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Festivalseizoen weer van start
op swingend Spaarwaterveld

briedé
sinds 1895

Tijd voor een zomers
fris tintje voor op je muur?
Zoek dan één van onze LOOKin®
kleuren uit! Haal nu de
LOOKin® kleurenkaart gratis op
in onze winkel of mail ons je
adres en we sturen ‘m op!’

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

WWW.VANPAASCHEN.NL

Colofon
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 83,
verschijnt in de week van 30 september 7 oktober 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.

Inhoud
Op de cover
We hebben het door corona een tijdje moeten missen, het muziekfestijn op
het Spaarwaterveld. Maar nu de zomer weer op uitbreken staat, het virus
(even) is verdwenen en stoelen niet meer op anderhalve meter hoeven te
staan, heeft de werkgroep ‘muziek in Bezuidenhout’ de organisatie van het
festival weer opgepakt. Muziekmakers uit de wijk tonen een staaltje van
hun kunnen. Het seizoen werd geopend met een optreden van de coverband The Transistors. Er volgen nog drie concerten in juni en juli.
(foto: Desiree Snijders)

En verder onder meer:

Fotografie Els Smeets
Vormgeving Leo Leeflang
Drukwerk
Grafia Multimedia, Pijnacker
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Plannen Soza vorderen gestaag
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Nieuwe fase herinrichting Oost

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
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Oekraïens ballet in conservatorium

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

19

Astrid houdt 50+ fit

Advertenties
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws?
Enkele voorbeelden:
Formaat
pagina
1/32
1/8
1/4
1/3
1/2
1/1

Zwart/wit
1x
25,00
62,00
111,00
145,00
210,00
410,00

Full color
1x
37,50
93,00
166,50
217,50
315,00
615,00

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.

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

Krant niet ontvangen,
laat het ons weten
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bezuidenhut Speel-O-Theek

Speelgoed lenen?
Meer informatie over de Speel-O-Theek op internet:
https://bezuidenhout.nl/bezuidenhut/speel-o-theek-algemeen/

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

Jubileum ouderengroep
Vorige maand heeft de ouderengroep, een initiatief van Anny en Henk
Weijers, het 25-jarig bestaan gevierd in het wijk- en dienstencentrum.
Een mijlpaal, die ook burgemeester Jan van Zanen niet was ontgaan.
De burgervader vierde het feest met de ouderen mee. Met grote regelmaat komen de ouderen bijeen in het WDC voor een drankje en
een hapje en worden onder meer films vertoond.

Duur stadspark bovenop de A12
Met de bouw van de twee Grotius-torens naast de A12 had de gemeente afgesproken om de A12 te overkappen. Bewoners van de torens hebben hierdoor geen last van geluidshinder. De wijk krijgt er in de vorm van een stadspark een
stukje groen bij. Een mooie afspraak, die nu een heel dure blijkt te zijn. In 2017 werden de kosten voor de aanleg van
een overkapping en stadspark geschat op 2,5 miljoen euro. Op 17 mei schrijft wethouder Anne Mulder aan de gemeenteraad dat het stadspark bijna 30 miljoen euro gaat kosten.

Tekst: Mark Hoogland
En dat kent eigenlijk een bijzonder verloop. In 2019 werd duidelijk
dat het aanleggen van een stadspark met grote bomen niet haalbaar bleek. Dat plan zou toen al 12 miljoen euro gaan kosten.
In het huidige plan komt er alleen een overkapping bij de Grotiustorens. Hierbij wordt rekening gehouden dat andere delen van de
verdiepte A12 in de toekomst overkapt kunnen worden. Extra veiligheidsmaatregelen zijn opgenomen in het huidige plan. Tel daar
allerlei extra kosten bij op voor ingenieurs, toename aan bouwkosten, e.d. en het oorspronkelijke idee is ondertussen meer dan
10 keer zo duur geworden.
De gemeenteraad is gevraagd om voor 30 juni een besluit te
nemen over dit project. Gaat de gemeenteraad akkoord dan kan
de overkapping in 2024 gereed zijn.

Tent in het bos

Info Tent in het Bos

Een art impression van het parkje boven de Utrechtse Baan.

Info concert

Tekst: Eric Stins
Tent was de naam van de tent die in 1819 door Sociëteit De
Witte in het bos geplaatst werd voor muziekuitvoeringen. Deze
naam bleef ook in gebruik voor het houten (1824) en het stenen
gebouw (1888) die later geplaatst werden. In 1939 werden de zomerconcerten bij gebrek aan belangstelling afgeschaft. Vanaf 1
januari 1941 werd de Tent zelfs gesloten. In 1942 besloot de
Duitse bezetter om Den Haag onderdeel te maken van de Atlantikwall als bescherming tegen een geallieerde invasie vanuit
zee. Als onderdeel van deze beschermingslinie werd een tankProgramma:
18.00 – 19.00 uur
21.00 – 22.00 uur

Concert Fanfare Bereden Wapens
Concert Dutch Swing College Band

gracht dwars door het Haagse Bos gegraven. Hierbij werd rond
deze gracht een schootsveld van 200 meter aangehouden. De
Tent stond precies in het tracé van de tankgracht en het
schootsveld en werd daarom in 1943 afgebroken. Dat betekende
het einde van een 124 jaar oude traditie.
Maar op 24 juni organiseert Sociëteit De Witte in het Haagse
Bos op de Walther Boerweide weer een concert. Voor iedereen
gratis toegankelijk. ‘Stichting 3 maart ’45 is aanwezig om nog
meer informatie over de historie van deze plek te geven.’

Op de Walther Boerweide in het Haagse Bos
In de Church of our Savior Bezuidenhoutseweg 157
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Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97

VAN WOERDEN
TWEEWIELERS
 EST. 1953 

Elke en het bottenmysterie
Elke Mulders (25), student bouwkunde aan de TUDelft, kreeg de schrik van haar leven toen ze op 1 mei
in haar achtertuin aan de Juliana van Stolberglaan
een partij menselijke botten tegenkwam.

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

Elke vertelt: “Ik was aan het graven in de tuin om een
boompje te planten. Eerst kwam er puin en metaal tevoorschijn. Toen ik een halve meter gegraven had, vond ik tot
mijn grote schrik een mensenbot. Omdat ik eerder een jaar
geneeskunde studeerde, wist ik dat het geen bot van een
kat of hond was, daar was het te groot voor. Toen ik verder
ging graven, zag ik kleinere botten en een stuk van een
heup. Na wat meten vond ik zo’n 10 botten van een waarschijnlijk volwassen man, sommige waren gebroken.”
“Ik was natuurlijk enorm geschrokken en in mijn hoofd duizelde het van de vragen. Had iemand hier een lijk begraven; was het een onopgeloste moord misschien? Toch
dacht ik dat er een logische verklaring voor moest zijn. Hoe
zijn die botten hier gekomen, van wie zijn ze en wat moet
ik ermee? Ik belde mijn moeder en een paar vrienden en
die vonden het natuurlijk een ontzettend bizar verhaal.”
Agenten aan de deur
“Uiteindelijk besloot ik de volgende ochtend de politie te
bellen en binnen een half uur stonden er 3 politieagenten
in uniform aan de deur. Ze stelden me een aantal vragen
om opheldering te krijgen en besloten daarna de forensische dienst te bellen. De medewerker daarvan gaf aan dat

Elke Mulder bij het boompje waar de botten werden gevonden.

de botten heel oud zijn omdat ze bruin verkleurd waren,
waarschijnlijk zelfs een paar 100 jaar. Daardoor zijn ze niet
nader te identificeren. De vraag blijft hoe de botten hier in
de tuin terecht zijn gekomen, waarom ze grotendeels stuk
zijn en niet van een volledig lichaam.” De forensische
dienst gaf aan: ‘dat op basis van de diepte waarop de botten gevonden zijn, ze niet van een kerkhof komen; dan hadden ze wel anderhalve meter diep moeten liggen.
Waarschijnlijk is bij de bouw van de huizen of het aanleggen van de tuin grond van elders gestort. Ze kunnen dus
overal vandaan zijn gekomen en wellicht liggen er elders
nog meer. Je mag er mee doen wat je wilt want er komt
geen verder onderzoek.’
Op weg naar de knekelput
Hierna belde de politie met gemeentelijke begraafplaatsen. Ze kreeg te horen dat begraafplaatsen een zgn. knekelput hebben en dat Elke de botten daarnaar toe kon
brengen. Uiteraard kon ze die nacht de slaap niet vatten
maar de volgende dag ging ze naar de begraafplaats aan
de Kerkhoflaan. De vrouw aan de receptie begreep niet wat
Elke kwam doen, ze moest haar verhaal wel twee keer vertellen. Tenslotte komt niet elke dag een jonge vrouw een
plastic tas van Albert Heijn met botten brengen.

Menselijke botten in de tuin.
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Bezuidenhout klinkt door in
muziek dj Basti Kuhz
Tekst: Roeland Gelink, Foto: Els Smeets

Afgestudeerd in Dresden als Diplom-ingenieur en in die
hoedanigheid werkend in Nederland koos Sebastian Kuhz
twee jaar terug voor een nieuwe carrière als dj en kunstenaar. Op de Pareldag laat hij niet alleen muziek horen,
maar ook zien en voelen.

Dat de wereld tegenwoordig één groot dorp is, illustreert de levensloop van Sebastian Kuhz. In 1990 geboren in het Oostduitse
Hoyerswerda (toen nog net DDR), na de Duitse hereniging groot
geworden in het op drie kwartier rijden gelegen Burgneudorf,
voor een studie algemene machinebouw verhuisd naar Dresden,
als Diplom-ingenieur aan de slag gegaan in Leiden en met de
liefde van zijn leven van Amsterdam verhuisd naar Den Haag
woont hij nu ruim een jaar aan de De Vriesstraat in Bezuidenhout.
Aan de koop van die woning ging een uitgebreide verkenning
vooraf. "Nadat wij in het eerste coronajaar aan de Elandstraat
kwamen wonen, zijn wij door heel Den Haag gefietst om wijken
te bekijken en aan te voelen. Bezuidenhout sprak ons het meeste
aan. Van hieruit zit je zo in de binnenstad, aan zee en op het station." Als liefhebber van architectuur is hij ook fan van de Nieuwe
Haagse School. "Die zie je hier overal."
Basgitaar
Sebastian werkte in 2019 als validatie-ingenieur bij Janssen Biologics in Leiden, toen hij besloot zijn leven een nieuwe wending te
geven. "Ik was al mijn hele leven bezig met muziek. Zo zat ik in
Hoyerswerda op een muziekgymnasium, waar ik basgitaar leerde
spelen en in een punkband speelde. Tijdens mijn studie heb ik het
muziek spelen wat laten gaan, maar ik was wel veel bezig met
naar muziek luisteren, nieuwe muziek ontdekken en naar concerten en feesten gaan." Luisterend naar technomuziek werd hij drie
jaar terug plotseling gegrepen door de gedachte dat hij die ook
zelf kon maken. "Ik heb toen de benodigde apparatuur en software gehaald, heb een training gedaan om het programma te
kunnen sturen en ben songs gaan maken."

dankbaar gebruik van muzieksamples uit zijn omgeving. "Zo heb
ik samples gebruikt van geluiden op het Binnenhof, Haagse vogels en de verbouwing van ons huis aan de De Vriesstraat." De ingewijden kunnen de boor aan het werk horen. Op de site van
Outer Spaces Music kondigt Sebastian verder workshops aan. In
dat kader werkt hij inmiddels met twee anderen samen aan het
maken van elektronische muziek, die het drietal via het verzorgen
van feesten verder wil promoten.

Om het ingenieurstenue te kunnen verruilen voor de koptelefoon
van dj Basti Kuhz ging Sebastian niet over één dag ijs. Aan de Ondernemersschool Den Haag van de gemeente en Qredits Microfinanciering, in het leven geroepen om startende ondernemers te
ondersteunen, werkte hij lang aan een gedegen businessplan. Onderdeel van dat plan is dat hij zijn huidige werk als kwaliteitsmanager bij Blisterpartner in Scheveningen stapsgewijs afbouwt en
in plaats daarvan steeds meer tijd gaat steken in de muziek.

En Sebastian laat het niet bij het maken en draaien van muziek.
Op de Pareldag is hij behalve als dj tevens actief als kunstenaar in
SoZa. "Zelf hoor ik muziek niet alleen, ik zie en voel het ook." Met
behulp van de techniek stelt hij ook anderen daartoe in staat door
opgenomen geluid zichtbaar en - in de vorm van een 3d-print zelfs tastbaar te maken. Bezoekers van de Pareldag in Bezuidenhout hebben de wereldprimeur. "Ik kan zelf niet wachten tot het
zover is", staat Sebastian al te trappelen.

Boren in huis
Onder de paraplu-naam Outer Spaces Music is Sebastian nu actief
als dj en muziekproducent. Voor zijn eigen nummers - die vaak
ontstaan vanuit op de basgitaar gespeelde melodieën - maakt hij

Meer horen? Ga naar
https://www.outerspacesmusic.nl/
Instagram:@realbastikuhz
SoundCloud:www.SoundCloud.com/bastikuhz
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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

Springkussen festival
Welkom terug van vakantie
Het springkussen feest
voor kinderen is er weer
Organisatie: Wijkberaad Bezuidenhout
Wanneer:
Woensdagmiddag 24 augustus
Waar:
Spaarwaterveld
Kom je uitleven op meerdere springkussens

Gemeente verliest rechtszaak verkamering
Juliana van Stolberg 61
Tekst: Mark Hoogland
De rechter geeft de gemeente een flinke tik op de vingers voor het intrekken van een
reeds verleende omzettingsvergunning aan de Juliana van Stolberglaan 61. De gemeente heeft volgens de rechtbank onvoldoende aangetoond waarom de vergunning
is ingetrokken. Er moet nu een nieuw besluit worden genomen.

hogere segment (vanaf € 310.000,-) heeft de gemeenteraad niet aangetoond dat er schaarste is. Een algeheel verkamerverbod voor deze woningen was daarom niet
terecht. De gemeente moet zijn huiswerk opnieuw doen.
Zij moet met een betere onderbouwing komen waarom
ook voor het hogere segment verkameren niet is toegestaan. Lukt dat niet , dan zal de oorspronkelijke vergunning
alsnog moeten worden verleend. En ook dat is lastig,
omdat Lentze in de afgelopen periode het herenhuis verder
heeft vergroot tot 11 appartementen. Ondertussen hebben
de bewoners een brief van de gemeente ontvangen. Daarin
staat dat zij binnen 18 weken een beslissing op hun bezwaarschrift uit 2020 kunnen verwachten.
Buiten schot
Deze uitspraak in de zaak Lentze is gericht op de situatie
dat er tijdelijk een algeheel verbod was op verkameren. Dat
was van 22 juni 2020 tot en met 1 juli 2021. Het huidige beleid, geldende vanaf juli 2021 blijft vooralsnog buiten schot.
Dit betekent dat voor Bezuidenhout een volledig verkamerverbod van kracht blijft. De raad heeft namelijk bepaald dat
in wijken met een gemiddelde WOZ-waarde in het goedkope én middeldure segment niet meer verkamerd mag
worden. Bezuidenhout is zo’n wijk.
De eigenaar van het pand, de Haagse vastgoedinvesteerder
Jeroen Lentze, kocht het ruime herenhuis met de bedoeling
om hier meerdere appartementen van te maken. Het pand
splitsen in een aantal zelfstandige woningen is sinds 1 juli
2019 in heel Den Haag verboden. Het pand verdelen in onzelfstandige appartementen mocht wel. In mei 2020 kreeg
Lentze een vergunning voor het huisvesten van 14 bewoners. Omwonenden hebben hiertegen bezwaar gemaakt.
Niet lang erna, op 22 juni 2020, stelde de gemeenteraad
een volledig verbod in op al het verkameren voor heel Den
Haag voor de duur van één jaar. Doordat de bezwaarprocedure nog niet was afgerond, en de vergunning daarmee
nog niet definitief was, was de gemeente van mening dat
het volledige kamerverbod ook gold voor de situatie aan de
Juliana van Stolberg 61. En zo trok de gemeente de verleende vergunning voor het verkameren in.

De situatie aan de Juliana van Stolberglaan 61 brengt wel
onbedoelde effecten van het huidige beleid aan het licht.
Het enorme herenhuis was een paar jaar geleden bij verkoop ruim 440 m², stond te koop voor één miljoen euro en
er moest het nodige aan gedaan worden. Wie koopt onder
het huidige beleid een soortgelijk pand? En met welke bedoeling? Verkoop aan een gezin lijkt niet haalbaar, want te
groot en te veel extra kosten. Splitsen in meerdere zelfstandige appartementen mag niet. Op verkameren in Bezuidenhout staat een verbod. Een kantoor is niet zo vanzelfsprekend in een tijd dat kantoorpanden wegtrekken uit
woonomgevingen. En ja, deze woningen zijn van historische waarde. Gebouwd nog voor het bombardement en in
een bouwstijl die buurtbewoners graag willen behouden.
Dus wat gaat er gebeuren met deze mooie herenhuizen
waar bij verkoop geen verdienmodel meer in zit?

Lentze was het daar niet mee eens en tekende beroep aan.
In de rechtszaak heeft hij gelijk gekregen. De rechter geeft
aan dat het tijdelijke algehele verbod op verkameren wel
terecht was voor goedkope en middeldure koopwoningen
vanwege een aantoonbare grote schaarste. Maar voor het
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@parfumeriedenhaag

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

Douglas Frederik Hendriklaan
Douglas Theresiastraat
Etos Moerwijk
Etos Loosduinen
Etos Theresiastraat

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

Goed voorbereid de zomer in,
laat nu uw airco testen!

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

Moeizaam overleg bouwplannen station Laan van NOI
Rond het Station Laan van NOI gaat de komende jaren veel gebeuren. Op dit moment gaat
het over sloop en nieuwbouw van het oude ministerie van Sociale Zaken. Ondertussen is de
gemeente het traject gestart met de herontwikkeling van de Spoorzone Van Alphenstraat.
De stand van zaken over deze trajecten.

Tekst: Mark Hoogland, Foto: Jos Heymans

In januari heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld
voor de sloop en nieuwbouw van het SoZa-gebouw aan de
Anna van Hannoverstraat. Zo mogen de torens niet hoger
dan 75 meter worden en is 30% van de woningen bedoeld
voor sociale huur. De volgende stap is het concreet uitwerken van het bouwplan. Dan gaat duidelijk worden hoe de
gebouwen en het groen er daadwerkelijk uit gaan zien. In
lijn met de nieuwe omgevingswet is de projectontwikkelaar VORM Ontwikkeling B.V. een participatietraject gestart. Participeren met de buurt voordat de vergunning
wordt aangevraagd, is nieuw. Voor zowel de projectontwikkelaar als de gemeente. En dat valt te merken, want hoe
valt participatie met de buurt goed te organiseren?
Alweer?
Verschillende buurtbewoners zullen denken: ‘Weer een
participatietraject? Dat hebben we toch al gedaan?’ Dat
klopt. Alle eerdere sessies met bewoners bleken achteraf
bedoeld om met elkaar de kaders helders te krijgen. Nu
start het traject over hoe het er allemaal écht uit komt te
zien.
In een tijdsbestek van 4 weken (16 mei tot en met 16 juni)
wordt dit traject doorlopen. Participeren met de omgeving
moet dan klaar zijn. De architecten gaan vervolgens aan de
slag met het uitwerken van de bouwplannen.
Klankbordgroepen
VORM heeft klankbordgroepen bedacht als participatievorm. Een afvaardiging namens de omgeving die mee mag
denken of adviseren over de openbare ruimte en het gebouw. Buurtbewoners kregen in de meivakantie een brief
van VORM. Daarin stond de oproep om deel te nemen in de

klankbordgroepen. Hoeveel personen er plaats in hebben
en wanneer je in aanmerking komt om deel te nemen
bleef onbekend. Een week voor de eerste echte inhoudelijke sessie op 2 juni heeft VORM nog geen klankbordleden
bekend gemaakt op hun website.
VORM sorteert ondertussen ook al voor op mogelijk vertragende procedures rondom de vleermuizen die zich in het
huidige complex bevinden. Hiervoor ontvingen buurtbewoners een brief van een ecologisch adviesbureau. Deze
bood gratis plaatsing van vleermuizenkasten aan voor de
eigen woning. Men spreekt over een nieuwe tijdelijke plek
voor de vleermuizen, maar de vraag in dit hele bouwtraject
is: hoe lang is ‘tijdelijk’.
Spoorzone
Alsof de buurtbewoners rondom het station in een kort
tijdsbestek niet genoeg brieven hadden ontvangen, lag er
alweer een nieuwe op de mat. Dit keer een uitnodiging van
de gemeente Den Haag voor een startbijeenkomst ‘Ontwikkelvisie stationsgebied Laan van NOI & Spoorzone Van
Alphenstraat’. Zo’n 150 bewoners uit de omgeving zijn hier
op afgekomen. Dit waren voornamelijk bewoners uit Voorburg. Het betreft hier namelijk het gebied van de strook
groen en parkeerplaatsen aan de Voorburgse kant van het
station.
Gemeente creëert weerstand
Tot grote verbazing van de aanwezigen kregen zij te horen
dat de gemeente in deze hele ontwikkeling de voorrang
Vervolg op pagina 15
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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

Vervolg van pagina 13

geeft aan zo veel mogelijk huizen en kantoren en niet aan
voorzieningen. De voorzieningen zijn alleen afgestemd
voor de nieuwe bewoners. Aan het wegwerken van de huidige achterstand in voorzieningen is niet gedacht.
De gemeente zoekt ook in dit gebied de grenzen op. In een
eerder stadium werd er gesproken over een bouwoppervlakte tussen de 50.000 en 70.000 m². Het aantal woning
lag tussen de 400 en 600 stuks. Tijdens de startbijeenkomst presenteerde de gemeente plannen die uitgaan van
het maximale: 70.000 m² en 600 woningen. Opties die uitgaan van minder vierkante meter bouwoppervlakte of aantal woningen werden door de gemeente niet nader
gemotiveerd. Aanwezigen van deze bijeenkomst hebben
hierdoor het gevoel dat de belangrijkste keuzen wederom
al gemaakt zijn en dat betrokkenheid van omwonenden er
niet toe doet.

Inzet Wijkberaad
In zowel het traject rondom SoZa en de ontwikkeling van
de Spoorzone-Van Alphenstraat zit het Wijkberaad Bezuidenhout, namens de bewoners er bovenop. Het Wijkberaad
let scherp op wat alle plannen betekenen voor de leefbaarheid voor huidige en toekomstige bewoners van onze wijk.
Samen met een team van vrijwilligers onderhouden zij
contacten met de eigen wijkbewoners, andere wijkberaden, gemeente en projectontwikkelaars. Zo houden zij in
de gaten hoe alles verloopt, geven advies en brengen
ideeën in en trekken waar nodig aan de bel.

Herinrichting Bezuidenhout-Oost
De werkzaamheden in Bezuidenhout-Oost, begonnen in september vorig jaar,
vorderen gestaag. De aannemer heeft tot nu toe zes straten opgeleverd:
n
n
n
n
n
n

W. van Outhoornstraat (tussen Laan van NOI – De Sillestraat)
De Sillestraat (tussen W. van Outhoornstraat – Altingstraat)
J.Camphuijsstraat (tussen J. van Stolberglaan – W. van Outhoornstraat)
H. Zwaardecroonstraat (tussen J. van Stolberglaan – W. van Outhoornstraat)
2e J. Maetsuyckerstraat (tussen H. Zwaardecroonstraat – W. van Outhoornstraat)
3e J. Maetsuyckerstraat (tussen Pahudstraat – 2e J. Maetsuyckerstraat)

In juni/juli worden opgeleverd:
n Pahudstraat (tussen Stuyvesantplein –
W. van Outhoornstraat)
n De Sillestraat (tussen Willem van Outhoornstraat
en Pahudstraat)
n Merkusstraat (tussen De Sillestraat –
Cornelis Houtmanstraat)

staan. Er wordt een extra sierboom geplant op de C. Reinierszkade, die na verloop van tijd de beeldbepalende
boom kan vervangen als deze uiteindelijk toch gekapt
moet worden. Tegen de kap van de prunussen op de
Spaarwaterstraat is hoger beroep aangetekend. In afwachting van het beroep worden deze bomen nog niet
gekapt.

Tijdens de werkzaamheden zijn zaken in de grond aangetroffen die het werk hebben vertraagd. Op www.denhaag.nl/bezuidenhoutoost staat de meest recente
planning. Ook zijn er leveringsproblemen van materialen, waardoor enkele straten (deels) zijn voorzien van tijdelijke bestrating. Zodra de nieuwe klinkers geleverd zijn,
wordt de tijdelijke bestrating vervangen.

Meer informatie
Via de BouwApp houdt de aannemer u op de hoogte van
de werkzaamheden. De app is te vinden in de Google
Play Store of Apple Store. Zoek dan op ‘Herinrichting Bezuidenhout Oost fase 3’.

Bomenkap en groen
Soms moeten er bomen worden gekapt. Er wordt steeds
goed gekeken of een boom kan blijven staan. Als dat niet
mogelijk is, wordt bekeken of de boom verplant kan worden. De laatste optie is het kappen van de boom. Voor
elke boom die langs een van de Haagse straten wordt gekapt, komt er een nieuwe terug. Tegen de bomenkap zijn
enkele bezwaren ingediend. Daarop is besloten dat de Japanse kers op de Carel Reinierszkade voorlopig blijft

Aannemer Heijmans heeft iedere woensdag van 08.30
uur tot 09.30 uur een vragenuurtje in de bouwkeet aan
de Willem van Outshoornstraat.
Vragen over de uitvoering? Dennis Hijkoop, omgevingsmanager van Heĳmans, is te bereiken op
bezuidenhoutoost@heĳmans.nl of 06-31 11 60 12.
Vragen aan de gemeente? Dan kunt u terecht bĳ het
projectteam van de gemeente Den Haag via
bezuidenhoutoost@denhaag.nl.
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Oekraïens ballet woont en werkt in
voormalig Conservatorium
The United Ukrainian Ballet Foundation, een mond vol maar wel de huidige, officiële naam en een mooie omschrijving voor waar het balletgezelschap uit bestaat. Maar was de oorlog in Oekraïne niet uitgebroken, dan
had dit gezelschap in deze vorm niet bestaan in het oude Koninklijk Conservatorium.

Tekst: Esther Nijhoff, Foto’s: Annemieke van der Togt

Ik heb dit interview gedaan met Stefan Stolk, verbonden
aan Senf Theaterpartners en de NTK samen met een van de
balletdansers, Alexis Tutunnique. Zij hebben mij uitgebreid
en enthousiast verteld hoe dit balletgezelschap is ontstaan.
Op het moment dat de oorlog uitbrak, was Igone de Jongh
(voormalig eerste soliste van Het Nationale Ballet) op tournee, voor haar voorstelling ‘I – Igone’. Samen met twee Oekraïense balletdansers, genaamd Stanislav Olshanskyi en
Alexis Tutunnique (beide dansers van het Nationale Ballet
uit Kiev) stonden zij iedere avond voor volle zalen in de Nederlandse theaters.
Stel jezelf voor hoe het zou zijn wanneer je vrij en blij op
pad bent in een ander land en ineens is jouw land in staat
van oorlog… Hoe gaat het met je familie? Kun je terug?
Krijg je dan wel de kans om je familie en vrienden te zien of
word je direct doorgestuurd naar het front?
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Geen optie
Het was snel duidelijk dat teruggaan naar Oekraïne voor
deze dansers geen optie was. Vanaf het moment dat de
oorlog uitbrak, was er veelvuldig contact met het thuisfront. Maar ook moest er snel een toevluchtsoord gevonden worden. Wat is dat snel gegaan!
Het Leger des Heils en de gemeente, onder wie burgemeester Jan van Zanen, hebben het samen met Stefan en Igone
en heel veel vrijwilligers voor elkaar gekregen dat binnen
twee weken het voormalige Koninklijk Conservatorium gebruikt mocht worden en geschikt gemaakt werd voor onder
andere de gevluchte Oekraïense dansers. Zeker de mensen
van het Leger des Heils hebben, met hun positieve instelling veel en snel voor elkaar gekregen. In nog geen twee
weken zijn er bijvoorbeeld kleine keukens geplaatst, en veel
kamers ingericht met stoel, tafel en bed. Het hoogstnoodzakelijke moest er snel komen.

Inmiddels is er al een grote groep vluchtelingen, onder wie
een groep ballerina’s, en sommigen zijn met hun kinderen
hier terecht gekomen. De familie van Alexis en Stanislav is
voor nu veilig. Met de ballerina’s gaat het ook goed maar ze
zouden natuurlijk liever bij hun man en familie zijn, dat
maakt hun huis een thuis. Maar van wat ik heb gehoord en
gezien, redden zij zich hier voorlopig prima. Dat komt ook
omdat zij hun passie en beroep kunnen voortzetten onder
begeleiding van Igone de Jongh en Rinus Sprong (The Dutch
Don’t Dance Division), en dat doen ze door iedere dag een
strak trainingsschema te volgen. Sinds begin april wonen er
nu ongeveer 120 mensen.
De beste ballerina’s
De balletwereld is klein, en zeker in de top van deze wereld
kent men elkaar goed en weet men dus al snel wat er waar
gebeurt. Daarom is dit ook de plek geworden waar de beste
ballerina’s uit alle hoeken van Oekraïne terecht zijn gekomen. En omdat dit eigenlijk zo’n bijzonder, noem het maar
project, is, kwamen Jiri Kilian en Alexey Ratmansky, twee
wereldberoemde choreografen, al snel ten tonele en hebben
zij ook hun tijd en kennis aangeboden om deze dansers te
begeleiden. Hoe bijzonder is dat!
Wanneer je nu het gebouw binnenloopt, zie je eerst de receptie en verderop een ruimte waar een soort ontbijtbuffet
is en hoeken waar kinderen kunnen spelen en hun moeders
samen kunnen zitten. Boven zijn de gezamenlijke huiskamers en keukens en ook de slaapkamers. Maar uiteraard zijn

daar ook de dansstudio’s waar ik even bij mocht zijn met pianobegeleiding. En ze trainen niet alleen om fit te blijven, ze
trainen ook omdat ze gaan optreden. Er staat een aantal optredens gepland: de eerste zal plaatsvinden in Amare, ergens in augustus. Hou de agenda dus in de gaten als je
geïnteresseerd bent in een onwaarschijnlijk prachtig optreden van dansers, die niet alleen dansen uit liefde voor het
vak maar ook uit liefde voor hun familie, hun land en hun
cultuur. Zo mooi kan het leven zijn, ondanks alle zorgen
maak je er wat moois van en dat is zeker wat er hier gebeurt.

Oude foto’s

BUURMAN JOHN

Ik ben lid van een Facebookgroep met foto’s van vroeger.
Uit de Haagse Hout en Wassenaar, maar vooral Bezuidenhout. Een open tram op het Stuyvesantplein en (oud)wijkgenoten die opmerken daarmee nog naar het
strand te zijn gereden of voor 8 cent met lijn 6 op en
neer naar de Zuiderparklaan. Mensen die melden om de
hoek te hebben gewoond. Een feest van herkenning, zo’n
Facebookgroep, nostalgie, mooie herinneringen.

Hoe dat komt? Ik woon hier nog maar twintig jaar, bijna
21 jaar om precies te zijn. Als de foto’s op die Facebookgroep verder zouden gaan dan 1995, zouden dan bij Bezuidenhoutse plaatjes uit dit millennium herkenning,
nostalgie en mooie herinneringen wél hand in hand
gaan? Die goede oude tijd uit de jaren 0 in de Theresiastraat of aan de Juliana van Stolberglaan? Waar ik toen
om de hoek woonde?

Ik herken de plek heus wel, maar mij komt het vreemd
voor. Niet minder onwerkelijk als een foto van nog langer
geleden, van een gezelschap vrouwen met breedgerande
hoeden en twee mannen met hoed en pet op het terras
van Roomhuis het Boschhek in het Haagse Bos, op de
plek waar nu Château Bleu staat. Dat was 1912, maar
voor mij net zo ver weg als die foto van trams op het
Stuyvesantplein of het einde van de Bezuidenhoutseweg
in 1980, bij de Landscheidingsweg, waarop nog een station van de verdwenen Hofpleinlijn tussen Rotterdam en
Scheveningen te zien is. De kruising van Merkusstraat en
Stuyvesantstraat lag er in 1965 niet veel anders bij dan
voor de recente herinrichting, toch ziet deze locatie eruit
als een vreemde plek, waar ik nog nooit ben geweest, in
een andere stad, met die auto’s van toen, vuilnisbakken
en het uithangbord van een verdwenen kroeg op de
hoek.

Vast niet. Iedereen die ouder wordt weet: de tijd verstrijkt steeds sneller, te snel voor nostalgie. Slechts de
jeugd duurt eindeloos, vorig jaar is een eeuw geleden.
Terugblikkend vormen kinderjaren een tijdvak dat voorgoed is verdwenen, geschiedenis die slechts op oude f
oto’s is terug te vinden.
Een bekende plek als hoek Merkusstraat/Stuyvesantstraat zou me minder vreemd zijn voorgekomen als ik in
1965 mijn eerste biertje gedronken had in dat café op de
hoek. Of lege vuilnisemmers omver had getrapt, omdat
ze zo lekker hol rinkelen op de tegels. Dat zouden mooie
herinneringen zijn geweest, met nostalgie, een feest van
herkenning.
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bezuidenhut Vrijwilligers gezocht

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

Bedrijvenrubriek

Astrid houdt de 50-plussers fit
Astrid Schneiders, geboren en getogen in het Bezuidenhout, helpt 50-plussers met
sport- en bewegingslessen fit te blijven. Ook heeft ze als gewichtsconsulent een
praktijk (Optizijn) aan de Schenkkade. Ze woont en werkt daar in het huis waar ze
opgroeide.

Tekst: Paul van Riel, Foto: Els Smeets

Astrid met haar 50-plussers op het korfbalveld.

Astrid groeide op als jongste in een gezin van vier kinderen. Ze ging naar de Liduina basisschool en deed daarna de
havo op het Edith Steincollege. Op school was gymnastiek
altijd haar favoriete vak. Geen wonder dat ze naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding aan de Laan van Poot
ging. Van 1981 tot 1984 was ze lerares gymnastiek in Zoetermeer en Fijnaart. Met de geboorte van de kinderen
stopte ze daarmee en verhuisde ze met haar gezin in 1992
naar Marbella in Spanje. Toen de kinderen groot werden en
in Engeland gingen studeren, keerde ze in 2011, na bijna 20
jaar in Spanje, terug naar Bezuidenhout. En dat, vertelt
Astrid, ‘voelde als thuiskomen’.
Optizijn
In 2011 startte Astrid als gewichtsconsulent haar bedrijf
Optizijn, dat tot doel heeft mensen op weg te helpen naar
een gezondere en meer vitale levensstijl. In dat kader
bracht ze ook een e-book uit: ‘Op weg naar je optimale gewicht. Een verrassende ontdekkingsreis’, dat te vinden is op
de website van Optizijn. Dit werk doet ze nog steeds, maar
al snel ging ze ook aan de slag als bewegingscoach.
Astrid verzorgt een aantal activiteiten om de ouderen uit
het Bezuidenhout fit te houden. Elke zaterdag wordt er
‘sportief’ gewandeld in het Haagse Bos, met speelse loop-

vormen, tempowisselingen en coördinatie-oefeningen; ook
wordt een aantal keer gestopt voor spierversterkende oefeningen.
Elke maandag is er Optifit voor 50+ in het Bezuidenhout.
Aanvankelijk werd dit gegeven in de Nutsschool in de Merkusstraat. Met de coronamaatregelen werd het echter lastig om hier onderling voldoende afstand te houden. De
gemeente stelde toen het korfbalveld GKV aan de Bezuidenhoutseweg beschikbaar, vooral omdat dit niet te groot
was en vanwege de mooie ligging tegen het bos. De deelnemers werden zo enthousiast van het buiten-gymmen
dat dit de vaste locatie geworden is. Bij slecht weer is er
binnensport in de gymzaal van de Nutsschool. Daar is ook
nog een kleine groep die in de avond binnensport.
Elke les wordt begonnen met een vrolijke warming-up op
muziek, gevolgd door een conditiegedeelte met grond- of
krachtoefeningen. Daarna komt steeds een ander spel aan
bod: volleybal, korfbal enz. Er wordt geëindigd met streken ontspanningsoefeningen. Ook geeft Astrid nog gym
voor 65-plussers in Mariahoeve en in het wijkcentrum Bezuidenhout-West op het Jan van Riebeekplein.
Astrid ziet het als haar missie mensen fit te houden en bij
elkaar te brengen. Het sociale aspect is heel belangrijk: plezier en gezelligheid staan voorop!
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Waardig leven
in gastvrij
Oldael

Persoonlijke zorg voor ouderen
Wonen in Oldeslo of Aelbrecht van Beijeren
Als thuis wonen niet meer gaat biedt Oldael u een warm
thuis met persoonlijke zorg en oog voor uw welzijn.
Aanleunwoningen voor zelfredzame senioren
Zelfstandig wonen met gebruikmaking van de faciliteiten
van Oldeslo.
Kortdurend verblijf
U bent van harte welkom in Aelbrecht van Beijeren
voor herstel na ziekenhuisopname of tijdelijke
ontzorging van uw mantelzorger.
Meer weten? Bezoek oldael.nl of bel
de cliëntadviseur op 06 46341491.

Muziek in Bezuidenhout goed voor swingend
Spaarwaterveld
Een swingend optreden van de coverband The Transistors op het Spaarwaterveld luidde op
zondag 22 mei het festivalseizoen in Bezuidenhout in. De enthousiaste reacties van het publiek
bewezen nog eens dat Muziek in Bezuidenhout in een behoefte voorziet van de vele
muziekliefhebbers in de wijk.

Tekst: Roeland Gelink, Foto’s: Desiree Snijders

Met het terras voor de Bezuidenhut (tegenwoordig ook
voorzien van een zonne- of regenscherm) en het hoogpolige grasveld daarvoor als festivalterrein beschikt Bezuidenhout over een ideale locatie voor concerten in de open
lucht. Tal van muziekmakers uit de wijk (zowel amateurs
als profs en van rockers en jazzcats tot strijkers en harpistes) maken sinds 2017 graag gebruik van de mogelijkheid
hun wijkgenoten een staaltje van hun kunnen te tonen.
Itchicoo Park
Voor de opening van het eerste lustrumjaar zorgde de coverband The Transistors. Om nummers te horen uit de gouden muziekjaren van de vorige eeuw, waren veel
belangstellenden naar het Spaarwaterveld gekomen.
Onder een stralende festivalzon werden zij onder meer getrakteerd op passende 'gouwe ouwen' als Groovin' (bekend
van Booker T & The MG's), Sunny Afternoon (The Kinks) en
Itchicoo Park (Small Faces). Dat de muziek van The Transistors niet alleen de wijkbewoners aansprak die de jaren 60
zelf hebben meegemaakt, bleek uit de meebewegende
hoofden en heupen en het dankbare applaus van jong en

oud. De bandleden mochten hun speeltijd dan ook ruim
overschrijden. Een aanstormend stand-up comedytalent
zorgde voor een spontane toegift. "Op naar het volgende
lustrum", kondigde Karin Krens van de werkgroep Muziek
in Bezuidenhout al aan.
We want more!
Voor de komende maanden staan er nog drie optredens op
het Spaarwaterveld gepland, op de zondagmiddagen 12
juni, 26 juni en 10 juli. Iedereen is gratis welkom. Op 26 juni
laat Erik van Driel fingerpicking guitar tunes horen van bekende componisten en van zichzelf. Op 10 juli is Yellofox
aan de beurt. De groep trad eerder dit jaar op het Haagse
The Life I Live-festival op en bracht het publiek daar met
folkpop en country volop aan het dansen. De invulling van
12 juni stond ten tijde van de deadline nog niet vast, maar
leg de zonnebrand en de picknickkleedjes maar alvast
klaar. Het laatste nieuws over de programmering vind je
hier:
https://bezuidenhout.nl/blog/category/muziek-in-bezuidenhout/
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Strijd tegen overlast meeuwen nog
niet gestreden
Behalve voor huizenzoekers blijft Bezuidenhout ook een geliefde
plek voor meeuwen. Over de beste manier om de door de dieren
veroorzaakte overlast aan te pakken, breekt de gemeente Den
Haag zich nog steeds het hoofd.

Tekst: Roeland Gelink
Al enkele jaren vormt Bezuidenhout in Den Haag een belangrijk strijdtoneel om iets aan de meeuwenoverlast - met
name kabaal en opengescheurde vuilniszakken - te doen.
Dat het voor de wijkbewoners prioriteit heeft, blijkt uit het
feit dat zij een deel van het wijkbudget daarvoor bestemden. Van de uitgeprobeerde bestrijdingsmiddelen bewezen
netten op daken om naar broedplaatsen zoekende
meeuwen te weren het beste te werken, zij het niet overal.
Verder zijn de gele vuilniszakken, die beter bestand zijn
tegen meeuwensnavels, tijdens het broedseizoen nog
steeds gratis verkrijgbaar in het wijk- en dienstencentrum
en de bibliotheek.
Om tot de meest effectieve aanpak te komen, beklommen
in 2019 twee ecologen Bezuidenhoutse daken om broedende meeuwen van een ring rond de poot te voorzien. Op
die manier konden de meeuwen worden gevolgd, onder
meer om vast te stellen of dezelfde dieren jaarlijks in de
wijk terugkeren en hoe goed maatregelen als netten op
daken helpen om meeuwen weg te houden.
Hema-worst
Navraag bij de gemeente Den Haag leert dat het nog lopende onderzoek wel veel informatie heeft opgeleverd,
maar geen panacee voor de meeuwenplaag. Zo is de stad
ook populair bij buiten de stad broedende meeuwen, die
hier alleen komen om eten te zoeken. Dat meeuwen vaak
kieskeurige eters zijn, illustreert een meeuwenpaar uit Rotterdam, dat uitsluitend worst eet bij de Hema in het cen-

trum van Den Haag en daarna terugvliegt naar de Maasstad. Andere meeuwen hebben een voorkeur voor zeevoedsel of barbecueresten of zijn specialist in het afpakken van
voedsel. "Overlast door dit soort meeuwen is alleen op te
lossen door goed te letten op afval en de gele vuilniszakken te gebruiken", aldus de woordvoerster van de gemeente.
Eieren oliën
De meeuwen die de Bezuidenhoutse daken als broedplaats
hebben gekozen, vragen weer om een andere aanpak. Een
methode om te voorkomen dat zij de buurt wakker krijsen
of agressief worden als zij denken dat hun jongen worden
bedreigd, is om hun eieren in te smeren met olie. Daardoor
zouden de jongen niet uitkomen. Wat die aanpak in de weg
staat, is dat de meeuwenpopulatie in de rest van Nederland slinkt. "Daarom is er juridisch weinig ruimte om toestemming te krijgen voor het oliën van de eieren."
De gemeente zit niet bij de pakken neer en denkt ook na
over oplossingen voor de lange termijn. Een voorbeeld is
het ontwikkelen van broedgebieden buiten de stad. Daar
moet dan wel een hek omheen, zodat er geen vossen bij
kunnen. Den Haag kan dat overigens niet op eigen houtje
doen, omdat dit alleen op provinciaal niveau kan worden
geregeld.
Meer weten over wat bewoners zelf kunnen doen?
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/meeuwenoverlast-beperken.htm
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Bezuidenhout-West Nieuws

Bassim Barkho dankzij ‘Oom Hans’ op zijn
plek in Nederland
Tekst: Jos Spijkers
Ditmaal maak ik kennis met de van
oorsprong Irakese familie Barkho vader, moeder, dochter Randa (25) en
zoon David (16) - die me met zijn
allen enthousiast een avond hebben
verteld over Irak en Nederland en
hun plek daarbinnen.

Bassim en zijn vrouw zijn opgegroeid in de Aramees-Assyrische cultuur in Mosoel, een miljoenenstad in Irak. Opgeleid als
elektrotechnicus had hij daar, na zijn dienstplicht vervuld te
hebben, een eigen restaurant. Dertig jaar geleden zijn zij in
Mosoel getrouwd. Zes jaar later - in tijden van de Golfoorlog en
de Iran-Irak oorlog - waren ze daar echter, als Assyrische christenen, hun leven niet veilig en hebben ze asiel in Nederland
aangevraagd.
In Nederland heeft Bassim zichzelf in eerste instantie de taal
geleerd via de kranten Metro en Spits, die toentertijd dagelijks
gratis verspreid werden en is hij meteen aan de slag gegaan
met een cursus elektrotechniek in Delft. Na de inburgeringscursus en de verblijfsvergunning kreeg de familie een klein
huis in het Belgisch Park, waar men veel steun had aan ‘Oom
Hans’, een buurman die huisvriend werd en hen wegwijs

maakte in het leven in Nederland. Sinds 2005 wonen ze in een
ruimer huis in Bezuidenhout-West. Bassim had een eigen
bouwbedrijf, werkte daarna als taxichauffeur op Schiphol en is
tegenwoordig de chauffeur van een ambassade in Den Haag.
De kinderen zijn helemaal in Nederland geschoold, maar hebben ook een sterke band met de cultuur van hun ouders. Allen
zijn nog steeds betrokken bij de hechte gemeenschap van de
christelijke Syrisch-orthodoxe kerk, Bassim zit zelfs in het kerkbestuur.
Bassim mist in Nederland de Irakese bergen, maar hiervoor
heeft hij hier: een groen land, bollen en bloemen, een vrij land
met open mensen, lekkere kaas en wijn teruggekregen. In het
drukke Den Haag wordt Bezuidenhout-West door hem gezien
als een ‘apart dorp’, maar wel een dorp waarin het prettig
wonen is en mensen respect voor elkaar hebben.

Aangenaam, Dirk van der Zwan
Ik werk sinds mei als opbouwwerker van Wijkz in Bezuidenhout, voor
Bezuidenhout-West betekent dit dat ik de opvolger van Jaap de Wit ben.
Als opbouwwerker ondersteun ik groepen
bewoners die iets willen of iets missen in
hun straat of buurt. Hierbij betrek ik
(maatschappelijke) organisaties en instellingen die iets kunnen betekenen, om zo
samen wensen van bewoners tot uitvoering te brengen. Het kan bijvoorbeeld gaan
om een nieuwe buurtactiviteit of buurtvoorziening, of meer groen in de straat.
Uitgangspunt is altijd samenwerking en
dat het nuttig is voor groepen bewoners.
Heb je een idee voor straat of buurt? Ik
denk graag mee met een clubje mensen
en waar nodig zorg ik voor passende ondersteuning. Ik werk al ruim 20 jaar in ver-
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schillende functies en in veel Haagse wijken aan samenlevingsopbouw. Ik ga nu
graag met bewoners aan de slag om van
Bezuidenhout een nog prettiger wijk te
maken.
Tot binnenkort!
d.vanderzwan@wijkz.nl
06 232 75078.
Ik werk niet alleen op het Jan van Riebeekplein 90, een deel van de tijd ben ik actief
in het wijkcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25.

Bezuidenhout-West Nieuws

Jan van Riebeekstraat opgefleurd
In dé doorgaande route door Bezuidenhout-West (BZHW) - vanaf het basketbalveld tot aan de Beatrixlaan - een route die
dagelijks door heel veel mensen die
wonen of werken in Bezuidenhout gebruikt wordt, is in mei aan voortuinen en
in lantaarnpalen gewerkt. Net als vorig
jaar kregen de bewoners van de benedenverdiepingen de kans – hierbij (financieel)
ondersteund door Haag Wonen, het Stadsdeel Haagse Hout, Wijkz en de Wijkvereniging BZHW – om hun voortuin aan te
pakken op de actiedag 14 mei. Gelukkig is
hier op een aantal plekken gebruik van gemaakt (zie foto). Daarnaast is het gelukt
om - met financiële steun van de Green
Business Club (bestaande uit bedrijven die

in het Beatrixkwartier gevestigd zijn),
Haag Wonen en het Stadsdeel Haagse
Hout – om twaalf lantaarnpalen van grote
plantenbakken te voorzien.
De fleurige looproute leidt niet alleen naar
de bedrijven in het Beatrixkwartier, maar
ook naar het Wijk- en Dienstencentrum,
alwaar op 18-20 mei het vijftigjarig bestaan gevierd werd. Op woensdagmiddag
waren meer dan 100 kinderen en ouders
aanwezig om in het wijkcentrum, in het
nieuwe jongerenhonk en in de sportzaal
aan de slag te gaan met feestactiviteiten.
Op donderdag waren er demonstraties
van activiteiten, die in het wijkcentrum
voor volwassenen en ouderen georgani-

Een bewoner in actie in de Jan van Riebeekstraat.

seerd worden, afgesloten met een fraaie
tango-demonstratie. En vrijdag was er een
receptie, een heerlijke maaltijd en een
goed bezochte swingende afsluiting met
de Leaseband, die de benen van diverse
wijkbewoners van de vloer kreeg.

Zichtbare resultaten van ons werk!
Tekst: Johan Vogelaar, voorzitter Wijkvereniging BZH-W
In het vorige Bezuidenhout-Nieuws gaf ik aan dat we veel nieuwe kansen hebben. Nou die waren er zeker!
Zo opende wethouder Saskia Bruines samen met stadsdeeldirecteur Debora Lootsma op 18 mei het nieuwe
Wijkz Jongerencentrum, dat met de jongeren samen is ontworpen. En wat is het gaaf geworden! Een impressie is
te vinden op www.louisev.nl.
Het succes van de wijkhuiskamer en dit jongerencentrum zijn hopelijk de opmaat om de kantoren en de activiteitenruimte van ons
wijk- en dienstencentrum ook naar 21e eeuw te krijgen, zodat het
een gezellige, lichte en bijdetijdse ruimte wordt waar de wijkbewoners graag elkaar ontmoeten. Na de feestelijkheden rondom
50 jaar Wijk- en Dienstencentrum gaat de opbouwwerker Jaap de
Wit aan de slag in Benoordenhout. We hebben altijd bijzonder
prettig samengewerkt met Jaap, die altijd klaar stond om een bijdrage te leveren aan ons werk in de wijk. Jaap bedankt!!
We waren volop betrokken bij de opfleuracties in de Jan van Riebeekstraat. En als we toch aan het wandelen zijn: BezuidenhoutWest telt meer dan 30 kunstwerken(!). Stichting Kunst Verbind
ontwikkelde samen met de bewoners een wandelroute. De kunstroute is gepresenteerd tijdens de feestelijkheden op 19 mei en
verkrijgbaar in het Wijk- en Dienstencentrum.
Inmiddels wordt er ook gewerkt aan de verbetering van de Anna
van Buerenstraat. Hopelijk kunnen we na de bouwvak vanuit de
buurt prettiger naar de stad lopen en fietsen.
Ons bestuurslid Cristina Popescu gaat ons helaas verlaten, omdat
ze gaat verhuizen. We willen Cristina bedanken voor haar inzet!
Zelf geef ik de voorzittershamer over aan het eind van dit kalenderjaar, na bijna 15 jaar actief te zijn geweest.
Om invloed te kunnen blijven uitoefenen is het belangrijk dat we

aangesloten blijven bij onze partners. Meepraten aan de voorkant
is vaak constructiever en leuker dan in bezwaar gaan tegen een
voldongen feit. Daarom zoeken we mensen die ons bestuur willen
versterken en willen meedenken over onze wijk! Op woensdag 7
september hebben we om 19.00 een algemene ledenvergadering
in het Wijk- en Dienstencentrum. Als je wil weten of een plek in
het bestuur iets voor je is, neem contact op met ons
(info@bzhw.nl), of spreek mij aan op straat of voor een kop koffie.
Je krijgt er een interessant netwerk voor terug en voldoening bij
het realiseren van inspraak en aankleding van de buitenruimte.
Bovendien vertegenwoordig je dan in feite de 4.600 inwoners van
Bezuidenhout-West.
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Janouke Goosen helpt Bezuidenhout zingen
Met de verhuizing van haar zang- en muziekschool naar een ruim en state-of- the-art-onderkomen
in gebouw Prinsenhof in de Carolina van Nassaustraat kwam voor Janouke Goosen vier jaar geleden
een hartenwens uit. Zo'n 200 leerlingen van heinde en verre halen in haar Zangstudio Den Haag
zeven dagen per week hun muzikale hart op, van succesvolle professionals tot zangertjes en zangeresjes in de dop.

Tekst: Roeland Gelink, Foto: Els Smeets
Opgegroeid in Driebergen verhuisde Janouke Goosen op
haar 13de naar Bezuidenhout. Van haar moeder kreeg zij
een liefde voor uitvoerende kunsten mee. Tijdens haar opleiding Muziektheater aan het Conservatorium Rotterdam
(omdat het Koninklijk Conservatorium in haar eigen wijk
die niet in het curriculum had) begon Janouke in 2007 ook
met lesgeven. "Dat was een verplichting van de opleiding,
maar het lesgeven beviel mij enorm." Gestart met zangles
in een zijkamer van haar woning aan de Theresiastraat
sloeg zij al snel haar vleugels uit. Zo gaf zij om de hoek veel
lessen musical en dans bij Het Dansatelier in de Joan Maetsuyckerstraat en bij het Koorenhuis zangles aan koren.
Na het behalen van haar bachelor in music begon Janouke
vooral in de Verenigde Staten naam te maken in het theater. Geschoold als zangeres, actrice, danseres, pianiste, violiste en componiste was zij medeoprichter van het
internationale theatergezelschap The Syndicate, waar zij
nog steeds deel van uitmaakt. Tegelijkertijd namen ook
haar opleidingsactiviteiten, vanaf 2009 onder de naam
Zangstudio Den Haag, een hele vlucht.
Eigen muziekpand
Na een theatraal intermezzo in New York - waar zij ook nu
regelmatig voor optredens naar toe vliegt - ging met de
opening van haar eigen muziekstudio in Bezuidenhout in
2018 voor Janouke Goosen een wens in vervulling. "Ik wilde
altijd al een groot eigen muziekpand en ben daar echt trots
op." Geen wonder, want in drie studioruimtes (én de foyer)
klinkt nu zeven dagen in de week muziek. Gaf Janouke tot

de verhuizing samen les met Safiera Dooijenburgh, inmiddels telt haar opleiding nog eens negen andere professionele docenten. Dat maakte het mede mogelijk het
opleidingsaanbod enorm uit te breiden. Zo is in de Zangstudio nu behalve popmuziek en musical elke andere muziekstijl te horen en wordt er ook pianoles, gitaarles en
auditietraining gegeven.
De muziekliefhebbers die de Sirenenzang uit de Zangstudio
niet konden weerstaan, laten een grote variëteit zien. "Van
mensen die eerder nog nooit een noot hebben gezongen
tot professionals die wereldwijd concerten geven." Zij
komen ook overal vandaan. "Omdat ik als docent ook een
redelijke naam heb opgebouwd, komen er leerlingen uit
heel Nederland. Het gros komt overigens wel uit Bezuidenhout, de meesten op de fiets of lopend." Janouke beschouwt Bezuidenhout als een heel muzikale wijk. Haar
verklaring? "Muziek maakt blij!"
Zingen hun leven
Janouke Goosen heeft leerlingen van alle leeftijden. De
kleinsten kunnen er al terecht voor algemene muzikale vorming. "Veel kinderen krijgen dat op school niet meer. En dat
terwijl muziek maken volgens Erik Scherder (hoogleraar
neuropsychologie, red.) bevorderlijk is voor goede schoolresultaten en bij ouderen zelfs dementie tegengaat."
Met name voor de jongere leerlingen vormen de eigen concerten waarmee de Zangstudio een studiejaar steeds afsluit een hoogtepunt. "Voor de kinderen in onze
TOP-klassen (TOP staat voor Talent Ontwikkeling Plan) is
zingen echt hun leven. Daarom vinden zij het fantastisch
om op te treden." Nadat corona die concerten twee jaar onmogelijk maakte, kunnen zij deze maand in het Theater Ludens in Voorburg weer hun hart uit zingen. Een optreden in
het kader van Muziek in Bezuidenhout op het Spaarwaterveld staat eveneens op stapel. Maar de opleiding heeft net
zo goed oog voor anderen dan toekomstige toppers. "We
zijn nu bezig met gratis lessen voor Oekraïense kinderen",
vertelt Janouke. "Zelf spreek ik geen Oekraïens, maar ik heb
al veel mails gehad van gevluchte Oekraïense vrouwen die
willen helpen."
Meer informatie over de Zangstudio Den Haag:
https://www.zanglesdenhaag.com/
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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

Lokale energiecoaches helpen wijkbewoners
verduurzamen
Tekst: Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

Bezuidenhout heeft sinds kort drie
energiecoaches: Rike Speelman, Ted
Gottenbos en Niels Diepeveen. Ze helpen medewijkbewoners die vragen
hebben over verduurzamen of energie
besparen. Ze doen dat vrijwillig en
hebben hiervoor een speciale cursus
gevolgd.

De Bezuidenhoutse energiecoaches: (v.l.n.r.)
Ted Gottenbos, Niels Diepeveen en Rike Speelman.

Ted Gottenbos - gecertificeerd energiecoach - heeft al twee
coachingsgesprekken achter de rug. Een in de Amalia van Solmsstraat en een in de Joan Maetsuyckerstraat. In het eerste geval
ging het om een eigenaar van een woning uit de jaren negentig
met plannen voor spouwmuurisolatie. In het tweede geval betrof
het een verhuurder van een woning uit 1901, die nadat de laatste
huurder vertrokken was, kansen zag om te verduurzamen en Gottenbos om een ‘second opinion’ vroeg. Gottenbos meent dat ook
verhuurders steeds meer inzien dat investeren in verduurzamen
uiteindelijk geld oplevert. “Met enkel glas in een woning kun je
niet meer aankomen.”
Fijne gesprekken
Rike Speelman woont sinds een jaar in Bezuidenhout en was eerder in Scheveningen als energiecoach actief. In één jaar Bezuidenhout heeft ze al zo’n dertig gesprekken gevoerd. Dat relatief grote
aantal gesprekken wijt ze deels aan het beperkte aantal energiecoaches in de wijk, maar vooral ook aan de toenemende behoefte
om te verduurzamen door het veranderende klimaat en de stijgende energieprijzen. Ontwikkelingen die mensen financieel
maar ook moreel raken: “Mensen krijgen het gevoel ‘ik wil iets
doen’. Als het gaat om het treffen van maatregelen, willen ze echter geen koploper zijn, maar van ons eerst horen wat de mogelijkheden zijn. De situatie nu levert ook vaak hele fijne gesprekken
op. Wij zijn wat dat betreft ook meer begeleider in het denkproces
dan adviseur.”
Speelman ziet de lokale energiecoach vooral als iemand die mensen wil stimuleren. Die met je meekijkt naar de kosten. Een energiecoach brengt volgens haar structuur aan in wat mogelijk is.
Onafhankelijk en op vrijwillige basis. Mensen die bepaalde maatregelen willen zien of voelen, verwijst ze door naar de Hou-van-je-

huis-winkels op de Denneweg en de Goudsbloemlaan en de
Woonwijzerwinkel in Rotterdam. En zijn er naderhand nog vragen, dan kan de energiecoach altijd worden gebeld.
Buurman helpt buurman
“De buurman helpt de buurman”, vat Gottenbos het idee van de
energiecoach samen. Elke coach heeft een cursus gevolgd over
onder andere de techniek en theorie achter maatregelen, zoals
isolatie, warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast zijn ze getraind in het voeren van gesprekken om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de specifieke wensen en behoeften van mensen.
Den Haag telt nu zo’n zestig energiecoaches. Met 16 coaches is
Benoordenhout een succesvolle wijk, maar ook de Vogelwijk en
het Regentessekwartier doen het goed. Ze hoopt dat meer Bezuidenhouters energiecoach willen worden, vooral omdat steeds
meer wijkbewoners daar behoefte aan hebben. “Het is leuk werk,
zeker als je een groen hart hebt en je wilt daar iets doen voor anderen. Bovendien leer je nieuwe mensen in je wijk kennen en hun
motieven om te verduurzamen. Ik doe het heel graag.” Gottenbos
kan dat alleen maar beamen: ‘‘Wat goed dat je dit als vrijwilliger
doet, kreeg ik tijdens mijn laatste gesprek te horen. Het is heel
dankbaar werk.”

Plannen om uw woning te verduurzamen en wilt u ook
graag een gesprek met een energiecoach? Aanmelden kan
via https://duurzaamdenhaag.nl/energiecoach
Wilt u energiecoach worden? Neem dan contact op met
Rike Speelman: rikespeelman@gmail.com
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MONTAGEBEDRIJF

Traiteurslagerij Ammerlaan

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

wijkbus Bezuidenhout

DE BARBECUE
SPECIALIST VAN
HET BEZUIDENHOUT
Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR Den Haag
070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

Van Heutszstraat 77

Wij zoeken chauffeurs voor de maandag en donderdagochtend die
als vrijwilliger de wijkbus willen besturen. We vervoeren mensen
binnen de wijk die het moeilijk vinden om zelfstandig naar een
dokter of dagbesteding te gaan met het openbaar vervoer,
stuur een appje naar wijkbushh@gmail.com

We would like to invite to our local bar, we offer friendly service for expats and
locals in our traditional Dutch style Bar. We offer big screen sports, darts, terrace,
regular live music, pub quizzes, available for group bookings and parties.
Follow us on Facebook or contact Rob 06-22441480.
barhaagschehout@kpnmail.nl
Opening times: Monday –Thursday 15.00-21.00 - Friday 15.00 - 23.00
Saturday 14.00 - 23.00 - Sunday 14.00-21.00
Until we’ll meet in your friendly local bar!

“Change begins at the end of your comfort zone”

EXPATS

~ Roy T. Bennett

Farewell

CRISTINA POPESCU

The theme of this column is change. As internationals change is ingrained in us. We all have, at least once, left friends and family behind for a
study we wanted to follow, a great job opportunity or joining our partner in a different country. That meant a departure from the familiar and
landing in a new place. This takes courage but it also ensures an exciting discovery period, before the dust settles. Sooner then one realizes
we are part of new communities.
One community you can join are the runners. Take a friend and prepare
for the KLM Urban trail the Hague, which is a 10km run past the
Hague’s unique buildings. It's a voyage of discovery that combines
sport, culture and architecture. It will happen on the 3rd of July, register
on denhaagurbantrail.nl
Another community you can join are the readers. This summer’s highlight is the Winternachten international literature festival. Already at
the 27th edition, it is the most important international literature event
of the Netherlands. It brings global writers, poets, thinkers, musicians
and readers together where ideas will be shared across borders of
languages and cultures. It will happen between the 16th of June to 19th
of June, in The Paard. Book your tickets in advance.
Otherwise, take a book, a blanket and enjoy a sunny afternoon in the
nearby urban forest, Haagse Bos or the park in Bezuidenhout, Spaarwaterveld. A life changing book I can personally recommend is: Limitless,
from Jim Kwik. An easy read about small changes to build a better life.
It also talks about learning how to learn, an essential skill for everybody.

For me, change comes this summer in form of moving houses. I am saying goodbye to the neighborhood after 6 years. I am also saying goodbye to a community of highly involved people, who brainstorm and
create a better neighborhood for all of us every day. My many thanks to
this community who gave me the chance to volunteer and lead change
in my immediate environment. It was a pleasure to write the expat column for Bezuidenhout Nieuws.
Wishing you a great summer!
Hopefully these ideas will inspire you. For ideas and feedback contact
us at: bezuidenhoutnieuws@gmail.com

As editors, we say goodbye to Cristina and her
husband who are moving elsewhere. And we
thank her warmly for her contributions.

Short

Miscommunication?
The municipality recently placed a container
for used clothing on the corner of Louise de
Colignystraat and Amalia van Solmsstraat.
Always handy and you help someone else
with it. But they think that we have an abundance of clothes and shoes. Because less than
80 meters away is the clothing container of
the Salvation Army. For years!
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AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

