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briedé
sinds 1895

Wij wensen iedereen
prettige feestdagen
en een goed 2022!

Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) Den Haag
t (070) 383 82 75 i www.briede.nl e info@briede.nl

De makelaar die bij u past!

LAAN VAN NIEUW OOST-INDIË 1
INFO@VANPAASCHEN.NL

2593 BH DEN HAAG

070 349 54 95
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Colofon
Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout. De krant verschijnt
vijf keer per jaar in een oplage van bijna
13.500 exemplaren. De volgende uitgave
van Bezuidenhout Nieuws, nr. 80, verschijnt in de week van 11-18 februari 2022.
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Cristina Popescu, Carel Wiemers

Inhoud
Op de cover
Net als vorig jaar lijkt corona roet in het eten te gooien. Toch doen de ondernemers in de Theresiastraat hun stinkende best om de winkelstraat in gezellige
sferen te brengen, met verlichting boven de straat en verschillende kerstvoorstellingen op het trottoir. Corona krijgt ons niet klein, is de motivatie van de
winkeliers en wij, de bewoners van Bezuidenhout, kunnen ze daarbij een
handje helpen door bij hun winkels onze kerstcadeaus te kopen.
Niet alleen in de Theresiastraat, in de hele wijk.

En verder onder meer:
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Vormgeving Leo Leeflang
Drukwerk
Grafia Multimedia, Pijnacker
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Politie over wat wel en niet mag met vuurwerk
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Volkstuinders kunnen voorlopig blijven
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ADO-topper Karel Bouwens begon in Bezuidenhout

Advertenties
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws?
Enkele voorbeelden:
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Full color
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Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gelden aantrekkelijke kortingen. De kosten
voor het opmaken van een advertentie
zijn € 12,50 per kwartier.
Zie voor alle mogelijkheden en tarieven
www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijkkrant’. Druk- en zetfouten 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.

Krant niet ontvangen,
laat het ons weten

16 Ontwikkelingen rond hoogbouw Soza
19 Danièle Knirim schildert met papier
21 Twaalf bomen met twaalf verhalen
27 Oranje-stammoeder Juliana van Stolberg
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KIOSK

Kwaliteit
wint
altijd!

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

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

100 jaar
Honderd jaar
We hebben er een honderdjarige bij in de wijk.
Mevrouw Boiten vierde deze gedenkwaardige verjaardag op zondag 14 november in het Wijk- en
Dienstencentrum. Tot haar verrassing kwam burgemeester Jan van Zanen langs om haar te feliciteren. En hij bracht natuurlijk een bloemetje mee.
(foto: Els Smeets)

Kerstroute naar de kribbe
De Christus Triumfatorkerk in Bezuidenhout organiseert woensdagmiddag 22 december een kerstroute door de wijk. In kleine
groepjes lopen we een route van ongeveer drie kwartier door de
wijk en zoeken we de personen uit het kerstverhaal. Geschikt voor
alle leeftijden: doe mee met je vriendjes, of samen met je ouders
of opa en oma. Je kunt starten tussen 14 en 15 uur, bij de Christus
Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan hoek Laan van NieuwOost-Indië. Na afloop is er voor iedereen iets lekkers te eten en te
drinken. Deelname is gratis. Graag aantal deelnemers aanmelden
bij: kerstroute@ctkerk.nl

Oproep oud-koorleden Christus Triumfatorkerk
In maart 2022 bestaat de Christus Triumfatorkerk 60 jaar. In deze periode heeft de kerk meerdere koren gekend, zoals Da Pacem en de Christiansingers. Ter voorbereiding van de feestelijkheden zijn we op zoek naar foto’s en informatie over die koren. Heeft u die, of kent u iemand
die ons zou kunnen helpen, stuur dan svp een mailtje aan CTK60jaar@ctkerk.nl

Speelveld
Spaarwaterveld
opgefrist
Het Spaarwaterveld is belangrijk voor kinderen en jongeren in de wijk. Daar kunnen
ze sporten, spelen en vriendjes maken.
De Van Hoogstratenschool, peuterschool
't Hoogstraatje en kinderopvang 2Samen
zitten in het gebouw dat aan het speelveld grenst. De Richard Krajicek
Foundation, ooit initiatiefnemer van dit

speelveld, is niet meer betrokken. Daarom
hebben de drie organisaties als brede
buurtschool de handen ineengeslagen en
onlangs de oude, vervaagde muurtekening vervangen door een nieuw fris geveldoek. Met een uitstraling die past bij het
groene speelveld.
(foto: Désirée Versteege).

Voor vragen:
Lucas Tijbosch,
directeur Van Hoogstratenschool
Tel: 070-3854972 , ltijbosch@scoh.nl
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Van Woerden
Tweewielers wenst u
prettige feestdagen

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

‘

Glasvezeldrama

BUURMAN JOHN

‘Heb jij ´t al?’ staat er op stoeptegels gespoten achter
een bushokje op het De Eerensplein. Wat zou ik al moeten hebben? Een wortel in de schoen die ik al heb gezet?
Een kerstboom? Een boosterprik? Niks van dat alles. KPN
was aan het spuiten in onze wijk om ‘nu glasvezel’, want
zo eindigt deze stoepreclame, aan de man te brengen.
Dat ‘al’ is lachwekkend. Het roept herinneringen op aan
mijn rijinstructeur, bij wie je het niet moest wagen om te
zeggen dat je de overstekende voetganger ‘al’ had gezien. “Al?! Al?! Al?!” begon hij vuur te spuwen. “Veel te
laat”, wilde hij maar zeggen.
Bij de glasvezel van KPN is niet eens sprake van ‘te laat’,
eerder van ‘nog lang niet’. De oranje sprietjes die maanden geleden werden aangelegd, werkten ze weken later
weg. Een kastje in mijn huis, waar al die glasvezels onderdak zouden vinden, zou snel volgen.
Maar nee, al blijven ze maar (aan)bellen, van KPN. Een
buurvrouw vertrouwde het niet meer toen er ineens een
KPN’er voor de deur stond die een afspraak met haar zou
hebben om dan eindelijk dat glasvezelkastje te plaatsen,
schreef ze op Nextdoor. Nabellen wees uit dat KPN niets
wist van een afspraak. Andere buurtbewoners spraken
van een ‘drama’ en een ‘zooitje’.

Bij mij stond er laatst onaangekondigd een man in de
kamer die naar mijn kastje wilde kijken. Geen verkoper
van glasvezel, meer een type uit het Putje Graven, Tentje
Zetten, Tukkie doen-tijdperk, al was hij daar dan weer te
jong voor. Geen kastje bij mij? Het was niet helemaal
goed gegaan met die sprietjes en die kastjes, zei hij met
een zuur gezicht. Ik zou nog wel gebeld of gemaild worden voor een afspraak.
En ja, telefoon van de KPN: een enthousiaste jongen die
wilde weten of ik tevreden was met de snelheid van mijn
huidige provider (want ik zit helemaal niet bij KPN!).
Goh, ik dacht dat je belde om een afspraak te maken
voor de installatie van een kastje, antwoordde ik. Hij wist
van niets.
Dan de deurbel: jongen met gifgroen jasje, KPN. Hoe het
stond met mijn kastje. O o o, geen kastje? Dan moest ik
zelf nog maar eens bellen als ik er echt één wilde.
KPN kan maar beter eens gaan poetsen op het De
Eerensplein, met dat ‘nu glasvezel’. Nu of nooit, zullen ze
bedoelen, en dat nu is al lang voorbij. Glasvezel is snel,
nu KPN nog.

Column wijkagent

Vuurwerk
Het zijn bewogen weken geweest. Vanwege corona waren er veel demonstraties bij de Tweede Kamer. Er was een woningbrand in de Moucheronstraat en
een vrouw is elders in de wijk overleden aangetroffen. Voor de twee laatste
gebeurtenissen lopen de onderzoeken nog. Niettemin overheerst een gevoel
van onveiligheid. Ik kan u zeggen dat we er alles aan doen om de bewoners
te ondersteunen.
Wij willen graag ook andere zaken belichten. De feestdagen staan voor de deur. Er
is een inbraakgolf geweest in Mariahoeve
en Benoordenhout. In Bezuidenhout zijn
enkele pogingen gedaan. Het is al vaker
gezegd: geef inbrekers geen kans! Zorg
dat uw hang- en sluitwerk in orde is. Denk
hierbij aan een antidiefstalstrip en/of een
antikerntrekbeslag. Zorg dat je portiekverlichting het doet. Zo voorkomt u dat inbrekers uw huis bezoeken.
Vuurwerk
Een ander punt: de verkoop en het afsteken van vuurwerk, Net als vorig jaar wordt
het afsteken van vuurwerk landelijk verboden. Dit om extra belasting van de zorg,

handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. Het verzoek is om zoveel mogelijk te melden als er afgestoken
wordt. Wij willen graag de excessen aanpakken. Vuurwerk is sowieso illegaal. Voor
de jaarwisseling geldt een verbod op bepaalde productcategorieën, zoals knalvuurwerk (rotjes), knalstrengen (Chinese
matten), enkelshotsbuizen (single shots)
en vuurpijlen. Compounds en fonteinen
mogen wel. Het F1-vuurwerk (kindervuurwerk of fop-en schertsvuurwerk) mag ook
worden afgestoken. Hierbij moet je denken aan knalerwten, sterretjes en grondbloemen.
Hele fijne feestdagen en een rustig uit-

De wijkagenten van Bezuidenhout. Links Sibel Konyali
en rechts Mireille Bruijntjes.

einde. Let op elkaar en houdt het veilig.
Dat doen wij ook.
Uw wijkagenten Mireille en Sibel
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Voorlopig geen zorgen voor volkstuinders
Tekst: Paul van Riel, Foto: Els Smeets

Op het volkstuinencomplex aan de
IJsclubweg heerst naar verluidt enige
onrust. Het huurcontract met de gemeente zou binnenkort aflopen en
het leek maar de vraag of en hoe het
verlengd zou worden.

Aan de rand van het Bezuidenhout bevindt zich een uniek
groengebied, de Schenkstrook. Op een deel van deze strook
liggen de volkstuinen van Amateurtuindersvereniging
(ATV) Loolaan tussen de woonwijk en de spoorlijn, aan
weerszijden van de Nieuwe Veenmolen. Het complex is gelegen aan de IJsclubweg en heeft een oppervlakte van
30.375 m2 verdeeld over 110 tuinen. Het bestaat uit drie
delen, die door middel van paden en bruggen met elkaar
verbonden zijn. Op de ATV Loolaan is het mogelijk de tuin
naar eigen wens in te richten. De meeste volkstuinen zijn
een combinatie van sier- en moestuin. De opbouw van het
ledenbestand is divers. Zowel wat maatschappelijke achtergrond als wat leeftijd betreft.

gemeld: “Het is duidelijk dat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hier geen actie op wordt ondernomen. Er
is goed contact met de huidige wethouder. We moeten afwachten wat de verkiezingen ons brengen. Helemaal afwachten is het niet, er wordt een werkgroep opgericht om
bij politieke partijen de volkstuinen onder de aandacht te
brengen. De Haagse Bond heeft ook gevraagd aan elke
tuinvereniging om duidelijk op papier te zetten waarom
we onmisbaar zijn in onze buurt. De Haagse Bond heeft
burgemeester Van Zanen overigens gevraagd om beschermheer van de Haagse Bond te worden. Op de ALV
werd met trots gemeld dat de burgemeester dit graag wil
zijn.”

De grond is eigendom van de gemeente Den Haag en
wordt door de vereniging van de gemeente gehuurd via de
Haagse Bond Van Amateurtuindersverenigingen. De
grondhuur wordt door de vereniging aan de leden doorberekend. Elke vereniging heeft een eigen bestuur. De verenigingen zijn vertegenwoordigd in de Algemene
Ledenvergadering dat het hoogste orgaan is van de Haagse
Bond.

Navraag bij de gemeente
Bezuidenhout Nieuws deed nog navraag bij de gemeente.
Frank Verhoef, bestuurswoordvoerder, kwam met de volgende reactie: “De Haagse Bond heeft het onderwerp met
de gemeente besproken. Vooropgesteld: het belang van
volkstuinen in de stad wordt onderschreven. Veel parken
zijn ook openbaar wandelpark, waardoor ze ook van meerwaarde zijn voor de omgeving. Het huidige contract loopt
pas in 2025 (2002-2025) af en daarom heeft de gemeente
aangegeven dat dit traject voor een nieuw contract in 2023
wordt opgestart. Dat is ruim op tijd.”

Het huurcontract
De Haagse Bond heeft met de gemeente Den Haag een
langdurig huurcontract voor alle tuincomplexen waarvan
de gemeente eigenaar is van de grond. Het gaat om 18
tuincomplexen met ongeveer 1600 tuinders in totaal.
Maandag 18 oktober was er een ALV (algemene ledenvergadering) van de Haagse Bond. De verlenging van het
huurcontract kwam natuurlijk ook aan bod. Hierover werd

Voorlopig is er dus geen reden voor ongerustheid. Hopelijk
wordt volgend jaar meer duidelijk over de verlenging van
het huurcontract.
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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

Traiteurslagerij Ammerlaan
Al ruim 100 jaar het adres voor vlees van hoogstaande kwaliteit.
De decembermaand is aangebroken en wij hebben alles in huis

De specialist

voor smakelijke feestdagen, van carpaccio tot wild en van gourmet
tot dessert. Vraag ernaar in de winkel en wij helpen u graag bij het

voor smakelijke
feestdagen!

samenstellen van een geslaagd (kerst)diner! Ook voor bij (kerst)borrels hebben wij diverse mogelijkheden zoals een tapasplank,
Saucijzenhapjes verschillende soorten luxe patés.
Wij hebben in november meegedaan met de internationale
vakwedstrijden van slavakto en zijn met diverse specialiteiten
bekroond met goud en goud met ster. We zijn hier erg trots op!

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

Bekende Bezuidenhouter

Karel Bouwens:
van Vlaskamp tot voetbalprof
Als aanvaller van FC Den Haag speelde Karel Bouwens een belangrijke rol bij de wederopstanding van de club
in de jaren ‘80. De basis voor een loopbaan als gehaaide prof legde hij in de jaren ‘70 in Bezuidenhout.
"Ik bewaar heel warme herinneringen aan de wijk."

Tekst: Roeland Gelink, Foto: Els Smeets

Dat de generatie waarmee ik in het Bezuidenhout opgroeide een profvoetballer voort zou brengen, was niet
meer dan logisch. Ik kan mij niet voorstellen dat er toen elders in Den Haag zo intensief en fanatiek tegen een bal
werd geschopt als op onze straten, schoolpleinen en gras.
De eer viel uiteindelijk te beurt aan Karel Bouwens, die precies wist wat hij wilde toen hij - na een verhuizing van
Voorburg naar de Van Lansbergestraat in 1968 - als B-junior
van SV Voorburg naar de jeugd van VUC zou overstappen:
"Betaald voetballer worden."
De ballotage van VUC leek aanvankelijk roet in het eten te
gooien. Nadat zijn moeder op gesprek bij de club was geweest, kreeg de aspirant-voetbalprof te horen dat hij niet
zou worden aangenomen. Een reden daarvoor werd niet

gegeven. "Misschien was het omdat mijn ouders gescheiden waren. Het kan ook zijn dat het kwam doordat heren
van de kantine van VUC mij in de buurt op straat kattekwaad zagen uithalen. Ik speelde veel op straat."
Voetbalvrienden
Juist aan dat spelen op straat koestert Bouwens warme
herinneringen. "Ik had veel voetbalvrienden, met wie ik
elke middag speelde op het schoolplein van de Gaspard de
Colignyschool. Als er daar een bal tegen de ruiten ging,
kwam steeds de oude conciërge - die wij Snuffel noemden naar buiten. In de lente en de zomer voetbalden wij elke
avond op het Vlaskamp."
Ook zonder bal wist de Bezuidenhoutse jeugd zich prima te
amuseren. "Eind jaren ‘60 lag er elke winter sneeuw en hingen wij aan de bumper achter auto's. Verder had je elk jaar
de kerstbomenjacht. Onze bomen gingen in brand op de
hoek van de Van Lansbergestraat en de Cornelis van der
Lijnstraat”.
Toen Bouwens na zijn afwijzing door VUC bij OSC wilde
gaan voetballen, werd zijn moeder plotseling uitgenodigd
voor een tweede gesprek. "Zij kreeg te horen dat de club informatie had ingewonnen en ik toch mocht komen." In zes
seizoenen aan Het Kleine Loo legde Bouwens de basis voor
zijn overstap naar de profs. "In mijn eerste jaar als B-junior,
met Ron Stoop en Lau Peers als leiders, was ik fysiek nog
niet goed genoeg. Stoop heeft mij toen laatste man gezet,
waar ik door mijn overzicht goed uit de voeten kon." Na
een groeispurt weer teruggekeerd in de aanval schopte hij
het via de A-jeugd en het tweede elftal bij VUC tot de
hoofdmacht. Met amateurinternational Kees Mol als concurrent moest hij zich echter tevreden stellen met invalbeurten. Trainer Aad de Mos verleidde hem tot een
overgang naar rivaal RVC. Daar speelde hij zich razendsnel
in de belangstelling van Feyenoord.
Na drie seizoenen als full-prof in Rotterdam keerde Bouwens in 1982 terug in de Residentie bij het toen net gedegradeerde FC Den Haag. In een voornamelijk uit jonge
spelers bestaande selectie begon hij als een van de voor-

Karel Bouwens

Vervolg op pagina 13

Bezuidenhout nieuws DECEMBER 2021

11

@parfumeriedenhaag

Douglas Frederik Hendriklaan
Douglas Theresiastraat
Etos Moerwijk
Etos Loosduinen
Etos Theresiastraat

Ouderwetse service en aandacht, zoals u al jaren van ons gewend bent

Het team van autocenter van Maanen
wenst u alvast fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

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

Vervolg van pagina 11

trekkers. "Ik werd belangrijk gemaakt, was ook aanvoerder."
In het Zuiderpark beleefde hij zijn beste jaren als voetballer.
"Ik was duidelijk van de druk bij Feyenoord verlost en kon
bij FC Den Haag vrijuit voetballen." Behalve met zijn voetballende kwaliteiten onderscheidde Bouwens zich ook door
zijn vermogen om oorlog te maken als een wedstrijd
daarom vroeg. "Door Dé Stoop (destijds voorzitter) werd ik
op vrijdag altijd naar supportersavonden in De Houtzagerij
gestuurd. Daardoor had ik een goede band met de supporters op Midden-Noord. Als ik voor hun vak iemand onderuit
haalde, begon iedereen te gillen en kregen wij als elftal een
extra injectie. Ik ben ook een straatvechter."
Minder middenstand
Na zijn vertrek uit de Van Lansbergestraat in 1975 bleef
Bouwens daar wel regelmatig zijn moeder bezoeken. Zo
zag hij het Bezuidenhout van zijn jeugd langzaam maar
zeker veranderen. In de wijk waar hij ooit de dagbladen Het
Vaderland en de Haagsche Courant bezorgde, wandelt hij

Karel Bouwens op een foto van het jeugdelftal van VUC.
Voor wie hem niet herkent, er staat een kruisje boven zijn hoofd.
(foto: eigen archief)

nu nog veel. "Ik drink regelmatig koffie bij Engelhard in de
Theresiastraat." De grootste verandering in zijn beleving?
"In mijn tijd had je in de buurt veel middenstand: een slager, een kruidenier, een groenteboer, twee zuivelhandels.
Bij de warme bakker, Stijnman, stonden zaterdag rijen voor
de deur. Die winkels zijn nu allemaal weg.”

Nieuwe woningen op de plek van ‘Batavia’
Sfeerimpressie nieuwe
situatie/Parallel Realities

De transformatie van het kantoorpand ‘Batavia’ aan de
Laan van Nieuw Oost-Indië 123, tegenover Juizz en Koekela,
is gestart. De tijdelijke anti-kraakbewoners zijn eruit. De
lege kantoorruimtes zullen plaats maken voor 205 huurappartementen en 16 eengezinswoningen. De komende
maanden wordt het pand gestript tot aan het skelet van
het pand. Dit vormt de basis voor de nieuw te bouwen appartementen. Vanaf half 2022 start de bouw. Aan de kant
van de Laan van Nieuw Oost-Indië wordt het pand uitge-

breid. Beneden komt duizend m2 aan commerciële ruimtes.
Het is nog niet bekend wat er komt, maar horeca of zorgfuncties behoren tot de mogelijkheden. De gezinswoningen komen aan de achterzijde. Het gehele complex biedt
ruimte voor 158, deels ondergrondse parkeerplaatsen.
Nieuwe bewoners kunnen geen aanspraak maken op een
parkeervergunning in de buurt. De verwachting is dat in
2024 de woningen worden opgeleverd.
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Restaurant, Afhaal, Catering

Geniet van de echte smaak
van de indonesische keuken
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

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

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
Buurt preventie team (BPT) Bezuidenhout
Zoekt vrijwilligers (m/v) om 2x per maand door de wijk te lopen
We melden onveilige situaties, zoals defecte straatverlichting,
zwerfvuil, graffiti, inbraakgevoelige situaties bij particulieren en
bedrijven. En maken daar melding van aan
Gemeente en Politie
Info en aanmelden via bpt@bezuidenhout.nl

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

INGEZONDEN

Terwijl ik dit bericht typ, hoor ik de
zaag tekeer gaan in de monumentale kastanje die op de De Sillestraat
stond, tegenover snackbar Knabbel
& Babbel. Deze boom stond ieder
jaar vol in blad en was majesteitelijk,
de gekroonde koning van de wijk.
Bij de grote herinrichting van de
Altingstraat is kennelijk geen
rekening gehouden met de wortels
want afgelopen zomer bleven de
takken kaal. Alleen heel in de verte
zag ik aan één tak nog een paar
blaadjes zitten. De rest was van
voedsel afgesneden. En nu ligt de
boom in delen op straat, klaar om
versnipperd te worden.

Voor…. En na

Rutger Cornets de Groot

(Niet iedereen is blij met de plannen om onder de koningin Marialaan een parkeergarage aan te leggen – red.)

Zelf word ik heel erg moe van de discussies inzake autoparkeren. We moeten wennen aan een beperkte openbare
ruimte, die inderdaad steeds meer lijkt te krimpen. En we
moeten beseffen dat er voldoende alternatieven zijn voor
ons huidige gedrag. Onze manier van leven is langzaam gevormd door de welvaartsgroei. Iedereen een auto, hoe positief is dat? De auto is duur in onderhoud, neemt steeds
meer ruimte in, ontneemt je uitzicht en staat grotendeels
voor je huis te niksen. Nog los van de uitstoot/vervuiling,
en uitbuiting (want wie aan het begin van de keten staat,
heeft geen andere optie dan werken voor een hongerloon).
Door ondergronds te parkeren, creëer je nieuwe problemen: wateroverlast, verdwijnen van groen, ( ja, ook die ene

boom heeft wel degelijk nut en een functie, waar moet die
merel anders naar toe), gevolgen voor de omgeving door
meer gebruik van de ondergrond. En wat blijft is de overlast door en ook voor de automobilist: bewegingen in een
al druk en vol gebied met je auto rondjes rijdend terwijl er
letterlijk een paar meter van je vandaan een ruim openbaar-vervoernetwerk is.
Ben je eigenlijk blij met dat blik als dat laatste blijft en de
eerste twee verergeren. Tegenwoordig kun je naast vele andere alternatieven ook gebruik maken van een voertuig op
afroep. Niet persé de taxi, ik bedoel de deelauto.
Vera Albrecht
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Participatie ver te zoeken bij herontwikkeling SOZA-gebouw

Bezuidenhout vraagt gemeenteraad
Op dinsdagavond 26 oktober stonden de coronamaatregelen het nog toe om naar de extra bewonersavond
van de gemeente te gaan over de plannen voor het voormalige ministerie van Sociale Zaken. Ruim 160 betrokken en nieuwsgierige wijkbewoners en bewoners uit Voorburg stapten het complex binnen in de hoop op
enige vorm van invloed of participatie op de plannen. Tegen beter weten in zo bleek. Velen voelden zich op
het einde van de avond bekocht. De gemeente heeft de plannen namelijk al klaar. Bezuidenhout heeft nu de
gemeenteraad gevraagd om de regie te nemen over dit dossier.

Tekst: Mark Hoogland, Foto’s: Els Smeets

In 2019 is al eens een participatieronde geweest over de
mogelijke nieuwbouw. Toen was dat onder leiding van projectontwikkelaar VORM. Over het aantal torens, de hoogte
en de omvang viel toen niet te praten. Wel over de invulling er van, maar dat was niet de participatie waar de wijkbewoners op zaten te wachten. Ook de politiek
beschouwde dit eerdere participatietraject als mislukt. Inmiddels nieuw aangetreden wethouder Mulder trok het
zich persoonlijk aan en beloofde de participatie in eigen
hand te nemen.
Op de informatieavond was wethouder Mulder dan ook
aanwezig. Hij trapte de avond af met uitleg over de woningnood en de uitdagingen die dit voor de stad met zich
meebrengen. Mulder legde uit dat er een PUK (Planuitwerkingskader) nodig is als basis voor verdere bouwplannen.
Een uitwerkingskader geeft voorwaarden en kaders waarbinnen de nieuwbouw plaats moet vinden. Denk dan aan
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het aantal vierkante meters woonruimten, kantoren,
groenvoorzieningen en ook de maximale hoogte. De gemeenteraad moet die uitwerkingskader uiteindelijk vaststellen. Eenmaal vastgesteld weet de projectontwikkelaar
binnen welke grenzen hij nieuwbouw kan realiseren. Maar
zo ver is het nog niet.
Jargon
Toen een stedenbouwkundige van de gemeente ging uitleggen wat er in het planuitwerkingskader stond, begon de
zaal zich te roeren. Een hoop jargon, uitleg over procedures
en mooie maar ingewikkelde termen kwamen voorbij. Op
de vele praktische vragen of suggesties uit de zaal werd
niet goed ingegaan en het rumoer in de zaal nam toe.
Grote verbazing toen bleek dat de gemeente de ruimte wil
bieden aan vier torens met een hoogte van de buitenste
torens van 75 meter hoog en de binnenste torens 100 en
125 meter. Toen er een plaatje werd getoond van vier torens

om regie te pakken

van 75 meter werd er geapplaudisseerd. Maar helaas, dit is
niet het plan dat de gemeente wil. De volgende verbazing
uit de zaal ontstond toen bleek dat er 15% sociale woningen
komen. Dit in tegenstelling tot de 30% wat altijd werd gezegd. Die 15% bleek een afspraak uit het verleden te zijn
tussen gemeente en projectontwikkelaar waar niet onder
uit kon worden gekomen, zo werd gezegd.
Het gevoel van de zaal kwam het beste tot zijn recht toen
uit verwondering de vraag werd gesteld: “Is dit nu een informatie- of een participatieavond?” Bezoekers hoopten op
meer participatie, maar de nadruk bleek toch echt te liggen
op het informeren van de reeds gemaakte plannen. Op het
einde nam wethouder Mulder nog het woord. In een persoonlijk betoog wist hij goed uit te leggen met welke
dilemma’s hij zit. Hij waardeert en koestert de betrokkenheid van de wijk. Neemt niet weg dat hij aangaf dat het
college haar keuze voor het planuitwerkingskader al heeft
gemaakt. Het is nu aan de gemeenteraad om er iets van te
vinden.
Regie
Dus ja, wat heeft Bezuidenhout dan te doen? Op naar de
gemeenteraad. Op 3 november was de werkbespreking over
het Planuitwerkingskader in de gemeenteraad. Jacob Snijders, adviseur van het wijkberaad, heeft daar ingesproken.
Met de woorden ‘regie is leiding nemen’ begon hij een vurig
pleidooi aan de gemeenteraad om hun verantwoordelijkheid te nemen. Middels een WOB-verzoek wist Snijders zo’n
500mb aan documenten over dit hele project van de gemeente los te peuteren. Met veel inzet, graafwerk en analyses wist Snijders, samen met andere wijkbewoners, uit de
beschikbare informatie een duidelijk beeld naar voren te
brengen. Het ontbreekt aan regie.

nu 15%), een bouwvolume van maximaal 100.000m2 (is nu
130.000m2) en torens niet hoger dan 75 meter (is nu 125
meter). Uit alle documentatie en e-mails toont Snijders aan
dat de gemeente beetje bij beetje, stapje voor stapje meer
ruimte heeft gegeven aan de projectontwikkelaar. En dit allemaal tegen meerdere interne adviezen van verschillende
stedenbouwkundigen in. Uiteindelijk geeft een medewerker Dienst Stedelijke Ontwikkeling in januari 2019 in een
e-mail aan het lastig te vinden om goed onderbouwde adviezen te geven. Hij heeft namelijk het idee dat er op directeuren/wethouderniveau zaken zijn besproken of
afgesproken waar zij geen zicht op hebben. Kortom, zo sluit
Snijders zijn betoog af: “Beste gemeenteraad, pak de regie
terug! Neem de leiding.”

De gemeenteraad heeft een verslag van de informatiebijeenkomst op 26 oktober ontvangen. In dit verslag
zijn ook alle reacties van de bezoekers opgenomen.
Wil je al deze reacties lezen?
Ga dan naar:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/10795
314/1/RIS310641_bijlage

Tijdens de verkoop van het pand zijn er verschillende afspraken gemaakt, waaronder 30% sociale huurwoningen (is
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GRATIS
juridisch advies
en bijstand
Persoonlijke en professionele
hulp bij al uw
juridische vraagstukken.

• Heeft u problemen met uw huurbaas/verhuurder?
• Bent u ontslagen?
• Heeft u hulp nodig bij het doen
van (belasting)aangifte?
• Wilt u kwijtschelding aanvragen?
• Kan ik mij verzekeren tegen schade door
bijvoorbeeld overstroming of een pandemie?
• En vele andere juridische vraagstukken
Juridische vraag?
Vraag het studenten van Inholland Den Haag!

Voor iedereen in de regio Den Haag
De Rechtswinkel070 is er voor iedereen in de regio Den Haag: voor inwoners, ondernemers, bedrijven en
studenten en voor bijna ieder juridisch
probleem.
De Rechtswinkel070 behandelt ook
zaken die andere juridische instanties
laten liggen. Uit tijdgebrek, omdat zij
alleen betaalde cliënten helpen of
omdat een zaak te veel uitzoekwerk
vergt. Daarnaast bestaat voor sommige situaties helemaal geen andere
professionele juridische hulp, omdat
burgers geacht worden die zelf op
te lossen. Zoals een klacht indienen,
een bezwaarschrift opstellen of voor
de rechter verschijnen na een boete.
In al deze gevallen komt Rechtswinkel070 wél in actie.
Hogeschool Inholland Den Haag
Opleiding Sociaal Juridische
Dienstverlening (SJD)

worden intensief begeleid door
docenten met ruime ervaring in het
juridische werkveld. Juridisch advies
wordt na controle door de docent
verstuurd aan de cliënt. Daarnaast zijn
de studenten gebonden aan een
geheimhoudingsplicht en privacyverklaring. Uw gegevens zijn dus altijd
veilig bij ons.

Locatie en adres
Hogeschool Inholland Den Haag
Rechtswinkel 070 (links op het plein)
Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag
T. 088 - 466 40 40
E. rechtswinkel070@inholland.nl
Openingstijden
Dinsdag en donderdag
Tijd: 09.30 - 15.30 uur
Binnenlopen of op afspraak
Volg ons op:

Bij de Rechtswinkel070 bieden
studenten van de opleiding Sociaal
Juridische Dienstverlening gratis
advies en bijstand aan inwoners,
bedrijven en medestudenten op het
gebied van o.a. rechtshulp, huur- en
woningrecht. Studenten werken in
tweetallen aan vraagstukken en

Schilderen met papier
Tekst: Elly Hoekstra
Danièle Knirim maakt prachtige collages van papier. Ze is opgegroeid in
Leerdam en heeft in Utrecht gestudeerd aan de kunstacademie. Daarna
is ze in Den Haag komen wonen en
sinds vijf jaar bij ons in Bezuidenhout.

“Ik knip en plak uit oude boeken, eigenlijk is dat een beetje
schilderen met papier. Wat ik zo mooi aan papier vind, is
dat het de tijd laat zien die het heeft meegemaakt. Zoals
het licht, waterschade, luchtveranderingen waardoor die
kleine vlekjes in het papier komen. En daar zie ik dan gelijk
een gezicht in of een borstje van een vogeltje. Op een gegeven moment zag ik de vertaling naar de huid: die verandert ook door het ouder worden, door de zon, door water,
wordt droog. Het vintage papier uit oude boeken is minder
hard van kleur. Doordat ze veel licht hebben gezien, zijn de
kleuren een beetje vervaagd. Daar word ik heel erg blij van.
Zulke kleuren kun je niet kopen, je zou ze dan zelf moeten
maken.”
Danièle gaat regelmatig op zoek naar oude boeken en papier. Een favoriet adres is het tweedehands boekenzaakje
in de Theresiastraat: “Hier koop ik regelmatig papier en
oude bladmuziek: het heeft vaak hele mooie voorkanten en
het papier is erg fijn.” Daarnaast fietst ze regelmatig langs
de houten boekenkastjes die verspreid in Bezuidenhout
staan. “Ik vind er heel veel oude boeken die niemand leest
en die neem ik dan mee.
Opdracht en vrij werk
Op de kunstacademie was Danièle al bezig met collages.
“Ik kan niet superlekker tekenen, maar kan wel heel goed
vormen neerleggen. Al snel ben ik toen papiercollages
gaan maken. Daarna heb ik vijftien jaar een animatiestudio
gehad waar we werkten met papieren animaties. Dus zo is
papier mijn materiaal geworden. Toen de animatiestudio
stopte, ben ik voor mezelf begonnen. Mijn eerste werken

waren collages van vogeltjes en dat verkocht gelijk ook
heel erg goed. Iedereen heeft wel iets met vogeltjes. En
daar is nog steeds veel vraag naar. Een koper van een vogelcollage was zo enthousiast over mijn werk, dat hij voorstelde er een boek van te maken. Onlangs is zo het boek
‘Op vleugels van papier’ uitgebracht.
Naast werk in opdracht maakt Danièle ook vrij werk. Haar
inspiratiebron ligt dicht bij haar zelf. Zo is de serie ‘Unseen’,
waarin je mensen net niet kunt zien, gemaakt naar aanleiding van het uitgaan van haar relatie. Een serie met mensen die zich aan- en uitkleden, is geïnspireerd op haar
wekelijkse zwemmen en het ongemakkelijke aan- en uitkleden in het verkleedhokje van het zwembad.
“Ik probeer zoveel mogelijk de natuurlijke verkleuringen in
het papier te gebruiken om iets uit te beelden. Soms kan ik
uren op zoek zijn naar het perfecte stukje papier, bijvoorbeeld een stuk waarop de verkleuring van het papier net in
de oksel van een arm valt. Ik wil nog steeds een serie van
donkere, Afrikaanse vrouwen maken, maar het boekenpapier is niet zo donker. Ik heb toen ander papier gekocht,
maar toen viel het resultaat tegen. Dus dat is nog wel een
uitdaging. Mijn werk is nu beperkt tot 70 cm bij
90 cm omdat het papier uit boeken een maximale grootte
heeft. Daarom zou ik graag nog eens een heel groot werk
willen maken.”
Het werk van Danièle Knirim is te zien
op haar site www.hiervandaan.nl
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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

Bomen vertellen het verhaal van de mensheid
Twaalf bomen met twaalf verhalen
staan er op het Spaarwaterveld. En
straks in twaalf talen, want de bomenwandeling ‘Jos vertelt’ moet alle
nationaliteiten in onze wijk bij elkaar
brengen.

Tekst: John Hermse
Foto: eigen archief

Sylvain Lelarge is niet te stoppen als hij begint te vertellen
over de zegeningen van de es. “Een geweldige boom. Heel
flexibel hout ….” Maar hier onderbreken we de bewoner
van de Spaarwaterstraat meteen maar even, tikkeltje onbeleefd, maar dat verhaal staat ook op een bord bij die es op
het Spaarwaterveld en op de website ‘Jos vertelt’.
Het is maar een van de twaalf bomen van de nieuwe
bomenwandeling ‘Jos vertelt’ die eind september op het
veld geopend werd. Lelarge koos de bomen niet zomaar, ze
moesten wel elk hun eigen verhaal hebben. “Wat betekent
een eik voor de mensheid? Wat betekent een els voor de
mensheid, etcetera?”
Maar wacht eens even. De bomenwandeling heet niet ‘Sylvain vertelt’, maar ‘Jos vertelt’. Wie is dan Jos? “Dat was Jos
van Zaalen, een bewoner van de Spaarwaterstraat, een
oude meneer van een grote aardigheid en voorkomendheid. Hij was een rasverteller die bij elk straatfeest vertelde
over de natuur, om ons de plantjes in onze straat te laten
zien. Hij was gewoon een vriend.”
Vlak voor het overlijden van Van Zaalen in 2018 legde Lelarge zijn buurman het idee van een bomenwandeling
voor. “Ik regel het en jij schrijft de teksten. Hij kende bomen
zo goed. Hij was IVN-gids. Hij zei ‘ja’ en drie dagen later
ging-ie dood.”
Dus moest Lelarge behalve regelen (‘heeeel’ lang overleggen met de gemeente, 20.000 euro bij elkaar zoeken) ook
de verhalen bij de twaalf bomen schrijven. ”Ik wilde het
verhaal van die boom en de mensheid vertellen. Dat was in
de geest van Jos. Zijn familie zei ook: ja, dat is Jos.”
De mensheid, die is zeker terug te vinden op het Spaarwaterveld. Nou ja, een klein gedeelte ervan, maar in ieder
geval meer dan geboren Bezuidenhouters. ”Op dat veld
komen heel veel verschillende nationaliteiten”, zegt Le-

large. “Vanaf het begin was het idee dat veel mensen in
hun eigen taal de verhalen van de bomen kunnen lezen.
Dat brengt de mensen dichter bij de bomen en dichter bij
elkaar. En dat geeft mogelijkheden voor activiteiten rond
taal, rond bomen, natuur.”
Dus liet Lelarge vertalingen maken. Via de QR-code op de
borden bij de bomen kunnen bomenwandelaars nu kiezen
uit negen talen, van Hongaars, tot Chinees en Esperanto.
”De site is heel makkelijk te verrijken. Ik wil naar twaalf
talen voor twaalf bomen. Sommige vertalers willen ook
een feest met de mensen van hun taal gaan organiseren.
Ik hoop dat meer en meer mensen samenkomen rond die
bomen, met kindergroepen, met schoolactiviteiten. Dit is
pas het begin. Volwassenen kunnen verhalen aan elkaar
vertellen over hun natuuractiviteiten, hoe kunnen we de
ecologische transitie beter doen verlopen. Kinderen kunnen
sportieve activiteiten doen tussen de bomen.”
Maar hier blijft het niet bij. Online is Lelarge van plan nog
eens twaalf verhalen over twaalf bomen te vertellen. “Heel
veel bomen zijn geweldig.” En op het Spaarwaterveld moet
er eigenlijk nog een boom bij, en niet zomaar één. Lelarge
had de ginkgo bij de ingang van het Spaarwaterveld graag
opgenomen in de bomenwandeling, maar de gemeente
wilde geen bord op straat, zegt Lelarge. “Die ginkgo’s in de
Theresiastraat gaan weg. Dat is heel jammer, want ze zijn
kerngezond. Het zijn ook heel bijzondere bomen: een van
de oudste bomen die er bestaan als ras. Daar hebben de dinosaurussen nog aan geknabbeld. Die boom heeft een heel
bijzonder verhaal. Bon.” Dus wil Lelarge nog graag een
ginkgo op het Spaarwaterveld als onderdeel van de bomenwandeling. “Dat zou een heel mooie herinnering zijn
aan de ginkgo’s van de Theresiastraat. Voilà.”
https://josvertelt.santegoets.net/
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Bedrijvenrubriek

Bij JUIZZ merken ze de opmars van de ebike
De elektrische fiets is al enige tijd aan
een opmars bezig: er zijn fietsen met
trapondersteuning, elektrische bakfietsen, speed pedelecs en ga zo maar
door. Dat er in Bezuidenhout meer
winkels zijn waar dit alles te koop is,
is zo bezien niet vreemd.

Tekst: Marijn Smit

Een van die winkels is JUIZZ, gevestigd in een hoekpand op
de Laan van Nieuw-Oost-Indië. Het pand heeft een ruime
showroom, een werkplaats en een aantal plekken om rustig met elkaar te praten. Want dat laatste is van belang
voor JUIZZ, een keten die zich wil onderscheiden door
maatwerk te leveren. En dan moet je goed weten waar die
ene individuele klant precies behoefte aan heeft.
Bedrijfsleider Arjan Nieuwenhuijsen: “Wij bespreken met
de klant waar de fiets voor gebruikt moet worden, op basis
daarvan leveren we advies. Wie voor zijn plezier rustig wil
fietsen, die kan het beste een fiets nemen die tot 25 km per
uur gaat. Maar voor woon-werkverkeer is het beter een
fiets te nemen die 45 km per uur kan rijden, dan kom je in
een andere categorie.”
En dat is nog maar een simpel advies. De fietsen van JUIZZ
kunnen voorzien worden van accessoires, variërend van sloten, jasbeschermers, zitjes, verschillende zadels en regenzeilen voor op de bakfiets. De klant heeft keuze uit
verschillende merken en alles is daarbij mogelijk, hoewel...
Tijdens corona is de aanvoer van veel onderdelen vertraagd, een logistiek probleem dat meerdere branches
treft. Aan JUIZZ is dat probleem niet stilletjes voorbijgegaan. “We hebben toeleveranciers die hun fietsen in Nederland assembleren, daar ervaren we soms een wat langere
levertijd. Dat is niet wat je wilt maar we zien dit vooralsnog als een tijdelijk probleem. Gelukkig hebben we zelf een
ruime voorraad waardoor wij de klant alsnog snel kunnen
helpen, al dan niet met een alternatief.”
Voorlopig zijn er genoeg fietsen in de showroom waarmee

klanten een testrit kunnen maken en die zullen allemaal
nodig zijn. Daarnaast is er een centraal magazijn waar alle
JUIZZ-vestigingen uit putten. De verwachting is immers
dat de markt zal blijven groeien, ondanks een groeistuip
hier en daar.
Rijgedrag aanpassen
Verkoopmedewerker Hossin Shayestenjad: “Je hoort wel
dat mensen hun rijgedrag nog moeten aanpassen aan de
hogere snelheid van de elektrische fiets. Maar als het om
ongelukken gaat, zien wij in onze werkplaats dat men
vooral nog moet wennen aan de bakfiets. Die rijdt anders
dan een gewone fiets en dan nemen mensen nog wel eens
een paaltje of een stukje van de muur of auto mee. Zoiets
verdwijnt natuurlijk nooit helemaal. Maar naarmate mensen er meer aan wennen, kun je ook minder ongelukken
verwachten.”
Wat Arjan en Hossin ook zien, is dat de elektrische fiets
nieuwe mogelijkheden schept. Zo wordt de elektrische
bakfiets veel gebruikt als vervanging voor een tweede
auto: je kunt je boodschappen er prima in kwijt en de kosten zijn een flink stuk lager.
Daarnaast grijpen hun klanten nieuwe businesskansen
aan. “We hebben een klant die schoonmaakt, die kan met
een elektrische fiets meer huizen langs en zo ook meer verdienen. Verder heeft een fysiotherapeut zonder behandelruimte zijn fiets bij ons in onderhoud. Hij heeft zijn huur
opgezegd en fietst sindsdien met zijn elektrische fiets van
patiënt naar patiënt. Dat scheelt natuurlijk aanzienlijk in
de kosten.”
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Bezuidenhout-West Nieuws

Van de voorzitter
Tekst: Johan Vogelaar, voorzitter Bezuidenhout West
Zoals jullie elders op deze pagina’s kunnen lezen, hebben we in november een ledenvergadering kunnen organiseren, waarin we fysiek bij elkaar konden komen. Voor mij persoonlijk een hele verademing, na alle digitale bijeenkomsten in de afgelopen tijd.

In het verlengde van het Lopend Buurtje-project, willen we- als
het coronatechnisch kan - samen met de enthousiaste KunstVerbinders (ze staan op de achtergrond op de foto bij de ALV) een
start maken met zaterdagochtend koffie-bijeenkomsten in onze
nieuwe wijkhuiskamer, waarbij buurtbewoners elkaar kunnen
ontmoeten en ook plannen kunnen bespreken om zaken in de
buurt op te pakken. Ik heb op de ledenvergadering een presentatie toegelicht, waarin veel staat van waar we als bestuur mee
bezig zijn (geweest). Als u niet aanwezig was en toch wilt weten,
wat er zoal rondom uw woning speelt, de presentatie staat op
onze website https://bzhw.nl
Succesje
Komend jaar wordt de Anna van Buerenstraat (vanaf het Centraal
Station naar het basketbalveld, langs het spoor) opgeknapt. Aanvankelijk zou de herinrichting volgens de gemeenteplannen tot
aan het viaduct plaatsvinden. Protest van de bewonersverenigingen van de Witte Anna en van Nieuw Babylon, in samenwerking

met ons bestuur, heeft ertoe geleid dat nu ook het laatste stuk bij
de Witte Anna zal worden meegenomen, hetgeen betekent dat de
gemeente ongeveer 100.000 euro extra hiervoor moet vrijmaken.
Hopelijk wordt de toegang tot Bezuidenhout-West hiermee een
stuk aantrekkelijker gemaakt.
Wijkagenda
Vanuit de gemeente wordt in 2022 – samen met de wijkbewoners
– de wijkagenda voor de komende jaren opgesteld. Wat moet aangepakt worden, wat kan verbeterd worden, waar is behoefte aan?
Ook hier willen we als bestuur graag met zoveel mogelijk bewoners aan gaan werken. Daarom herhaal ik tot slot de oproep uit
de ALV: word lid van de wijkvereniging en praat mee om in 2022
en de jaren erna onze wijk verder op de kaart te zetten!
Voor nu: alvast de allerbeste wensen voor 2022, blijf gezond en
blijf een beetje op elkaar letten!
Johan Vogelaar, Voorzitter wijkvereniging Bezuidenhout-West

Na twee jaar eindelijk een ledenvergadering
Tekst: Jos Spijkers
De in november 2019 opgerichte Wijkvereniging Bezuidenhout-West (BZHW) kon twee jaar later eindelijk een ledenvergadering houden in het wijkcentrum. Op 10 november werden de leden met koffie en thee ontvangen, een aantal mensen volgden de bijeenkomst thuis via een Zoom-verbinding. Harry Staas (op de foto links, op de stoel) werd officieel tot
secretaris verkozen. Hiermee is het bestuur weer compleet, na het vertrek van Rabia Yesildag uit onze wijk aan het begin
van de coronacrisis.
Johan Vogelaar gaf aan de hand van een
kleurrijke PowerPoint-presentatie een
overzicht van de taken van de bestuursleden, de talrijke ondernomen activiteiten in
(en ondanks) coronatijd en de plannen
voor de komende tijd. Naast tal van andere zaken kreeg het Central Innovation
District (CID) hierbij natuurlijk veel aandacht en ook het veranderde parkeerbeleid, de nieuwe inrichting van de
wijkhuiskamer en het project van KunstVerbind. Een aantal bewoners heeft aangegeven zorgen te hebben over de
mogelijke komst van de prostitutiezone in
de sporendriehoek. Tenslotte gaf de gemeente aan met de bewoners in gesprek
te willen gaan over de Wijkagenda 20222026 voor Bezuidenhout-West.
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Na twee uur van overleg kon nog even nagepraat worden onder het genot van een
drankje.
Het was prettig om te merken dat een
aantal nieuwe leden zich op 10 november
gemeld heeft. Dit neemt niet weg dat het
ledental van onze wijkvereniging nog fors
omhoog kan. Een wijkvereniging, die namens een groot gedeelte van de bewoners
zaken aan de orde kan stellen, heeft natuurlijk meer invloed. Daarom aan het
eind van dit artikel nogmaals de oproep:
ga naar www.bzhw.nl En word lid van de
wijkvereniging, voor slechts twee euro per
jaar. Zo blijft u op de hoogte en kunt u ook
meepraten over wat u belangrijk vindt in
en voor de wijk.

Bezuidenhout-West Nieuws

Eerste bewoonster van de Pieter Bothstraat
kwam uit Aruba
Tekst en foto: Jos Spijkers
In de serie over mensen die buiten het Nederlandse
vasteland geboren zijn en nu in Bezuidenhout-West
wonen, focussen we ditmaal – na Roemenië,
Ethiopië, Rusland, Somalië, Israël, Marokko en
Punjab (India) - op Aruba.
Faustina Brown groeide, samen met haar vijf zussen, op in
een Arubaans gezin. Thuis werd Engels gesproken, op
school kreeg ze onderwijs in het Nederlands. Halverwege
de jaren ’60 - Faustina had net haar middelbare school afgerond - werden op tv in Curaçao en Aruba arbeidskrachten
opgeroepen om te komen werken in de Nederlandse gezondheidszorg. “Ik wil naar Nederland”, was wat Faustina
toen tegen haar ouders zei. En na een psychologische test
stapte ze binnen de kortste keren, samen met haar zus en
28 andere Arubaanse meiden, op het vliegtuig naar Nederland om hier haar grote droom waar te maken: werken in
de verpleging.
In het ‘grote’ Amsterdam werden de Arubaanse meiden intern in een verpleeghuis ondergebracht, ze kregen een
mentrix om hen wegwijs te maken in de Nederlandse gewoonten en cultuur en ze keken hun ogen uit in het Amsterdam van de ‘flower power’ en de wijde broekspijpen.
Heimwee naar Aruba heeft ze nauwelijks gekend. Ze hadden in eerste instantie met zijn dertigen een gezellige en
hechte groep. Na twee jaar werk en scholing in de ziekenverzorging, verhuisde Faustina naar de Ursula Kliniek in
Wassenaar voor een vervolgopleiding. Daarna heeft ze nog
35 jaar in Leijenburg gewerkt; bij haar pensioen was ze
teamleider op de kraamafdeling.

Sinds 1982 woont Faustina in Bezuidenhout-West. Haar
dochter is hier ook opgegroeid en die heeft ook nog een tijd
in de Charlotte de Bourbonstraat gewoond. Ze is nog regelmatig terug geweest naar Aruba, zeker toen haar vader ziek
werd en verzorging nodig had. Voor het overige heeft ze
zich hier echt genesteld, met een winkelstraat om naar toe
te lopen in de buurt, een dochter in Amsterdam, ex-collega’s om af en toe koffie mee te drinken, elke week een
gymles in het buurtcentrum en diverse activiteiten in de
Arubaanse gemeenschap.

Wijkcentrum Bezuidenhout-West bestaat 50 jaar
In mei 2022 bestaat het wijkcentrum 50 jaar. Dit wil ‘Voor Welzijn’
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij gaan een feestcommissie oprichten, die van start gaat met het organiseren van leuke en nuttige
activiteiten. Heeft u leuke anekdotes over de wijk, of ideeën over
inrichting van het feest? Laat het weten aan Jaap de Wit:
j.dewit@voorwelzijn.nl. Nog beter, als u mee wilt doen met de feestcommissie, dan kunt u zich opgeven bij Jaap de Wit of Helen Baun in
het wijkcentrum. Loop binnen of bel even met 070 – 205 2550.

In de jaren ’60 moest Bezuidenhout-West, en dus ook het wijkcentrum, grotendeels nog gebouwd worden. Een van de initiatiefnemers van het eerste uur – Roelie van Spronsen - staat
hier in het toenmalige Bezuidenhout-West.
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Straatnamen
De Juliana van Stolberglaan loopt in een lange kromme lijn van de Utrechtsebaan naar het punt waar deze met de
Schenkkade en de IJsclubweg samen komt.

Juliana van Stolberg,
stammoeder van het Huis van Oranje
Tekst en illustratie: Carel Wiemers

De inmiddels drukke verkeersader werd tijdens de
uitbreiding van Den Haag met de nieuwe woonwijk
Bezuidenhout in 1898 aangelegd. Ook andere straten met statige huizen kregen van het stadsbestuur
de naam van iemand van adellijke bloede. Juliana
van Stolberg kwam uit het gelijknamige geslacht in
het Duitse Südharz. Zij werd geboren op 15 februari
1506 in een gezin van dertien kinderen. De gravin
was nog geen 17 jaar oud toen zij op 27 januari 1523
in het huwelijk trad met Filips II van HanauMünzenberg. Met hem kreeg ze 5 kinderen. Zes jaar
nadat ze was getrouwd, overleed haar echtgenoot
geheel onverwacht.

Twee jaar later, op 29 september 1531, ging de weduwe opnieuw een huwelijk aan, nu met graaf Willem van NassauDillenburg. Het echtpaar stichtte een gezin met 12
kinderen: 7 dochters en 5 zonen. Zij overleefde ook haar
tweede echtgenoot, toen die op 6 oktober 1559 overleed.
Juliana bleef ondanks het verdriet over het wegvallen van
twee echtgenoten zeer strijdbaar. Ze steunde haar vijf
zonen uit het tweede huwelijk - Jan, Lodewijk, Willem, Adolf
en Hendrik - zowel moreel als financieel in hun strijd tegen
de Spaanse veldheer Alva. Zij toonde zich een onverstoorbare voorvechtster van een Nederland, vrij van overheersing door de Spanjaarden.
Triest voor Juliana van Stolberg was het feit dat drie van
haar zoons hun heldhaftigheid moesten bekopen met hun
leven. Lodewijk en Hendrik sneuvelden tijdens de slag op de
Mookerheide. Adolf kwam om het leven in de slag bij Heiligerlee. Maar mede dankzij hun inzet slaagden in 1573 de
twee overgebleven broers Jan en Willem erin de ‘ijzeren
hertog’, zoals Alva werd genoemd, met heel zijn gevolg het
land uit te jagen.

grootmoeder en overgrootmoeder van 160 andere nakomelingen wordt zij beschouwd als de stammoeder van vele Europese vorstenhuizen.
Vanwege haar steun voor een vrij Nederland werd in 1927
besloten een standbeeld voor haar op te richten op het
Louise de Colignyplein in Bezuidenhout. Drie jaar later werd
het monument, waarvan prinses Juliana eerder de eerste
steen had gelegd, onthuld door koningin Wilhelmina. Na
het bombardement van 3 maart 1945 werd het monument,
dat het oorlogsgeweld wonderbaarlijk overleefde, verhuisd
naar de huidige plek aan de kop van de koningin Marialaan.
Vanaf dit punt kijkt Juliana trots en onverstoorbaar uit op
de naar haar genoemde laan. De gravin voelt zich in de rug
gesteund door haar vijf onverschrokken zoons.

Na haar overlijden in 1580 kreeg Juliana van Stolberg alle
eer die zij verdiende. Als moeder van Willem van Oranje,
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DE KROON OP STOOMWERK

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

Tips om te besparen op de energierekening
De prijzen voor stroom en gas gaan fors omhoog. Zaak dus
om zuinig om te gaan met energie. Een aantal tips waarmee u soms eenvoudig geld kunt besparen.

Tekst: Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
Bij energieleverancier Vattenfall gaat een doorsnee huishouden
bij een gemiddeld energiegebruik volgend jaar 472 euro meer betalen. Het is te hopen dat we geen al te koude winter krijgen bijna
de helft van onze energierekening gaat op aan verwarmingskosten. Er valt dus veel winst te halen met het sowieso wat lager zetten van de thermostaat of het terugzetten van de thermostaat
een uur voordat u naar bed gaat. Een andere tip: bevestig radiatorfolie achter de verwarming. Zo blijft de warmte in de ruimte en
verdwijnt niet via de muur naar buiten.
Warm water
Warm water is, volgens Milieu Centraal, goed voor zo’n 13 procent
van de energierekening. Daarop besparen kan simpel met een waterbesparende douchekop. Of door minder lang onder de warme
douche te staan. Een andere belangrijke kostenpost (zo'n 37 procent van de energierekening) vormen alle apparaten en lampen in
huis. Besparen kan door bijvoorbeeld energieslurpers als oude
koelkasten op tijd te vervangen door energievriendelijkere modellen. Vervolgens is het verstandig apparaten ook efficiënt te gebruiken: draai een was pas als de trommel vol is, laat de televisie
niet aan als niemand kijkt, vergeet ook de standby-knop niet, en
zet de computer ’s avonds uit als die niet meer wordt gebruikt.
Winst valt er ook te halen door te kiezen voor ledverlichting. Die is
inmiddels verkrijgbaar voor alle typen lampen, ook voor de lichtjes in uw kerstboom.
Een aantal van de bovengenoemde kleine energiebesparende
maatregelen zit ook in de box die u gratis bij de gemeente kunt
aanvragen. Indien gewenst, worden ze zelfs gratis thuis geïnstalleerd. U kunt de box aanvragen.
Isoleren en ventileren
In het pakket van de gemeente zit ook een tochtstrip. Een eenvoudige en goedkope manier om kieren in tochtige deuren en ramen
te dichten. Want uiteindelijk is isoleren een van de belangrijkste
maatregelen om energie te besparen. Door te isoleren houdt u de
warmte binnen en de kou buiten. Dat kan op een voordelige wijze
ook met kozijnfolie. Maar denk bij een structurele oplossing
vooral aan dubbel glas, HR++ of triple glas, en dak-, vloer- en buitenmuurisolatie. Kies bij die maatregelen wel voor hoge isolatiewaarden en let ook op voldoende ventilatie. Dit alles betekent
natuurlijk een fikse investering, maar uiteindelijk levert het ook
meer comfort en een besparing op uw energierekening op. Bovendien kunt u voor dit soort grote maatregelen subsidie krijgen.
Warmtepomp
We begonnen dit artikel met slim omgaan met de verwarming.
Energiezuinige hr-ketels zijn inmiddels standaard. Een zonneboiler of warmtepomp gaat nog een stap verder. Die laatste zijn
moeilijk te installeren in oudere, minder goed geïsoleerde wonin-

Bespaar geld, zet de verwarming iets lager.

gen, en die zijn er genoeg in Bezuidenhout. Vattenfall kondigde
onlangs, behalve een prijsverhoging voor energie, ook de introductie aan van een warmtepomp die water levert van een hoge
temperatuur. Daardoor kunnen de bestaande radiatoren gehandhaafd blijven en moet er niet eerst fors worden geïnvesteerd in
isolatie van de woning. Eind volgend jaar komen de eerste pompen op de markt.

Word vrijwillig energiecoach
Lijkt het u leuk om uw buurtgenoten te helpen bij het besparen van energie? Word dan vrijwillig energiecoach. U ondersteunt dan wijkbewoners om energiezuiniger te wonen.
Daarvoor volgt u een korte basistraining. Deze bestaat uit
drie online bijeenkomsten en enige zelfstudie. De cursus
wordt afgesloten met een toets en de toekenning van een
certificaat. Elke maand beginnen nieuwe reeksen trainingen.
Die zijn ‘s avond of ‘s middags.
U kunt uw interesse voor de training aangeven via:
heba@duurzaamdenhaag.nl. Daarna volgt een kort kennismakingsgesprek en kunt u zich inschrijven.
De training voor vrijwillig energiecoach is een onderdeel van
de Haagse Energiebesparingsaanpak (HEBA). Hierin werken
Duurzaam Den Haag en HOOM samen met diverse Haagse
wijkinitiatieven. Inmiddels zijn in negen Haagse wijken ruim
vijftig energiecoaches actief of in opleiding. Kijk voor meer
informatie op de website. (zie onder)
Box:
https://www.denhaag.nl/nl/formulieren/direct-bespaaractie-aanvragen.htm
Subsidies:
https://duurzamestad.denhaag.nl/subsidies/
Energiecoach:
https://hoom.nl/online-leertraject-energiecoach/
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VERWARMDE GARAGE TE HUUR

Koningin Marialaan
Voor info 06-30120523

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

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

Gezelligheid [def] 'conviviality', 'coziness', 'fun'.
It is often used to describe a social and relaxed situation.
It can also indicate belonging, time spent with loved
ones, catching up with an old friend or just the general
togetherness that gives people a warm feeling.

EXPATS

CRISTINA POPESCU

Gezelligheid

Short

The mention of gezelligheid peaks in December in the Netherlands.
Cold weather combined with the different holidays and the New Year’s
Eve makes December the perfect month to experience gezelligheid
with friends and family.
As an international, living in the Netherlands, you most likely heard
about Gezelligheid around this time of year. For most of us, this was/ is
a new concept, not present in all cultures, or at least not all cultures
have a word for it.

Christmas route
The Christus Triumfatorkerk in Bezuidenhout organizes a Christmas route
through the district on Wednesday afternoon, December 22. In small groups we
walk a route of about three quarters of
an hour through the neighborhood and
we look for the people from the Christmas story. Suitable for all ages: join your
friends, or together with your parents or
■■■

What is gezellig this month in the Hague?
The Royal Christmas fair definitely makes the list. From the 9th to 22nd
of Dec, at Lange Voorhout, the city center will be dressed up, ready for
the holidays. In addition to Christmas decorations with fire baskets and
twinkling lights, there will be singing choirs and cultural activities. Even
a visit from Santa Claus.
Scheveningen shines. This year on the 17th and 18th of December Scheveningen will be dressed up with lights. The walk has been cancelled
but the exposition still takes place. Also, in Scheveningen if you want to
see Santas surfing the North Sea waves, or even be one of the surfing
Santas, Hartbeach is organizing the event, registration is needed.
Last but not least, there will also be a Swan lake performance this
months in the new Theater building Amare www.amare.nl/
Wishing you a great holiday season and a Happy New Year!
Hopefully these ideas will inspire you. For ideas and feedback contact
us at: bezuidenhoutnieuws@gmail.com

grandparents. You can start between 2
and 3 pm, at the Christus Triumfatorkerk,
Juliana van Stolberglaan corner Laan van
Nieuw-Oost-Indië. Afterwards there is something for everyone to eat and drink.
Participation is free. Please register the
number of participants at:
kerstroute@ctkerk.nl
Spaarwaterveld
The Spaarwaterveld is important for children and young people in the district.
There they can play sports, play and
make friends. The Van Hoogstraten
school, kindergarten 't Hoogstraatje and
childcare 2Samen are located in the building that borders the playing field. The
Richard Krajicek Foundation, once the initiator of this playing field, is no longer involved. That is why the three
organizations have teamed up as a broad
neighborhood school and recently replaced the old, faded wall drawing with a
new fresh façade canvas. With an appearance that matches the green playing
field.
■■■
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AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND
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