst: Jos Spijkers

In de serie over het internationale karakter van Bezuidenhout-West ditmaal
aandacht voor Avi Avital. Avi is een wereldreiziger, die in 1951 in Casablanca geboren werd in een Joods-Marokkaans gezin. Toen Avi drie jaar oud was, verhuisden zijn ouders naar de nieuwe staat Israël. Daar moest toen in eerste instantie
in armoede en met hard werken een nieuw bestaan opgebouwd worden.

Avi was van kleins af aan actief in het
volksdansen. Hij zat in een groep die regelmatig ook optredens verzorgde. Bij toeval
kreeg hij op een gegeven moment geluidsbandjes uit Zuid-Amerika in handen met
salsa- en tangomuziek. Ook de hierbij horende dansen heeft hij zich in de loop van
de tijd eigen gemaakt.
Na een marine-opleiding is Avi op wereldreis gegaan en zo kwam hij ook in Nederland terecht. Hij heeft hier een leven
opgebouwd, twee dochters zien opgroeien, zijn geld verdienend in diverse beroepen, van loodgieter tot opticien.
Tango
De tango heeft hem in de loop der tijd helemaal gegrepen: de muziekstijl, de melancholie, de harmonie tussen de
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danspartners. “Het is met tango als met
wijn: hoe ouder hoe beter. Langzaam en in
balans proberen de ultieme dans uit te
voeren, daar kan een tangodanser het hele
leven op wachten”. In de tango vindt hij
contact, warmte, geborgenheid terug.
Een nieuwe partner bracht hem de laatste
jaren in Bezuidenhout-West, alwaar hij
vóór Corona ook wekelijks tango-lessen
verzorgd heeft in het Wijkcentrum. Corona
valt hem zwaar. Het betekent voor Avi dat
hij voor het eerst in zijn leven een jaar
lang niet gedanst heeft, zelfs niet één keer
in de week. Of hij na Corona weer tangolessen zal geven? Hij weet het nog niet.
Voor tango is de nieuwe wijkhuiskamer,
hoe mooi ook, wellicht minder geschikt,
met de grote tafel en de nieuwe vloer….

Bezuidenhout-West Nieuws

Nieuws vanuit het Wijkcentrum
Er komt een nieuw spreekuur voor Bezuidenhout-West in het wijkcentrum op maandagmiddag tussen 16.00
en 17.00 uur: stel hier uw vragen aan de wijkvereniging Bezuidenhout West, Haag Wonen, de wijkagent en
het serviceplein. Omdat corona nog onder ons is, maakt u een afspraak op 070-205 25 50. U kunt bij dit
spreekuur ook terecht voor vragen over computer- of smartphone- gebruik. Er is o.a. een overzicht van instanties, die (soms gratis) ondersteuning bieden.

Het jongerenwerk mag doorgaan met activiteiten;
het programma vindt u op de facebook-pagina
van het wijkcentrum en op het raam van het WDC.
Wilt u zelf een activiteit organiseren? Denkt u aan
bloemschikken, mozaïeken, breien, biljarten, kaarten, schaken of een games toernooi? Wilt u iets or-

ganiseren voor het welzijn van uw medewijkbewoners? Neem dan contact op met het Wijkcentrum (070-205 25 50) en vraag naar Helen Baun
(beheer), Jaap de Wit (opbouwwerk), Wyindra
Fortunati ( jeugdwerk) of Joannemie van Dijk
(ouderenwerk).

Wijkhuiskamer in gebruik
Tekst: Johan Vogelaar, voorzitter Bezuidenhout-West
Ondanks corona heeft de wijkvereniging toch wat succesjes bij kunnen schrijven in de afgelopen tijd. Eén van
de mijlpalen was de oplevering van de zo gewenste wijkhuiskamer. Samen met een tiental enthousiaste
leden van de vereniging hebben we, ‘coronaproof’, op een mooie zaterdag al het nieuwe meubilair in elkaar
gezet en een plekje gegeven! Dit heeft een plaats gekregen tussen warme kleuren, tussen de nieuwe vloer en
het nieuwe plafond. Iedereen die hier een bijdrage aan heeft kunnen leveren: Bedankt! De huiskamer is hiermee echt van en voor ons allemaal.

Op straat word ik aangesproken door enthousiaste bewoners die de wijkhuiskamer willen betrekken en hier ideeën
voor hebben. Zo is er een voorstel gedaan voor een pick-up
om platen (uit de oude doos) te kunnen draaien en gaan we
kijken of we ook nog de eerder aangeschafte digitale piano
in de huiskamer kunnen plaatsen! Op dit moment is het
Wijk- en Dienstencentrum alleen toegankelijk voor kwetsbare ouderen en jongeren, dus nog even geduld.
Voortuin
Daarnaast hebben we - samen met de Gemeente, Haag
Wonen, Voor Welzijn en Operatie Steenbreek/ Duurzaam
Den Haag - een voorbeeldtuin in de Jan van Riebeekstraat
kunnen realiseren. Dit project inspireert hopelijk de andere
bewoners. We hopen dat, met wat ondersteuning via een
gemeentesubsidie, meerdere tuinen volgen. Behalve dat
het een aantrekkelijke buitenruimte geeft voor bewoners
en passanten, wordt hiermee ook de verstening tegengegaan.
De twee enthousiaste Kunstverbinders hebben de wijk in 4
stukken opgedeeld (kunstverbind.nl/lopend buurtje). In de
eerste straten is inmiddels een doosje in de brievenbus gevallen. Via de website kunt u meedoen aan een leuke én
nuttige wijkactiviteit.

Ledenvergadering
Tenslotte willen we binnenkort een online ledenvergadering van onze wijkvereniging houden. Word daarom lid (ga
naar bzhw.nl) als je actief wil meepraten over de richting
die we met de wijk op zouden moeten gaan. En ik hoop van
harte dat iedereen in onze wijk lid wordt!!
Blijf gezond en let een beetje op elkaar.
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Straatnamen
De Rijcklof van Goensstraat is de laatste zijstraat van de Laan van Nieuw Oost-Indië - vanuit Voorburg gezien rechts
- vlak vóór de Bezuidenhoutseweg. Deze betrekkelijk korte woonstraat loopt uit op de Joan Maetsuyckerstraat. Halverwege de Rijcklof van Goensstraat ligt haaks daarop de Gerard van Reijnststraat, die uitkomt op de Bezuidenhoutseweg.

Rijcklof van Goens veroverde
Ceylon voor de VOC
Tekst en illustratie: Carel Wiemers

Zoals beschreven in het februarinummer van Bezuidenhout
Nieuws overleed Maetsuycker, gouverneur-generaal van Nederlands-Oost-Indië, op 14 januari 1678 tijdens de uitoefening van
zijn ambt. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) hoefde
niet lang te zoeken naar een opvolger van deze deskundige en
daadkrachtige bewindvoerder. Een van de beste medewerkers
die Maetsuycker tijdens zijn ambtsperiode had bijgestaan, was
Rijcklof Volckertsz. van Goens. Deze officier en staatsman, geboren op 24 juni 1619 in Rees bij het Duitse Kleef, was al op jonge
leeftijd in dienst getreden van de VOC. Hij maakte snel carrière
en voerde verschillende missies uit.

Als admiraal slaagde hij erin het eiland Ceylon in het Verre
Oosten te veroveren en was daarvan gouverneur van 1659
tot 1672. Ook behaalde hij een indrukwekkende overwinning op de Portugezen bij Goa in Voor-Indië. Terug in Batavia werd hij in 1675 benoemd tot Eerste Raad en
directeur-generaal van de compagnie. Na de dood van zijn
oude meester Joan Maetsuycker nam hij de bewindvoering
over Nederlands-Oost-Indië op zich. Hij bleef slechts een
paar jaar op deze post. In 1681 repatrieerde Van Goens naar
Nederland, waar hij kort daarop - 14 november 1682 - in
Amsterdam overleed.
Naast zijn veroveringsdaden en bestuurlijke taken wist Van
Goens nog tijd te vinden voor het schrijven van diverse
werken. ‘Vertoogh wegens den presenten staat van de Generale Nederlandse Geoctroyeerde Oostindische Compagnie’ (1655), ‘Corte beschrijvinghe van ‘t eylandt Java’ (1656)
en ‘Javaense ryse’ (1666) zijn enkele van de geschriften die
hij naliet.

Rijcklof van Goens (1619-1682) Gouverneur-generaal van Nederlands
Oost-Indië) van 1678 tot 1681

Maar de succesvolle zakenman wist geen prominente
plaats in de Nederlandse koloniale geschiedenis te veroveren. De meeste acties die hij ondernam liepen op weinig of
niets uit. Aan zijn in 1614 begonnen gouverneurschap
kwam binnen twee jaar een vroegtijdig einde. Reijnst overleed in 1615 in Djakarta aan de dysenterie.

Gerard Reijnst
Zoveel roem als Van Goens in de Nederlandse koloniën wist
te oogsten, zo weinig eer viel Gerard Reijnst ten deel. Deze
rijke koopman, geboren in 1568 in Amsterdam, was een van
de pioniers van de VOC . Sinds 1602 maakte Reijnst deel uit
van de club van bewindhebbers van de Amsterdams Compagnie. Uit zijn vermogen telde hij het voor die tijd enorme
bedrag van 12.000 gulden neer voor een aandeel in de VOC.
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TURKS RESTAURANT

DE KROON OP STOOMWERK

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

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

Duurzaam Bezuidenhout

Méér afval in het Haagse Bos
Lege blikjes, plastic zakjes, gebruikte mondkapjes en sigarettenpeuken: zwerfafval. We zien het liever niet op straat en
ook niet in het Haagse Bos. Maar een middagje opruimen maakte duidelijk dat er ook in Bezuidenhout heel wat vuil
door de wijk zwerft.

Tekst: Stichting Duurzaam Bezuidenhout, Foto: Valerie Kuypers
Goed voorbeeld doet volgen. De opbrengst van twee uur vuil verzamelen bij
zwembad Overbosch. Links Piet Taal en
rechts Bezuidenhouter Menno
Kreukniet.

Cijfers over hoeveel vuil er precies in Bezuidenhout rondzwerft,
zijn er niet. Op de meeste plekken ziet het er redelijk schoon uit.
Navraag bij de gemeente leert dat de veegploegen vooral op
woensdag, de dag waarop wijkbewoners hun vuil buiten kunnen
aanbieden, aan de bak moeten. Daarbij gaat het met name om
het vuil dat op straat terecht komt. De troep die in het groen belandt, blijft daar veelal liggen. Bijvoorbeeld bij de groenstrook aan
de Schenkkade, rondom het zwembad Overbosch en in de bosjes
bij sportvereniging VUC ligt veel vuil.
En hoe zit het met het zwerfafval in het Haagse Bos? Boswachter
Mark Kras vertelt dat sinds de coronapandemie meer mensen bij
gebrek aan andere uitstapjes het bos bezoeken en daarbij ook
meer afval achterlaten. Staatsbosbeheer huurt een professionele
partij in om dit afval op te ruimen. De kosten daarvan zijn fors,
ongeveer 30.000 euro per jaar. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers,
zoals de ‘Vuilraaptroep licht op groen en geel’, die regelmatig de
bezem door het bos haalt. Deze vrijwilligers doen dat doorgaans
in groepen, maar zijn nu, vanwege de coronaregels, beperkt in
hun mogelijkheden.
Bij het afval dat in het Haagse Bos wordt aangetroffen, gaat het
vaak om blikjes, flesjes en voedselverpakkingen. Het gaat dan om
restanten van een picknick die naast volle afvalbakken worden
achtergelaten of die mensen bij het weggaan over het hoofd zien.
Kras haalt wat dat betreft graag het motto van een beweging uit
het buitenland aan: leave nothing but footprints. In goed Nederlands: laat je afval niet achter in de afvalbak, maar neem het mee
naar huis en gooi het daar weg. Zo komt het zeker niet in het bos
terecht.
Goed voorbeeld
Goed voorbeeld doet volgen. Kras is dan ook blij met de mensen
die in actie komen en zelf aan de slag gaan om vuil op te rapen.
Zien opruimen kan anderen aanmoedigen hun eigen vuil op te

ruimen. Wat dat betreft ziet de boswachter veel goede wil bij
mensen om het schoon te houden. En niet alleen in het Haagse
Bos. Ook op andere plekken groeit de interesse om zwerfafval te
bestrijden. Op de website www.nederlandschoon.nl, waar burgers
kunnen aangeven waar ze regelmatig schoonmaken, hebben ook
heel wat Bezuidenhouters zich aangemeld.
Tijdens de Landelijke Opschoondag op 20 maart waren er meerdere schoonmaakacties in de buurt. Zo had Piet Taal, die geregeld
de groenstroken rond Vlaskamp schoonmaakt en daar ook een
aantal ORAC’s heeft geadopteerd, bewoners uit Mariahoeve en
Bezuidenhout opgetrommeld om samen de bosjes rond het parkeerterrein van zwembad Overbosch schoon te maken. De opbrengst na twee uur afval verzamelen: zeven vuilniszakken vol
met vooral snoep- en chocoladeverpakkingen en een flink aantal
lege blikjes energiedrank. Meest bijzondere vondst: een zakje van
het chipsmerk Smiths dat al twintig jaar niet meer in de handel
is. Een goed voorbeeld van hoe lang zwerfvuil in het milieu kan
blijven.

Wat kunt u zelf doen?
n Doe uw afval in een van de prullenbakken en gooi het dus
niet op de grond.
n Bied uw huisafval niet te vroeg op straat aan en doe het in
de periode dat meeuwen nesten bouwen en jongen
hebben in gele zakken. Meeuwen en ook andere vogels
pikken - op zoek naar voedsel - de gewone zakken
makkelijk kapot. Van 1 maart tot 1 september kunnen de
gele vuilniszakken gratis worden opgehaald bij het
stadsdeelkantoor aan de Loudonstraat 95.
n Meld zwerfafval via de gemeentewebsite, of de apps
BuitenBeter en Verbeterdebuurt.
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MONTAGEBEDRIJF

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

bezuidenhut Vrijwilligers gezocht
Theresiastraat 43 - 2593 AA Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl

Wilt u meewerken aan de
Bezuidenhut ga dan naar:
wijkberaad@bezuidenhout.nl

EXPATS

Theme of the month: Time for renewal
“I love spring anywhere, but if I could choose
I would always greet it in a garden.”

CRISTINA POPESCU

Short

~Ruth Stout
We’ve made it! We have gone through the cold, rainy and cloudy days
of winter and above all being in lockdown. Now spring is finally here. It
is time to come out of the hibernation mood and start to get energized by the sun!
Renewal is the perfect theme for this month, because universally,
spring is considered to be the time of cleansing, movement, growth.
Cleansing means out with the old to make space for the new. Cleansing can be applicable to our homes, diets and to our inner worlds, believes, habits. If you haven’t heard of Marie Kondo yet, she will be a
revelation. How she teaches people to spark joy while decluttering is
refreshing and genuine. There is a Netflix documentary available or several videos on YouTube. If you already heard about her, spring is the
best moment to review her content, she can put anybody in the
cleaning mood.
For the movement part, as we are still in lockdown this is the perfect
moment to pack a picnic basket and go out in nature. Living in the Netherlands nature seems to be much more accessible than in other
countries, while still living in a city. It is surprisingly how one can cycle
for 20 minutes to already be out of town and in nature. There are a few
cycling but also walking routes worth exploring, either starting from
our neighborhood or in a completely different part of the Netherlands.
Two recommended websites are the following:
https://www.anwb.nl/wandelen/wandelroutes/zoeken and
https://www.staatsbosbeheer.nl/routes. In here you can select your location, desired length in distance and time and the preferred environment to walk in such as forest, dunes, polders.

■ ■ ■ A scarecrow watches over the
newly sown flower field at the electricity
house on the Carel Reinierszkade. "There
was a blackbird right away, but now we
haven't seen a bird," says Maartje Henket, who took the lead with neighbor Miriam ten Horn to sow a wild flower mix
in a bare patch of land where bushes
used to stand.
Maartjes friend Niels van Scheppingen
made a wooden skeleton and covered it
with plastic bubbles and old clothes. Face
mask and sunglasses and the doll proved
daunting enough, not just for birds.
"Dogs are barking at it and some people
were scared to death when they walked
past it in the evening," Maartje noted.
"But now they're used to it."
■ ■ ■ In the Bezuidenhut on the Spaarwaterveld Carel Wiemers, author of historical stories and the people behind the
street signs, exhibits thirty pen drawings
made by him of historical buildings,
houses and other objects that once adorned Bezuidenhout.

With regards to growth, Spring should not only be associated with the
growth of nature but also our own. Review the daily habits, replace the
energy drainers with activities that spark joy which in turn will promote growth. If you are still struggling to better understand how you
can grow, there is a free online resource to help with this question:
https://www.16personalities.com
With a manual available at the desk, the
visitor can briefly take note of the history
of the objects depicted. The exhibition
can be visited daily from noon due to.m.
the corona only by appointment. Telephone number 06-24766881 (Robert
Boer). At the drawing: the former border
between The Hague and Voorburg at the
end of the Laan van Nieuw Oost Indie; on
the right the toll house.

Would you like to find out more about a specific topic from our
neighborhood? Please send us an email to
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Picture from https://www.staatsbosbeheer.nl/routes- Wandelroute

For more news check
www.bezuidenhout.nl

Boerenpad
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AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

Een fijn thuis
t
was nog
nooit
i zo
belangrijjk
Daarom introduceert Langezaal
NVM Makelaars iets nieuws. De
Zoekservice. Schrijf
j
Langezaal
g
je gratis in op onze web
bsite en
ontvang automatisch alss eerste
ons nieuwe aanbod in Regio
Den Haag. Zo ben jij er als
eerste bij als jouw droo
omhuis te
koop of te huur staat!

SCHENKKADE 209 , DEN HAA G

|

070 - 3
385 11 01

|

INFO@LANGEZAAL.NL

|

WWW.LANGEZ
ZAAL.NL

