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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout. De krant verschijnt
vijf keer per jaar in een oplage van bijna
10.600 exemplaren. De volgende uitgave
van Bezuidenhout Nieuws, nummer 82,
verschijnt in de week van 5-9 juni 2022.

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

Fotografie Els Smeets

Vormgeving Leo Leeflang

Drukwerk 
Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 
Enkele voorbeelden: 

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

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven
www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-
krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

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

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

Niets uit deze uitgave mag zonder 
toestemming van de redactie worden
overgenomen.
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Op de cover
Het Oekraïense gezin Lastovetska woont sinds 2019 in Bezuidenhout. Daar-
voor in Italië, Maleisië en Australië. Moeder Tania verliet in 2013 haar ge-
boortestad Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, voor de liefde. Toch zijn haar
gedachten nog altijd bij haar geboorteland, waar haar ouders en tante, on-
danks de oorlog, zijn achtergebleven. De inval van Rusland in haar land
kwam niet als een verrassing, wel als een schok. Tania’s eerste reactie was
terug naar Kiev, maar ze kon haar twee kinderen niet achterlaten. Niets in
Nederland doet haar denken aan Oekraïne, met één uitzondering: het
Haagse Bos (pag. 16/17)

En verder onder meer:



TURKS RESTAURANT

Een gezellig familierestaurant 
sinds 1980, het adres voor de rijke

Turkse keuken en gastvrijheid.

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

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!
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In haar kapsalon ervaart Kisla al jaren dat kleine kinderen,
vooral als het voor de eerste keer is, bang zijn om hun haar
te laten knippen. Dit is niet alleen voor het kind vervelend
maar natuurlijk ook voor de ouders. Ze liep al lange tijd
rond met het idee daar wat aan te doen en nu gaat dat ge-
beuren. Eind april verschijnt haar boek “Ik vind de kapper
helemaal niet eng”. Ouders kunnen dat aan hun kind voor-
lezen - terwijl het zelf naar de leuke plaatjes kan kijken -
om het zo gerust te stellen en het bezoek aan de kapper
kan dan zelfs een leuk uitje worden.  

Make it different!
Kisla komt uit een gezin van 9 kinderen, was de benjamin
en kwam op haar achtste vanuit Suriname naar Nederland.
Ze groeide op in Rotterdam, maar woont en werkt nu al
jaren in Bezuidenhout. “De poppen die ik voor mijn verjaar-
dag kreeg, werden altijd door mij geknipt. Vanaf dat mo-
ment wist ik al dat ik kapster wilde worden.” Waarom heet
haar salon Make it different? “Omdat ik mijzelf zie als meer
dan een kapster, mensen zijn bij mij geen nummer en ik in-
spireer mensen soms om een nieuw stapje in het leven te
doen.”

Ze vertelt dat meer dan de helft van de (kleine) kinderen
bang is voor de knipbeurt met schaar en/of tondeuse. En

jongens zijn dat vaker dan meisjes die meestal al met het
verzorgen van hun uiterlijk bezig zijn geweest. “Bij zo’n
knipbeurt moet je als kapster heel alert zijn omdat kinde-
ren veel bewegen. Vaak helpt het als het kind dan naar een
filmpje kijkt en als je het vertelt dat het maar een kwartier-
tje duurt.” 

Droom wordt werkelijkheid
Via een vriendin kwam ze in contact met uitgeverij Goed in
je vel. Uitgever/auteur Jan Jaap van Hoeckel was enthou-
siast over haar idee en wilde graag met haar in zee. Kisla
leverde het idee, de tekst en enkele krabbels, waarmee een
team van professionals aan de slag ging. Samen met een
vormgever, illustrator en redacteur wist zij zo haar droom
te verwezenlijken 

Op 30 april wordt het boekje in de salon met een feestelijk
evenement gepresenteerd. Kisla is erg begaan met mensen
die het minder hebben dan zijzelf, voor wie een prettig
leven allerminst vanzelfsprekend is. Elk jaar organiseert ze
daarom een evenement voor een goed doel. En van elk ver-
kocht boek (€ 13,95) gaat nu € 1 naar het Ronald McDonald
Huis in Den Haag.

Kisla Kowlesar van kapsalon Make it different in de Theresia-
straat 147a (naast Hoogvliet) komt met een voorleesprenten-
boekje om kinderen te helpen die bang voor de kapper zijn. Dat
is uniek, het eerste boekje over dit onderwerp!

Tekst: Paul van Riel, Foto: Els Smeets

Kisla helpt kinderen die de kapper eng vinden
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Ze staan er nog wel, de fietsnietjes in de stad, maar: min-
der dan voorheen. We worden geacht onze fiets in be-
waakte stallingen te zetten. Al die fietsen op straat zijn
kennelijk geen gezicht en als je je rijwiel zomaar ergens
vastketent, dreigt de fietspolitie die los te knippen en
mee te nemen. Of de soep nog steeds zo heet wordt op-
gegeten als hij een paar jaar geleden werd opgediend, is
de vraag, maar de gestalde fiets moet nog steeds van
straat. 

Niet in Bezuidenhout: er zijn fietstrommels en hier en
daar een stalling, maar fietsen bevolken de trottoirs,
tegen bomen, gevels, aan palen of gewoon los. Rijen dik
soms: blij dat ik me nog zonder rollator kan voortbewe-
gen, anders zou het hier en daar een beetje omrollatoren
zijn om nog ergens te komen zonder te blijven steken
achter samengeklonterde fietsen.

Niet zo vreemd, al die fietsen op de stoep, want de
meeste mensen wonen boven en zelfs als je beneden
woont, sjouw je misschien liever niet je fiets met modde-
rige banden door gang en keuken naar het schuurtje in
de tuin. Op straat dan maar met die fiets en dan kan het
geen kwaad fietsers uit te nodigen hun rijwiel achter te
laten op plekken waar ze niemand in de weg staan. Door
fietsnietjes neer te zetten, bijvoorbeeld. 

Op het pleintje voor mijn huis vormden de hekjes rond
het plantsoentje een natuurlijke stallingsplaats, maar
dat plantsoen is verdwenen en dat hekje ook, nu we
naast een nieuw riool ook een gloednieuw pleintje kre-
gen. Dus waarheen met de fietsen? Niet tegen gevels of
de iele boompjes, die weleens zouden kunnen bezwijken
onder een al te grote fietsenlast.

De fietsnietjes die in het centrum verdwenen, zijn voor
mijn huis dus weer terug. Nou ja, niet pal voor mijn huis:
daar komt een heggetje die geparkeerde auto’s – want
die zijn er ook nog – aan het zicht van benedenburen
moet onttrekken. Maar die fietsnietjes zijn wel blikvan-
gers voor andere buren. En daar zat niet iedereen op te
wachten, getuige de protestplakkaatjes die hier en daar
voor de ramen hangen.

Maar: waar moeten die fietsen anders heen? Die zijn er
toch wel, of hebben die nietjes een aanzuigende werking
op fietsen? Nee toch. Beter in het gelid gestald dan zwer-
vend over dat plein dat er net zo fris en gloednieuw bij
ligt. 
Wat zullen vroegere bewoners wel niet gedacht hebben
van al die auto’s die hun voorheen lege straten omtover-
den tot openluchtgarages. Was vast even wennen. Net
als al die nietjes nu. 

Doe die nietjes maar wel
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Stadspenning voor 
Lia van den Broek
Lia van den Broek ontving in maart een onderscheiding voor
haar betrokkenheid bij het herdenken van het bombardement
op Bezuidenhout in de Stichting 3 maart '45. Wethouder Saskia
Bruines (links op de foto): “Onder uw leiding en enthousiasme
groeide het uit tot een reeks aan activiteiten die de herinnering
aan het bombardement in de wijk en de stad levend houdt. Uw
vele verdiensten, waaronder aan het Herinneringsboek, hebben
zo bijgedragen aan het Haags historisch bewustzijn.”

Lia begon bij de stichting als penningmeester en vanaf 2015 was ze er
voorzitter. Vorige jaar stopte ze daarmee. Lia ontving de stadpenning
mede omdat ze meer dan 25 jaar actief was als vrijwilliger. Ze was ook
actief bij de voetbalvereniging VUC en ontwikkelde het format voor een
uniform kerkblad dat voortaan in acht parochies zou worden gelezen. 
Ze kreeg daarvoor eerder al de Liduina-penning.
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Vlak voor de verkiezingen zijn alle poli-
tieke partijen op 5 maart op bezoek ge-
weest in Bezuidenhout. Op uitnodiging
van de werkgroep Bezuidenhout KIEST
gingen zij het gesprek aan met wijkbewo-
ners over verschillende thema’s. Thema’s
die later op de dag besproken werden in
een lijsttrekkersdebat in het wijkcentrum. 

Voorzieningen
Als een rode draad door het debat liep het
onderwerp van alle nieuwbouw en wat dit
doet voor alle voorzieningen in de wijk.
Alle politieke partijen zijn verrassend eens-
gezind als het gaat om uitbreiding van cul-
tuur, onderwijs, sport en andere
voorzieningen. Dit moet volgens alle par-

tijen hand in hand gaan met de uitbrei-
ding van de wijk. Dat klinkt goed, maar tij-
dens het lijsttrekkersdebat werd duidelijk
dat de invulling ervan niet gemakkelijk is
en dat de partijen daar heel wisselend in
staan.

Hart van Den Haag is meer van het prakti-
sche en concrete. Richard de Mos vraagt
zich af of 20.000 inwoners erbij wel zo
verstandig is. Zeker als dit ten koste gaat
van de leefbaarheid. Volgens hem mogen
projectontwikkelaars best meebetalen aan
allerlei voorzieningen en blijft hij zich hard
maken voor de automobilist in de wijk. 
Hij ziet graag een parkeergarage aan de 
Marialaan.

D66 is van veel bijbouwen, zowel wonin-
gen als kantoren. Voor cultuur, onderwijs,
sport en andere zaken moet wel geld
komen, maar D66 blijft vaag over waar dit
geld vandaan moet komen. Voor de VVD is
hun belangrijkste punt om wijkbewoners
meer te betrekken in de plannen. Groen-
Links zal blijven hameren op goede voor-
zieningen voor kinderen en meer groen in

de wijk. En de Partij van de Dieren is van
mening dat de gemeente echt zelf meer
en duidelijkere keuzes kan maken in
nieuwbouw en zich niet moet laten leiden
door de projectontwikkelaars.

Woontorens
Het bouwen van woontorens gebeurt door
de projectontwikkelaars. Dat levert voor
de gemeente geld op. Voor het zorgdragen
van de gewenste voorzieningen ligt bij de
gemeente een belangrijke taak. Dat kost
de gemeente geld. Worden dan de juiste
keuzes gemaakt? Gaat geld boven leef-
baarheid? Een voorbeeld dat tijdens het
debat ter sprake kwam: het huidige col-
lege koos voor nog meer kantoren op de
plek van het Koninklijk Conservatorium. Zij
hadden ook kunnen kiezen voor cultuur-
of sportvoorzieningen. 

Wederom bleken alle partijen het eens
over het nut van de LER (leefbaarheidsef-
fectrapportage). Deze Bezuidenhoutse uit-
vinding maakt het huidige én toekomstige
voorzieningenniveau inzichtelijk. Belang-
rijk, maar hoe gaat de politiek hier de ko-
mende vier jaar invulling geven aan het
daadwerkelijk realiseren van die broodno-
dige voorzieningen?

Welk college er ook gaat komen, we heb-
ben ze scherp in de gaten te houden. De
beloftes zijn echt veelbelovend, maar de
grote verscheidenheid aan én partijen én
ideeën maakt echte keuzes maken lastig.
De kans is aanwezig dat Bezuidenhout het
kind van de rekening wordt.

Bij de opkomst van de gemeente-
raadsverkiezingen is Bezuidenhout
één van de weinige positieve uitzon-
deringen in de stad. Deze keer zijn
ongeveer 1000 wijkbewoners meer
naar de stembus gegaan dan in 2018.
Dit is een stijging van 4% bij een to-
taalopkomst van 58% in Bezuiden-
hout. De opkomst voor heel Den
Haag was 43%. De grootste winnaars
in Bezuidenhout zijn D66, Hart voor
Den Haag en Partij voor de Dieren.
Grootste verliezers in Bezuidenhout
zijn de Haagse Stadspartij en de PVV.
Wat betekent deze uitslag voor Be-
zuidenhout?

Tekst en foto: Mark Hoogland

Gemeenteraadsverkiezingen: veel beloftes voor goede voorzieningen

Opkomst Bezuidenhout hoger dan 2018

Haagse lijsttrekkers in debat in het Bezuiden-
houtse wijk- en dienstencentrum.



Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Bewonersvergadering 2022
Wilt u weten waar het Wijkberaad Bezuidenhout
zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet en waar
de vrijwilligers in de wijk zich hard voor maakten? 
Wilt u weten hoe u uw steentje kunt bijdragen aan
de wijk? 

Kom dan 17 mei naar de Bewonersvergadering. 
Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

De locatie wordt nog nader bepaald en ontvangt 
u per email.
Wilt u erbij zijn, meldt u dan aan via 
wijkberaad@bezuidenhout.nl

Het jaarverslag 2021 en de agenda staan vanaf 2 mei
online op Bezuidenhout.nl bij menu 
bewoners/wijkberaad.

Parels
Toon je talent als Parel

van Bezuidenhout op 11 juni 2022!
Heb jij een bijzondere hobby, verzameling of passie?

Doe mee aan de Parelroute en verras je wijkgenoten.

Meld je aan voor 20 april via: parels@bezuidenhout.nl

www.parelsvanbezuidenhout.nl
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Verdachter pizzabezorger? 
Bel 112

Aan een politiebureau wordt er aan het begin van het jaar
door het managementteam een lijn uitgezet voor de rest
van het jaar. Tijdens zo’n overleg wordt dan bepaald welke
zaken prioriteit krijgen en welke acties er uitgevoerd gaan
worden. Al vrij snel werd duidelijk dit jaar dat fietsendief-
stal geen hoge prioriteit zou krijgen.
In het begin van dit jaar steeg het aantal fietsendiefstallen
weer, helaas. Een aantal buurtbewoners heeft zich ver-
enigd en gezamenlijk een buurtapp ‘fietsendiefstallen’ op-
gericht. In deze app worden berichten gedeeld van
gestolen fietsen of verdachte fietsen in de wijk. Bij toeval
kwam dit de wijkagenten ter ore en hebben gevraagd of
zij toegevoegd mochten worden. Gelijk de avond erna
waren leden van de app buiten en zagen dat er een mans-
persoon bezig was met fietsen stelen en vroegen de wijk-
agenten om hulp. Vanuit huis hebben de wijkagenten een
collega in burger aan het bureau gekoppeld aan de leden
van de app. Door gezamenlijke inspanning is de fietsendief
uiteindelijk aangehouden.

Wat een fantastische actie en resultaat door samen te
werken met de wijk!!
De samenwerking kan alleen bereikt worden door het
melden aan de politie. De laatste weken zijn er ook een

aantal meldingen geweest van babbeltrucs. Dit willen wij
graag onder de aandacht brengen, want wanneer belt u
nu 112?

De casus die wij hiervoor willen gebruiken heeft deze
maand plaats gevonden. Wij werden benaderd door een
wijkbewoner. Zij kreeg een man aan de deur die verklaarde
dat hij een pizzabezorger was en de bestelling kwam bren-
gen. Deze wijkbewoner woont in een van de flats in onze
wijk. Zelf heeft deze wijkbewoner de man niet binnen ge-
laten. Kennelijk heeft dan toch iemand de toegangsdeur
geopend voor de onbekende of is deze persoon meegelo-
pen met een bewoner. Aan de deur ontstaat er vervolgens
een worsteling en de man wil eigenlijk naar binnen. Dit is
niet gelukt. De man loopt weg en de wijkbewoner ziet dat
man vervolgens hetzelfde op een andere etage probeert. 

Heel goed dat de wijkbewoner dit gemeld heeft, wij kun-
nen er dan ook achteraf aandacht voor vragen. Maar nog
mooier zou zijn als men bij dit soort meldingen en/of on-
derbuikgevoel 112 belt. U kent uw eigen wijk het beste! U
weet, als het goed is, wie er in uw buurt woont. Vragen
staat vrij en als u dit niet durft, kunt u 112 bellen. De politie
kan dan de identiteit vaststellen en een signalement vast-
leggen.

Als er dan op een later moment een strafbaar feit heeft
plaats gevonden, kunnen wij misschien een persoon kop-
pelen of herkennen. Durft u niet uw naam te geven en wilt
u wel verdachte omstandigheden of andere zaken melden,
kunt u ook een melding maken bij Meld misdaad anoniem,
0800-7000.

Column wijkagent

Wat fijn om weer op deze manier met u in contact te staan. Wij
kunnen met trots tegen u zeggen dat het rustig is in het mooie
Bezuidenhout. Toch zijn er een aantal zaken die wij onder de
aandacht willen brengen en willen benoemen.

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

Tekst: Mireille Bruijntjes en Sibel Konyali

Nog even dit

In de vorige editie, BN80,
hebben wij een interview
geplaatst met de wijkagent
voor jeugd, internet en
scholen. Daarbij is zijn
naam weggevallen. Hij heet
Eray Baygul. En om het
compleet te maken, plaat-
sen we ook nog even zijn
foto. (foto: Els Smeets)



Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

Traiteurslagerij Ammerlaan bestaat dit jaar 100 jaar. 
Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan, 
daarom hebben wij van 19 april tot 23 april alle:

Traiteurslagerij Ammerlaan 100 jaar

l Hamburgers
l Slavinken
l Bezuidenhoutjes
l Roomschnitzels
l Gehaktcordonbleus
l Kipkrokantschnitzels
l Gepaneerde schnitzels 

l Tartaartjes
l Zigeunergehaktschnitzels
l Kipcordonbleus
l Saucijzen
l Merguez

5 halen 4 betalen.

Tot ziens in onze vernieuwde winkel.
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Too Good To Go is de naam van een app die voedselverspil-
ling wil verminderen. 
We gooien met zijn allen dagelijks nog steeds te veel voedsel weg
dat nog goed gebruikt kan worden. Zo ook restaurants, hotels en
supermarkten. 

Met deze app kun je zien bij welke bedrijven je tegen een kleine
prijs een lekkere lunch, avondeten of zelfs een tussendoortje kunt
halen. 

De app is makkelijk in gebruik. Je bekijkt bijvoorbeeld een lijst met
restaurants en kiest daaruit waar je trek in hebt. Je schijnt er wel
snel bij te moeten zijn want op is op. Ook kun je op een map bekij-
ken welke restaurants er bij jou in de buurt wat aanbieden. 
Betalen gaat via Ideal, Paypal of creditcard.

Waar je ook van moet houden is het feit dat het een verrassing is
wat je krijgt, een Magic Box! Dat is natuurlijk wat spannender als
het van een supermarkt komt dan wanneer de lokale bakker een
Magic Box aanbiedt.
Leuk om te proberen, want baat het niet dan schaadt het ook niet
toch?

Gratis juridisch advies bij Haagse Hogeschool
Sinds september 2021 kun je als inwoner of ondernemer
bij Rechtswinkel 070 terecht voor gratis juridisch advies.
Bijvoorbeeld bij vragen over belastingaangiftes, toesla-
gen, arbeidscontracten, studieschuld of problemen met de
huurbaas, garanties op producten of leveranciers. De
Rechtswinkel is onderdeel van Hogeschool Inholland. Stu-
denten kunnen hier waardevolle praktijkervaring opdoen
door inwoners en ondernemers bij te staan bij juridische
vragen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Zareen Awan, studente Sociaal Financiële Dienstverlening, loopt
stage bij de rechtswinkel. Ze licht verder toe: “Tijdens een intake-
gesprek verzamelt de student relevante informatie van de vraag-
steller. Dit kan telefonisch, online of fysiek op locatie. Vervolgens
geeft de student binnen een week advies. Soms zijn meerdere
gesprekken en tijd nodig als de vraag meer complex is. Voor hele
complexe zaken verwijzen we door naar partners zoals het Juri-
disch Loket of advocatenkantoren. 
Vanaf vraag tot en met advies worden de studenten begeleid
door de docent.’’

Ze vervolgt: “Door mensen juridisch advies te geven, kan ik kennis
van de wet echt in de praktijk toepassen. Daarnaast geeft het me
ook veel voldoening. Zo heb ik een student geholpen die volgens
de CAO in een andere functieschaal ingedeeld zou moeten wor-
den. Maar de werkgever wilde dit niet doen. Ik heb haar advies
gegeven om een brief naar de werkgever te sturen. Uiteindelijk is
het haar gelukt.”

Tot slot enkele voorbeelden van vragen waarmee mensen
zijn langsgekomen:
n   Ik heb een probleem met de garantie op een gekocht 
       product. Wat kan ik het beste doen?
n   Ik heb een dubbele nationaliteit. Kan ik beide nationaliteiten 
       behouden?
n   Mijn huur wordt opgezegd omdat de verhuurder terug wil in 
       zijn eigen woning. Mag dat?
n   Ik wil een toeslag aanvragen, maar er staan gegevens 
       verkeerd in het systeem. Kunnen jullie helpen? 
n   Ik had recht op een toeslag. Kan ik dit aanvragen met 
       terugwerkende kracht?
n   Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen?

Rechtswinkel 070, Theresiastraat 8, Den Haag (links op het plein).
088 466 40 40, rechtswinkel070@inholland.nl
Openingstijdens: dinsdag t/m donderdag, 9.30 – 15.30 uur.
Korte film voor meer informatie: 

De rechtswinkel aan de Theresiastraat, onderdeel van hogeschool InHolland.

Voedselverspilling tegengaan

Tekst: Elly Hoekstra, Foto: Els Smeets

Tekst: Elly Nijhoff



Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag

Ingang Dokkoonspa

Openingstijden: di t/m zat

10.00 tot 19.00 uur

T +31 627 181 289

F Songkran Thai Spa Pedicure

Shellac verwĳderen
Manicure
Manicure met lakken
Pedicure
Spa pedicure

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

Tarwekamp 11 - 2592 XG  Den Haag

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

Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Geniet van de echte smaak 
van de indonesische keuken

Restaurant, Afhaal, Catering
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Het was een verkoopadvertentie in een slagersvakblad
waar Nico van der Nagel op werd geattendeerd. Van der
Nagel vertelt: “Ik werkte zo’n 19 jaar in dienst bij een keur-
slager in Valkenburg, bij Katwijk. Ik had al langer de ambitie
om een eigen slagerij te runnen, maar waar? Op een zon-
dagje zijn we bij wijze van proef vanuit huis naar Bezuiden-
hout gereden. En dat viel ontzettend mee. Met 20
minuutjes waren bij de slagerij! En de wijk viel ook nog
eens ontzettend mee. Ik kom namelijk uit een dorp en je
hebt toch een bepaald vooroordeel over de grote stad.
Rondlopend hadden we al snel door dat dit een hele pret-
tige wijk is.” En zo maakten zij de keuze en namen de slage-
rij over van Terry Grondsma en Ella Ammerlaan. 

Wijde omgeving 
Van der Nagel nam niet alleen de zaak over, maar ook de
vele recepten van producten waarvoor mensen uit de wijde
omgeving naar Ammerlaan komen. Van der Nagel: “We
hebben mensen uit Delft, Zoetermeer en de andere kant
van de stad die voor onze saucijzenbroodjes, soepen en
kant en klaar maaltijden naar ons toe komen. Daar komt bij
dat wij in onze zaak een grote verscheidenheid aan produc-
ten hebben. Voor tussen de middag hebben wij belegde
broodjes. En voor zowel het voor-, hoofd- en nagerecht kun
je bij ons terecht. We merken dat er behoefte is bij stellen
die allebei werken aan een gemakkelijke én gezonde maal-
tijd. En wij zien dat bijvoorbeeld een dochter of zoon voor

hun bejaarde vader of moeder voor een paar dagen aan ge-
zonde maaltijden meenemen.” 

Vorig jaar zomer onderging de slagerij een ware metamor-
fose. “Kijk, toen we in 2017 in de zaak stapten wilden we
niet direct de boel omgooien. Eerst maar even zien hoe het
loopt en rustig bedenken wat je anders wilt hebben. Samen
met een architect hebben we een nieuwe inrichting ont-
worpen. De hele inrichting is er compleet uitgegaan. Alles
is nieuw en weer modern. De slagerij toont meer open en
kan weer jaren vooruit. En kijk nu naar die toonbank. Daar
zijn we zo blij mee. Het is een echte eyecatcher waarin wij
onze verse producten zo mooi mogelijk kunnen tonen.”

Kwaliteit en services boven alles
In een wereld van supermarkten, gemak en thuisbezorging
weet Van der Nagel zich goed staande te houden. Van der
Nagel legt uit: “Om onderscheidend te zijn geloven we in
om kwaliteit en service boven alles te zetten. Samen met
ons team Anita, Herman en Sarah, maken wij de meeste
producten op ambtelijke wijze nog helemaal zelf. We mer-
ken dat onze klanten dat waarderen. En gelukkig zijn de co-
ronamaatregelen voorbij. De kantoren zijn weer open en
dat merken we weer goed rond lunchtijd. En het is voorjaar
en dan komen de buurtbarbecues en straatfeesten. We
kunnen het hele pakket aan vlees, barbecues en catering
daarvoor verzorgen. Met al die feestjes merken we echt dat
Bezuidenhout een gezellig dorp is in de grote stad.”
Om het 100-jarig jubileum te vieren houdt slagerij Ammer-
laan verschillende acties. Zie voor de actie van 19 tot en
met 23 april de advertentie elders in dit blad. 

Ammerlaan, 100 jaar, is meer dan een buurtslager
In de Johan van Hoornstraat, zijstraatje van Laan van
Nieuw Oost-Indië, om de hoek bij banketbakker 
Bohemen, zit een slagerij verscholen die toch al 
100 jaar een begrip is in onze wijk: traiteurslagerij 
Ammerlaan. En met de komst, vijf jaar geleden, 
van Nico en Naomi van der Nagel zullen nog vele
jaren volgen. 

Bedrijvenrubriek

Tekst: Mark Hoogland, Foto: Els Smeets

De slagerij van Ammerlaan, vlnr Nico, Herman en Anita.

Advertentie uit okto-
ber 1922. En kijk, hon-
derd jaar geleden
werd er al geadver-
teerd met thuisbezor-
ging. 
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Russische inval in Oekraïne wordt ook   

Geboren en getogen in Kiev ("net als mijn moeder en
grootmoeder") volgde Tania Lastovetska vanaf 2013 haar
Italiaanse echtgenoot rond de wereld, van Italië naar Ma-
leisië en Australië en in 2019 naar Den Haag. "Hij werkt in
de olie- en gasindustrie", verklaart zij al die verhuizingen
wegens het werk. Sinds haar scheiding in 2020 woont zij
met haar dochters Elisa (nu 7 jaar) en Giulia (5) en hond Leo
aan de Theresiastraat. Is er iets in de wijk dat haar aan Kiev
doet denken? "Nee, het hele land is erg anders dan Oe-
kraïne. Of toch, het wandelen met de kinderen en de hond
in het Haagse Bos!"

Geen verrassing
Voor Tania en haar moeder Victoria, vader Nikola en tante
Natali in Kiev kwam de Russische inval op 24 februari als
een schok, maar niet als een complete verrassing. In haar
jeugd was zij zelf al gewend aan dreiging van het buur-
land. "En sinds ik in 2014 vanuit Maleisië zag hoe ons land
in brand stond, is die dreiging nooit meer gestopt." Haar

eerste reactie na de invasie was: ik moet er naartoe. "Maar 
mijn kinderen hebben hun moeder nodig."
Zorgde het Russische geweld voor de grootste vluchtelin-
genstroom sinds de Tweede Wereldoorlog, Tania's nearest
en dearest willen Kiev niet verlaten. "Mijn tante werkt als
verpleegster in het grootste kinderziekenhuis van Oe-
kraïne. Sinds de invasie leeft zij daar ook. Mijn ouders, die
met hun eigen bedrijf evenementen organiseren, doen in
deze tijd van doden en vernietigde huizen hun best om bij
andere mensen de moed erin te houden. Van vluchten wil-
len zij niet weten. Kiev is hun thuis, hun leven. Mijn ouders
zeggen ook dat zij daar nuttiger kunnen zijn en Europa
geen land van melk en honing is."

Fort Kiev
Tania vertelt dat sinds Rusland in oktober troepen bij de
grens ging verzamelen de Oekraïense steden zich begon-
nen voor te bereiden op een mogelijke invasie. "Kinderen
leerden wat te doen bij een luchtalarm, inwoners wat zij in

Op de dag dat Bezuidenhout het bombardement op de wijk in 1945 herdacht, werden Kiev en andere 
Oekraïense steden en dorpen beschoten met Russische raketten en granaten. Vanuit Bezuidenhout houdt
Tania Lastovetska contact met haar moeder, vader en tante, die niet willen wijken voor de Russische invasie.

Tekst: Roeland Gelink foto: Els Smeets
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      gevoeld in Bezuidenhout
huis moesten hebben. Kiev is daarom ook
een fort, waar alle dienstverlening nog
werkt." Dat helpt haar dagelijks contact te
houden met haar belegerde familie. "Dat
doen we via Messenger, want face-to-face
contact hebben is wel moeilijk." Tania vro-
lijkt haar ouders als het kan op met foto's
van de kinderen. "Huilen doe ik niet, want
dat maakt het alleen maar moeilijker voor
hen. En huilen en bij de pakken neerzitten
is precies wat de Russen de Oekraïners wil-
len zien doen."

Van haar moeder hoorde zij drie weken na
het begin van de invasie dat het bijna on-
mogelijk was om voedsel of medicijnen in
huis te halen, maar dat gemeentelijke
diensten zoals water uit de kraan, gas, elek-
triciteit en internet nog steeds functio-
neerden. Haar ouders voegen zich niet bij
de inwoners die schuilen in schuilkelders,
parkeergarages en de ondergrondse. "Zij
blijven thuis, omdat zij vinden dat voortdu-
rend op de vlucht zijn geen leven is. 'If it's
meant to be, it's meant to be', zegt mijn
moeder."

Vanuit Bezuidenhout kan Tania niet veel
meer doen dan contact houden met haar
familie en aandacht vragen voor de situa-
tie in haar thuisland. De Oekraïense kleu-
ren voor haar raam vertellen waar haar
hart ligt. Voelt zij zich nu gesteund? "Zeker.
Oekraïne krijgt nu van overal hulp, geld en
wapens en iedereen volgt het nieuws. Al-
leen zouden de wereldleiders meer kunnen
doen." Zij kreeg zelf ook direct hartverwar-
mende reacties van vrienden uit de hele
wereld en van mensen uit de buurt. "Al-
leen heb ik niks gehoord van de Russisch
sprekende ouders op de British School
waar mijn dochters op zitten."

Invasie laat Bezuidenhout niet onberoerd

De Russische invasie in Oekraïne zorgde ook elders in Bezuidenhout voor beroering. Een in Bezuidenhout-Noord wonende 
Oekraïense (uit privacy-overwegingen blijft zij liever anoniem) kreeg na de inval, van twee goede vriendinnen uit Kiev de vraag of
zij kon helpen een veilig onderkomen in Den Haag te vinden. Daarna deed ook een vrouwelijke kennis met kind zo’n verzoek. 
Met een oproep op de buurtapp Nextdoor vond zij gehoor, maar de vluchtelingen vonden eerder onderdak in Duitsland.

Ton van der Meij en Ria Goeman uit de Usselincxstraat hebben vier gevluchte Oekraïeners in huis genomen: drie vrouwen en een
jongen afkomstig uit Charkov met familiebanden met Ton. Zij zamelden voor hun nieuwe huisgenoten spullen in en kregen hulp
van liefst 70 buurtgenoten. Het voorbeeld van Van der Meij en Goeman werd gevolgd door de inwoners van Huis ten Bosch. 
Koning Willem-Alexander en koningin Maxima stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen kasteel Het Oude Loo in 
Apeldoorn ter beschikking.  
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U kunt zich trouwens nog tot 20 april aanmelden maar als
u deze editie per ongeluk een dag later ontvangt en u
denkt: ik zou toch wel graag mee willen doen. 
Gewoon aanmelden. De organisatie is ruimdenkend en al-
leen maar enthousiast als meer mensen mee willen doen
en er is vaak nog wel een plek te vinden waar u uw passie
kunt tonen. U kunt bijvoorbeeld aan de organisatie vragen
of zij een plek voor u hebben in het wijkcentrum, of als u
dat fijn vindt mag dat ook bij u thuis. Misschien heeft u
wel lieve buren die hun voortuin ter beschikking willen
stellen. 

Ik zelf heb een paar keer bij een lieve buurvrouw mijn werk
mogen tentoonstellen, maar dit jaar zal ik net als vorig jaar
in de voortuin van mijn moeder gaan staan. Daar staan wij
klaar met koffie en thee en wat lekkers en gezelligheid. En
we bestellen natuurlijk voor de hele dag zon maar voor de
zekerheid zetten we een partytent op, mocht u willen
schuilen.

U kunt zich aanmelden bij parels@bezuidenhout.nl Maar
wilt u eerst wat meer informatie dan kunt u terecht bij
https://bezuidenhout.nl/parels

Het zou echt mooi zijn als meer mensen zich aanmelden,
ook om de route voller te maken. Mij lijkt het nou eens leuk
als een groot deel van Bezuidenhout die dag een soort
kunstmarkt wordt. En dat kan als er heel veel mensen, dus
ook kinderen, meedoen.

Op https://www.facebook.com/ParelsvanBzh kunt u de 
Parels volgen en vorige jaren bekijken. 
Niet meedoen als Parel maar wel ervan genieten? Dat kan
natuurlijk ook. Reserveer dan 11 juni in uw agenda om de
Parels in uw wijk te bezoeken.

Iedereen die het leuk vindt laat zijn talent, hobby of passie weer zien en horen. Dat gebeurt door heel
Bezuidenhout. Inmiddels zijn de meeste mensen hier wel bekend mee, maar er zijn nog steeds onont-
dekte Parels, weet ik zeker. Of hobbyisten die denken dat hun werk niet knap genoeg is… kan niet.
Het gaat om de passie die je hebt voor je werk, dat straalt er namelijk vanaf en dat vinden mensen
leuk om te zien. Het is ook nog steeds mooi om te zien dat mensen je op een positieve manier kunnen
verrassen. Hee… maakt mijn overbuurvrouw tassen van oude dekbedden - best een geinig idee trou-
wens? Iemand of kinderen die kunst maken van ‘rommel’ op straat? Een winkelier die een panfluit-
concert wil geven? Ik zeg duidelijk maar wat, maar u begrijpt waar ik naartoe wil. Als er maar liefde in
zit. 

Tekst: Esther Nijhoff

Zaterdag 11 juni is het weer zover: 
de 13e Parels van Bezuidenhout

Parels
van... Bezuidenhout

2022
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Miek Denekamp-Mulder, Een familie in het Bezuidenhout
1940-1945.
In 2017 verscheen dit in eigen beheer uitgegeven boek. De
schrijfster legt uit dat ze de verhalen die ze van twee van
de dochters van de familie Modderman, de ‘familie in het
Bezuidenhout’ gehoord heeft, door wil geven. Ze zijn er in-
teressant genoeg voor. Twee fragmenten uit het verhaal
waarin de oorlog steeds meer greep krijgt op de dagelijkse
gang van zaken, met als onverwachte climax het “vergis-
singsbombardement” van de Britten.
“Het gezin Modderman woont in Den Haag aan de Juliana
van Stolberglaan aan een plein met zes grote kastanjebo-
men. De tram rijdt aan weerszijden van die bomen langs.
De laan loopt vanuit het centrum diagonaal door het Be-
zuidenhout en staat haaks op die andere verkeersader, de
Laan van Nieuw Oost-Indië, die van Voorburg naar Scheve-
ningen voert. De buurt ligt in die tijd aan de rand van Den
Haag en heeft veel groen en hoge statige huizen.” (p. 5)

“Het bombardement van de geallieerden op 3 maart 1945 
Het is 9.05 uur. Fia kijkt naar haar witte boterham met
boter. Zojuist heeft ze samen met moeder gebeden en nu
mogen ze beginnen. Als ze de eerste hap wil nemen gaat
de bel. Hè, wie kan dat nu zijn? Net nu? Zal ze gewoon
laten bellen? Maar moeder zegt: "Kijk maar even, Fia." Fia
legt het stukje brood terug op haar bordje. Ze wil zich er op
kunnen concentreren als ze eet. Het is zo lang geleden dat
ze zoiets lekkers heeft gekregen. Ze loopt naar beneden,
moeder volgt haar en blijft boven aan de trap staan. Het
buurmeisje staat voor de deur. "Mag ik jullie hamer even
lenen?" vraagt ze. Een oorverdovend lawaai in de lucht
maakt Fia het antwoorden onmogelijk. De meisjes kijken

omhoog. Ze zien vliegtuigen, die omlaag duiken, heel laag
boven de huizen, Engelse vliegtuigen ..... "Godverdomme,
zijn dat nu onze bevrijders?" roept het meisje nog voordat
ze wegstuift. Moeder snelt de trap af en verschuilt zich er-
onder. Fia zit er al. De deur staat nog open. Het geraas van
de vliegtuigen wordt overgenomen door een afgrijselijk
gedreun dat aanhoudt. Het lijkt of de aarde trilt en meebe-
weegt. Het kabaal is enorm. Glassplinters, as en stofdeel-
tjes vliegen door de open deur naar binnen maar ook van
het plafond komen nu gruis en stukjes kalk naar beneden.
Fia en moeder, op hun hurken, krullen zich nog verder op,
vouwen hun armen over hun hoofd. Ze ruiken vuur, krijgen
het benauwd van de rook die het huis binnendringt maar
durven zich niet te bewegen, laten het allemaal over zich
heen komen. Nu kan alleen God nog helpen en ze beginnen
te bidden. Twee keer komen de vliegtuigen terug. Twintig
minuten duurt het inferno maar het lijkt een eeuwigheid.
Dan is het voorbij. Trillend van de emoties en stijf van het
opgekruld zitten, staan moeder en Fia op en gaan naar bui-
ten. Maar wat ze buiten zien jaagt hun zo'n verschrikkelijke
angst aan dat ze even niet weten wat ze moeten doen.
Overal om hen heen branden huizen, verderop storten met
een hoop kabaal hele verdiepingen in. Roodgloeiende stuk-
jes hout en splinters vliegen door de lucht. Er staat een he-
vige wind.” (p.78)

Theun de Vries, Vincent in Den Haag.
Theun de Vries was een enorm productief schrijver: sociale

Het Bezuidenhout in de Nederlandse lectuur
en literatuur (1)

In dit artikel maken we een literaire tocht door de buurt. Ton van Rijn bespreekt zes ‘boeken’
die zich, al dan niet gedeeltelijk, afspelen in onze wijk. Leuk om te zien hoe je eigen omgeving
voorkomt in het werk van bekende schrijvers. In deze aflevering de eerste helft, volgende keer
de rest van het ‘tweeluikje’.

Tekst: Ton van Rijn

Juliana van Stolberglaan richting Stuyvesantplein

Vervolg op pagina 23
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en historische romans, biografieën, essays en gedichten. De
Vries is door zijn sympathie voor de Sovjet-Unie lang gene-
geerd, alhoewel hij goed bevriend was met bijvoorbeeld
Simon Vestdijk, die zijn grootheid herkende en erkende. In
het laatste deel van zijn leven, nam de bewondering in de
breedte voor zijn langdurende, indrukwekkende schrijver-
schap toe. In 1963 verscheen onder de titel Ziet een mens!
het verhaal over Vincent van Gogh zijn Haagse jaren. Vin-
cent van Gogh woonde van december 1881 tot september
1883 aan de Schenkweg 138, waar hij ook zijn atelier had.
Vanaf 1972 heet de roman die gebaseerd is op Vincents
grote brievenproductie, Vincent in Den Haag. Twee frag-
menten daaruit:

Uit XII: “De nabloei van de herfst duurde maar kort. Vlak
daarop kwamen de slagregens, dag in, dag uit. Het kachel-
tje brandde weer. Vincent staat keer op keer voor het raam
van het atelier. Er spoelen beken van hemelwater langs de
Schenkweg. Geen kans dat weesman of weesvrouw zich
door dit weer zal wagen. Een begin van doelloosheid, toch
niet onplezierig. Theo schrijft weinig. De weilanden zijn in
groene grenzeloze vaatdoeken herschapen, het is of men
maar een reuzenhand heeft te wachten die ze zal uitwrin-
gen. Boven de horizon ligt een plateau van wolken, zo
zwaar en zwart dat men er ondanks de regen zilvergrijze
huizen, bomen en fabrieksschoorstenen tegen ziet afste-
ken.”

Uit XVIII: “Het werd de tijd van de donkere, met heimwee
doorspeelde voorjaarsavonden waarvan Vincent hield. Hij
zag de stad onder zwavelgele of groenzwarte nachtwolken,
het spookbeeld van de zonsondergang nog ergens op de
horizon; de gespitte aarde voor zijn deur duister en diep
van toon; een zandpaadje behield nog zijn bleekheid. Langs
de Schenkweg wandelden de populieren schichtig en
spichtig weg naar de verte. Daarachter gromde het laag en
machtig silhouet van de stad; een bewogen massa van
spoorbaan, station, schoorstenen, een enkele sombere
toren. Het was als een bladzij uit Hugo, vol groots en tra-
gisch voorgevoel, men dacht aan de mensen die hier leef-
den en werkten, men wilde ze opnieuw benaderen,
doorgronden. Vincent tekende opnieuw de mensen.“

Thomas Rapwas een Nederlands uitgever en schrijver. Zijn
moeder, een Ierse, die met haar ouders naar Nederland was
gekomen, overleed bij geboorte van hun tweede kindje in
1940, 29 jaar oud en vervolgens overleed zijn vader van ver-
driet daarna in 1941, 34 jaar oud. Hij mocht bij zijn Ierse
grootouders in huis in het Bezuidenhout, maar die werden

in de oorlog, als alle buitenlanders, geïnterneerd. Vanaf
1941 spendeerde hij zijn jeugd in de oorlog in het rooms-ka-
tholieke wees- en oudeliedenhuis aan de Warmoezier-
straat. In 1953 slaagde hij voor het HBS-A aan het Aloysius
College. Hij had een paar banen, onder andere bij Royal
Dutch Shell en in het boekenvak. In 1966 begon hij in Am-
sterdam zijn Uitgeverij Thomas Rap die na zijn dood, in
1999, werd overgenomen door De Bezige Bij. In het boek
Thomas Rap. Een vrijbuiter in boeken,(2009) samengesteld
door Dirk-Jan Arensman, staat een brief van Rap aan zijn
goede vriend, Paul van Vliet: 

“Beste Paul, 
Tussen ons bestaat een merkwaardige band, die wij vijftig
jaar niet hebben geweten. Jij woonde in de vooroorlogse
jaren op de Haagse Denneweg, ik woonde als het ware rug
aan rug met jou op de Hooikade. Daarna verhuisden we al-
lebei naar het Bezuidenhout: naar de Juliana van Stolberg-
laan. Niet meer rug aan rug, maar op een steenworp
afstand. Onze beide huizen werden gebombardeerd en ver-
dwenen op 3 maart 1945 bij het verkeerd bedachte bom-
bardement. Hoewel ik, nadat mijn vader en moeder waren
gestorven, was ondergebracht in een weeshuis, bevond ik
mij op het tijdstip van het bombardement alleen in het
huis van mijn grootouders. Zij waren geïnterneerd door de
Duitsers. Ineens hoorde ik het angstaanjagende geluid van
bommen, het kraken van het huis en ik holde weg. Op
straat lagen dode, gruwelijk verminkte mensen. Ik zag een
man wiens door hongeroedeem aangetaste benen waren
opengebarsten. Ik liep hard zonder te weten waarheen en
werd getroffen door een scherf in mijn been en een splin-
ter in mijn ooghoek. Ergens in een zijstraat van de Bezui-
denhoutseweg werd ik, hulpeloos en doodsbang,
opgevangen door aardige mensen. Zij hebben mijn been
verbonden en mijn oog verzorgd. Een arts? Ik zal het nooit
weten en ben er ook niet eens nieuwsgierig naar. Ik moet
daar meer dan een paar uur schokschouderend hebben zit-
ten huilen alvorens ik in staat was naar het weeshuis terug
te gaan…” 

Foto’s: Haagse Beeldbank/Archief Bezige Bij

Vervolg van pagina 21
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Venezuela is twintig keer zo groot als Nederland en er wonen
zo’n 30 miljoen mensen. Een mooi land met grote natuurge-
bieden, maar ook een land dat een lange periode van economi-
sche crisis kent, een van de corruptste landen ter wereld is, met
een enorme inflatie, met grote armoede, met weinig politieke
vrijheid en inmiddels miljoenen mensen die het land ontvlucht
zijn.  

De 37-jarige Alejandro , zoon van een Venezolaanse moeder en
een Spaanse vader, is een van die miljoenen. Hij heeft in 2014
Venezuela verlaten. Voor die tijd studeerde hij ‘international
business’ in Caracas en 8 jaar geleden kreeg hij de mogelijk-
heid om met een beurs zijn studie af te ronden in Madrid. Via
Nederlandse vrienden belandde hij vervolgens in Nederland,
hét land van de international business. Sinds een jaar werkt hij
wereldwijd aan de verkoop van de producten van Wolters-Klu-

wer, een groot Nederlands bedrijf dat o.a. voor artsen en juris-
ten informatie en softwareoplossingen aanbiedt.  

Zijn drie broers leven inmiddels ook buiten Venezuela. Alejan-
dro kwam via het Statenkwartier in Bezuidenhout-West te-
recht. Hij is heel tevreden over het leven in Nederland en ook
in de wijk, die hij omschrijft als rustig en relaxed, met vriende-
lijke mensen, een plek dichtbij het centrum waar men zich
thuis kan voelen.

Hij is dan ook niet van plan om hier nog weg te gaan. Zijn vijf-
jarige dochter Hanna gaat inmiddels in Bezuidenhout naar de
basisschool. En hij beseft dat hij nu de tijd moet gaan nemen
om Nederlands te leren, anders kan hij zijn dochter straks niet
helpen met haar huiswerk. 

Op een goed bezochte avond in het wijk-
centrum op 24 november 2021 werd van-
uit Duurzaam Den Haag uitleg gegeven
over wat mensen allemaal in en rond
het huis kunnen doen om energie te be-
sparen. Vervolgens kregen de aanwezi-
gen het aanbod om thuis door een

installatiebedrijf extra tips te krijgen én
- gratis - energiebesparende acties te
laten uitvoeren (zoals ledlampen, folie
achter de verwarming, een tochtvrije
brievenbus en een zuinige douchekop).

Verder hebben een paar wijkbewoners
samen met Haag Wonen het initiatief
ontwikkeld om een begin te maken met
‘van het gas af’. Aangezien een groot
aantal huurwoningen al zijn aangeslo-
ten op de stadsverwarming, zou met de
invoering van koken op inductieplaten
het gebruik van gas helemaal beëindigd
kunnen worden. Op 22 februari is er een
wijkwandeling georganiseerd, waarbij
diverse mensen vanuit de Gemeente,
vanuit Haag Wonen en vanuit de nuts-

voorzieningen zich een beeld gevormd
hebben over de besparingsmogelijkhe-
den.

Inmiddels is het zover dat het eerste
blok met huurwoningen in de Jan van
Riebeekstraat – vanaf de supermarkt tot
aan het basketbalveld – door Haag
Wonen voorzien zal gaan worden van in-
ductiekookplaten en inductiepannen. In
het kader van de verduurzaming zal een
en ander zonder kosten voor de bewo-
ners geïnstalleerd en geleverd gaan wor-
den. Van hieruit moet, als het goed is,
het gebruik van gas in de wijk stap voor
stap worden afgebouwd. 

Na Venezuela nu ‘feeling at home’ 
in Bezuidenhout-West

In de tiende aflevering van de serie over mensen die in Bezuidenhout-West
wonen en buiten Nederland geboren zijn, ditmaal het verhaal van Alejandro 
Enguidanos, wiens wieg in Caracas, de hoofdstad van Venezuela, stond. 

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Jos Spijkers

Van het gas af in BZH-W
Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne, merkt iedereen dat de ener-
gierekening (fors) oploopt. Ook voor die tijd was er al op diverse fronten,
ook in BZH-W, aandacht voor het terugdringen van het energieverbruik.

Tekst: Jos Spijkers
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Bezuidenhout-West Nieuws

Een nieuwe lente, een nieuwe kans

Ook een krans namens de Wijkvereniging BZH-W

Inmiddels fietsen we, soms letterlijk, het voorjaar in. Zoals in de natuur gebrui-
kelijk komt alles weer tot leven en in bloei en het voelt voor mij eigenlijk ver-
gelijkbaar. We hebben na twee jaar corona afscheid kunnen nemen van de
beperkende maatregelen en inmiddels zijn na de gemeenteraadsverkiezingen
de onderhandelingen voor een nieuw college in volle gang.

Hopelijk geeft dit ook nieuwe kansen voor onze buurt. Wij zijn
voorzichtig alweer bezig met de voorbereidingen voor een bewo-
nersvergadering. In 2022 gaan er wat wijzigingen in ons – overi-
gens prettig samenwerkende - bestuur komen en we zoeken
daarom kandidaat-bestuursleden. Dankzij het bestuur van de ver-
eniging hebben de bewoners van Bezuidenhout-West aan ver-
schillende overlegtafels en bij de politiek een stem gekregen om
mee te kunnen praten over besluiten die onze woonomgeving
kunnen raken. Als u hierover meer wilt weten, als u denkt dat een
plek in ons bestuur iets voor u is, laat het ons dan weten via een
berichtje naar info@bzhw.nl of spreek mij gewoon aan voor een
vrijblijvend koffietje.

In de openbare ruimte zijn we bezig om financiële middelen vrij
te krijgen om de ‘Forensenloper’ die loopt vanaf het Centraal Sta-
tion naar het Beatrixkwartier te kunnen opfleuren. Dit gaat in
kleine stapjes, maar het einddoel is een mooi opgeknapte Jan van
Riebeekstraat/J.P. Coenstraat als fijne verblijfsruimte met groen
en bloemen en een mooie bestrating voor de bewoners en de fo-
renzen.

Uiteraard zijn de mogelijkheden in onze wijk afhankelijk van de

beschikbare middelen en de prioriteit die de bewoners aan de on-
derwerpen in de wijk willen geven. De bewoners hebben mee
kunnen denken over de wijkagenda voor de komende vier jaar, die
door de gemeente voor Bezuidenhout-West wordt opgesteld.
Hiertoe zijn er zogenaamde wijktafels georganiseerd en hebben
alle bewoners van Bezuidenhout-West een enquête in de brieven-
bus ontvangen. Ik hoop dat iedereen hierover mee wil denken. Zo
wordt het onze wijkagenda. Doe mee, praat mee, denk mee!

De heren van ‘KunstVerbind’ hebben op een zondagmiddag met
een aantal ‘Buurtkampioenen’ een bezoek aan de buurttuin in de
Schilderswijk georganiseerd, dit ter inspiratie voor een soortgelijk
initiatief in onze wijk.

Het bestuur is er voor u en de wijk en we blijven graag in contact.
Daarom nogmaals de oproep: word lid van onze wijkvereniging!
Als wij namens 300 of 400 buurtgenoten met instanties praten,
heeft dat natuurlijk veel meer invloed dan wanneer we dat na-
mens 50 leden doen. Het is een kleine moeite, het kost slechts
twee euro per jaar, maar als u naar https://bzhw.nl gaat, is het zo
geregeld. 

Op zondag 6 maart werden onder grote belangstelling op
de Juliana van Stolberglaan veel kransen en bloemstukken
gelegd, ter nagedachtenis aan de meer dan 500 doden tij-
dens het vergissingsbombardement op Bezuidenhout op 3
maart 1945.

Namens de Wijkvereniging Bezuidenhout-West werd een
bloemstuk gelegd door Harry Staas, onze secretaris, samen met
zijn vrouw Greet. Greet heeft haar hele leven gewoond in wat nu
Bezuidenhout-West heet. Als klein meisje stond Greet op 3 maart
1945 op het punt om het ouderlijk huis te verlaten en naar haar
basisschool (voorbij de Theresiastraat) te lopen, toen het luchta-
larm afging en zij snel in huis moest schuilen. Als het luchtalarm
een kwartier later zou zijn afgegaan, had deze dag voor haar heel
anders kunnen aflopen. 

Tekst: Johan Vogelaar, voorzitter Wijkvereniging BZH-W
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Na de middelbare school aan het Sint Maar-
tenscollege in Voorburg, is Ties Millenaar
commerciële economie gaan studeren aan de
Hogeschool Leiden. Daar is veel aandacht
voor maatschappelijk verantwoord onderne-
men en de 17 Social Development Goals van
de Verenigde Naties.

Student uit Bezuidenhout maakt werkboek 
voor ouderen

In het tweede jaar moest hij een startup beginnen, een
eigen bedrijfje, dat maatschappelijk verantwoord onder-
neemt. Hij is dat met drie andere studenten gaan doen en
tijdens hun eerste brainstormsessie werd duidelijk dat ze
iets voor ouderen wilden doen. 

Waarom is het een boekje geworden?
“We hebben erover nagedacht om online ICT-lessen te ont-
wikkelen voor ouderen. Maar dan moet je goed inventarise-
ren waar precies behoefte aan is en dat bleek nog niet zo
makkelijk. Bovendien moet je zo’n dienst goed organiseren
en daar ben je dan constant mee bezig. 
Het is dan gemakkelijker om een product te maken. Dat
laat je maken, uiteraard met duurzaam geproduceerd ma-
teriaal, en als je het verkocht hebt, is er geen omkijken meer
naar. En je hebt er geen onderhoud aan.”

Hoe hebben jullie het aangepakt?
“We zijn bij verschillende tehuizen met ouderen gaan pra-
ten om te zien waar behoefte aan is. Ook hebben we veel
met begeleiders gesproken om inzicht te krijgen wat er nu
al is. Je moet immers niet opnieuw het wiel uit gaan vin-
den.
We zijn toen met een werkboek gekomen dat we ‘Samen
Oud Worden’ hebben genoemd. In het werkboek staan o.a.
spelletjes, gedichten en raadsels die mensen samen op kun-
nen lossen. De gedachte is dat mensen met elkaar in ge-
sprek komen, of samen iets gaan doen, door wat ze in het
boekje tegen komen. Als mensen, jong, oud of van dezelfde
leeftijd, zo met elkaar samenkomen, dan kan het boekje iets
doen tegen eenzaamheid onder ouderen.

We hebben de spelletjes in het boek zelf bedacht en alles
zelf vormgegeven met Canva (ontwerpsoftware – red.). Er is
eerst een prototype gemaakt, dat hebben we uitgepro-
beerd op een groep ouderen en verzorgers. Daarna hebben 
we de definitieve versie van het boek samengesteld.”

En toen kon de verkoop beginnen. 
“Die marketing en verkoop vind ik het leukste van dit pro-
ject, al is het niet altijd even makkelijk. Als je het boekje
onder de aandacht brengt bij de mensen die in tehuizen
werken, dan zijn ze allemaal enthousiast. Tegelijkertijd heb-
ben ze het ook druk. Als je op een later moment weer con-
tact opneemt, hebben ze niet altijd tijd gehad om er veel
aandacht aan te besteden. Maar dat hoort bij het leerpro-
ces, denk ik dan maar. Je moet daarna gewoon doorgaan.
Ik vind het vooral heel leuk dat we goede reacties krijgen
van de mensen die met het boek gewerkt hebben. Bij hen
slaat het aan en die mensen vragen ook vaak om een
nieuwe versie. Maar daar hebben we nog geen tijd voor. We
moeten eerst de eerste oplage verkopen, dat hoort bij de
targets die we voor school hebben moeten stellen. Boven-
dien gaan de tentamens gewoon door, daar moeten we ook
nog voor leren. 

Maar als dat achter de rug is, en onze startup is een succes,
waarom zouden we dan niet met een nieuwe versie
komen? We hebben nog wel wat ideeën liggen.”

Voor meer informatie en bestellen van het werkboek, ga
naar www.ouderenhulpnederland.nl

Tekst: Marijn Smit, Foto: Els Smeets

Bezuidenhouter Ties Millenaar helpt ouderen aan een 
zinvolle tijdsbesteding.



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

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

DE KROON OP STOOMWERK
STOMEN - BANKHOEZEN - DEKBEDDEN

LEER/SUEDE - VLOERKLEDEN
GORDIJNEN

GRATIS OPHALEN EN BEZORGEN VAN ALLE
GORDIJNEN EN TAPIJTEN



Duurzaam Bezuidenhout

Lente. Voorjaarsschoonmaak. Het moment om ook de kledingkast
weer eens onder handen te nemen en je in de stijl van opruim-
goeroe Marie Kondo af te vragen of je nog blij wordt van al die
kledingstukken. Is dat laatste niet het geval dan kun je in Bezui-
denhout met dameskleding terecht bij de Ketting Kledingruil, op-
gezet door Sanne Nusselder. De ketting is een clubje
buurtbewoners dat tassen met kleding aan elkaar doorgeeft. Uit
deze tassen halen ze items die ze leuk vinden en stoppen ze kle-
dingstukken terug waar ze een ander blij mee willen maken. Het
initiatief is in meerdere opzichten duurzaam: kleding krijgt een
langer leven, er is minder pakketpost - soms het nadeel van sites
als Marktplaats en Vinted - en je leert nieuwe mensen kennen.

Waardeer het 
Ben je toch nog gehecht aan bepaalde kledingstukken, maar zijn
ze kapot? Vaak kunnen ze voor een schappelijke prijs hersteld
worden bij een kleermaker in de wijk. Bijvoorbeeld bij Naaiatelier
Gholam (Theresiastraat 22a) of Kleermakerij Ruby (Laan van
Nieuw Oost-Indië 268). Een kapotte rits hoeft dus geen reden
meer te zijn om bijvoorbeeld een spijkerbroek weg te gooien.
Zeker als je bedenkt dat voor de productie van één jeans 10.000
liter water en kunstmest en pesticiden worden gebruikt.
Gooi versleten of niet meer draagbare kleding niet in de vuilnis-
bak, maar doe het in een van de drie textielcontainers in de wijk
(De Eerensplein, Louise Henriëttestraat 10 en Schenkweg 56). Zo
kan het nog dienen als grondstof voor andere producten.

Repareer het
Net als bij kleding, heeft ook de productie van elektronica, zoals
laptops en smartphones, een grote impact op het milieu. Bij de
productie komen broeikasgassen vrij en ontstaat gevaarlijk afval.
Ook worden er in mobiele apparaten vaak schaarse delfstoffen
verwerkt, zoals kobalt, tin en goud. In de Theresiastraat zijn er in-

middels heel wat winkels waar je tweedehands of - hipper gezegd
- refurbished laptops en telefoons kunt kopen of je kapotte tele-
foon kunt laten repareren. 
Elke laatste zaterdag van de maand (behalve augustus) kun je
tussen 10-14 uur ook terecht bij de vrijwilligers van het Repareer-
café in Mariahoeve (Zwedenburg 99). Zij proberen alles met een
stekker en schroeven (elektrisch en mechanisch) in overleg met
jou een tweede leven te geven. 

Huren of lenen
Spullen die je maar af en toe nodig hebt, zoals een boormachine
of een elektrische zaag, kun je ook huren of lenen. Op de site
Peerby bieden 522 Bezuidenhouters dat soort mogelijkheden. En
anders is er wellicht ook iets op Nextdoor Gratis/Te koop in de
buurt te vinden.
Elektronica die je niet meer gebruikt kun je kwijt bij Kringloop Be-
zuidenhout, Loudonstraat 2. Gooi kleine, kapotte elektronische
apparaten niet in de vuilnisbak, maar lever ze in bij de Wecyle-
punten bij onder andere: Hoogvliet, Spar, Albert Heijn en Blokker.

Voor een overzicht van de verschillende mogelijkheden en plek-
ken om spullen in Bezuidenhout te delen zie https://bezuiden-
hout.nl/duurzaam/spullen/  

Geef kleding en elektronica een langer leven

De productie van kleding en elektro-
nica heeft meer negatieve invloed op
het milieu dan bijvoorbeeld: het eten
van vlees, het gebruik van de auto,
een vliegtuig of het verwarmen van
een huis. Gelukkig zijn er in Bezuiden-
hout mogelijkheden genoeg waarmee
je die impact kunt beperken. Geef kle-
ding en elektronica bijvoorbeeld een
tweede leven.
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Ibrar Ahmed van Phone-Medic repareert graag
je smartphone.

Tekst en foto: Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

Zo koop je milieubewust

Bedenk voordat je iets in de winkel koopt of met de muis op
de bestelknop klikt:
Heb ik dit artikel wel echt nodig? 
Gaat het me ook op de langere termijn plezier opleveren? 
Kan ik het ook ergens lenen of huren? 



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

Douglas Frederik Hendriklaan
Douglas Theresiastraat
Etos Moerwijk
Etos Loosduinen
Etos Theresiastraat

@parfumeriedenhaag

U bent van harte welkom bij ons in het bedrijf.

Voor kleine reparaties kunt uVoor kleine reparaties kunt u

zonder afspraak terecht!zonder afspraak terecht!

 

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

Autocenter van Maanen

Maak nu een afspraak!

      

         

      

         

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
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The theme of this magazine is sustainability: the quantity of resources
we are consuming and how sustainably we dispose of old items around
the house. 

Sustainability refers to how much resources we are using. To ensure a
more efficient use, the city hall is offering subsidies for upgrading the
house to better sustainable standards. For more info please check:
www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/duurzaamheid.htm  
Secondly, the spring-cleaning moment is fast approaching. A few tips
for sorting out the old, unusable possessions. For flammable or metal
trash, the city hall is organizing free pick-ups, request and schedule can
be done via the website: www.denhaag.nl/nl/afval/grofvuil-of-tuinaf-
val-laten-ophalen.htm 

On demand, the city hall offers mini containers for recycling different
materials. The options each household has depend on the services pro-
vided in the neighborhood. https://www.denhaag.nl/nl/afval/huishou-
delijk-afval/minicontainer-kliko-aanvragen-of-teruggeven.htm 
If mini containers are not an option for your home, the city hall inclu-
ded a map of all recycling points for different materials on their web-
site.  

For weekly inspiration, you can subscribe to the 52 sustainability weeks
by sending an email to dreamteam@52wekenduurzaam.nl. Every Mon-
day the team is sending the week’s idea to be tried and they explain
very well the implications and the consequences. 
Wishing you a great spring cleaning!  

Hopefully these ideas will inspire you. For ideas and feedback contact
us at: bezuidenhoutnieuws@gmail.com 
denhaag/afval

Short
� � � In the previous edition, BN80, we
posted an interview with the local police
officer for youth, internet and schools. In
addition, his name has been omitted. His
name is Eray Baygul. And to make it com-
plete, we also post his photo. 
(photo: Els Smeets)

� � � For the first time after two years of
absence, King's Day, 27 April, can be fully
celebrated again. For example, the fair is
back on the Malieveld, from 8 to 27 April.
As always, there is a free market on the
Spaarwaterveld from 10:00 to 15:00. For
what else happens in Bezuidenhout, see
our own website bezuidenhout.nl

� � � For the reception of Ukrainian refu-
gees, the municipality of The Hague
makes the former building of the Conser-
vatory on the corner of the Prinses 
Beatrixlaan and the Juliana van Stolberg-
laan available. Local residents have been
informed about this by letter.

CRISTIN
A PO

PESCU

“Only one bottle of water”  
~ said 8 billion people EXPATS



AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND


