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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout. De krant verschijnt
vijf keer per jaar in een oplage van 11.200
exemplaren. De volgende uitgave van 
Bezuidenhout Nieuws, nummer 85, 
verschijnt in de week van 17 februari 2023.
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Advertenties
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 
Enkele voorbeelden: 

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

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

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

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

Niets uit deze uitgave mag zonder 
toestemming van de redactie worden
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Op de cover
Half november zijn de klokken van de kerk aan de Bezuidenhoutseweg, de
Roman Catholic Church of Our Saviour, na een grondige reparatie weer te-
ruggeplaatst. De toren van de vroegere O.L. Vrouw van Goede Raad-kerk is
een ijkpunt in de wijk, een oriëntatiepunt voor veel bewoners. Voor een fi-
nanciële bijdrage voor het herstel van de klokken is de hulp ingeroepen van
de bewoners van Bezuidenhout. Ook de lezers van dit wijkblad zijn door
pastoor Sjaak de Boer benaderd. Sinds die publicatie ontving de kerk nog
eens 4500 euro, waarvoor hartelijke dank. (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!

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
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Op 1 november is de gemeente gestart met de winterkoude-
regeling voor dakloze mensen in de leegstaande school in de
Rooseboomstraat. En in het voormalige Rode Kruis zieken-
huis aan de Sportlaan komt dan voor 120 mensen een perma-
nente (dag en nacht) winteropvang. Ze sluiten weer eind
maart.

In de Rooseboomstraat kunnen, zodra het gaat vriezen, maxi-
maal 100 mensen worden opgevangen van 6 uur ’s avonds
tot 10 uur de volgende ochtend. Ze krijgen een warme maal-

tijd en een bed, kunnen er onder de douche en krijgen een
ontbijt voor vertrek.  
Het is een wettelijke taak van de gemeente extra slaapplek-
ken op binnenlocaties te regelen als buiten slapen vanwege
weersomstandigheden een risico voor de gezondheid is. Wet-
houder Mariëlle Vavier van Armoedebestrijding, Inclusie en
Volksgezondheid, zegt dat het bijdraagt aan “mentale rust en
herstel bij deze groep van kwetsbare mensen". Ze deelt de
zorgen over de aantrekkende werking van de opvang, maar
aan de opvang van de mensen zitten bepaalde voorwaarden.
Zo moeten ze zich aan huisregels houden. “Dat is essentieel
om de locatie voor bewoners en omwonenden leefbaar te
houden.” 

Op 19 oktober was er een inloopbijeenkomst voor omwonen-
den. Zo’n 60 buurtbewoners waren daarbij aanwezig. Uitein-
delijk bleken er geen onoverkomelijke bezwaren tegen de
opvang te bestaan. 

Winteropvang in de Rooseboomstraat

Bezuidenhouters kunnen plekken in
de wijk waar zij niet goed uit de voe-
ten kunnen, melden bij het Wijkbe-
raad. De werkgroep mobiliteit brengt
in kaart welke plekken slecht toegan-
kelijk zijn door bijvoorbeeld te veel
fietsen op de stoep, te smalle door-
gangen of ontbrekende verlaagde
trottoirbanden. “De wijk wordt steeds
voller, met meer mensen en ook meer
fietsen”, geeft Erik Bolks van de werk-
groep mobiliteit de noodzaak aan om

goed te kijken naar de toegankelijk-
heid. “We kregen een mail binnen
over een hellingbaan die slecht toe-
gankelijk was voor een rollator en
struiken die over een stoep hingen.
Ook hebben mensen soms containers
voor hun huis staan waardoor je er
moeilijk langs kunt.” Wijkbewoners
kunnen dit soort plekken melden en
aangeven welke oplossingen er zijn.
“Soms ligt het aan de inrichting van
de openbare ruimte”, zegt Bolks. “Als

het aan gedrag ligt, kun je daar gaan
handhaven.” Het Wijkberaad bundelt
de klachten en oplossingen en stapt
met de resultaten naar de gemeente.
Reacties kunnen naar communica-
tie@bezuidenhout.nl

Klachten over toegankelijkheid

Ter voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen or-
ganiseert perscentrum Nieuwspoort drie debatten onder de
noemer: trekt de provincie ons uit het bestuurlijk moeras?
Politici, journalisten, wetenschappers en bestuurders buigen
zich over de zorg, het wonen en de stikstofcrisis. Onderwer-
pen dus die iedereen raken. Natuurlijk komen de problemen
aan de orde, maar we zijn vooral op zoek naar creatieve
ideeën en oplossingen. Ook van wijkbewoners die er dage-
lijks mee te maken hebben en hun praktische ervaringen en
oplossingen kunnen delen met het panel.
Nieuwspoort is op zoek naar inwoners van Den Haag die
hun ervaringen willen delen, vragen willen stellen en crea-
tieve oplossingen willen delen. Wijkbewoners kunnen op
verschillende manieren deelnemen. Ze kunnen via email

hun eigen ervaringen delen en/of (creatieve) oplossingen
aandragen die vervolgens (anoniem) gebruikt kunnen wor-
den tijdens een van de debatten. Wijkbewoners kunnen ook
de debatten bijwonen.
Een email sturen met ideeën en ervaringen en/of aanmel-
den kan via secretariaat@nieuwspoort.nl onder het kopje:
bestuurlijk moeras. Op 30 januari wordt er gedebatteerd
over de stikstof, op 13 februari over wonen en op 27 februari
is de zorg aan de beurt. De debatten beginnen om 17.15 uur.
Ze worden rechtstreeks uitgezonden op de website van
Nieuwspoort en zijn ook achteraf te bekijken via de website
en YouTube. Mensen kunnen dus in beeld komen. 
Nieuwspoort is gevestigd in de tijdelijke huisvesting van de
Tweede Kamer, Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag.

Gezocht: Hagenaars die over politiek willen meepraten



Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97
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Sinds 2 jaar is Frank Kuipers betrokken bij deze stichting.
Omdat je toch vaak geluiden hoort over of we deze tijd nog
moeten herdenken, vroeg ik hem of hij kon vertellen
waarom het nog relevant is om dit te blijven doen: “Niet al-
leen omdat je als beetje Bezuidenhouter vanzelf wel eens
afvraagt wat de bijzondere geschiedenis van de wijk is,
maar ook omdat de situatie in Oekraïne ons toch weer
wijst op wat we hier hebben en wat we moeten koesteren.
Het kan geen kwaad om elkaar hiervan bewust te maken.
Dat doen we door de jaarlijkse herdenking te organiseren.
De geschiedenis van de wijk maken we voor kinderen tast-
baar door wandeltochten speciaal voor basisschoolleerlin-
gen te organiseren. Dan moet je je voorstellen dat er op de
wandeling door de wijk aan de kinderen wordt gevraagd
welke huizen oud zijn en welke nieuw, waaraan je dat kunt
zien en of de kinderen enig idee hebben hoe dat komt. En
ook dan kom je uit bij het bombardement dat de wijk nog
steeds kenmerkt.” 

Moderniseren
Op dit moment is de stichting bezig met moderniseren. De
bedoeling is dat er in 2025 een augmented reality tour is,
waarmee je met je mobiele telefoon door Bezuidenhout
loopt en kunt zien hoe de wijk er vóór het bombardement
uitzag. Iedere 5 jaar wil het bestuur er namelijk iets meer
van maken dan de jaarlijkse herdenking bij het monument
op de Juliana van Stolberglaan. Deze herdenking vindt vol-
gend jaar plaats op zondag 5 maart om 13:00 uur, dus niet
om 12:00 uur zoals voorheen het geval was.

Omdat de stichting constant bezig is met het bedenken
van nieuwe ideeën voor de herdenking, door bijvoorbeeld
andere wijken en organisaties erbij te betrekken of de laat-

ste ooggetuigen te benaderen, kunnen ze heel goed extra
menskracht gebruiken in de organisatie. Gericht zoekt het
bestuur naar een communicatiemedewerker. Iemand die
affiniteit heeft met onze wijk en heel gericht (bijv. via so-
cial media) mensen kan bereiken en mee kan helpen bij de
eerdergenoemde augmented reality tour.

Ook zoekt de stichting een nieuwe secretaris. 
Dus vindt u het leuk actief te worden bij de stichting 3
maart ’45, neem dan contact op met Frank Kuipers. Dit kan
op frankkuipers2001@yahoo.com of 3maart45@gmail.com.
Telefonisch contact opnemen kan ook: 06-51261818.
Indien u meer informatie wilt over de stichting zelf dan
kunt u naar Bezuidenhout.nl/3maart45 Wilt u meteen een
wandeling plannen dan kunt u terecht bij www.BB45.nl.

Stichting 3 maart ’45 

‘We moeten ons bewust blijven van
wat Bezuidenhout is overkomen’

Velen van u zijn al bekend met de stichting 3 maart ’45, die
onder meer de jaarlijkse herdenking van het bombardement op
onze wijk organiseert. Wellicht heeft u al een wandeling ge-
maakt door onze wijk en het Haagse Bos waarbij wordt verteld
over de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog op de plek-
ken waar die geschiedenis zich heeft afgespeeld. 

Tekst: Esther Nijhoff, Foto: Els Smeets           

Frank Kuipers bij het monument waar jaarlijks het vergissings-
bombardement wordt herdacht.
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In september van dit jaar heeft het de gemeente Den
Haag behaagd 16 scholen monumentale bescherming te
bieden en een van die scholen staat in het Bezuidenhout;
we zijn dus een monument rijker, geen rijks, maar een
stads ofwel stedelijk monument. Om preciezer te zijn:
het betreft de school gelegen aan de Koningin Sophie-
straat, grenzend aan het Sophiepark. Bijzonder is dat de
school altijd voor basisonderwijs heeft gediend, nu dus al
90 jaar. Momenteel wordt er Internationaal Basisonder-
wijs gegeven aan 133 leerlingen, Engelstalig. De school
wordt beheerd door de Haagse School Vereeniging en de
‘Head of School’, Marjon Bakker, vertelde mij dat er 40
verschillende talen worden gesproken! Vanuit mijn tuin
kan ik de groen getinte, glooiende en enigszins overhel-
lende daken van de school zien. Fascinerend.

Het bijzondere gebouw is ontworpen door architect
M.P.J.H. Kleinen, midden jaren ‘20 van de vorige eeuw. In
opdracht van het kerkbestuur van de RK parochie Heilige
Liduina. Zij wilde als tegenhanger van de Rooms Katho-
lieke meisjesschool ook een jongensschool. In die tijd was
het niet gebruikelijk om gemengd les te krijgen, vandaar.
De jongensschool moest komen op de plaats van het
voormalige St. Thomasklooster aan de Koningin Sophie-
straat, schuin achter de meisjesschool.
In 1933 werd de jongensschool St. Bavo in gebruik geno-
men.

Wat maakt nou dat deze school zo bijzonder is dat ze een
monumentale status kon verwerven? De architectoni-
sche bouwstijl van de school wordt expressionistisch ge-
noemd, beter bekend als de Amsterdamse School,
vanwege de veelvuldige toepassing ervan in Amsterdam.

Ik kreeg de gelegenheid van Marjon Bakker om samen
het gebouw van binnen en buiten te bekijken. Aan de
buitenkant lijkt het gebouw uit drie delen te bestaan,
een middendeel dat twee zijvleugels met elkaar ver-
bindt. De enigszins gebogen overhellende daken geven
een gevoel van bescherming. Opvallend mooi vind ik de

harmonie tussen de gebruikte materialen, kleuren, vor-
men van raampartijen en toegangsdeur. En ik ben een
fan van echt ouderwets metselwerk!

Binnen groeit mijn bewondering; het is te indrukwek-
kend om in een column te beschrijven. “Komt het zien”,
zou ik zeggen. De trap, prominent aanwezig, van hout,
hardsteen en metaal, mooi rood geschilderd, leidt naar
de onder en boven etages. Lijkt dienst te doen als aan-
knopingspunt voor het geval je verdwaalt. ‘Tussen’ eta-
ges, die via een kleinere trap te bereiken zijn. Niets is
rechttoe rechtaan en alles past. De mozaïekvloer ligt erbij
alsof hij gisteren is opgeleverd. En meelopend met de
traptreden een vrolijk kunstwerk van Marijke Gémessy.
En er valt nog zoveel meer leuks en spannends te vertel-
len, wellicht een andere keer.

Mijn vraag is: wordt het ook een “Parel” van het Bezui-
denhout of blijft het bij “Monument”. Met andere woor-
den: moeten we wachten tot september om het gebouw
te mogen bezoeken of zien we in juni 2023 de Parelvlag
wapperen op de speelplaats. Mijn voorkeur gaat uit naar
het laatste.

School aan Sophiestraat is nu een monument
Tekst: Karin Krens, Foto: Els Smeets

bezuidenhut Vrijwilligers gezocht

Wilt u meewerken aan de 

Bezuidenhut ga dan naar:

wijkberaad@bezuidenhout.nl



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

Traiteurslagerij Ammerlaan
Al ruim 100 jaar het adres voor vlees van hoogstaande kwaliteit.

De decembermaand is aangebroken en wij hebben alles in huis voor sma-

kelijke feestdagen, van carpaccio tot wild en van gourmet tot dessert.

Vraag ernaar in de winkel en wij helpen u graag bij het samenstellen van

een geslaagd (kerst)diner! Ook voor bij (kerst)borrels hebben wij diverse

mogelijkheden zoals een tapasplank, Saucijzenhapjes verschillende soorten

luxe patés. Wij hebben in november meegedaan met de internationale 

vakwedstrijden van slavakto en zijn met diverse specialiteiten 

bekroond met goud en goud met ster. We zijn hier erg trots op!

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

Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

De specialist 

voor smakelijke 

feestdagen!
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Afkomstig uit Emmeloord leerde Pauline de Vet Bezuiden-
hout en Den Haag kennen nadat haar jongere zus Jorieke
in Den Haag aan de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten was gaan studeren. "Ik kwam regelmatig in Den
Haag en beschouw het echt als mijn stad. Ik voel me hier
thuis, er is veel te doen en ik vind het internationale leuk."
Toen haar zus na tien jaar verhuisde, besloot Pauline na een
jarenlang nomadenbestaan te blijven plakken en nam in
februari van dit jaar Joriekes statige etage in Bezuiden-
hout-Midden over.

Niet alleen viool 
Vanuit haar Bezuidenhoutse pied-à-terre wijdt Pauline zich
nu aan haar grote passie: muziek maken en mensen helpen
zichzelf te ontplooien. Na de middelbare school deed zij
eerst een vooropleiding voor het conservatorium, maar
ontdekte daar dat alleen viool leren spelen niets voor haar
was. "Ik wilde ook met mensen werken en bovendien op

meerdere instrumenten leren spelen." Als wereldreiziger
leerde zij in Brazilië in projecten met straatkinderen dat er
een vak bestaat dat mensen helpt door middel van muziek:
muziektherapie. "Ik heb toen auditie gedaan aan het con-
servatorium in Enschede en daar mijn bachelor muziekthe-
rapie gehaald. Ik vond het een geweldige studie, met les in
allerlei verschillende vakken en ook goede muzieklessen."
Na het conservatorium vergrootte de training ‘Neurologi-
sche Muziektherapie’ in de VS haar kennis en vaardighe-
den. "Daar leer je op basis van de laatste internationale
onderzoeken wat muziek met hersenen doet en hoe je dat
kan toepassen." In Amerika bracht zij het geleerde twee
jaar in de praktijk als neurologisch muziektherapeut bij een
instelling in Phoenix (Arizona). "Ik heb daar veel van ge-
leerd, want in Amerika is men op dit gebied een stuk verder
dan hier." 

Mensen bereiken 
Thuisgekomen in Bezuidenhout werkt Pauline nu zowel
met jong dementerenden voor de zorginstelling Laurens,
als met Rotterdamse dak- en thuislozen bij Stichting Ont-
moeting. De praktijk bewijst hoeveel zij met behulp van
muziek kan bereiken. "Een man die een tijdje dakloos is ge-
weest, een verslavingsprobleem heeft en geen groot soci-
aal netwerk is in een half jaar steeds actiever geworden. Hij
is ook zelf liedjes gaan schrijven, die we nu aan het opne-
men zijn. Dat doet veel met iemands zelfvertrouwen." Voor
een andere dakloze, die vooral op een stoel voor zich uit zat
te staren, had het samen luisteren naar muziek een positief
effect. "Je zag als het ware een batterij op zijn hoofd opla-
den. Toen ik later vroeg hoe hij het had gevonden, vertelde
hij nog de hele avond te hebben nagenoten. Mijn droom is
om als muziektherapeut nog veel meer mensen met mu-
ziek te bereiken en te helpen hun volledige potentieel te
gebruiken." 

Naast haar werk is Pauline actief als muzikant, niet alleen
met haar zus Jorieke in de veelbelovende Americana-band
Yellofox (hun tweede album For The Dreamers ziet binnen-
kort het licht), maar ook in een gypsy jazz-combo en als
wereldmuziek spelend duo met een accordeoniste. "Mijn
werk is prima te combineren met muziek spelen in het
weekend en 's avonds. In de zomer treed ik elke week wel
één of twee keer op en zou ik daarvan kunnen leven." Toch
droomt zij niet van een grote doorbraak als artiest. "Ik wil
behalve musiceren graag met mensen blijven werken."

Opgegroeid in de Flevopolder zwierf Pauline de Vet jaren over de wereld, vóór zij haar
plek en haar missie vond. Muziek is de drijvende kracht in het leven van de muziek-
therapeut en multi-instrumentalist. 

Tekst: Roeland Gelink, Foto: Jorieke de Vet

Muzikale duizendpoot vindt haar 
plek in Bezuidenhout 

Bijzondere buur: Pauline de Vet 



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

Douglas Frederik Hendriklaan
Douglas Theresiastraat
Etos Moerwijk
Etos Loosduinen
Etos Theresiastraat

@parfumeriedenhaag

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2023

U bent van harte welkom bij ons in het bedrijf.

Het team van autocenter van Maanen Het team van autocenter van Maanen 

wenst u alvast fijne feestdagen wenst u alvast fijne feestdagen 

en een gelukkig nieuwjaar.en een gelukkig nieuwjaar.

 

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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Nieuwe wijkagent 
stelt zich voor

Als wijkagent ben je het aanspreekpunt en een bekend ge-
zicht in de wijk. Tevens schakel je bij de meeste meldingen
netwerkpartners in, zoals de woningbouwvereniging,
hulpverlening, gemeente etc. Het bouwen aan zo’n net-
werk is typisch iets wat behoort tot de taken van een wijk-
agent. Als wijkagent kan je natuurlijk niet alles alleen
oplossen. Wij zijn ook afhankelijk van de meldingsbereid-
heid van de bewoners. Wij kunnen bewoners adviseren,
bijstaan en soms ook een spiegel voorhouden. Bij bijvoor-
beeld burenruzies moeten alle partijen mee willen werken
aan een oplossing en dat heb je natuurlijk niet in de hand
als wijkagent. Samen met de woningbouwvereniging kun
je soms iets oplossen, maar dan moeten ook de partijen
bereid zijn om mee te werken. Als buren de hakken in het
zand blijven zetten is het natuurlijk onmogelijk om tot een
compromis te komen.
Waar je ook iets kunt betekenen als wijkagent, is bijvoor-
beeld bij de aanpak van ondermijning, drugscriminaliteit,
overlast door jeugd of verwarde personen. Om deze pro-
blematiek aan te pakken, moet je nauw samenwerken met
de verschillende netwerkpartners. Dat kunnen intensieve

trajecten zijn en daar moet je als wijkagent veel tijd in in-
vesteren. Als je dan iets tot een goed einde kan brengen, is
dat dankbaar werk geweest.
Verder heeft iedere wijk natuurlijk zijn eigen karakter en
daarmee ook z’n eigen problematiek. Aangezien ik pas een
maand werkzaam ben in Bezuidenhout, zal ik mijn weg
nog moeten vinden. Ik werk samen met Hans Roose, voor-
malig wijkagent van de wijk Mariahoeve.
Voor vragen aan ons kunt u ons bereiken via de website
www.politie.nl/mijnbuurt . Spreekuur is op de Jan van 
Riebeekstraat 90, in het wijkgebouw, maandag van 15:00
tot 16:00 uur.
Wellicht tot op het spreekuur of ergens anders in de wijk!

Column wijkagent

Ik ben begonnen als agent in het centrum van Den Haag,
ongeveer 22 jaar geleden. Als agent en later als hoofd-
agent heb ik veel surveillancediensten gedraaid en was ik
voornamelijk bezig met 112- en wijkmeldingen. Tijd om
grondig uit te zoeken of er grotere problemen achter een
melding zaten, was er eigenlijk niet. Daarom ben ik uitein-
delijk als wijkagent aan de slag gegaan.

Tekst: Renske Kroese

De periode tussen eind oktober en half november is een feest voor
de jeugd in heel Nederland, en dus ook in onze wijk. Eerst is er Hal-
loween, dat feitelijk op 31 oktober plaatsvindt maar al dagen ervoor
wordt gevierd. Halloween staat voor All Hallows Eve, de avond voor
Allerheiligen, dat op 1 november wordt gevierd. Volgens de Kelti-
sche kalender begint het nieuwe jaar op 1 november; Halloween
kan dus worden beschouwd als een soort oudejaarsavond. Bijna
twee weken later, op 11 november, wordt Sint Maarten herdacht, de
heilige die de helft van zijn mantel schonk aan een arme bedelaar.
Het is van oorsprong een katholiek feest. Op de avond van Sint
Maarten gaan kinderen (van alle gezindten) met lampionnen en
met speciale St. Maartenliedjes de deuren langs om snoep op te
halen. 

HALLOWEEN 



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

Tarwekamp 11 - 2592 XG  Den Haag

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

Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Geniet van de echte smaak 
van de indonesische keuken

Restaurant, Afhaal, Catering
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Vergunningplicht toeristische verhuur
In de afgelopen drie maanden blijken er in Bezuidenhout
negen vergunningen verleend te zijn voor toeristische ver-
huur. Of dit nu leidt tot een toename van toeristen in onze
wijk valt te nog te bezien. Sinds vorig jaar heeft de ge-
meente strengere regels opgesteld voor het verhuren van
woningen aan toeristen. Juist bedoeld om overlast te voor-
komen. Verhuur van woningen en kamers via Airbnb of
booking.com vond al langer veel plaats in Bezuidenhout,
maar niemand wist hoe vaak en in hoeveel woningen dit
plaatsvond. Nu heeft de gemeente een vergunningsplicht
ingevoerd voor toeristische verhuur. Dit is juist bedoeld om
meer zicht te krijgen op hoeveel woningen of kamers ver-
huurd worden aan toeristen. Heeft iemand een vergunning
gekregen, dan mag deze de woning of een kamer niet meer
dan 30 dagen per jaar verhuren. Voorwaarde is wel dat de
bewoner zelf niet thuis is. Is de bewoner wel thuis en er
worden bijvoorbeeld kamers verhuurd, dan is er sprake van
een Bed & Breakfast. En daar is dan weer een omgevings-
vergunning voor nodig. Dit jaar is er in Bezuidenhout geen
vergunning voor een B&B aangevraagd. Kan er gesteld

worden dat er meer toeristen met rolkoffers door de stra-
ten gaan en er mogelijk meer overlast komt? Nee, dat kan
niet. Wel is het nu na te gaan hoeveel vergunningen er
worden verleend. Uit navraag bij de gemeente werd niet
duidelijk of er een maximum is aan het aantal verleende
vergunningen in onze wijk. 

Verbod op splitsen van woningen deels teruggedraaid.
In de zomer van 2019 stelde de gemeente strenge regels op
om het splitsen van woningen aan banden te leggen. Dat
betekende voor Bezuidenhout dat woningen niet meer ge-
splitst mochten worden. Tot de uitspraak van de rechter
van afgelopen 26 september: de rechter stelt dat de ge-
meente geen verbod mag instellen op het splitsen van wo-
ningen vanaf € 310.000,-. Den Haag heeft namelijk niet
kunnen hard maken dat er schaarste is aan woningen in
het duurdere segment. Bescherming van deze woningen
door een splitsingsverbod vindt de rechter daarom niet
nodig. Kortom, het splitsen van woningen boven de 
€ 310.000,- mag weer. Is dit erg voor Bezuidenhout? Ener-
zijds komen hierdoor meer (kleinere) woonruimten be-
schikbaar in een krappe woningmarkt. Het argument dat
vastgoedinvesteerders graag extra benadrukken. Maar an-
derzijds leidt een toename van appartementen in be-
staande straten ook tot mogelijke extra overlast van
geparkeerde fietsen, auto's, vuilniszakken op de stoep, etc. 
Sinds de uitspraak in september zijn er vier vergunningen
aangevraagd voor het opdelen van bestaande woningen.
Twee ervan gaan over het legaliseren van al veel langer be-
staande opdeling van de woning. De andere twee vergun-
ningen gaan over het opdelen van één woning naar twee
woningen.

Oplettende wijkbewoners vroegen zich onlangs via de buurtapp Nextdoor af waarom er in korte tijd in Be-
zuidenhout zoveel vergunningen zijn afgegeven voor toeristische verhuur. En wat eerst nog verboden was
mag weer: het splitsen van woningen. Ook dat valt terug te zien in verschillende recent aangevraagde ver-
gunningen. Klopt het dat we weer een toename gaan krijgen van de gevreesde overlast van Airbnb-toeris-
ten? En kunt u in de straat bijvoorbeeld extra parkeerproblemen verwachten nu grotere woningen weer
gesplitst mogen worden in kleinere appartementen? Wij zochten het voor u uit. 

Tekst: Mark Hoogland

Stijging van vakantieverhuur

Splitsen van woningen mag toch weer

Wilt u weten of er woningen in uw straat gesplitst gaan
worden of dat er een vergunning toeristische verhuur is
aangevraagd, meldt u zich dan aan voor de e-mailservices
(https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt) of
download de app OmgevingsAlert. U herkent een split-
singsaanvraag door te klikken op een aangevraagde omge-
vingsvergunning. In de toelichting van de melding ziet u of
het gaat over een splitsing of opdeling van een woning.
Voor eventuele overlast van (illegale) vakantieverhuur
heeft de gemeente het Meld- en Steunpunt Woonoverlast.
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“Maar die klimaatkast moet wel gekoeld worden en toen
ging de prijs van energie in zes maanden meer dan vijf keer
over de kop. Dat kon ik niet meer doorberekenen en ik heb
de stekker uit de klimaatkast moeten halen. Ik heb een
briefje voor de etalage gehangen om dat uit te leggen;
klanten toonden daar begrip voor. Momenteel is de etalage
leeg, helaas. Ook de koeling in de winkel met de vleeswaren
gaat ’s nachts uit. Na sluitingstijd leggen we de vleeswaren
in de grote koeling en in de ochtend gaan ze weer terug.
Dat is extra werk maar het bespaart energiekosten.”
“Uiteraard heb ik als biologische slagerij voor groene
stroom gekozen. Maar de prijs daarvan is gekoppeld aan de
gasprijs en nu die stijgt, stijgt ook mijn elektriciteitsreke-
ning. Dat zijn dingen waar je niet direct aan denkt wanneer
je je eigen zaak begint en een energiecontract afsluit. Dan
denk je aan het verhaal dat je je klanten wilt vertellen en
als groene slager moet je bedrijfsvoering zo groen mogelijk
zijn.”

“Vanuit de overheid is er een regeling om bedrijven met
hoge energiekosten bij te staan. Daarbij moet de energiere-
kening tenminste 12.5% van de kosten zijn, zoveel is het ge-
lukkig niet bij mij. Maar als je energiekosten al zo hoog zijn,
dan is er iets anders mis met je bedrijfsvoering, als je het

mij vraagt. Dan houdt de regeling ongezonde bedrijven
overeind en gaan hun klanten niet op zoek naar andere sla-
gerijen die ook wat extra klanten kunnen gebruiken. Want
juist in deze tijd is iedere nieuwe klant heel erg welkom.” 

Koffie
“Voordat de prijzen omhooggingen, brandden we driemaal
in de week. Nu doen we dat een keer in de week en hoeven
we de machine maar een keer op te starten. Dat scheelt
energie. Een deel van onze klanten koopt daardoor koffie
die een heel klein beetje minder vers gebrand is dan voor-
heen. Maar als mensen dat verschil al proeven, dan is het
echt mini – minimaal”, zegt Gloria Sullca van koffiebrande-
rij Illimani. 

“Wij hebben hier geen machine staan om de zakjes met
koffie te vullen, dat doen we gewoon met de hand. Er zijn
ook klanten die met hun eigen koffieblik naar de winkel
komen om hem hier te vullen. Dat kost dus helemaal niets,
geen energie en geen plastic van het zakje. Verder staat
onze koffiemachine ‘s nachts uit en hebben we ledverlich-
ting. Het zit in ons DNA om niet te veel te verbruiken. Dat
hoort ook bij deze tijd en past bij het biologische product
dat we verkopen.”

Stomerij
Bij stomerij De Kroon van eigenaar Mohammed Yassin is
het heel simpel: “Mijn ketel draait op gas. Gaat de gasprijs
omhoog, dan gaan mijn kosten ook omhoog en dat doen ze
nu behoorlijk. We hebben nog twee andere vestigingen,
maar in de Theresiastraat wordt de productie gedraaid.
Eerst was dat 6 dagen in de week, dat hebben we terugge-
bracht tot 4 dagen. Nog minder dagen stomen, dat is niet
te doen. Ik heb veel bedrijven en organisaties als klant, ho-
tels bijvoorbeeld en de rechtbank. Die geven een constante
stroom van werk en die moet je blijven bedienen omdat ze
hun spullen nodig hebben voor de dagelijkse gang van
zaken.”

“Het was mijn droom om op een ambachtelijke ma-
nier een biologische slagerij te hebben”, zegt Ro-
mano Kollau van ‘De Groene Weg’. “Ik kon hier
tweeëneenhalf jaar geleden beginnen en heb toen
de etalage als klimaatkast ingericht; daar kan het
vlees gecontroleerd bersterven. Dat is een ambach-
telijke conserveringstechniek. Vlees blijft langer
goed als je het niet meteen verwerkt maar eerst de
tijd geeft om te besterven.”

Tekst: Marijn Smit, Foto’s: Els Smeets

Vier ondernemers uit de Theresiastraat 
over hun hoge 
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“Particulieren zijn wat dat betreft andere klanten. Als mensen
hun jas of hun pak wegbrengen, zijn ze erop ingesteld dat ze een
paar dagen iets anders dragen. Tegelijk is het stomen van kleren
voor veel mensen toch een vorm van luxe. En als dingen duurder
worden, dan zijn het de luxe dingen die als eerste geschrapt wor-
den. Mijn prijzen kan ik daarom moeilijk verhogen. Een klant die
weg is, daarvan weet je nooit of die nog terugkomt.”

“Waar we ook last van hebben, dat zijn de gestegen prijzen van
kledinghaakjes en plasticfolie. Stevige plastic hangertjes zijn van
10 naar 16 cent gegaan. Dat is meer dan de helft duurder en daar
kan ik niet op besparen. Er zijn wel van die goedkope ijzeren han-
gertjes maar als je daar een trui aan hangt, dan is die niet echt
veilig. Met een beetje onhandige beweging, blijft het ijzer hangen
en heb je een gat in je trui. En als dat gebeurt, denken mensen
toch aan de stomerij die dat hangertje heeft gebruikt. Dat moet je
gewoon voorkomen. Hetzelfde geldt voor plasticfolie. Straks

wordt het weer winter en als je dan je pas gestoomde kleding af-
haalt, dan wil je dat het beschermd is tegen de regen. Dus ja, daar
kun je ook niet op besparen om de hoge gasprijs te compense-
ren.”
“Naast het stomen, hebben we nog klanten waarvoor we wassen.

Dat was een klein deel van ons werk en dat besteed ik inmiddels
uit. Daar wil ik niet op toeleggen en daar kan ik de prijzen wel ver-
hogen. Verder heb ik niet veel opties. Mijn ketel draait op gas en
er zijn wel ketels die op elektra draaien. Maar die investering kan
ik nu niet maken en bovendien zijn de prijzen van elektriciteit ook
omhooggegaan. We kunnen nu weinig anders dan gewoon zo
doorgaan.”

Mode
Marcel Middeldorp van de gelijknamige herenmodezaak treft ook
maatregelen om de hoge energieprijzen te kunnen betalen. 
“Als het echt kouder wordt dan doen we de deur halfopen of
dicht. Wij kunnen niet veel anders doen. De winkel moet open, ik
adviseer klanten en die kopen wat ik binnen heb liggen. Wel
kwam er onlangs iemand naar me toe die zei: ‘al die straatverlich-
ting als het licht is, dat is toch niet duurzaam?’. Daar doen we iets
mee. De feestverlichting die over de Theresiastraat hangt, die gaat
nu aan van 07.00 uur tot 10.00 uur en van 16.00 uur tot 21.00 uur.
Dat zijn niet mijn kosten, die zijn van de winkeliersvereniging en
worden gedeeld. Maar je moet besparen wat je kunt besparen.”

     
   energieprijzen



      

         

      

         

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

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Nieuwjaarsreceptie

Vrijwilligers, bewoners en externe contacten zijn van

harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van het

Wijkberaad Bezuidenhout. 

Graag proosten wij op maandag 9 januari 2023
samen met jullie op het nieuwe jaar. Wij zien jullie

graag tussen 18.00 -20.00 uur in de grote zaal
van het Wijkcentrum Bezuidenhout aan de 

Johannes Camphuijsstraat 25.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Wijkberaad Bezuidenhout
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Hoe vaak liep ik al langs Eduard Faynleijbe zonder dat ik
hem zag, bij mij om de hoek, in de Pahudstraat. Kleerma-
ker van beroep, geboren in Rotterdam, getrouwd met
Maria Anna Balkhoven, ook uit Rotterdam. Van Russische
komaf. Niet lang voor zijn geboorte vluchtte zijn familie
voor een grote pogrom.

Maar dat wist ik allemaal nog niet toen ik Eduard Fayn-
liebe voor het eerste opmerkte, op een messing plaatje,
in de stoep voor zijn huis in de Pahudstraat. Daarop staat
slechts dat hij werd geboren in 1906 en in 1942 vanuit
Westerbork werd gedeporteerd naar Auschwitz, waar hij
werd vermoord op 20 oktober van dat jaar.

Meer past er niet op die Stolperstein (Struikelsteen), her-
inneringen aan slachtoffers van het nationaal-socialisme
rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog, naast Joden en
andere vervolgden ook verzetsmensen, zoals Joseph P.M.
Kleijheeg uit de Van Lansbergestraat, kelner van beroep,
opgesloten in het Oranjehotel in Scheveningen voor het
verspreiden van illegaal drukwerk en na een zwerftocht
langs kampen bezweken in het Duitse concentratiekamp
Ellrich, 48 jaar oud. Niet alleen herdacht met een Strui-
kelsteen in de stoep, maar ook met een zogeheten Do-
denbordje tussen de plantjes in het geveltuintje van zijn
huis.

Niet veel later ontdekte ik nog zo’n Struikelsteentje in de
Stuyvesantstraat (Arthur Agnes Tack, 22, monteur, Ar-
beitsverweigerung), op weg naar de trein. En ik las in de
bouwapp van Heijmans dat in de Hendrik Zwaarde-
croonstraat eind oktober drie Struikelstenen zijn gelegd
voor vader Naphtali en moeder Beatrice Abrahams en
hun zoon Michel, die vanuit Bergen-Belsen in het be-
ruchte verloren transport terechtkwamen: drie goede-

rentreinen vol gevangenen die door Duitsland zwierven,
op de vlucht voor de geallieerden en het Rode Leger. Zes
andere kinderen Abrahams overleefden de helse tocht
wel.

Zo ligt onze wijk vol met verhalen van mensen die er
heel even weer zijn als we struikelen over zo’n steentje.
Van de Daendelsstraat in Bezuidenhout-West tot de IJs-
clubweg aan de andere kant van onze wijk. Op Twitter
staat mijn tijdlijn elke dag vol tweets van Auschwitz Me-
morial, die getuigen van de meestal eendere gevallen
van slachtoffers die die dag geboren werden.
Dat zijn er miljoenen, in onze wijk liggen nu Struikelste-
nen op bijna dertig plekken. “De Talmoed zegt dat een
persoon alleen is vergeten wanneer zijn of haar naam is
vergeten”, zo citeert Gunter Demnig, de bedenker van
stenen. 

Struikelend door Bezuidenhout over al die steentjes
hoeft niet, maar sta er eens bij stil.

Struikelen
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Vanaf 22 december is de enorme kerststal in de kerk Church of
Our Saviour aan de Bezuidenhoutseweg weer te bewonderen.
De kerststal is zes meter hoog en vijf meter breed, en wordt
opgebouwd rondom het altaar. De missen, waaronder de
nachtmis op 24 december, worden vanuit de kerststal opge-
dragen. Voor nadere informatie over de katholieke en protes-
tantse kerkdiensten in Bezuidenhout rond kerstmis,
raadpleeg:
Church of Our Saviour | Roman Catholic Church | The Hague,
Netherlands (parish.nl)
Christus Triumfatorkerk (ctkerk.nl)
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Ella Schepel van het wijkberaad en adviseur Jacob Snijders
lichten het graag toe. Snijders haalt gelijk het verhaal van
de LER erbij: “Nog voordat alle grote bouwplannen er
waren, ondertussen verpakt in het plan Central Innovation
District (CID), zijn we in 2016 gestart met het bouwen van
een leefbaarheidsmonitor. Met veel inzet van verschillende
wijkbewoners hebben we zoveel mogelijk leefbaarheids-
normen opgezocht en dat geplot op de bestaande situatie
van Bezuidenhout. Zo is de LER ontstaan, een digitaal plat-
form dat voor iedereen toegankelijk is. In deze LER is duide-
lijk te zien dat er een groot tekort is aan parkeerplekken,
speelplaatsen, scholen, ondergrondse afvalcontainers,
openbaar groen, huisartsen en sportvelden. Met deze harde
data en de komst van nog eens 10.000 woningen in Bezui-
denhout is het logisch dat de leefbaarheid van onze wijk
onder druk staat.”

Schepel knikt instemmend en vult Snijders aan: “De wo-
ningnood is hoog en Bezuidenhout ligt uniek gelegen. Wij,
en met ons veel bewoners, snappen heel goed dat er wo-

ningen bij komen. We zijn er ook niet op tegen, maar we
willen graag dat bouwen samengaat met zorg voor de leef-
baarheid. Een balans hiertussen is gewoon nodig. Kijk naar
de Binckhorst! Er komen daar 5.000 woningen, maar geen
enkele school, winkel of huisartsenpraktijk. Kinderen moe-
ten in Voorburg naar school. En dat gaat helemaal niet,
want die zitten vol. Hoe prettig woon je dan?”

Zowel Snijders als Schepel geven aan dat de gemeente
niets heeft geleerd van de situatie op de Binckhorst. Sterker
nog, in Bezuidenhout lijken ze een andere tactiek van de
gemeente te zien met hetzelfde resultaat. Snijders legt uit:
“In tegenstelling tot de ontwikkeling van een heel groot
gebied zoals de Binckhorst vindt het hier geleidelijk plaats.”
Snijders somt in razend tempo verschillende gerealiseerde
bouwprojecten van de afgelopen jaren op: “Voormalig CJG
aan de Koningin Sophiestraat met 70 appartementen, Ko-
ningin Marialaan met 200 studentenkamers, Prinses Be-

Voor één bouwplan geen voetbalveld

Leefbaarheid van de wijk vraagt lange adem

Al meer dan zes jaar zetten vele vrijwilligers uit de
wijk zich in om op allerlei manieren aandacht te
vragen voor de leefbaarheid van Bezuidenhout.
Architecten, planologen, stedenbouwkundigen,
data-analisten, juristen, communicatieadviseurs,
noem maar op, georganiseerd in verschillende
werkgroepen van het wijkberaad akkeren zij be-
leidsplannen door, halen zij er allerlei data bij, pra-
ten zij met ambtenaren, politici en
projectontwikkelaars over leefbaarheid. Ondertus-
sen is de leefbaarheid van Bezuidenhout op het
bordje gekomen bij de Raad van State. Hoe kan
het zo ver komen?

Tekst: Mark Hoogland, Foto: Els Smeets

Vervolg op pagina 23

De Grotiustorens tegenover de rechtbank.
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atrixlaan twee torens met 250 woningen, Juliana van Stol-
berglaan vier torens met 130 woningen en de twee Grotiu-
storens met 625 appartementen. In korte tijd 1275
woningen, dus ongeveer 2500 inwoners erbij.”  

Vraag om concrete plannen
Schepel haalt vervolgens de leefbaarheid er weer bij: “Er
zijn bewoners die aangeven dat ze hier prettig wonen en
niet snappen waarom wij iedere keer zo’n heisa maken
over die leefbaarheid. Aan de ander kant horen we verschil-
lende verhalen van nieuwe Bezuidenhouters die geen huis-
arts in de wijk kunnen vinden omdat ze vol zitten. Stoppen
om ons druk te maken over de leefbaarheid gaat niet meer.
We zouden graag zien dat de gemeente zich druk maakt
over én bouwen én leefbaarheid. Op dit moment gaat bij
ieder nieuwbouwplan de leefbaarheid een beetje achter-
uit. De gemeente komt niet met concrete plannen en fi-
nanciën voor leefbaarheid. En de plannen hoeven niet
morgen uitgevoerd te zijn. We zien in dat zoiets tijd kost,
maar nu geen plannen en geen geld betekent dat er over
10 jaar nog steeds niets is geregeld.” Snijders heeft wel een
wens voor de gemeente: ”Beste gemeente, kom met een
plan voor speelplaatsen, kom met een plan voor openbaar
groen, kom met een plan hoe je huisartsen in onze wijk ge-
huisvest gaat krijgen. Kom met concrete plannen.”

“En de zorgen om leefbaarheid speelt niet alleen in Bezui-
denhout hè,” vervolgt Snijders. “Ook in de zeven andere
CID-wijken is een tekort aan voorzieningen en ontbreken
er concrete plannen voor de leefbaarheid. Het is niet voor
niets dat we ons verenigd hebben en onder meer in een ur-
gentiebrief de gemeente gevraagd hebben om serieus
werk te maken van het samenspel tussen gemeente, be-
woners én projectontwikkelaars. Het is natuurlijk te gek
voor woorden dat bewoners (vrijwilligers!) naar de rechter
en Raad van State moeten om de gemeente zover te krij-

gen dat ze iets gaat doen aan de leefbaarheid. De wethou-
der kan dan wel zeggen dat hij voor één bouwplan niet zo-
maar een voetbalveld als tegenprestatie levert. Dat klopt
en dat snappen we. Maar ondertussen zijn er genoeg
bouwplannen gerealiseerd en staan er zo veel op stapel dat
we nu echt wel iets verwachten van de gemeente.”

Vervolg van pagina 21

norm is 3% procent

De scores 'Na ingreep' geven aan hoe de situatie verandert nadat er bebouwing bij komt.

Wilt u meer weten over de LER? 
Gebruik hiervoor deze QR-code
QR-code voor de LER: https://3dcityp-
lanner.com/denhaag/bezuiden-
hout/#14.99/52.0819/4.3426/-17.6/45 
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Tania Vazquez Faci werd geboren in Mexico-City, een stad met
veel meer inwoners dan Nederland als geheel. Haar ouders
waren wiskundige en natuurkundige, zij werkten aan de uni-
versiteit. Sinds haar tweede jaar vertoefde Tania daarom ook
al regelmatig op de universiteit.

Toen ze op de middelbare school zat, gingen haar ouders tijde-
lijk werken in Madrid en Tania verhuisde toen dus met hen
mee. Voor haar gevoel kwam ze in Madrid in een andere we-
reld terecht: veel internationaler dan Mexico, ze hoorde er veel
verschillende talen, ze moest zelfs wennen aan het Spaans, dat
in Spanje toch weer heel anders is dan in Mexico. En de vakan-
ties brachten haar onder andere ook in Nederland, dat ze een
mooi en leuk land vond.

Terug met haar ouders in Mexico ging Tania biologie studeren
op de universiteit. Voor haar Masters-opleiding stapte ze over
naar natuurkunde en kreeg ze een beurs om naar een universi-
teit in Parijs te gaan. Haar Frans was niet goed genoeg om

daar óók nog te promoveren, maar gelukkig vond ze bij de uni-
versiteit van Leiden sinds 2013, met studiebeurzen uit Mexico
en Nederland, de mogelijkheid om haar promotieonderzoek in
het Engels af te ronden. 

In Nederland is ook haar ‘Zumba’-avontuur begonnen. Zumba
is een combinatie van aerobics en dans, op swingende Latin
muziek. “Zumba redde me”, zo zegt ze enthousiast: het is iets
anders dan studie en werk, ik heb er vrienden door gemaakt.
In de wetenschap streef je naar perfectie, Zumba leert je dat
perfectie niet bestaat. Iedereen doet zijn best om op het eigen
niveau te bewegen, zich goed te voelen met zichzelf. Je bent
alleen in competitie met jezelf. Alle mensen boven 18 zijn dan
ook welkom op haar Zumba lessen, die elke maandagmiddag
in het wijkcentrum aan de Jan van Riebeekstraat gegeven wor-
den. 

Tania en haar man wonen inmiddels tot tevredenheid in Be-
zuidenhout: een internationale gemeenschap, met veel cultu-
ren. Ze vindt het gemakkelijk om hier te leven en heeft toch
het gevoel dat ze midden in de Nederlandse samenleving
woont. Ook heeft ze zich erover verbaasd dat ze eigenlijk
woont op een plek die – door het bombardement van 1944 –
een wezenlijk onderdeel van de wereldgeschiedenis uitmaakt. 

“Zumba saved my life”

Wie is de Mexicaanse dame die elke maandag in het
wijkcentrum in de Jan van Riebeekstraat probeert zo
veel mogelijk mensen gezond te laten bewegen op 
Latijns-Amerikaanse muziek? 

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Jos Spijkers

Aan het Jan van Riebeekplein ligt een groot complex, voor-
namelijk ten behoeve van de wijkbewoners van Bezuiden-
hout West (BZHW). Wat gebeurt hier allemaal?
Overdag kunt u altijd binnenlopen in de Wijkhuiskamer voor
een kopje koffie of thee, u vindt er veel actuele  informatie
over activiteiten in Haagse Hout of Bezuidenhout. Op maan-
dagmiddag tussen 15 en 16 uur kunt u binnenlopen op het
Wijkspreekuur, waarbij o.a. de wijkagent, maatschappelijk

werk en de wijkvereniging aanwezig is.  Daarna is er een di-
gitaal spreekuur, waarbij uw computer- of mobiele telefoon-
problemen opgelost kunnen worden. Ook op zaterdagoch-
tend kunt u altijd binnen lopen, dan zijn de BZHW Buurtjes
van 11-13 uur aanwezig.
Er is een heuse gymzaal waarin tal van activiteiten plaats
vinden voor diverse leeftijdsgroepen: basketbal, badminton,
voetbal, Zumba, sport voor vrouwen, meer bewegen voor ou-

Het Wijkcentrum is er - ook in 2023 - voor iedereen in de wijk
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Bezuidenhout-West Nieuws

De vergadertijger gaat voortaan 
met de hond wandelen

Johan Vogelaar, met misschien wel het bekendste gezicht
van Bezuidenhout-West, de man die vanaf zijn stoepje
eenieder die de wijk inkomt vriendelijk begroet, de man
ook die naar buiten toe in tal van overleggen het gezicht
van Bezuidenhout-West is, stopt met het bestuurswerk.

De Haagse ouders van Johan verhuisden in de jaren zestig
voor het werk naar Reeuwijk, alwaar Johan geboren werd
en opgroeide. Maar de zoon ging de omgekeerde weg: in
2006 landde Johan, met Anouska samen op zoek naar een
huis, in Bezuidenhout-West. Via buurtgenoot Philip Vrolijk,
die hij kende vanuit zijn werkomgeving, kwam Johan al
snel bij de ‘buurtpreventie’ terecht: met een portofoon van
de politie, jassen, lampen en hesjes liepen een aantal
buurtgenoten tot 2009 elk weekend tussen 22 uur en 2 uur
door de wijk.  

Daarna werd er – ook door Johan - overdag regelmatig door
de wijk gelopen in een zogenaamde ‘wijkschouw’, waarbij
o.a. samen met Haag Wonen of de gemeente gekeken werd
naar zaken, die verbeterd zouden moeten worden in de
wijk. In 2009 werd Johan – als handige ‘jongere’ met com-
putervaardigheden –door Ton en Anneke Stikkelman ge-
vraagd om toe te treden tot het bestuur van de Stichting
Wijkberaad, die regelmatig ook met Haag Wonen en de 
Gemeente over de huurwoningen en de wijk gesprekken
voerde. Johan schreef ook regelmatig in het – toen nog be-
staande – wijkblaadje van Bezuidenhout-West en zat in de
klankbordgroep voor de bouw van de metrolijn, die boven 
het spoor de wijk uitloopt. 

In 2014 werd het Wijkberaad opgeheven. De Gemeente had
op dat moment geen aanspreekpunt meer in Bezuiden-
hout-West. De leden van de klankbordgroep metrolijn wer-
den toen twee tot drie keer per jaar door de Gemeente
(o.l.v. Marc Molenkamp) voor een overleg over de stand van
zaken in de wijk opgetrommeld. In 2017 werd Johan ge-
vraagd om voorzitter van dit overleg te worden. Via dit

niet-officiële, maar wel door de Gemeente als gespreks-
partner erkende, orgaan had de wijk inspraak in zaken als:
parkeervoorzieningen, bomen/groenvoorziening, de inrich-
ting van het Van Goghpark onder de metrolijn, de opvang
van tijdelijk dak-en thuislozen, het tot stand brengen van
een wijkhuiskamer etc.

In 2019 werd weer een officiële wijkvereniging opgericht en
er was geen discussie over wie de voorzitter zou moeten
worden: dat was Johan natuurlijk. Johan was de drijvende
kracht geweest achter de nieuwe vereniging, hij had de
contacten en was doordrongen van het belang om invloed
uit te oefenen vóórdat beslissingen genomen zijn, in plaats
van achteraf te protesteren. 

De man die - zeker in Coronatijd - de hele dag voor zijn
werk achter het computerscherm zat en ’s avonds vaak óók
omdat alle vergaderingen online waren, kreeg vorig jaar
echter ernstige gezondheidsproblemen. Minder achter het
scherm en meer bewegen, dat werd hem ernstig aangera-
den. Met heel veel pijn in het hart moet hij nu de belangen-
behartiging van de buurt voortaan aan anderen overlaten.
Echter vriendelijk iedereen blijven begroeten bij binnen-
komst van zijn geliefde wijk, dat zal hij zeker blijven doen.
En al dan niet met hond en kinderen door de wijk wande-
lend, zal hij ook zijn handen uit de mouwen blijven steken,
afval verzamelen, orac’s beheren etc. De afgelopen jaren
liep hij ook regelmatig met vertegenwoordigers van poli-
tieke partijen door de wijk om hen op knelpunten te wij-
zen. Ook dat zal hij zeker blijven doen. Bezuidenhout-West
zit immers inmiddels geheel in zijn bloed.  

Tekst: Jos Spijkers

deren, ouderen in balans. Ook wordt de gymzaal gebruikt
door de jongerenwerkers van WIJKZ voor hun na-schoolse
opvang van jongeren en in de nabije toekomst ook voor de
reguliere gymlessen van de basisschool, die tijdelijk naast
het Wijkcentrum ondergebracht zal gaan worden.
Dan zijn nog grote ruimtes aan de achterkant van het ge-
bouw: die worden onder andere gebruikt vor: biljarten, sjoe-
len, quilten, breien/haken, vergaderen, Nederlandse les voor
diverse doelgroepen, Franse les etc. etc.  Op weg naar de
achterkant treft u de werkruimtes van de WIJKZ-medewer-

kers aan. En dan is er tot slot ook nog een aparte jongeren-
ruimte, die in 2022 in gebruik genomen is. 
Op het raam van het Wijkcentrum treft u de tijden aan,
waarop een en ander plaats vindt. Voor nadere informatie
kunt u ook bellen met 070-2052550.
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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Pok, pok, pok, dat is het geluid van padel. Deze nieuwe sport, een kruising tussen tennis en squash,
is in korte tijd enorm populair geworden. Maar de geluidsoverlast zorgt voor onrust bij omwonen-
den. Hoe is de situatie in onze wijk?

Tekst: Paul van Riel

De padelbanen schieten als paddenstoelen uit de grond.
Padel (spreek uit met de klemtoon op de 2e lettergreep)
wordt gespeeld met vier spelers in een kooi van glazen
wanden. Er kunnen 2 padelbanen op 1 tennisbaan. Er zijn
dan dus 8 spelers. Door de kleinere afstand tussen de spe-
lers is er veel vaker en sneller balcontact. Ook hard slaan
tegen de glazen wanden is onderdeel van het spel. Uit on-
derzoek blijkt dat padelbanen 10 tot 15 decibel meer geluid
produceren dan tennisbanen en 10 decibel is al 100 keer zo
hard! Kijk en luister hiervoor eens (You Tube) naar de hilari-
sche uitzending van Arjen Lubach op 24 oktober jl.

In onze wijk
Er waren vergunningen voor padelbanen aangevraagd voor
vier nieuwe padelbanen op het tennispark en drie op het
voetbalveld van VUC, beide aan het Kleine Loo. Er kwam een
handtekeningenactie van buurtbewoners op gang waarbij
in september al 400 handtekeningen waren opgehaald.
Mede door de vele protesten is de beschikking van de aan-
vraag op het VUC-terrein nu buiten behandeling gesteld.
Dus die banen komen er niet.

De gemeente heeft wel vergunningen gegeven voor padel-
banen op het Sportcentrum Mariahoeve. De gemeente laat
weten dat “de aanvraag voldoet aan de regels en dat het
college daarom wettelijk verplicht is de vergunning te ver-
lenen. Dat er geregeld klachten zijn over de geluidsoverlast
is bekend, maar in Den Haag zijn tot nu toe de geluidsnor-
men niet overschreden.” 
Half november heeft de Omgevingsdienst Haaglanden
evenwel besloten tot ‘het stellen van maatwerkvoorschrif-
ten m.b.t. het aanleveren van een akoestische rapportage

voor deze locatie’. Het is nog even afwachten wat dit ople-
vert.

Hoewel het tennispak in Mariahoeve ligt, is de afstand tot
bijv. de Loudonstraat en de Carel Reinierszkade nog geen
200 meter. En dat is nu juist de minimale grens die de Ne-
derlandse Stichting Geluidshinder adviseert om aan te hou-
den tussen padelbanen en woningen. Het is daarom
denkbaar dat ook daar in Bezuidenhout geluidsoverlast zal
ontstaan. 

Overlast voor de natuur
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming schreef
op 16 september een brandbrief aan het college van B&W.
Ze wijst erop dat (VUC en) het tennispark grenzen aan de
ecologische verbindingszone langs de Carel Reinierszkade
die een belangrijke schakel vormt tussen het Haagse Bos
aan de ene kant en de Schenkstrook aan de andere kant. De
ecologische en belevingswaarde zullen door verlichtings-
en geluidsoverlast sterk aangetast worden. Tot laat in de
avond zullen de te plaatsen lichtmasten een bron van ver-
storing zijn, vooral voor vleermuizen. De glazen wanden zijn
ook gevaarlijk voor rondvliegende vogels. Keer op keer blijkt
dat ze zich doodvliegen tegen de voor hen onzichtbare
wanden. 

Door de snel toenemende populariteit van padel ligt er een
grote markt open. Gunstig voor de bedrijven die padelba-
nen aanleggen en sportclubs die denken dat ze een graan-
tje mee kunnen pikken. In elk geval hoeven de bewoners
van Bezuidenhout zich vooralsnog geen al te grote zorgen
te maken. Op de site Meldpunt overlast padelbanen kun je
eventuele overlast wel melden.

Padelbanen van de baan?



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

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

DE KROON OP STOOMWERK
STOMEN - BANKHOEZEN - DEKBEDDEN

LEER/SUEDE - VLOERKLEDEN
GORDIJNEN

GRATIS OPHALEN EN BEZORGEN VAN ALLE
GORDIJNEN EN TAPIJTEN

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



Duurzaam Bezuidenhout

Ook Bezuidenhouters zijn benieuwd hoe ze op hun energiereke-
ning kunnen besparen. Ruim 120 wijkbewoners wisten op 24 no-
vember de weg naar het wijk- en dienstencentrum te vinden.
Daar vertelde Ted Gottenbos, lid van de werkgroep Duurzaam Be-
zuidenhout en energiecoach, hoe je in vijf stappen tot 30 procent
op het gasverbruik kunt besparen.  Soms is dat een kwestie van
gedrag, soms vergt het een relatief kleine financiële uitgave. Zo
hoef je bij de eerst stap - bepaal waar het in huis warm moet zijn
- alleen de verwarming uit te zetten in de ruimtes waar het niet
de hele dag warme hoeft te zijn.  Dat kost niks, maar het kan je op
jaarbasis 370 tot 900 euro opleveren.  Wil je het bijvoorbeeld in
de badkamer tijdelijk warm hebben, dan laat je de radiator uit
ook kun je infrarood-verwarming inzetten. Dat kost geld, maar
bespaart per jaar 40 euro op de energierekening. De cijfers die
Gottenbos deze avond hanteert, zijn van duurzaamheidadviseur
Milieu Centraal.

Warmte binnenhouden
Vervolgens is het zaak de warmte binnen te houden. Dat kan door
naden en kieren dicht te maken met bijvoorbeeld tochtstrips, -
borstels, -rollen, -profielen en valdorpels. Deuren kun je dichthou-
den met deurveren of –drangers. Bij de ramen kun je denken aan
het gebruik van zowel kozijn- als raamfolie. Bij de eerste optie
wordt gewaarschuwd dat bij het verwijderen de kans bestaat op
het beschadigen van het verfwerk.  “Waarom zou je het niet laten
zitten?”, is een reactie uit de zaal. Bij raamfolie is het advies dit,
vanwege de kans op een thermische breuk, niet op HR++-glas te
plakken.  Een andere manier om de kou buiten te houden en op
energie te besparen, is het gebruik van dikke gordijnen. Met
goede tochtwering kun je 70 tot 200 euro besparen en met goede
gordijnen 35 tot 90 euro. In alle gevallen leveren deze maatrege-
len meer comfort op.

CV werkt optimaal
De volgende stap is: zorg ervoor dat je centrale verwarming opti-
maal werkt. Dat betekent om te beginnen: hang geen gordijnen
voor de radiator en zet de bank minimaal 30 cm van de radiator
af. Verder is het verstandig om de radiatoren regelmatig te ont-
luchten, zodat ze meer warmte afgeven. Gebruik daarnaast radia-
torfolie zodat de warmte de ruimte en niet de muur in gaat.
Vensterbankfolie zorgt er bovendien voor dat warmte sneller de
ruimte ingaat. Een echte winstpakker is de cv-ketel op 60 graden

zetten. Op die temperatuur werken ketels het efficiënter  en het
bespaart 70 tot 177 euro per jaar. 
Wil je het rendement van je radiatoren of convectorput verhogen,
overweeg dan de aanschaf van radiatorventilatoren. Deze zorgen
voor een betere warmteverdeling en een besparing van 113 tot 282
euro per jaar. 

Slim 
Als stap 4 noemt Gottenbos slim omgaan met warm water.  Zijn
tips: spoel in de keuken af met koud water, gebruik in de douche
een waterbesparende kop, kies voor een thermostatische kraan,
en douche maximaal 5 minuten per keer. Dat laatste levert een
besparing op van 70 tot 140 euro per jaar per persoon.
De laatste stap is slim verwarmen. Daarvoor zet je één uur voor je
gaat slapen de thermostaat op 15 graden. Dat doe je ook als je
weg gaat. Bij vloerwarming is 17 tot 18 graden de gewenste tem-
peratuur.  De winst: een besparing van 140 tot 350 euro per jaar.
Dat resultaat haal je ook door de verwarming één graad lager te
zetten dan je gewend bent en een dikke trui aan te trekken. “Pro-
beer het eens,” nodigt Gottenbos uit. “Het went heel snel.”

Hulp bij financiële problemen
Mensen die door de energiekosten in geldproblemen komen, kun-
nen bijvoorbeeld voor het aanvragen van bijzondere bijstand te-
recht bij de Helpdesk Geldzaken. Dat kan op 36 locaties in Den
Haag of via (070)-3536188 en https://helpdeskgeldzaken.nl/
Lydia van Diemen van de gemeente wijst ook op de Direct Be-
spaaractie. Daarbij kunnen mensen gratis kleine duurzame maat-
regelen, zoals radiatorfolie of led-lampen aanvragen. Indien
gewenst worden deze gratis geïnstalleerd. Aanmelden kan via
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/direct-bespaaractie/
of (070)-3539931.

Bespaar eenvoudig tot 30 procent op gas

Tot 30 procent op je gasverbruik besparen. Het kan door
soms je gedrag aan te passen en hier en daar een kleine in-
vestering te plegen. Lees hieronder de vijf te zetten stap-
pen. En mensen die door de hoge energiekosten in
geldproblemen komen, kunnen terecht bij de Helpdesk
Geldzaken van de gemeente.
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Een goed bezochte informatieavond over besparen op gas. 

Tekst: Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout



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

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

Short
� � � Residents of Bezuidenhout can report
places in the neighborhood where they can-
not get around to the Neighborhood Council.
The mobility working group maps out which
places are poorly accessible due to, for exam-
ple, too many bicycles on the sidewalk, passa-
ges that are too narrow or missing lowered
curbs. “The neighborhood is becoming more
and more crowded, with more people and
more bicycles,” Erik Bolks of the mobility wor-
king group indicates the need to take a good
look at accessibility. “We received an email
about a ramp that was difficult to access for
a walker and bushes hanging over a sidewalk.
People also sometimes have containers in
front of their house, which makes it difficult
to pass.” Local residents can report these
types of places and indicate what solutions
there are. “Sometimes it depends on the lay-
out of the public space,” says Bolks. “If it
comes down to behaviour, you can enforce
there.” The District Council bundles the com-
plaints and solutions and presents the results
to the municipality. Responses can be sent to
communicatie@bezuidenhout.nl

� � � On November 1, the municipality star-
ted the winter cold scheme for homeless pe-
ople in the vacant school in
Rooseboomstraat. In the former Red Cross
hospital on the Sportlaan, a permanent (day
and night) winter shelter will be provided for
120 people. They close again at the end of
March. As soon as it starts to freeze, a maxi-
mum of 100 people can be taken care of in
Rooseboomstraat from 6 p.m. to 10 a.m. the
next morning. They receive a hot meal and a
bed, can take a shower and receive breakfast
before departure. It is a legal task of the mu-
nicipality to arrange extra sleeping places at
indoor locations if sleeping outside is a risk to
health due to weather conditions. Alderman
Mariëlle Vavier of Poverty Reduction, Inclusion
and Public Health, says that it contributes to
"mental rest and recovery in this group of vul-
nerable people". She shares the concerns
about the attractiveness of the shelter, but
the reception of people is subject to certain
conditions For example, they must comply
with house rules. "That is essential to keep
the location liveable for residents and local
residents."

School on Sophiestraat is now a monument

In September of this year, the municipality of The Hague was pleased to offer 16
schools monumental protection and one of those schools is located in the Bezui-
denhout; we are therefore one monument richer, not a national, but a city or
urban monument. To be more precise: it concerns the school located on the Konin-
gin Sophiestraat, adjacent to the Sophiepark. What is special is that the school has
always served for primary education, so for 90 years now. Currently, International
Primary Education is provided to 133 students, in English. The school is managed by
the Haagse School Vereeniging and the 'Head of School', Marjon Bakker, told me
that 40 different languages are spoken! From my garden I can see the green tin-
ted, sloping and slightly sloping roofs of the school. Fascinating.

The special building was designed by architect M.P.J.H. Kleinen, mid 1920s. Com-
missioned by the church board of the Roman Catholic parish of Saint Liduina. As a
counterpart to the Roman Catholic girls' school, she also wanted a boys' school. At
that time it was not customary to have mixed lessons, that's why. The boys' school
was to be built on the site of the former St. Thomas convent on Koningin Sophie-
straat, diagonally behind the girls' school.
In 1933 the boys' school St. Bavo was opened.

What makes this school so special that it could acquire a monumental status? The
architectural style of the school is called Expressionist, better known as the Am-
sterdam School, because of its frequent application in Amsterdam.

Marjon Bakker gave me the opportunity to view the building from the inside and
outside. On the outside, the building appears to consist of three parts, a central
part connecting two side wings. The slightly curved sloping roofs give a feeling of
protection. I find the harmony between the materials used, colors, shapes of wind-
ows and entrance door strikingly beautiful. And I'm a fan of real old-fashioned ma-
sonry!
Inside my admiration grows; it is too impressive to describe in a column. “Come
see it”, I would say. The staircase, prominently present, made of wood, bluestone
and metal, painted a beautiful red, leads to the lower and upper floors. Seems to
serve as a point of reference in case you get lost. 'Between' floors, which can be re-
ached via a smaller staircase. Nothing is straight forward and everything fits. The
mosaic floor looks like it was delivered yesterday. And walking along the steps, a
cheerful work of art by Marijke Gémessy. And there is so much more fun and exci-
ting to tell, perhaps another time.

My question is: will it also be a “Pearl” of the Bezuidenhout or will it remain with
“Monument”. In other words: do we have to wait until September to be able to
visit the building or will we see the Pearl Flag flying on the playground in June
2023. My preference is for the latter.



AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND


