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Op de cover
Bezuidenhout heeft er weer een plein bij, het Maria Stuartplein, dat 
ontstond door de bouw van de twee Grotiustorens naast de Koninklijke 
Bibliotheek. Het plein ziet er nu nog niet uit, maar het is ook nog niet af. 
De appartementen in de torens zijn goeddeels bewoond. De gemeente is
nog bezig met de overkapping van de Utrechtse Baan om op die manier
een groene loper tussen de nieuwbouw en de Theresiastraat te realiseren. 
(foto: Jos Heymans)

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!

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

bezuidenhut Speel-O-Theek

Speelgoed lenen?
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Kort
� � � De Haagse bibliotheken (onder meer
die in de Theresiastraat) zijn van maandag 17
t/m woensdag 19 oktober wel open, maar er
kunnen geen boeken worden geleend of in-
geleverd en geen betalingen worden gedaan
voor boetes of je lidmaatschap. Inloggen in
‘Mijn Bibliotheek’ is ook niet mogelijk. Ook
kun je vanaf vrijdag 7 oktober geen materia-
len meer reserveren. Reden is de invoering
van een nieuw bibliotheeksysteem. Maandag
17 oktober t/m woensdag 27 oktober is een
boetevrije periode.

� � � De Theresiastraat organiseert rond
Halloween, Sinterklaas en Kerst verschillende
"Fiëstas del Trees".  Tijdens Fiësta del Trees gel-
den er verschillende acties en aanbiedingen
voor Treesmembers.  Meld je aan als Trees-
member, ontvang een sleutelhanger en maak
gebruik van de aanbiedingen. Aanmelden via
de website: www.theresiastraat.nl/members

Dit zijn de data: 
zaterdag 29 oktober – Halloween fiësta
zaterdag 26 november – Sinterklaas fiësta
zaterdag 17 december – Kerst fiësta
Het exacte programma voor deze dagen
wordt bekend gemaakt op de website
www.theresiastraat.nl en Facebook & 
Instagram: @theresiastraat.nl

� � �Na een lang jaar gaat de Japanse Tuin
in Clingendael weer open. Gewoonlijk is dat
twee keer per jaar, in totaal acht weken, maar
in het voorjaar ging het niet door vanwege
een broedende sperwer die niet gestoord
mocht worden. In de herfst is de tuin op z’n
mooist door de kleuren van de Japanse 
esdoorns. De Japanse tuin is geopend van 
15 oktober tot en met 30 oktober, dagelijks
van 10.00 tot 16.00 uur.

Het is voor de jongste generatie goed toeven in het Bezuidenhout met twee speelparken
(Spaarwaterveld en Sophiepark) en de speeltuinen Johannes Camphuijsstraat en de
Wijckplaats. Op woensdagmiddag 24 augustus was er een groot springkussenfestival op
het Spaarwaterveld, waar de jongste jeugd zich kon uitleven. Anderhalve week later, op
zaterdag 3 september, konden de jongeren zich terecht in het Sophiepark, waar het jaar-
lijkse Parkfeest plaatsvond. Voor de 4- tot en met 8-jarigen was er een zeskamp, voor de
8- tot 12-jarigen de X-treme Games. De volwassenen kwamen ’s avonds aan hun trekken
met een borrel en een barbecue. (foto’s: Els Smeets en Alexander Bary).



Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97
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Lopend vanaf het Centraal Station, langs en onder de Ko-
ninklijke Bibliotheek door naar Bezuidenhout was jaren-
lang geen pretje. Aan de linkerhand het voormalig
Ministerie van Buitenlandse Zaken dat al sinds 2017 leeg
stond om vervolgens jarenlang verbouwd te worden en nu
tijdelijk huisvesting biedt aan de Tweede Kamer. Verder lo-
pend naar het fiets- en voetgangersstoplicht aan de Prins
Clauslaan lag aan de rechterhand een nietszeggend stuk
braakliggende grond met een rotzooi aan fietsen. Wach-
tend bij het stoplicht is het aangezicht op Bezuidenhout al-
leen maar asfalt, steen, staal, glas en hoor je de herrie van
voorbijrazende auto’s vanuit de lager liggende Utrechtse
Baan. Dit alles gaf nu niet echt het gevoel van een warm
welkom in Bezuidenhout.

Ondertussen zijn de grote bouwwerkzaamheden in dit ge-
bied klaar. Vorig jaar september trok de Tweede Kamer in
het voormalige ministerie. En met de onlangs opgeleverde
twee Grotiustorens is één van de laatste lege plekken na
het Bezuidenhoutse bombardement ingevuld. Het is tijd
om de openbare ruimte aan te pakken. Wat zijn de plannen
voor de openbare ruimte?

Maria Stuartplein
Rondom de twee Grotiustorens is een nieuw plein ont-
staan, genaamd Maria Stuartplein. Er ligt nu een definitief
ontwerp voor de inrichting van het plein. Rondom de to-
rens komen verschillende plantenvakken, 39 nieuwe

bomen en ruimte voor twee plekken met speeltoestellen.
Nu worden er tijdelijke speeltoestellen geplaatst. De defi-
nitieve keuze voor speel- en sporttoestellen maakt de ge-
meente samen met de nieuwe bewoners van de
Grotiustorens. Alle straatmeubilair zal hetzelfde zijn als die
van de Turfmarkt. Het fietspad rondom de Tweede Kamer
gaat tweerichtingsverkeer worden. De wens is om ook het
fietspad van de Prins Clauslaan tweerichtings te maken,
maar dat is vooralsnog niet mogelijk zolang de autobaan
daar nog aanwezig is. De start voor de hele opknapbeurt
staat gepland voor zomer 2023.

Overkapping A12
Op dinsdag 13 september vond de tweede bewonersavond
plaats over de inrichting van de overkapping van de A12 ter
hoogte van de Grotiustorens. De gemeente presenteerde
die avond een aangepast ontwerp voor het nieuw aan te
leggen stadsparkje boven op de Utrechtse Baan. Zo’n 60
bewoners, voornamelijk bewoners van de nieuwe torens,
zagen dat de gemeente goed geluisterd had naar de op-
merkingen van een eerdere bewonersavond. Het is een
kostbaar project, zo’n 30 miljoen euro, mede omdat het
technisch een uitdaging is om een lichte, maar stevige
overkapping te realiseren waar van alles bovenop komt. In
het voorgelegde plan ziet het ernaar uit dat de gemeente
erin is geslaagd om een prettige, groene ruimte te realise-
ren met verschillende bomen op en naast de overkapping.
Een voorzichtige planning van dit project is dat de bouw in
begin 2024 start. De bezoekers van de avond waren in ieder
geval erg positief over het plan. Her en der werden nog wat
tips meegegeven, maar over het algemeen kreeg het plan
de goedkeuring vanuit de buurt. Samen met de geplande
inrichting van het Maria Stuartplein ziet het er naar uit de
gemeente de groene loper uitrolt naar Bezuidenhout. 

Haagse Groene Loper Theresiastraat 
begint vorm te krijgen

De gemeente is al een paar jaar bezig met het realiseren van een
stadsentree ‘met allure’ rondom het Centraal Station. Het deel
van het Centraal Station naar het Spui is gereed, evenals het
Anne van Buerenplein. De Haagse Loper richting de Theresia-
straat bleef hierin achter, maar nu zijn de plannen zo goed als
rond. Plannen met veel groen, speel- en verblijfsruimten en
ruimte voor alle verschillende verkeersdeelnemers. 

Tekst: Mark Hoogland Art impressions: gemeente Den Haag

Sfeerimpressie Maria Stuartplein 
(bron: Definitief Ontwerp, gemeente Den Haag)

Voorlopig ontwerp overkapping A12 (bron: gemeente Den Haag) 
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Voor de oorlog stond de wijk Bezuidenhout bekend als
een chique Haagse wijk met statige herenhuizen. Deze
zijn echter grotendeels, door het bombardement aan het
eind van WO II, op 3 maart 1945 vernietigd. Per vergissing.

Op de puinhopen van de herenhuizen aan het voorma-
lige Louise de Colignyplein, verrezen midden jaren 50, ap-
partementen. Waarvan een, nu ruim 36 jaar, met veel
genoegen door mij wordt bewoond. Ik heb een heerlijke
tuin op het zuiden.

De geschiedenis van Bezuidenhout is ruimschoots be-
schreven in tal van boeken waarbij mij telkens opvalt dat
aan het sociale leven, dus buitenshuis, veel aandacht
wordt gegeven. Op vaak humoristische wijze staat de di-
versiteit aan horecagelegenheden en hun bezoekers be-
schreven. Zonder meer kunnen we stellen dat de huidige
toename aan drank- en eetgelegenheden in de wijk ge-
stoeld is op een lange en rijke traditie. Kijk rond in de
wijk, goed is nog te zien waar al die voormalige uitbaters
zaten, veelal op hoeken van straten en pleinen en som-
mige zitten er nog steeds! Blijkbaar houden wij, bewo-
ners in het Bezuidenhout, van contact onderling en het
genieten op gepaste wijze van alcoholische geneugten.

In die op het zuiden gelegen tuin van mij is pakweg 15
jaar geleden tegen de gevel een druivenstok geplant,
meegenomen uit Italië. En na een jaar verschenen de eer-
ste blaadjes en vervolgens zoete trosjes blauwe druiven.
Erg in trek bij alles wat vliegen kan. Het ware ze gegund.
Totdat onder invloed van de veranderingen in het klimaat
de groei steeds weliger werd en de trossen druiven gro-
ter, overvloediger en zoeter. Afgelopen voorjaar heb ik
met buren een net gespannen om de druiven te bescher-
men tegen roofzuchtige vogels. Met als resultaat in sep-
tember, dankzij die prachtige zomer, een rijke oogst.

Weet u trouwens dat wij een Haagse stadswijngaard
hebben en een heuse stadswijngaardenier? Gelegen bij
het NS-station Moerwijk, gelukkig ontkomen aan de

plannen en structuurvisies van de gemeente Den Haag.
Ik heb contact gezocht met de wijnboer, Tycho Vermeu-
len. Aanvankelijk wat terughoudend maar uiteindelijk
bereid gevonden mijn druiven te keuren. En enthousiast.
Afgelopen woensdag, 2e week van september, hebben
wij alle trossen geoogst, geritst (heet eigenlijk ontsteeld)
en gekneusd. Niet met onze voeten maar met onze han-
den. Er is gemeten en getest op zuur, zoet en weet ik al
niet meer. En het resultaat: er staat nu ruim 10 liter vocht
te gisten en te rijpen. Om uiteindelijk (hopelijk) gebotteld
te kunnen worden tot de eerste echte wijn uit het Bezui-
denhout. Of het rode of witte wijn wordt weten we nog
niet. De schilletjes blijken zo soepel dat het misschien
wel rood kan worden. Die puinhopen van weleer doen
blijkbaar niet onder voor de kalkachtige gronden van de
Chablis, Bourgogne of Bordeaux wijnen.

Wijn van Bezuidenhoutse druiven

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

bezuidenhut Vrijwilligers gezocht



Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

Geachte dierenvriend,

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

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

Met uw persoonlijke wensen houden wij rekening en bieden
u de gelegenheid om op een waardige manier afscheid te
nemen van uw huisdier.

Indien u niet in staat bent uw huisdier zelf te brengen, 
kunnen wij voor vervoer zorgen, zowel bij u thuis als 
vanaf de dierenarts.

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

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

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

Telefoonnummer +31 651 980 504                                                           Laan van Nieuw Oost Indië 9a - Den Haag
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In de wetenschap dat niet alleen auto's maar ook fietsen
soms moeilijk een goed plekje in de stad kunnen vinden,
begon Den Haag in 2019 - aanvankelijk in de vorm van een
pilot - met het aanbieden van fietsvlonders: een plank met
vier fietsnietjes. Om te voorkomen dat de vlonders fietslief-
hebbers en autobezitters in een straat tegen elkaar in het
harnas jagen, moet een aanvraag altijd worden onder-
steund door de direct omwonenden. Als de aanvraag na be-
studering van de situatie ter plekke wordt gehonoreerd,
neemt de vlonder voor een periode van twee maanden de
plek van een autoparkeerplaats in. 

Halverwege die periode volgt een enquête onder de straat-
bewoners om te achterhalen of zij het een goed idee vin-
den om een autoplek op te offeren om meer fietsen kwijt
te kunnen. Als meer dan 50 procent van de respondenten
daar positief op reageert, wordt de vlonder ‘verstoept’. Op

de plek van de vlonder wordt de stoept dan verbreed en
voorzien van fietsnietje als permanente stallingsplek. Is die
meerderheid er niet, dan blijft alles bij het oude.

Haagse behoefte
Dat de fietsvlonder in een Haagse behoefte voorziet, blijkt
uit het feit dat er sinds 2019 34 aanvragen zijn gehono-
reerd. Van de 34 vlonders zijn er 28 omgezet in definitieve
fietsparkeerplekken. In drie gevallen moet die beslissing
nog worden genomen. Een veel groter aantal aanvragen
(90) haalde de eindstreep niet. Projectleider Yvonne
Schutte ziet daarvoor verschillende redenen. "Als er bijvoor-
beeld al een brede stoep is, dan kunnen daar ook fietsnie-
tjes geplaatst worden en dan gaat dat niet ten koste van
een autoparkeerplaats. Ook komt het voor dat de aanvra-
ger geen tijd heeft om de handtekeningen te verzamelen
of dat er een directe buur niet wil tekenen. Het kan ook dat
een aanvrager is verhuisd of dat het probleem is opgelost
doordat weesfietsen zijn verwijderd."

Opvallend is dat in Bezuidenhout nog nergens een fiets-
vlonder is neergevlijd, al lopen er nu wel negen aanvragen.
Vanwege het al jaren bestaande forse tekort aan autopar-
keerplaatsen, is het opgeven van autoplekken het laatste
wat het wijkberaad wil. Yvonne Schutte is zich daarvan
goed bewust, maar merkt op dat dat ook in andere wijken
speelt. "Met name de vooroorlogse wijken, waar vaak drie
woonlagen zijn met smalle stoepen en zonder bergingen,
bijvoorbeeld Segbroek. Daar komen echter wel de meeste
aanvragen vandaan." Zij benadrukt dat de vlonder helpt
om een goede beslissing te nemen. "Omdat de fietsvlonder
een tijdelijke voorziening is, kunnen bewoners eerst zelf er-
varen of het missen van één autoparkeerplaats een beletsel
is en of het opweegt tegen een opgeruimde stoep waar
plek is gemaakt voor acht tot tien fietsen."

Meer informatie: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-
stad/verkeer-en-vervoer/fietsen/fietsvlonders-een-plank-
met-fietsbeugels.htm 

Sinds 2019 biedt de gemeente Den Haag inwoners de mogelijkheid door het aanvra-
gen van een zogenaamde fietsvlonder een autoparkeerplek om te toveren in een stal-
ling voor acht tot tien fietsen. Op inmiddels 28 plekken in de stad is zo'n
transformatie gerealiseerd, maar nog niet in Bezuidenhout.

Tekst: Roeland Gelink, Foto: gemeente Den Haag

Vlonder transformeert parkeerplaats 
in fietsenstalling



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

Douglas Frederik Hendriklaan
Douglas Theresiastraat
Etos Moerwijk
Etos Loosduinen
Etos Theresiastraat

@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

U bent van harte welkom bij ons in het bedrijf.

Maak op tijd een afspraak voor uwMaak op tijd een afspraak voor uw
winterbandenwissel en tevens eenwinterbandenwissel en tevens een
wintercheck controlewintercheck controle

 

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

Autocenter van Maanen

Maak nu een afspraak!
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Adieu 

Ik zal beginnen met de mededeling dat er een verandering
gaat plaatsvinden met betrekking tot de wijkagenten in
de wijk. We hebben in de vakantieperiode een vacature-
ronde gehad om twee wijkagentenplekken te vullen. 
Uit de sollicitanten hebben wij twee hele leuke wijkagen-
ten aangenomen. Mede hierdoor is ook besloten om de
wijkagenten te herverdelen over het Haagse Hout.

De wijk Bezuidenhout zal dan vanaf 8 oktober 2022 twee
nieuwe wijkagenten krijgen, te weten Hans Roose en
Renske Kroese. Hans is op dit moment nog werkzaam als
wijkagent Mariahoeve en Renske werkt op dit moment als
wijkagent aan politiebureau Hoefkade. Met Sibel Konyali
en Monique van Willigen ben ik vanaf 8 oktober werkzaam
als wijkagent van Mariahoeve. Ik zal het werken in Bezui-
denhout met al zijn mooie, fijne bewoners wel gaan mis-
sen, maar gelukkig zit ik niet ver weg!

Als ik kijk naar de incidenten op straat, is het rustig. Ook
tijdens de vakantie hebben er geen schokkende zaken
plaatsgevonden. Wat mij wel is opgevallen, is dat er wel
veel overlast is geweest van verwarde personen en dief-
stallen uit nieuwe gebouwen. 

Zoals jullie ongetwijfeld weten, is inmiddels een groot deel
van de appartementen aan het Maria Stuartplein en de
Koningin Marialaan opgeleverd en deze vullen zich rap
met nieuwe bewoners. Hierdoor hebben de toegangsdeu-
ren naar de centrale hallen en garages veelvuldig open ge-
staan voor verhuizers, pakjesbezorgers en andere diensten.
De meldingen van diefstallen zijn toegenomen op deze lo-
caties. Hier kan door bewoners preventief veel aan gedaan
worden. Een aantal voorbeelden hiervan kunnen zijn: 
Zet uw fiets, motor op dubbele sloten en bevestig deze
daar waar mogelijk aan een vast element in de garage of
berging. Veelal hebben nieuwe vervoersmiddelen een tag,
activeer deze. Zorg ervoor dat er geen mensen met u mee-
lopen de flat in of vraag naar een adres waar ze moeten
zijn. Vraag aan de verhuurder of bewonerscommissie of er
al camera’s geplaatst zijn. Als dan iets wordt weggeno-
men, staat er iemand op beeld. Hierdoor is er een opspo-
ringsindicatie en heeft uw zaak ook meer kans van slagen.

Wat heel belangrijk is: melden! We merken nog vaak ge-
noeg dat bewoners overlast of verdachte situaties niet
melden. Ik wil hier echt op blijven hameren, omdat dit heel
belangrijk is. 
Zoals ik in mijn column hiervoor geschreven heb, heeft de
politie prioriteiten. Daar kan vanaf worden geweken, als er
maar voldoende meldingen zijn. 

Er zijn ook meerdere meldingen geweest van verwarde
personen. Dit is natuurlijk vooral vervelend voor de betrok-
kenen zelf, maar ook vaak voor omwonenden. Een groot
deel van Bezuidenhout heeft koopwoningen en een klein
deel sociale huurwoningen. Ook hierbij is het belang van
melden groot. Wij hebben als wijkagent contactpersonen
in de hulpverlening en kunnen bewoners daar aanmelden
als er zorgen zijn. Er kan op die manier de juiste hulp wor-
den ingezet. Dat neemt natuurlijk niet onmiddellijk alle
overlast weg.
Het is ook belangrijk bij huurwoningen dat de woning-
bouw meldingen krijgt van bewoners. Zij zullen dan een
dossier opbouwen. Vanuit het dossier kan een waarschu-
wing of gedragsaanwijzing gegeven worden of zelfs een
procedure opgestart worden om de huurovereenkomst te
beëindigen. Het eerste doel is om de juiste zorg te vinden.

Dit zal voor het wijkblad Bezuidenhout Nieuws mijn laat-
ste column zijn, dus rest mij alleen nog te zeggen: bedankt
voor alles en het gaat u goed!

Column wijkagent

De zomer is alweer voorbij en het is weer tijd om
het ‘normale’ leven op te pakken. Ik hoop dat ieder-
een een fijne vakantie gehad heeft. Inmiddels ben ik
zelf alweer een aantal weken aan het werk, maar
heb tijdens mijn vakantie de batterij weer goed
kunnen opladen. 

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

Tekst: Mireille Bruijntjes



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



B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  O K T O B E R  2 0 2 2 15

Stefan Hovelynck van PitZtop kwam laatst in de trein toe-
vallig een vroegere bewoner van SoZa tegen. “Hij vertelde
hoe blij hij was met zijn baan op Schiphol en met zijn
nieuwe huis. Maar hij zei ook dat hij binnenkort weer eens
langs zou komen om bij ons te tafeltennissen.” Het illus-
treert aardig hoe PitZtop erin slaagt om banden voor het
leven te smeden. 

Een toevallige ontmoeting in de trein bracht de initiatief-
nemers van PitZtop, Louk Burgers en Emmylou Aben, ook in
contact met de gemeente Den Haag, die toen net op zoek
was naar een partij om de jonge bewoners van SoZa, de
daar gevestigde bedrijven en instellingen en de buurt met
elkaar in contact te brengen en samen te laten werken, met
als uiteindelijk doel de nieuwkomers te helpen een zelf-
standig bestaan op te bouwen. Emmylou omschrijft SoZa
als een ideale omgeving om hun ideeën in de praktijk te
brengen. “Hier heb je alle benodigde gebieden en functies
onder één dak, kunnen mensen elkaar in alle vrijheid en

veiligheid ontmoeten en een netwerk bouwen en hebben
zij de ruimte om in elkaar te investeren op basis van de
eigen behoeften.”

Geknipt
Emmylou noemt twee momenten die al snel bewezen dat
dat werkte. Het aanbod van een kapper om op maandag-
avond bewoners te komen knippen, leidde tot vruchtbare
ontmoetingen rond de kappersstoel. “Eén statushouder
was bijvoorbeeld blij dat hij nu een hele avond Nederlands
kon praten. Een ander leerde er eerst knippen en werkt nu
zelf als kapper in Den Haag. Voor ons was het een goede
manier om bewoners te leren kennen en uit te vinden wat
hun wensen waren en wat zij van ons wilden.” 
Belangrijk was verder de ontmoeting met Esther Geradts,
die door de SoZa-eigenaar was aangesteld om bewoners,

In de gemeenschap die statushouders, studenten, ondernemers en andere betrokke-
nen in SoZa vormen, brengt PitZtop sinds 2018 haar economisch duurzaam hospitality
community-concept in de praktijk. De ervaring leert dat het de nieuwkomers in Ne-
derland helpt een zelfstandig leven op te bouwen. 

Tekst: Roeland Gelink Foto: Els Smeets

PitZtop helpt statushouders hun weg te vinden

Van afwasser tot rijinstructeur

Vervolg op pagina 17
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Ooit stond er in een café in Amsterdam een bananenplant
langzaam dood te gaan. Vince, die op dat moment in Am-
sterdam woonde met een balkon op het zuiden, heeft die
plant mee naar huis genomen en deze bloeide helemaal op
tot weer een gezonde bananenplant. Na ook een periode
op een woonboot in Amsterdam gewoond te hebben, met
wederom een mooie plek op het zuiden voor de bananen-
plant, is Vince in Bezuidenhout terecht gekomen. Hij woont
hier nu anderhalf jaar en inmiddels was die plant uit het
café uitgegroeid tot een volwassen bananenplant met ba-
nanen!

Bananenplanten hebben de eigenschap dat ze baby's
maken die uit de kluit van de plant zelf groeien. Dat klinkt
heel schattig, maar eigenlijk zijn het een soort parasieten
voor die plant. Deze baby’s worden ’suckers’ genoemd. Die
kun je er gewoon afsnijden zodat de plant zelf verder kan
genieten van zijn voeding. Die suckers kun je wel mooi ge-
bruiken om te verpotten natuurlijk. De bananenplant uit
Amsterdam staat inmiddels bij een vriendin van Vince. Zelf
heeft hij een afstammeling staan die ook al behoorlijk aan
de maat is, zoals je kunt zien op de foto. Bij elkaar is het

best een prestatie dat er bananen zijn ontstaan. In de tro-
pen schijnt het een half jaar te duren voor er bananen
groeien en hier, met warmte en geduld, duurt het toch zo'n
zes jaar. Er groeit eerst een paarse bloem aan en daar
groeien dan de bananen weer aan.

Een paar leuke feitjes over bananenplanten:
Er zijn wereldwijd ongeveer 400 rassen en de soort die wij
hier vooral kennen en het meest geteeld wordt voor de ver-
koop heet Cavendish. Deze kan ruim drie meter hoog wor-
den. Dan is er nog de soort musa ingens en deze kan tot
twaalf meter hoog worden.
Heel veel mensen zeggen bananenboom maar we noemen
hem bananenplant en dat heeft te maken met het feit dat
hij familie is van een soort gras. Het is wat verwarrend door
het bruine uiterlijk van de stam. Deze stam bestaat uit uit-
gebloeid bananenblad, zo houdt hij zichzelf eigenlijk in
stand.

Mocht iemand trouwens interesse hebben in de bananen-
plant op de foto, dan is deze beschikbaar. Als je er goed voor
zorgt, heb je binnen een jaar je eigen bananen.

Als je goed omhoogkijkt in de Johannes Camphuysstraat tegenover het hofje, kun je hem misschien zien
staan. De bananenplant van Vince. Eigenlijk is dit een kind van de bananenplant waar het mee begonnen is.

Tekst en foto: Esther Nijhoff 

Een bananenplant in Bezuidenhout

Het ziet er nog niet uit als een banaan; de groei duurt zes jaar.
(eigen foto)

Vince bij de bananenplant.
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Zelfs als ik mij onderdompel in een andere stad is Bezui-
denhout nooit ver weg. En dan was het vooral de There-
siastraat waaraan ik moest denken toen ik laatst weer
eens door de stad struinde waar ik werd geboren, niet
opgroeide, maar wel woonde. Als je er nog steeds woont,
valt het minder op, maar als je er even niet was, springt
het in het oog: de binnenstad die zich langzaam maar
zeker tot één grote horecagelegenheid ontpopt. Een
hippe eettent waar je eens sigaren kocht en kaartjes
voor de plaatselijke FC, een minder hippe broodjesketen
op de plek van een schoenenzaak, koffie met taart in
plaats van piano’s. Dat was aan het Zuiderdiep, de Vis-
markt en de Oude Boteringestraat, geen plekken die de
meeste Bezuidenhouters kennen, maar de Theresiastraat
was niet ver weg. 

Toen ik zondagavond na mijn uitje van Den Haag Cen-
traal naar Bezuidenhout-Oost wandelde moest ik weer
aan Groningen denken, of Stad, zoals de stad zichzelf ei-
genlijk noemt. Want wat tref je dan? Een zaak met luxe
brood waar nog maar kort geleden schoenen in de eta-
lage stonden, een nog exclusievere supermarkt waar al-
weer lang geleden het postkantoor zat en later een
bank. Een groene slager nam de plaats in van een winkel
die ik allang weer vergeten ben. En dan is er iets dichter
bij huis nog de koffiebrander die de tijdschriftenzaak op-
volgde.

We kopen van alles online, maar vanaf je scherm kun je
niet eten, dus: kap eroverheen en de Theresiastraat is
straks één grote, lange foodhall van Prins Clauslaan tot
het De Eerensplein met lekkernijen die net zo snel in
prijs zijn gestegen als de huizen in onze wijk? Met een
ramenrestaurant waar eerst een kapper zat? Pokebowls
op de plek van een modezaak? Een sushibar in plaats van
een telefoonwinkel? Een fietsenwinkel die zichzelf heeft
omgetoverd tot koffiehuis met afgebikte bakstenen
wanden, latte macchiato’s, hipstermecaniciens en hier en
daar nog een fat bike?

Met al die nieuwe flats en hun bewoners moet er zeker
meer gegeten en gedronken worden in Bezuidenhout,
maar wat stond er laatst in de Haagsche Courant? We
gaan met z’n allen weer naar de Haagse Markt. Lekker
goedkoop nu alles schreeuwend duur is geworden. Goed
idee, maar beetje ver fietsen, dus wat gedaan in onze
wijk? Laat die dure foodhall maar even zitten, ik kijk uit
naar een eigen Treesmarkt.

Treesmarkt

ondernemers en buurt door middel van activiteiten bij el-
kaar te brengen. Ook de door haar georganiseerde maaltij-
den hielpen bij het smeden van onderlinge banden, die SoZa
tot een waardevolle gemeenschap maken. Stefan gaf dat
goede voorbeeld een vervolg met De Estafette: terugke-
rende themabijeenkomsten die statushouders, studenten
en ondernemers samen zelf regelen.
“Zo krijgen zij ook het gevoel dat zij werken aan iets waarop
zij verder kunnen bouwen.”

Goed gewerkt
Als zaken die in SoZa goed hebben gewerkt, noemt Emmy-
lou de combinatie van de grotere activiteiten in samenwer-
king met Esther Geradts (“omdat zij nauw betrokken was bij
alle gebruikers van SoZa”) met continue onderliggende pro-
gramma’s voor en door statushouders en Haagse jongeren.
“Zo is voor SoZa de deur naar de stad open gezet voor inwo-
ners van SoZa en openden we SoZa voor de stad.” Stefan is
enthousiast over het geven van verantwoordelijkheid aan
de mensen zelf. “Door zelf de handen uit de mouwen te ste-
ken, zelf met ideeën te komen en dingen te organiseren,
leren mensen het best hoe het in Nederland gaat. Je ziet
dan ook dat mensen vanzelf gebruik gaan maken van hun
talenten.” “Wat ook goed werkt, is dat wij in de huiskamer
van ANNA & Co in SoZa veel ruimte hebben, die wij met el-
kaar vorm kunnen geven”, vult Emmylou nog aan.

Gevraagd naar de belangrijkste resultaten van de samen-
werking in SoZa zegt Emmylou: “Het allerbelangrijkste is dat
wij hier mensen hebben zien groeien, van nog geen idee
hebben hoe het in Nederland werkt, tot het zelf maken van
een plan voor de eigen toekomst.” Als voorbeeld noemt zij
de Eritreeër die eerst als afwasser aan de slag ging om geld
te sparen en nu als zelfstandig rijinstructeur aan de slag wil.

“De positieve kant van de immigratiecrisis is dat dat ieder-
een kan lukken.” Op 29 oktober viert SoZa de vruchten van
toen, nu en straks met eten, muziek en clinics op een feest
voor de (nieuwe) bewoners en de buurt. Emmylou en Stefan
hopen dat alle opgedane ervaringen gaan helpen om zaken
sneller voor elkaar te krijgen. “Wij weten nu wat wel en wat
niet werkt, al moet je dingen wel de tijd en ruimte geven.”
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Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Buurt preventie team (BPT) Bezuidenhout

Neighborhood prevention 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

Looking for volunteers (m/f) at twice a month
walk through the neighborhood.

We report unsafe situations, such as defective
street lighting, litter, graffiti, burglary

situations for individuals and companies.
And report it

Municipality and Police
Info and registration via bpt@bezuidenhout.nl
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Vanuit dit idee is de Pleinenwerkgroep opgericht en door
deze werkgroep hebben al heel wat pleinen in Bezuiden-
hout een transformatie ondergaan. Voor de De Sillestraat
betekende dit dat er een pleintje met tafel en banken is ge-
maakt dat direct bereikbaar is vanaf het trottoir. Dit is ten
koste gegaan van een van de twee doorgaande routes voor
het (auto)verkeer. Je zou kunnen zeggen dat de De Sille-
straat meer een ontmoetingsplek en minder een doorrijd-
plek is geworden. En als kroon op deze metamorfose wordt
momenteel het transformatorhuisje beschilderd. 

Het idee voor deze beschildering is ingebracht door be-
woonster Yvonne Sterk-Houtman. Zij had in de krant gele-
zen over een transformatorhuisje aan het Sweelinckplein
in de wijk Duinoord dat als een trompe l’oeil beschilderd
was. Trompe-l’oeil is Frans voor ‘bedrieg het oog’ en is een
schildertechniek waarbij de kijker in de maling wordt ge-
nomen. Kunstenaar Jille van der Veen had de muren van
het huisje beschilderd met de bomen die achter het huisje
staan. Daardoor is het net alsof je door het huisje heen
kijkt en niet ertegenaan. Het huisje, niet echt een architec-
tonisch of sfeervol hoogtepunt, is daarmee minder aanwe-
zig op het plein dat zo een vriendelijker sfeer heeft
gekregen. 

Zoiets leek Yvonne Sterk-Houtman ook wel wat voor de De
Sillestraat. Ze bracht het in bij de Pleinenwerkgroep en na
een lang voorbereidingsproces is onlangs met schilderen
begonnen. 

Kunstenaar Jille van der Veen wilde graag meedoen, al
wilde hij de klus niet alleen klaren. Een stenen ondergrond
schildert moeilijker en buiten werken is minder fijn dan in
een atelier. Maar de bewoners wilden graag meehelpen en
toen heeft hij voor de De Sillestraat eenzelfde soort
trompe-l’oeil ontwerp gemaakt als voor het Sweelinck-
plein. 

De werkwijze is dat er op de muren van het transformator-
huisje vakjes worden aangebracht die in het ontwerp elk
een eigen kleur hebben. Jille mengt de bijbehorende verf
en de bewoners kleuren vervolgens deze vakjes in.

Daar zijn ze nu mee bezig en wie dit werk in uitvoering wil
zien, kan tot half oktober terecht aan de De Sillestraat.
Tegen die tijd moet het af zijn en is het voor de bewoners
wachten tot de zon gaat schijnen op hun opnieuw inge-
richte straat. Dan kunnen ze de tafel op hun pleintje dek-
ken, met elkaar het glas heffen en genieten van het
uitzicht op hun transformatorhuisje. Of het uitzicht op de
Willem van Outhoorstraat, die daarachter verscholen
gaat...

Beschilderd transformatorhuisje kroon op 
nieuwe inrichting van de straat

De hele buurt heeft ermee te maken (gehad), de
aanleg van een nieuwe riolering. Dat zorgt onvermij-
delijk voor overlast, tegelijkertijd biedt het ook kan-
sen. Straten die opengehaald zijn moet je opnieuw
betegelen. Dat kun je dan doen op een manier die
beter bij de huidige tijd past, dan het oorspronke-
lijke ontwerp uit de vorige eeuw.

Tekst: Marijn Smit 

Kunstenaar Jille van der Veen, verantwoordelijk voor het ontwerp.
(foto: Roel Wijnants)

Het werk is af; of je er zo doorheen kijkt.



     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.
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“In mei 2019 kon ik ‘Van de bank gekocht’ overnemen. De
vorige eigenaar zei dat ik de naam niet moest veranderen,
want dit was een begrip in Den Haag. Maar er zat een filo-
sofie achter die ik niet meer wilde: goedkope restpartijen
van overproductie en goedkopere merken van mindere
kwaliteit. Dat goedkope imago heb ik overboord gegooid,
want dat wilde ik niet meer. Ik wil gewoon mooie spullen
verkopen, zoveel mogelijk Europese productie, geen China,
geen India, al zijn die landen nog geciviliseerd vergeleken
met Bangladesh en Pakistan, want dat is Sodom en Go-
morra. Ik heb daar verschrikkelijke dingen gezien. Kinderar-
beid, milieuvervuiling. Kindjes van 12, 13 jaar die kolen
stoken om de wasmachines draaiende te houden, want ka-
toen moet gewassen worden. Mijn filosofie was dat ik kle-
ding met een keurmerk wilde, fair trade, geen kinderarbeid,

geen katoenboeren die tot op het bot worden uitgewron-
gen en echt onder de armoedegrens leven, omdat H&M,
Primark en Zara die katoen zo goedkoop mogelijk willen
hebben.

Middensegment
Wij zitten in het middensegment. Een overhemd begint bij
69,95, ons duurste hemd is 149,95. Als een man binnen-
komt en zegt ik heb een wit hemd nodig, dan leggen we zo
tien witte hemden neer van 69 tot 129. Dan kiest hij er

Geen restpartijen meer bij Men Essentials
Tommy van der Brugge nam ruim drie jaar geleden herenmodezaak ‘Van de bank gekocht heren-
mode’ in de Theresiastraat over, maar veranderde de naam pas dit jaar in ´MEN ESSENTIALS’. 
Geen goedkope merken en restpartijen meer, maar echte mannenkleding van bekende merken.

Tekst: John Hermse, Foto: Els Smeets

Bedrijvenrubriek

De medewerkers van Men Essentials met rechts eigenaar
Tommy van der Brugge.
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twee uit en heeft die man nog niet eens gekeken naar de
prijs. Het zijn essentials, Men Essentials: wat ik vind dat een
kerel in zijn kast moet hebben hangen. Dat is heel simpel.
Een goede jeans, leuke chino’s in diverse kleuren met een
bijpassende riem en schoenen. Gecombineerd met een wit,
donkerblauw en/of lichtblauw shirt. Uiteraard een mooi
colbert en kostuum mogen ook niet ontbreken in je garde-
robe. Dat draag je toch gewoon?

We hadden al snel door dat deze winkel potentie had. Kijk,
ik ben een jongen van nu, service, service, service. De klant
heeft een uitje, je moet je klanten ook beleving geven. ‘Kof-
fie? Doe alsóf je thuis bent en dan vraag ik niet zo lullig (op
lullige toon) ‘Kan ik u ergens mee helpen?’ Ik doe gewoon
normaal, het is m’n job en m’n hobby. Wij zijn gewoon re-
laxed.

In general is onze doelgroep 25-30 plus. Zij gaan veel meer
voor kwaliteit, die willen geen jeans meer die na een jaar
uit elkaar valt. Dat jonge grut hoef ik niet. Die willen veel
voor weinig en elk weekend wat anders. Als je kiest voor

een jonger segment ben je veel meer aan mode onderhe-
vig. Volgend jaar zijn ineens paarse truien met gouden
stippen in, een half jaar later moeten het verticale strepen
zijn. Ik volg de mode wel, maar mijn winkel is tijdloos. Men
Essentials, comfortable and timeless. Dat is wat wij verko-
pen.

Marcel
Schuin tegenover ons zit Marcel by Middeldorp, maar die
heeft totaal andere merken dan ik. We hebben ook klanten
die bij beiden komen, het vult elkaar aan. Als wij iets niet
hebben, sturen we ze naar Marcel toe. Als Marcel het niet
heeft, stuurt-ie ze naar mij toe. We gaan het elkaar niet
moeilijk maken, want dat heeft helemaal geen zin, we
moeten elkaar versterken. We spreken ook met elkaar af of
we op een bepaalde feestdag opengaan. Als hij het niet
ziet zitten, ga ik ook niet open, maar als hij opengaat, is het
alleen maar fijn als wij ook opengaan, want dan is er meer
aantrekkingskracht. Wij willen mensen niet in de stad heb-
ben, wij willen mensen in de Theresiastraat hebben. 

Nieuwe naam
Veel mensen die binnenkwamen toen de zaak nog ‘Van de
bank gekocht herenmode’ heette, zeiden: je naam rijmt
niet met wat je verkoopt. We denken aan outlet, restpar-
tijen. Op een gegeven moment belde de directeur van Pro-
fuomo me op. Hij hoorde van vrienden: ‘Gaat Profuomo
failliet, omdat jullie bij ‘Van de bank gekocht herenmode’
hangen.’ Hij zei: “Ja, Tom je bent een hele grote klant van
me, maar ik wil niet meer geassocieerd worden met deze
naam.”

Daarom heb ik sinds 4 maanden een nieuwe naam en we
krijgen alleen maar leuke reacties. Het is gewoon relaxed,
pushen, daar houd ik niet van. ‘Staat je leuk’. Dat werk. 90
procent van de mannen houdt niet van winkelen, maar hier
worden ze fijn geholpen en kopen ze hun kleding. Een man
is een makkelijke koper als hij het naar zijn zin heeft en lek-
ker relaxed is, en dat zijn ze bij ons.”

De twee herenmodezaken recht tegenover elkaar: Marcel by Middeldorp, pal tegenover Men Essentials.
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Nantie en Johan kregen in de jaren ‘70 een relatie. Maar de
jaren 70 waren ook de jaren van de grote uittocht uit Suri-
name. Zo’n 300.000 Surinamers zijn rond 1975, het jaar dat Su-
riname onafhankelijk werd van Nederland, in het vliegtuig
naar Schiphol gestapt. Het hele gezin van Nantie werd onder-
gebracht in Zuid-Limburg, Johan kwam alleen en werd in Den
Haag verenigd met zijn biologische moeder. Na twee maanden
kwam Nantie naar Den Haag en zijn ze gaan samenwonen.   

Na 47 jaar in Den Haag voelen ze zich geheel en al Nederlan-
ders. Nantie heeft o.a. 42 jaar bij Eneco gewerkt en Johan sleu-

telt nog steeds, tot op de dag van vandaag, aan auto’s. Dat
doet hij in zijn eigen garage naast het in 2019 fraai verbouwde
woonhuis. Hun drie dochters, opgegroeid naar de door beiden
zeer gewaardeerde ‘Nederlandse normen en waarden’, zijn
goed in de wereld gezet en hebben hun ouders zes kleinkinde-
ren gegeven. In de jaren 70 kochten ze in Nederland nog appa-
raten op 110 volt, omdat ze toen nog in het achterhoofd
hadden ooit terug te keren naar Suriname. Inmiddels is af en
toe een bezoek aan de Hindoetempel voldoende om de verbin-
ding met hun geboortegrond te houden.  

De Oekraïners, die sinds het voorjaar onder andere in het
conservatorium worden opgevangen, moeten proberen hun
leven in Nederland vorm te geven. Voor de kinderen is er in
Mariahoeve een school ingericht, hetgeen de moeders de
kans geeft om tijdens schooltijd samen wat Nederlands te
leren. Tijdens de zomervakantie zijn deze lessen Nederlands
ook gegeven, deels in het Wijkcentrum, terwijl de kinderen
werden opgevangen door de jongerenwerkers van Wijkz. 

Samen met de kinderen uit de wijk hebben de Oekraïense kinderen
naamtegeltjes gemaakt, glazen potten versierd, van brooddeeg die-
renfiguren gemaakt, trefbal gespeeld en waterspelletjes gedaan. 

Volgens Marilyn Weber, een van de jongerenwerkers, een bijzondere
ervaring zowel voor de Nederlandse en Oekraïense kinderen, als
voor de jongerenwerkers. Op de laatste dag klonk het ‘Lang zal ze
leven’ zowel in Nederlands als in het Oekraïens voor een jarig kind.
Uit veiligheidsoverwegingen mochten van de spelende kinderen
geen foto’s gemaakt worden.  

Nantie en Johan, op hun plek in Bezuidenhout-West

Nantie Badloe en Johan Koendjbiharie groeiden op in Suri-
name. Beiden zijn geboren in de jaren 50 - niet in hetzelfde
jaar, wel op dezelfde dag – en ze hebben hun jeugd door-
gebracht in Paramaribo. Nantie, dochter van een aannemer
en een groenteboer, heeft haar middelbare school daar af-
gemaakt. Johan, zoon van een marktkoopman en opge-
groeid in een pleeggezin, is op zijn 12e al begonnen met
werken als leerling automonteur. 

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Jos Spijkers

Oekraïense kinderen spelen 
in het wijkcentrum

Wekelijks spreekuur
Elke maandagmiddag van 15.00-16.00 uur is er in het wijk-
centrum (Jan van Riebeekplein) een inloopspreekuur voor
alle wijkbewoners met vragen voor de gemeente, voor de
politie, voor de welzijnsorganisatie WIJKZ, voor ouderen-
zorg, voor Haag Wonen en voor de wijkvereniging. 

Sinds kort is ook Soumaya Akhrif, als Consulent Geldzaken
van de gemeente Den Haag, elke maandagmiddag aanwe-
zig om vragen te beantwoorden of om hulp te bieden over
financiële zaken. Voor vragen kunt u ook mailen naar: help-
deskgeldzaken@denhaag.nl  

En elke maandagmiddag vanaf 16.00 uur is de in onze wijk
wonende student Yari een uur lang aanwezig om al uw vra-
gen over het gebruik van smartphones, laptops of tablets
te beantwoorden. Neem uw apparatuur mee, als u vragen
heeft. 
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Bezuidenhout-West Nieuws

Samen de winter tegemoet

We leven in een turbulente periode, met oorlog in Europa en hoge (energie)kosten. 
Dat heeft ongetwijfeld zijn weerslag op (veel mensen in) onze buurt. Intussen probeert de
Wijkvereniging ‘gewoon’ te blijven functioneren. U heeft ongetwijfeld de fraaie bloemen-
zee aan de lantaarnpalen in de Jan van Riebeekstraat gezien. Dit dure en, gezien de reac-
ties, door velen zeer gewaardeerde project is niet door ons betaald, maar wel door ons op
gang gebracht. Hopelijk kunnen we hier in 2023 een vervolg aan geven, samen met de 
financiers: de Gemeente Den Haag, de Green Business Club en Haag Wonen. Dit vervolg
wordt in ieder geval genoemd in de Wijkagenda 2022-2026 (zie hieronder). 

Als wijkvereniging vertegenwoordigen we iedereen in onze wijk.
Ik heb al vaak opgeroepen om lid te worden. Dat doe ik nu niet.
Deze keer laat ik u letterlijk een bericht zien, dat we ontvingen
van een wijkbewoner na de boeiende, maar helaas matig be-
zochte jaarvergadering van de wijkvereniging in september: 

“Beste allemaal, gisteren heb ik voor het eerst in de 20 jaar dat ik
in Bezuidenhout West woon, de jaarlijkse vergadering van de
wijkvereniging bijgewoond. Ik ben wel al een aantal jaren lid van
de vereniging voor 2 euro per jaar, maar wilde de vergadering bij-
wonen omdat ik nogal eens tegen situaties aanloop in de wijk
waar ik me aan erger: zoals bijvoorbeeld achterstallig onderhoud
van portieken en meer. Ik kan zeggen dat ik spijt heb dat ik dit
niet eerder heb gedaan en ben heel blij en verrast met zoveel ge-
lijkgestemden. Vanzelf denken we niet over alles hetzelfde, maar
de zorg en de liefde voor de wijk kwam hierin enorm tot uiting. Bij
deze wil ik dan ook iedereen oproepen om lid te worden van de
vereniging (info@bzhw.nl) en zou ik iedereen willen uitnodigen
om volgend jaar deze vergadering/bijeenkomst bij te wonen. Ik
ben helemaal bijgepraat en heb hele bruikbare tips gekregen en
heb zelf ook het een en ander kunnen spuien. Heel blij mee” 

Tijdens deze jaarvergadering is Annette Moolenaar, die al jaren in
de wijk woont, tot nieuw bestuurslid van de wijkvereniging geko-
zen. Annette had al een paar maanden ‘proefgedraaid’ met ons
bestuur. Dit neemt niet weg dat, met mijn komende terugtreden
in 2023 (om gezondheidsredenen), de wijkvereniging nog steeds -

naast de enthousiaste bestuursleden Harry Staas (secretaris),
Frans van Dam (penningmeester), Jos Spijkers en Annette Mool-
enaar – op zoek is naar de wijkbewoner, die zich geroepen voelt
om als voorzitter van de wijkvereniging onze wijk te vertegen-
woordigen. Bij deze dan ook een oproep:

De Wijkvereniging Bezuidenhout -West heeft een goed
functionerend bestuur, maar is op zoek naar de wijkbewo-
ner, die het enthousiasme en de capaciteiten heeft om in-
vulling te geven aan de vacature van VOORZITTER VAN DE
WIJKVERENIGING BEZUIDENHOUT-WEST. 

Hopelijk voelen zich enkele mensen aangesproken en nemen zij
contact op met info@bzhw.nl. Dan kunnen we nader toelichting
geven op wat de taak van een voorzitter van de wijkvereniging is
en wat het haar/hem oplevert. 

Ook heel mooi is dat het initiatief van KunstVerbind op zaterdag-
morgen nu voortgezet wordt dankzij drie buurtbewoners, die er
de schouders onder zetten: Lisanne, Punita en Annette. Iedere za-
terdagochtend van 11.00-13.00 uur kunt u binnenlopen in de Wijk-
huiskamer op het Jan van Riebeekplein voor een gratis bakkie en
een praatje met mede-wijkbewoners. Een bruisend wijkcentrum
komt óók naar voren in de binnenkort uit te rollen ‘Wijkagenda’,
een project van de gemeente. Zo’n 150 wijkbewoners hebben de
enquête ingevuld. 

Tekst: Johan Vogelaar, voorzitter Wijkvereniging BZH-W

Mozaïek hersteld
De mozaïekbollen en -banken, die op verschil-
lende plekken kleur geven aan onze wijk en
die door een mozaïekclub in de wijk gereali-
seerd zijn, staan er weer in volle glorie bij.
Deze zomer heeft de initiatiefneemster Wil
Bootsma (rechts op de foto) – geholpen van-
uit de stad door Yoke Rietbroek en Connie
Miltenburg – wel zes dagen (!) besteed om
alle beschadigde mozaïeken weer piekfijn in
orde te maken. 
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Als er iets is waar Ben Westerduin direct vrolijk van wordt, dan is dat de muziek van André Rieu. 
Op 22 juli ging een hartenwens in vervulling toen de Wensambulance Limburg de bewoner van WZH
Bezuidenhout ophaalde voor het concert van zijn idool op het Vrijthof in Maastricht.

André Rieu bezorgt Ben Westerduin 
onvergetelijke avond

Initiatiefnemer van het bezoek aan het concert was Peter
Perk. Als huismeester van WZH Bezuidenhout leerde hij Ben
Westerduin (in zijn werkzame leven herenkapper) kennen
als een groot Rieu-fan. "Hij vrolijkt zichzelf elke dag weer op
met een dvd van André Rieu." Perk deed hem eerder al een
groot plezier met de André Rieu-cd's van zijn schoonmoe-
der. 

In de wetenschap dat Ben Westerduin in zijn laatste levens-
fase is, benaderde hij de Stichting Vrienden van André Rieu
met de vraag of het mogelijk zou zijn Westerduin één van
de populaire concerten van de flamboyante violist en or-
kestleider in hartje Maastricht bij te laten wonen. 

De Vrienden namen contact op met de Wensambulance
Limburg, waarvoor Rieu optreedt als ambassadeur. Daarna
kwam snel het goede nieuws: Ben kon worden opgehaald
om het concert van vrijdag 22 juli mee te maken. Begeleid
door zijn zoon Dave en dochter Aletta reed Ben Westerduin
die dag met de Wensambulance Limburg van de Bezuiden-
houtseweg naar Limburg. In hartje Maastricht werden zij
door tenoren van Rieu's Johan Strauss-orkest persoonlijk
verwelkomd. Daarna genoten zij volop van de walsen, klas-
sieke muziek, operette- en musicalnummers van André Rieu
en zijn orkest. Hoewel Pluvius het tijdens dit zomeravond-
concert niet drooghield, beleefde Ben Westerduin alleen
maar plezier aan een onvergetelijke avond.

Tekst: Roeland Gelink 

Ben Westerduin (met rollator) staat klaar voor vertrek naar 
Maastricht. Links van hem Peter Perk die het bezoek aan André
Rieu voor elkaar kreeg. (eigen foto)

Ben Westerduin wordt welkom geheten
door een van de leden van het orkest van
André Rieu. (eigen foto)
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Duurzaam Bezuidenhout

Verstopt tussen het zwembad en het politiebureau aan de Vlas-
kamp ligt het Toverbosch. Elke woensdagmiddag tussen 16.00 en
17.30 uur is hier de versmarkt van Lekker Nassûh. Elske van den
Akker die vandaag de kassa bemant, schat dat er elke week zo’n
55 mensen de weg naar het Toverbosch weten te vinden. In de
winter biedt de Christus Triumfatorkerk onderdak. De meeste
klanten komen uit Bezuidenhout. Zij halen hier hun online bestel-
ling op. Dit is een pakket met zeven groenten van het seizoen.
Vandaag zijn dat onder meer trostomaten, krieltjes, snijbiet, re-
genboogpeen en Chinese kool. De producten zijn door boeren uit
de buurt biologisch geteeld, dat wil zeggen zonder gif en kunst-
mest, en worden verpakkingsvrij aangeboden tegen een bedrag
van 12,50 euro. Volgens Van den Akker is de prijs van een groente-
pakket ‘al heel lang constant’ en is de hoeveelheid voldoende voor
twee personen. Daarnaast biedt Lekker Nassûh ook brood, kaas en
eieren aan. De leveranciers komen voor een groot deel uit Delf-
gauw en omgeving. In de winter als de groenten in deze regio
schaars zijn, wijkt Lekker Nassûh uit naar boeren in Zeeland en
zelfs Friesland. “Maar we blijven binnen de landsgrenzen”, lacht
Van den Akker, die als vrijwilliger werkt.

Rechtstreex
Een vergelijkbaar initiatief is Rechtstreex. Sinds 28 september
heeft Rechtstreex een onderkomen in Joe’s Shop aan de Theresia-
straat. Klanten kunnen voortaan daar op vaste uren op woensdag,
vrijdag en zaterdag hun online bestellingen afhalen. Naast groen-
ten en fruit, zijn dat vlees, zuivel, beleg en kant-en-klaar maaltij-
den. Dit kan ook thuis worden bezorgd, soms met recept.
Rechtstreex is transparant over wat er van de inkomsten naar
Rechtstreex en de boeren gaat.

Joey Brouwer is behalve eigenaar van Joe’s Shop nu ook de
nieuwe wijkchef van Rechtstreex. Beide willen zoveel mogelijk
duurzame producten verkopen en kopen die vaak in bij de de-
zelfde tuinders in Beijerland of het Westland. Door samen te wer-
ken komen klanten van Rechtstreex ook bij Joe’s Shop en kunnen
daar bijvoorbeeld bananen of sinaasappels kopen, producten die
Rechtstreex niet aanbiedt omdat ze niet lokaal geproduceerd zijn.
Brouwer maakt duidelijk dat het de laatste tijd moeilijk is om het
hoofd boven water te houden: naast de concurrentie van de su-
permarkten, hebben de gestegen energieprijzen (40 tot 50 euro
per dag) hem gedwongen om op donderdag de zaak dicht te hou-

den. “Ik kan niet 1,50 euro voor een komkommer vragen.”
Ook Romano Kollau van biologische slagerij De Groene Weg
maakt zich zorgen over de energieprijzen. Die bedragen zo’n
5.000 euro per maand. Zijn zaak maakte in juni 2020 tijdens de
coronapandemie een vliegende start, omdat mensen niet naar
een restaurant konden maar wel bereid waren om voor duurzaam
vlees te betalen. Het vlees komt voornamelijk uit het oosten van
het land, omdat er, volgens Kollau, in de Randstad te weinig
ruimte is voor biologische veeteelt. 

Secundair
Menno Kreukniet vertelt dat de prijs voor hem van secundair be-
lang is. “Ik let er vooral op of iets duurzaam is. Bij deze lokaal ge-
produceerde groenten eet je met het seizoen mee. En omdat het
transport korter is, heb je minder stikstofuitstoot. Verder vind ik
het goed dat boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen.
Zeker de kleine lokale boeren verdienen in deze tijden een extra
steuntje in de rug. Dat geldt trouwens ook voor de kleine duur-
zame winkeliers."

‘Je eet met de seizoenen mee’

Wie lekker en lokaal duurzaam geproduceerd voedsel wil
eten, kan in Bezuidenhout volop aan zijn trekken komen.
Een rondje langs enkele kleine aanbieders leert dat de
klant best wil betalen voor kwaliteit, maar de hoge ener-
gieprijzen dreigen roet in het eten te gooien.
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Gezellig duurzaam boodschappen doen bij Lekker Nassûh.

Tekst: Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

Ga voor meer informatie naar:
https://lekkernassuh.org/
https://www.rechtstreex.nl/



We would like to invite you 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!

Van Heutszstraat 77

Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

BEKIJK ONS UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT OP ONZE WEBSITE  

WWW.SLAGERIJAMMERLAAN.NL

Traiteurslagerij Ammerlaan
24/7 Veilig en Vertrouwd
info@vanasch.com
(070) 385 82 01

MOTORFIETSSTALLING IN BEZUIDENHOUT

In onze rijwielstalling Carel Reinierszkade 187

is nog plaats vrij.

Interesse? Bel svp. 070 3858732

FIETSEN STALLING IN 
BEZUIDENHOUT
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EXPATS
Japanese Garden reopens

After a long year, the Japanese Garden in Park Clingendael will reopen.
Usually that is twice a year, for a total of eight weeks, but in the spring
it was canceled due to a breeding sparrowhawk that was not to be dis-
turbed. In the autumn, the garden is at its best with the colors of the
Japanese maples. The Japanese Garden is open from October 15 to Oc-
tober 30, daily from 10 AM to 4 PM. Entrance is free.

The Japanese Garden was laid out in the early 20th century by the then
owner of the Clingendael Estate, Marguerite M. Baronesse van Brienen
(1871-1939). She made trips by ship to Japan, where she shipped some
lanterns, a water barrel, statuettes, the bridges and the pavilion to The
Hague. It is the only Japanese garden in the Netherlands dating from
around 1910, which means that this garden on Clingendael has a high
historical value. It is also the largest Japanese garden in the Nether-
lands with an area of 6800 square meters.

The Japanese Garden is the oldest Japanese garden in the Netherlands.
It has an incredibly unique and surprising atmosphere, partly caused by
the beautiful layer of moss. The garden contains many stone lanterns,
with a wide variety of shapes. There are also two water barrels. One
water vessel has four images of Buddhas. The other water vessel has
the shape of a lotus flower. The beautiful pavilion is a popular place to
admire the garden from there. Sliding panels were in the pavilion until
about 1940. These panels were replaced in 2009 with the collaboration
of Japanese architects. The heritage of Lady Daisy is now a place of se-
renity and reflection for visitors to the Japanese Garden.

Interest in Japanese gardens arose when Japan, after centuries of al-
most complete isolation, opened its borders around 1860. The period of
isolation, the own folk character and influences from Shinto and
Buddhism were the causes of a unique and very own form of artistry, of
which Japanese garden art is an example. Around 1900, interested wes-
tern travelers visited Japan and fell in love with the exotic gardens that
were so completely different. This has resulted in counterfeit Japanese
gardens in the west. Today, the Japanese-style gardens from around
1900 are also known as Japonaiserie gardens. They are highly valued as
a remarkable phenomenon in garden history.

Short
� � � The libraries in The Hague (including
those in Theresiastraat) are open from Mon-
day 17 to Wednesday 19 October, but no books
can be borrowed or returned and no pay-
ments can be made for fines or your member-
ship. Logging in to 'My Library' is also not
possible. It is also no longer possible to re-
serve materials from Friday 7 October. The
reason is the introduction of a new library
system. Monday 17 October to Wednesday 27
October is a penalty-free period. 

� � � (with photo) The Theresiastraat organi-
zes various "Fiestas del Trees" around Hallow-
een, Sinterklaas and Christmas. During Fiesta
del Trees there are various promotions and of-
fers for Treesmembers. Sign up as a Trees-
member, receive a keychain and take
advantage of the offers. Register via the web-
site: www.theresiastraat.nl/members These
are the dates: Saturday October 29 – Hallow-
een fiesta Saturday 26 November – Sinter-
klaas fiesta Saturday December 17 –
Christmas fiesta The exact program for these
days will be announced on the website
www.theresiastraat.nl and Facebook & Insta-
gram: @theresiastraat.nl

 



AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND


