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Me de zeggenschap in  uw wijk

Ne de rland is  e en de m ocratisch !and. Eenm aal in de  vier jaar m ogen wij onze  
s te m  uitbrengen voor Tweede  Kame r, Provinciale  S taten en Ce meente raad. Hoe  
z it he t me t he t niveau daaronde r? In Den Haag z ijn vee ! s tadsdele n, wijke n, 
buurten, s trate n e n huizen. Maar tussen uw huis  e n he t s tadhuis  z ijn  ge en for-
m ele  de mocratische  ins te llinge n. Ande rs  ge zegd: tussen u e n he t ge me ente be-
s tuur s taat nie m and. Of toch we l?

In he t ve rlede n bleek  de  afs tand tusse n indiv iduele  be woners  e n he t ge m eente -
bes tuur te  groot Daarom  he eft he t ge m eente bes tuur wijk  bonden be wone rs -
organis aties  inges te ld om  be wone rs  direc te  mede zeggens  hap te  geven. Denk 
bijvoorbeeld aan he t plaatse n van e en lantare npaal om  uw woonom ge ving be -
te r te  verlichten. De be wone rs  hebben ins te m mingsrecht en adviesrecht ove r  e -
s luiten van he t ge meentebes tuur gekregen.

Eens  in de  vier jaar wordt he t bes tuur van een be wone r organisatie  gekozen door 
de  be woners  van de  wijk . Daarbij m ag e lke  wijkbe wone r  ichze lf of e en ande r 
kandidaat s te llen voor he t bes tuur. In  de  praktijk  wordt he t bes tuur nie t gekoze n 
door alle  be woners  m aar door een kle in aantal me nsen.  og minde r m ense n 
s te lten zich kandidaat voor ee n bes tuurs functie .

Miss chie n vraagt u  z ich af hoe  u kunt he lpen om  uw woonom geving naar uw 
we ns en te  ve rbe te ren of wilt u z ich beschikbaar s te lte    oor een functie . Aarze l 
dan nie t om  m ij te  be lle n. Ik  ben graag be re id om  pers   nlijk  m e t u  te  praten 
over uw vragen en ideeë n. Ik  ben dagelijks  be re ikbaar onde r num m er 06 5599 
1808 om  een afs praak te  m ake n. Ik hoop u binne nkort te  ontm oe ten.

Voorpagina: Straatfeest Umuidens traat



V A N     H E T     B E S T U U R

COMMISSIE VAN VERKEER EN VERVOER

De Nieuwe Parklaan IN G E Z O N D E N     K O P IJ
Na het dodelijk ongeval van 23 september 
op de Nieuwe Parklaan is in onze commis-
sievergadering op 1 oktober deze weg 
wederom onderwerp van bespreking ge-
weest. De Nieuwe Parklaan doorsnijdt 
Scheveningen-Bad en is gevaarlijk om 
over te steken. In een brief van 4 septem-
ber 2001 schrijft de gemeente dat in de 
periode 1997 tot en met 1999 op de krui-
sing Nieuwe Parklaan/Nieuwe Duinweg 
30 ongevallen plaats vonden waarvan 7 
met letsel. De gemeente noemt deze krui-
sing om die reden een "Black Spot". Het is 
geen goed beleid om alleen naar aanlei-
ding van het aantal ongevallen met letsel 
een weggedeelte as gevaar ijk te betite-
en. In de situatie van de Nieuwe Parklaan 
is het voor iedere weggebruiker duidelijk, 
dat een oversteek vaak riskant is.

Bewoners van Scheveningen-Bad moeten 
de weg oversteken te voet, per fiets of 
met de auto en worden dan geconfron-
teerd met de bezoekers van Schevenin-
gen-Bad. Het plaatselijk dwarsverkeer 
wordt bemoeilijkt door verkeersdeelne-
mers, die of vaak veel te hard rijden of een 
doorgaande file vormen bij drukte of de 
kruising blokkeren door de stagnatie van 
het verkeer vanwege zeer grote drukte.

De commissie heeft vooral lang stilgestaan 
bij de kruising Nieuwe Parklaan / Nieuwe 
Duinweg, komend van het Belgisch Park. 
De Nieuwe Duinweg heeft daar een hel-
ling naar beneden, de Nieuwe Parklaan 
een flauwe bocht en er staan altijd veel au-
to's geparkeerd (grens van het gebied be-
taald parkeren). De geparkeerde auto's 
be emmeren het zicht op het aankomend 
verkeer zowel links als rechts, met name 
wanneer je kort van lengte bent. Je moet 
de weg als fietser of automobilist op de 
fietsers van links na in één keer overste-
ken; dus letten op de motorrijtuigen van 
twee kanten, de fietsers van rechts en de 
tramlijn 1.

Het is moeilijk oversteken, niet alleen bij de 
kruisingen rnet de Nieuwe Duinweg. De 
kruisingen met de Stevinstraat en Cremer-
weg hebben soortgelijke problemen.

In een voorlichtingsbijeenkomst over het 
concept Verkeersplan 2001-2010 bij het

CSBO op 9 mei 2001 is door de Bewo-
nersvereniging Noordelijk Scheveningen 
de vraag gesteld of het verstandig is de 
Nieuwe Parklaan naast Randstadrail of 
Agglonet lijn 1 ook voor het meer dan 
"normale" verkeer te bestemmen. In het 
antwoord beaamde de heerir.C.P. Hooge-
veen (projectleider van het verkeersplan) 
dat de rol van de Nieuwe Parklaan inder-
daad nog niet duidelijk is. in het concept 
verkeersplan 2001-2010 is namelijk nog 
niet duidelijk aangegeven welke rol de 
Nieuwe Parklaan in het wegennet gaat 
krijgen.

De commissie is van oordeel dat de kruis-
ingen Nieuwe Parklaan met de andere we-
gen gevaarlijk zijn en stelt de gemeente 
het volgende voor:
1. Een parkeerverbod in te stellen bij de

kruisingen Nieuwe Parklaan, zodat het
zicht wordt verbeterd.

2. De snelheidscontroles regelmatig te la
ten plaatsvinden en bij onvoldoende
resultaat het plaatsen van een display
met de tekst "U rijdt te hard" te over
wegen.

3. In het verkeerscirculatieplan de rol van
de Nieuwe Parklaan goed te overwe
gen en rekening te houden rnet het
vele kruisende verkeer van de bewo
ners in Scheveningen-Bad.

4. In de uitwerking van het verkeersplan
de functie van de Nieuwe Parklaan
voor het gemotoriseerd verkeer te be
palen en een passende oplossing te
vinden voor het veiliger verwerken van
het plaatselijk verkeer. Het aanleggen
van ongelijkvloerse kruisingen of het
plaatsen van verkeerslichten moet tot
de mogelijkheden behoren.

De Middelburgsestraat
Bewoners van de Middelburgsestraat heb-
ben in een brief aan de Dienst Parkeren 
geklaagd over de parkeerdruk in hun 
straat terwijl de Amsterdamsestraat vele 
lege parkeerplaatsen telt. De bewoners-
vereniging heeft van de Dienst Parkeren 
vernomen dat in oktober en november de 
klacht zal worden onderzocht.

Hans van Leeuwen
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Geachte redactie,

Gaarne wil ik persoonlijk reageren op 
de ingezonden brief van de heer 
Lieuwe M. Fleur in de Gazet van 
aug./sept.
Ik ga er van uit dat het voorstel par-
keergarage Havenkade bedoeld wordt. 
Dat er vooral in Scheveningen-Dorp 
voor de bewoners zelf te weinig par-
keerplek is, is een feit. Zij hebben extra 
parkeerplek nodig. Dus mocht er ooit 
een garage komen zal dit naar mijn me-
ning in eerste instantie t.b.v. de bewo-
ners dienen te zijn!
Persoonlijk ben ik tegen een garage op 
deze lokatie:
- Je haalt extra verkeer de woonwijk in
(Re n baan kwartier)
- de veiligheid van de kinderen bij de
speelplek en kinderboerderij komt in
gevaar
Hierbij spreek ik over het voorstel met 
de diverse ingangen aan de Katwijk-
straat en de Dirk Hoogenraadstraat. 
Verder ben ik bang dat deze parkeerga-
rage onbetaalbaar zal zijn voor de ge-
middelde Scheveninger. Kostendek-
kende bebouwing wordt niet geaccep-
teerd.
In Masterplan Scheveningen wordt ook 
gesproken over het behoud van deze 
waardevolle groenstrook. Vergeet ook 
niet dat bij dit voorstel parkeerplekken 
aan de Haringkade dienen te 
verdwijnen!
M.i. zal elders gekeken dienen te wor-
den voor ondergronds parkeren. 
Misschien:
- onder het "hondenpoepveldje aan de
Haringkade voor bewoners (mits be
taalbaar)
- onder het Westbroekpark t.b.v. de
toeristen. Allicht met een pendelbusje
richting winkelstraten en diverse at
tracties.
Gewoon even de bestaande situatie 
weghalen en weer terugzetten lijkt mij 
bovendien zeergeldverspillend! Met 
vriendelijke groet,

Astrid van Baaren-Witmus



Platform voor Veiligheid

Teun 

WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUG

De Stichting Teylingereind te Sassenheim 
wii in samenwerking met het Ministerie 
van Justitie een inrichting voor Nacht-
detentie bouwen op het terrein van de ge-
vangenis Scheveningen, Pompstations-
weg 2e. In die inrichting worden jeugdige 
gestraften gedetineerd met de mogelijk-
heid overdag in de Haagse regio hun 
school of werk te blijven bezoeken. Aan-
vankelijk onder begeleiding, later vrij. De 
Rijksgebouwendienst heeft daartoe 
eerder dit jaar een bouwvergunning aan-
gevraagd bij de gemeente Den Haag. De 
Wijkvereniging Duttendel en Witte-brug 
vindt, dat deze niet verleend mag 
worden en heeft binnen de bezwaarter-
mijn haar zienswijze ingediend. Op 3 juli 
2002 is in de gemeentelijke Commissie 
Stedelijke Ontwikkeling, Wonen en Eco-
nomie de aanvraag bouwvergunning be-
handeld. Bij die gelegenheid is met in-
spraak bezwaar gemaakt tegen het verle-
nen van de vergunning door de 
Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug, 
de Bewonersvereniging Noordelijk Sche-
veningen, de Vereniging Willem de Zwij-
gerschool en een buurtbewoner. De com-
missie heeft echter in grote meerderheid 
het verlenen van de bouwvergunning 
goedgekeurd zij het dat nog antwoord 
moet worden gegeven op een aantal vra-
gen uit de commissie.

Het bouwplan heeft ook de aandacht ge-
trokken van andere groeperingen in Sche-
veningen Bad. Op 15 juli 2002 is op initia-
tief van de Vrije School een bijeenkomst 
georganiseerd, waarheen naast de be-
kende wijkverenigingen ook scholen, 
sportverenigingen en verzorgingshuizen 
uit de buurt hun vertegenwoordigers 
stuurden om de gevolgen van de bouw 
van een inrichting voor nachtdetentie in 
de wijk onder ogen te zien

Daar kwam men tot de conclusie dat er in 
de eerste plaats reden is tot grote be-
zorgdheid voor de veiligheid.

Verdere overwegingen waren:
• er is al onderdak voor heel wat crimi

nelen in de wijk, dat moet worden ge
spreid;

• een grote stad is onoverzichtelijk wat
betreft sociale controle;

• de rand van de stad is qua bereikbaar
heid geen geschikte plaats;

• er is geen gedegen onderzoek geweest
naar het functioneren van zo'n inrich
ting;

• belanghebbenden zijn niet op behoor
lijke wijze betrokken in vooroverleg.

Uiteindelijk hebben de scholen, de sport-
verenigingen en bewoners uit de wijk be-
sloten een platform voor veiligheid te vor-
men en tot actie over te gaan:
• het gemeentebestuur zal protestbrie

ven krijgen van de verschillende orga
nisaties;

• er komt een handtekeningenactie;
• eventueel gevolgd door een juridische

procedure.
Scholen en verenigingen hebben brieven 
verstuurd. De handtekeningactie heeft 
eind september 1500 handtekeningen op-
geleverd. Deze zijn met een petitie op 4 
oktober en wel om 14.30 uur overhandigd 
op het Ministerie van Justitie en om 15.00 
uur aan het Gemeentebestuur van Den 
Haag.

Om 14.00 uur verzamelde zich een veer-
tigtal belanghebbenden onder aanvoering 
van de heer Herwig van het schoolcontact 
Vrije School. Bij Justitie werden de stukken 
in ontvangst genomen in de hal van het 
Ministerie door mevrouw van Leeuwen, 
Chef Kabinet, met de belofte ze aan de 
minister te zullen doorgeven. Maar met de 
mededeling dat men voor de verlening 
van de bouwvergunning bij de gemeente 
moet zijn.

In het gemeentehuis volgde een 
onthaal in een 
vergaderzaal, waar 
wethouder Bruins 
(tweede van rechts 
op de foto) en de 
directeur van Teylin-
gereind te Sassen-
heim, de heer Ver-
meer (rechts), de 
delegatie na de 
overhandiging van 
de stukken uitvoerig 
te woord stonden. 
Volgens de 
wethouder was er 
een democra-

tisch besluit genomen om de bouwver-
gunning te verlenen, daar kon niet op 
worden teruggekomen. Maar dat men 
voor het niet doorgaan van de bouw bij de 
Minister van Justitie moest zijn. Met de 
heer Vermeer beantwoordde hij de nodige 
vragen uit het gezelschap. Ervaringen in 
Amsterdam en Rotterdam met 
soortgelijke inrichtingen voor nachtdeten-
tie zouden gunstig zijn. De wethouder be-
sloot de bijeenkomst met de mededelin-
gen dat hij
• met het oog op de veiligheidsaspecten
de burgemeester op de hoogte zal bren
gen van de petitie;
• nog voor een reactie za zorgen;
• er nog een openbare informatiebijeen
komst zal komen.

Op 4 okober 2002 werd door B&W van 
Den Haag de bouwvergunning Pompsta-
tionsweg 2e verleend. Belanghebbenden 
kunnen binnen 6 weken na deze datum 
een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij 
B&W Den Haag. Het platform wordt door 
de gemeente niet erkend als "belangheb-
bende"maar wel as hebbende "nageko-
men bedenkingen".

Op de bijeenkomst van 18 oktober is be-
sloten dat het Platform een brief aan de 
burgemeester stuurt om zijn misnoegen 
over de wijze van ontvangst van de petitie 
ter kennis te brengen en onderzocht zal 
worden of een Tweede Kamerfractie be-
naderd kan worden. Voorts zal advies 
worden ingewonnen bij juridisch deskun-
dige leden uit de achterban van het Plat-
form over de wijze van aanpak van een 
eventuele juridische procedure.

Ritzema
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HET BEWONERSBERAAD RENBAANKWARTIER

SPEELPARK DE 
WINDVANG

Astrid Van Baaren

Zie  voorpagina foto .
Dankzij Remia en de  inze t van ve le  buurt-
jes  hebbe n wij in een leuk s traatfees t 
gevierd!
He t is  ons  zo  g oe d be valle n  dat we  al 
weer s preke n over een nieuw fees t!!
He t is  le uk e lkaar zo 'n fee s t ee ns  

be ter te  le ren ke nnen, wat de  s feer in de  
s traat alleen maar te n goe de  komt!!
Een echte  aanrade r dus !!

Groetjes  As trid

PERSBERICHT - PASTOR ZOEKT MAZEN IN HET WEB

www.watwilje dan.nu 

Het Bewonersberaad Ren baan kwartje r (BBR) is een bewonersorganisatie in het Ren baan kwartier 

die opkomt voor de belangen van de bewoners van het Renbaan kwartier. Het BBR heeft haar kan-
toor in het pand Renbaanstraat 87 en is telefonisch te bereiken via nummer 354 75 72. Sinds kort 

zijn wij ook in het bezit van een E-mail adres; bjjren baankwartier@zojnnet.nl

Dagelijks bestuur
voorzitter: Mevr. H. Mulder - de Jong 

penningmeester: Mevr J. van Waart -

Niekamp werkgroep Kanaalpark: Mevr. A. 

van Baaren

De opening van deze nieuwe speelvoor-
ziening op 19 september was een groot 
succes!!
Het weer zat mee en er kwamen ontzet-
tend veel mensen op af. Er was een schit-
terend optreden van drummers van Het 
Volle Leven o. .v. meester Marcel. Zij 
speelden Zuidamerikaanse muziek. Een 
optreden van danseressen o.l.v.juf Tamara 
luisterde het geheel prachtig op. Ook was 
er een optreden van de meidengroep Joy, 
Muzikaal werd vervolgens het feest opge-
luisterd door de Peanutsbutter Band. Jaco 
(van Kommunika) had zijn handen vol aan 
de in grote getalen toegestroomde voet-
ballers die mee wilden doen aan het door 
hem georganiseerde voetbaltoernooi. Een 
groot aantal kinderen ging trots met een 
medaille naar huis. De skatespeciaalzaak 
uit de Badhuisstraat had ook een leuke 
wedstrijd uitgeschreven met leuke prijzen. 
Ook werd er door hen een prachtige ska-
tedemonstratie gegeven! Voor de kinde-

straat, geweldig! Zij gaven ook vele foto-
grafen de kans om vanuit de lucht schitte-
rende plaatjes te schieten!
Iedereen heel erg bedankt voor deze ge-
slaagde dag!!
Namens werkgroep Windvang

Straatfeest Umuidenstraat

juli 

tijdens 

Opnieuw zoekt een voormalige gemeen-
tepredikant een eigen weg op het internet. 
Onder de domeinnaam:

biedt hij behalve 
gesprekken over waar mensen meezitten, 
ook gesprekken over waar mensen niet 
mee zitten.
Alléén, of met zijn tweeën, of met een 
groep kan je met hem je eigen gedachten 
(leren) verheideren over (de zin van) het 
leven, wat 'mag' en' niet mag', en 
waarom.

De bezoeker van de site ziet iemand weg-
rennen uit een opengebroken spinnen-

web. Met dat beeld illustreert hij zijn aan-
bod: 'helpen ontsnappen aan het voor-
spelbare en onontkoombare ..
Hij biedt naast wat je verwachten mag, 
hulp bij helderder/eerlijker? leren naden-
ken over jezelf, nog iets extra's aan: filoso-
fische/levensbeschouwelijke oriëntatie.

In zijn (groeps-, en individuele) gesprek-
praktijk is hem opgevallen dat de mensen 
vaak méér en andere dingen bedoelen dan 
ze zeggen. De mensen komen woorden te 
kort. Voor veel dingen die ze wél bedoe-
len, en wél willen zeggen, hebben ze vaak 
(nog) géén woorden.

Geen woorden meer?

Ze willen niet alleen 'over koetjes en kalf-
jes praten en over het weer', maar hoe doe 
je dat? 'Kan je leren je gesprekken meer 
diepgang te geven?'

Je had in de oudheid filosofen, die je kon 
huren als je met buren en kennissen of fa-
milie eens iets anders wilde dan gaan stap-
pen of tv kijken.
Bij die traditie van de te huren filosoof, die 
individueel en groepsgewijs de mensen 
weer'te denken geeft'., sluit hij op zijn site 
aan.

secretaris: Th. Heemskerk 

werkgroep verkeer: Mevr. H. Mulder

ren was er snoep, chips en limonade en de 
volwassenen lieten zich verwennen door 
heerlijke broodjes vis (dank aan Jaap den 
Heijerü), kaas en worst 
De officiële opening door wethouder 
Stolte was erg spannend. Over de skate-
kuil was een groot zeil gespannen met 
daaronder 100 ballonnen! Via een "bak-
kie"van een heuse brandweerwagen en 
hulp van vele kinderen werd dit zeil door 
wethouder Stolte omhoog gehesen! 
Heel veel dank aan de brandweer Duin-
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AMBTENAREN!!!!

Het was  ge loo f ik tijdens  de  vorige  gemeente  

raads periode  dat raads leden vonden dat de  

re latie  burger - bes tuur mo es t worden verbe-

terd. Met een brochure  "kloo f tus s en burger 

en bes tuur" werd een dis cus s ieronde  opge-

s tart. De  burgers  waren bes t bere id om mee  

te  doen. Het initiatie f s tierf he laas  een zachte  

dood. De  raads leden bleven in hun ivoren to -

ren z itten en daalden s po radisch af naar de  

burger, en dan nog  mees tal binnen de  e igen 

partij.

AMNESTY PERSBERICHT

www.alle sovers cheveningen.nl

Annetje  Ergernis

De Haagse Koepel zoekt 
bewoners  met hart voor hun 
wijk

De gemeente  Den Haag  is  onderverdee ld in 8 

s tads de len met s inds  kort ook e igen wethou-

ders , s tadsdee lcommis s ie  en gemeenteraads -

leden. De  Haags e  Koepe l, waarbij alle  Haagse 

wijk- en bewoners org anis atie s  z ijn aanges lo -

ten, hee ft z ich de  afg e lo pen maanden s terk 

gemaakt om o ok de  bewoners  op wijkniveau 

te  motiveren en te  s timuleren z ich in te  ze tten 

voo r hun direc te  woonomgeving . Het plan van 

aanpak lig t er. Voo r de  uitvoering  z ijn ac tieve 

en entho us ias te wijkbewoners  nodig . Ook 

mens en die  nog  nie t eerder in een bewoners -

commis s ie  ac tie f waren, z ijn van harte  we l-

kom.

De  Haags e  Koepe l coö rdineert he t pro jec t 

"Partic ipatie". Per s tads dee l zo eken wij twee 

bewoners  die  mee  willen denken, plannen van 

andere g emeenten op wijkniveau willen be -

zoeken en beoorde len en in to taal de komende 

maanden zo 'n 10 dagde len met e lkaar willen 

brains to rmen en samenwerken. 

Ge ïnteres seerd bent in dit initiatie f kunnen dat 

kenbaar maken door een te le foontje  naar de 

Haags e  Ko epe l 070-356 15 15 o f e -mail 

s ecr@haagsekoepe i.nl. Willem van der He i-

den, die  he t pro jec t beg e le idt, verte lt u graag 

meer over de  bijdrag e  die  u kunt leveren. U 

kunt natuurlijk ook uw be langs te lling  s chrifte -

lijk kenbaar maken: De  Haags e Koepe l, Witte 

de  Wïths traa t 117 , 25 18  CS  Den Haag .

De ambtenaren gingen niet buiten hun 
boekje.
Die kenden hun lesboekje "Omgaan met 
de burger" uit hun hoofd. Op pagina één 
van dit boekje staat: hoor de burger 
uitvoerig aan, wees vriendelijk en laat 
hem helemaal uitspreken, zeg dat je 
volledig met hem meeleeft. Kortom vi-
breer mee en geeft hem koffie of thee. 
Hoe onhebbelijk de burger ook is blijf altijd 
vriendelijk en beleefd. Denk er aan schel-
den doet geen zeer!

De meeste resultaten van het werk van 
Amnesty International worden nog steeds 
behaald door grote schrijfacties vanuit de 
hele wereld. Het is een eenvoudig maar 
beproefd recept. Daarom is het zo jammer 
dat de belangstelling voor de maandelijkse 
schrijfactie in Scheveningen dreigt terug te 
lopen. De lokatie in "de Thuishaven" 
heeft daar misschien een rol bij gespeeld, 
omdat die plek wat uit de route van het 
openbaar vervoer ligt. Daarom ben ik blij 
dat de openbare bibliotheek (in het 
voormalige GAK-kantoor) ruimte 
beschikbaar heeft gesteld waar we 
maandelijks kunnen schrijven. Iedereen is 
daar welkom op de derde woensdag van 
de maand, om kwart over tien. Dat lijkt 
een ongelukkig tijdstip, omdat de biblio-
theek volgens het openingsrooster nog 
gesloten is, maar daar moet u zich als deel-
nemer van de schrijfochtend niets van 
aantrekken, want er zijn medewerkers 
aanwezig.
U hoeft geen lid van Amnesty te zijn en er 
liggen voorbeeldbrieven klaar. Het ver-
plicht u tot niets om gewoon een keertje 
mee te doen; iedereen is van harte wel-
kom. Wie liever nog wat meer informatie 
heeft, neemt contact op met Marja van 
Pesch, tel. 350 24 23. Graag tot ziens!

Vervolgens staat op pagina 2:. Beloof de 
burger gouden bergen. Zeg ook rustig: ik 
schrijf het meteen op of ik zal doorgeven, 
enz enz.

En op pagina 3 staat dan: laat die burger 
maar kletsen, hij kan toch niets doen. Een 
gerechtelijke procedure is veel te moeilijk 
en te duur. Doe precies waar u zin in hebt 
en trek u voora niets van die burger aan. 
Pagina 4 raadt aan een jaarplan te schrij-
ven met de kanttekening: Hou het wel zo 
globaal en neutraal mogelijk en bespreek 
het met de bewoners. Praat vooral niet 
over de financiële kant van de zaak, dat 
lokt alleen maar meer discussie uit. Het be-
tekent helemaal niet dat u zich aan het 
jaarplan dient te houden, u kunt het naar 
hartelust wijzigen. Tot zover citaten uit het 
boekje dat voor ambtenaren geschreven 
zou kunnen zijn.
En een variant op een bekend gezegde 
zou kunnen zijn:
Als een ambtenaar ja zegt, bedoelt hij mis-
schien; Als hij misschien zegt, bedoelt hij 
nee,

VANAF 1  DECEMBER 2002 presenteren
de webmasters van de websites:
www.scheveningen-inf.nl
www.scheveningen-bad.nl
www.scheveningen-haven.nl
www.scheveningen-centrum.nl
zich gezamenlijk onderde naam:

Deze samenwerking is totstandgekomen 
dankzij een bijdrage van de gemeente Den 
Haag en dankzij de bedrijven die deze 
nieuwe website ondersteunen.

Eén website voor heel Scheveningen. Eén 
website waarop alles over Scheveningen te 
vinden is.

Nu al staan meer dan 2475 bedrijven 
(scholen, kerken, winkels, verenigingen, 
zakelijke en financiële dienstverleners, 
etc.) gratis vermeld.
Een aantal bedrijven heeft zich al duidelij-
ker geprofileerd door een banner, een 
foto, een link naar eigen website of pre-
sentatiepagina.
inlichtingen: Loek de Koning, Arnhemse-
straat 61, 2587 SR Scheveningen, tel 
3546114, e-mail: spinfos@planet.nl

Als hij nee zegt is hij geen goede ambte-
naar.
Ongetwijfeld zal opnieuw worden gepro-
beerd de kloof tussen burgeren bestuur te 
verkleinen, hopenlijk gaat het dan niet op 
deze wijze.

Op mijn stukje in de vorige Badgazet 
kreeg ik geen positieve reacties op het 
werk van het stadsdeelkantoor, alleen 
maar negatieve. Het industrieterrein aan 
de Doorniksestraat is nog volledig in be-
drijf. In het Ren baan kwartier toont de 
bouwer van de school aan de Stevinstraat 
zijn minachting voor de voetganger door 
het gehele trottoir te gebruiken voor zijn 
materialen en geen enkele voorziening te 
treffen voor de daardoor verdreven voet-
ganger behalve dan met een bordje dat de 
voetganger moet oversteken. Gelukkig 
wordt er door de verkeersdrempels veel
minder hard gereden.
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DE BOSHUT

'Grootma, gaan wij daarstraks koffiedrin-
ken, bij de Boshut bedoel ik?' 'Nee schat, 
als ik over de rand van hetkeu-kenraam 
hang, kan ik de eigenaar bijna een hand 
geven. Leer van mij het gezegde: 'Wat je 
ver haalt, is lekker'. De Boshut is véél te 
dichtbij huis! Wij gaan fijn naarde stad. 
En daar drinken wij koffie.' 'Oh, maar 
Grootma, die kroketten in de Boshut zijn 
zo om te smikkelen. Mét mosterd, 
mmmmmmm echt heerlijk. Toen ik er met 
Pappie was, toen hij mij bij u kwam 
ophalen, hebben wij echt gesmuld!' Oma 
keek bedenkelijk. Kroketten? Nadat haar 
zoon haar kleinzoon had opgehaald? 
Hadden zij dan niet genoeg bij haar gege-
ten? Haar eten was toch verrukkelijk en 
overdadig? Maar zij zei niets tegen Otje. 
Haar zoon daarentegen zou zij hierover 
eens nader aan de tand voelen.

'Grootma', probeerde haar kleinzoon 
weer. 'Maar ik bén toch van ver. Ik kom 
helemaal uit Amersfoort en dan is de Bos-
hut toch voor mij 'wat je van ver haalt, is 
lekker?'
Tevergeefs. Oma was niet te vermurwen. 
Zij namen lijn 1 of 9, halte Nieuwe Park-
laan (tegenover de Boshut) en gingen rich-
ting centrum stad. Zo besloot zij. Terwijl zij 
haar jas aantrok en haar hoed op zette, 
sprong Otje ongedurig van zijn ene 
beentje op het andere, 'Jemig, Grootma, 
wat duurt het lang. Gaan wij eindelijk 
weg?' Het ventje werd lichtelijk 
ongeduldig toen zijn grootmoeder besloot 
een andere hoed op te zetten die beter 
bij haar jas en wandelstok kleurde.
Eindelijk stond het stel op straat. De be-
jaarde dame slenterde richting tram met 
Otje springerig voorop. Op de hoek van 
de straat keek haar kleinzoon spijtig naar 
rechts en zag zijn geliefde bosrestaurantje. 
'Ach lieve Grootma', probeerde hij nog 
eens, 'kijk nou wat een leuke feestlampjes 
daar hangen. Gezellig toch?' Maar zijn 
Oma liet zich niet van haar stuk brengen. 
'Oversteken', beval zij. Otje ook niet van 
gisteren - hoe klein hij ook was - merkte 
op: 'Dat gaat niet. Kijk maar, al die fietsers 
en brommers !' De oude dame keek met 
haar bijziende ogen naar links en zag vaag 
wat schimmen op zich af komen. 'Oooooh 
het zijn er wel twaalluf', piepte de kleine 
jongen, 'even wachten hoor Oma'. Met 
enige doodsangst zag hij dat Oma al met

één schoen op het fietspad stond. Hij trok 
haar weg en hield haar hand vanaf dat 
moment stevig vast.

Nadat het tweetal na lang wachten einde-
lijk kans zag om het fietspad over te steken 
naar de volgende stoep wachtte hun de 
volgende verrassing.
'Ooooh, wat staat die auto dicht op de 
hoek geparkeerd. Je kunt geen aap zien 
wat daarachter aan komt stormen. Zal ik 
heel voorzichtig om het hoekje kijken?' 
Voordat Oma iets kon zeggen, deed Otje 
wat hij had aangekondigd en het scheelde 
een haar of zijn neus was aan de voorbij 
snorrende autospiegel meegevoerd. 'Kind, 
wat doe je toch allemaal. Zie je dan niet 
dat dit levensgevaarlijk is?' Het jongetje 
sputterde tegen en zei tegen zijn groot-
moeder dat hij het ook niet voor zijn lol 
deed, maar er was immers geen andere 
manierom anders veilig over te steken. Je 
moest toch eerst kijken of de kust oké was 
of niet soms?

In de verte kwam de tram met een sner-
pend geluid aan. Otje sloeg beide handen 
voor zijn oortjes. Oma ging dit kabaal ook 
door merg en been, maar gelukkig bleef zij 
op haar plek staan. Voordat zij er erg in 
had, was haar kleinzoon al naar de over-
kant gerend, waar hij al druk wenkte naar 
zijn Oma. 'Groooootrnaaaaa, kooooom 
nou, de trarnmmm.' Maar Grootma pie-
kerde er niet over. Van beide kanten van 
de Nieuwe Parklaan zoefde het verkeer 
met hoge snelheid voorbij. Oversteken 
was nu een onmogelijke opgave. Zij hield 
haar beide handen aan weerszijden van 
haar mondhoeken en schreeuwde dat hij 
de tram voorbij moest laten gaan. Ook dat 
zij zou proberen naar de overkant te ko-
men zodra de auto's weg bleven. 'Kun je 
lang wachten', mompelde Otje zeer onbe-
leefd in zichzelf, maar hij had gelijk. Oma 
had het moment voorbij laten gaan dat de 
weg even autoloos leek. Nu kwamen er 
weer van alle kanten motoren, auto's, be-
stel- en verhuiswagens langs. Ook twee 
trams vanuit de stad richting Kurhaus 
knarsten met hoge snelheid voorbij. Otje 
schreeuwde opnieuw iets toe. Zij hield 
haar hand aan haar oorschelp en drukte 
deze naar voren. Zij ving op: 'Waarom is 
hier eigenlijk geen stoplicht Oma? Bij ons 
in Amersfoort is dat wel zo. Daar kun je al-
tijd de weg oversteken'. Ja, waarom was 
dat daar eigenlijk niet. Oma moest even 
nadenken voordat haar antwoord over de

autodaken heen schalde: 'Lieverd, ik weet 
het weer. De Gemeente vind dit geen ge-
vaarlijke oversteekplaats en daarom is er 
geen stoplicht! Er moeten eerst doden val-
len.'

Intussen stond de vrouw nog steeds op de 
stoep en deed verwoede pogingen orn via 
het fietspad aan de overkant de andere te-
gelrand te bereiken. Zo hard als haar 
stramme benen haar konden dragen, wist 
zij tenslotte haar doel te halen. Achter haar 
klonk een kletterend geluid waar zij verder 
geen aandacht aan schonk. 'Kijk uit, een 
fiets!' gilde Otje weer. Gelukkig zag hij het 
gevaar op zijn grootmoeder af komen en 
wist hij haar voor een eeuwige ligplaats te 
behoeden. Dat was op het nippertje, 
Grootma stond hijgend met hartkloppin-
gen in haar keel even stil. Het enige dat zij 
nu nog moest proberen was de kleine 
oversteek via hoek Cremerweg naar de 
tramhalte te maken. Toen zij zich dan ein-
delijk bij haar kleinzoon kon vervoegen, 
die haar met hoera-applaus ontving, ont-
dekte zij tot haar ellende dat zij haar wan-
delstok aan de overkant had laten vallen. 
'Gossiemijne, dat was natuurlijk dat ge-
kletter dat ik achter mij hoorde. Mijn he-
mel nu moet ik wéér terug.' Otje die voor-
stelde dat hij dan wel even de stok zou op-
halen, werd met vol le kracht 
tegengehouden. 'Ben je nou helemaal be-
toeterd, weet je wat? Wij steken samen 
wel weer over.' Zo gezegd, zo gedaan. Na 
een klein half uur en vele spagaatoefenin-
gen die halverwege de pogingen weer 
werden teruggebracht tot twee voeten 
naast elkaar, stond het duo eindelijk 
amechtig naast de neergevallen wandel-
stok. Oma's gezicht had van alle spannin-
gen de kleur van bedorven kipfilet aange-
nomen. En Otje zag eruit alsof hij een 
spook had gezien. Met een haardos die 
van alle verschrikkingen - het heen en 
weer geren over de straat, stoepranden, 
fietspaden en oversteek naar de tramhalte 
- in angstpieken naar de hemel wees.
'Lieverd', sprak zij tot haar kleinkind, ' ik 
heb een goed idee. Wat vind je ervan ais 
wij nu toch rnaar naar de Boshut gaan? 
Wij hebben heel wat afstanden gelopen 
en nu is Grootma wel erg moe. Ik moet er 
niet aan denken om opnieuw te proberen 
aan de overkant te komen. Ik ben al blij 
dat ik mijn wandelstok weer terug heb.'
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Jacqueline
Ans R

Niet vanuit Schiphol ging Jacqueline de Floriade bezoe en. 
Ze besloot een andere route te nemen. Vanuit een mooie 
stad, gelegen midden in het groen en gebouwd op een duin-
rand. Haarlem.
Van de Nederlandse Spoorwegen mocht ze die keus maken. 
Ze reisde namelijk per trein en door het tonen van haa  
treinkaartje was vervoer met de bus naar de Floriade vanaf 
Schiphol of Haarlem gratis.

Wat bracht Jacqueline ertoe om naar zo'n inmens grote 
tuinbouwtentoonstelling te gaan? Ze wist het zelf niet. 
Waarschijnlijk is ze beïnvloed geweest door de vele re  ames 
hierover, of misschien omdat het gebeuren maar eens in de 
tien jaar plaats vindt.
Tien jaar geleden had ze de Floriade in Zoetermeer bezocht. 
Een hele dag ervoor uitgetrokken en toch rnaar driekwart 
gezien van het hele evenement. Wat ze zich nog goed her-
innerde was de intense vermoeidheid bij het naar huis gaan. 
Afgemat en met benen als lood sleepte ze zich langzaam 
over de Mandelabrug voort, terwijl daaronder het verkeer 
voorbij raasde met een grotere snelheid dan was toegestaan. 
Die tegenstelling kwelde haar op dat moment. Gelukkig iets 
verderop, traptreden lager, bevond zich het perron waar ze 
op de trein kon stappen richting Voorburg en Den Haag.

Omdat de Floriade goed bereikbaar moest zijn heeft de pro-
vincie Noord-Hoüand een nieuwe weg dwars door de Haar-
lemmermeer gelegd met Nieuw Vennep als middelpunt. 
Jacqueline, wachtend op de bus, nam plaats op één van  e 
rnooi uitgevoerde zitplaatsen in een splinternieuwe abri. 
Boven haar hoofd golfde een kunststof af dak dat vreugdevol 
en groot de kleuren paars en blauw uitstraalde. Acht keer 
per uur reed de bus van de Zuidtangent over een vrije bus-
baan. Een snelle busverbinding dus, want na het instap  n 
kon ze na tien minuten al de geur van anderhalf miljoen flo-
riadebloemen opsnuiven. Het waren bloemen uit alle del n 
van de wereld: Indonesië, Japan, Suriname en Zuid Afri  . 
Onderwijl de geur van bloemen haar neus prikkelde drong 
een reclameboodschap van de radio haar gedachten binne . 
Dat bericht raadde aan niet alleen naar de Floriade te gaan 
om te kijken, maar alle zintuigen actief te gaan gebruiken. 
Proeven, voelen, zien en ruiken was nodig om intenser van 
de kleur-, geur- en smaakgarneringen te kunnen genieten.

Aangetrokken door helle kleuren in het felle zonlicht na-
derde Jacqueline een kunslbos. De zogenaamde bomen wa-
ren buizen niet een diameter van ongeveer vijftien centime-
ter. Alle buizen schatte ze zeker twee meter hoog. Het was 
een regiment van gekleurde staven op een uitgestrekt gras-
veld. Keurig in gelid. Recht als een kaars. Geen vlamme de

pit bovenin, maar een holte. De sfeerloosheid ervan deed 
haar rillen. De ontwerper van dit kille bos was de Hoge-
school voor de Kunsten in Utrecht.

Na een uurtje slenteren nam ze de bus naar het zuidelijk 
parkdeel van de tentoonstelling op zoek naar echte bom n. 
Twintig jaar geleden was daar het Haarlemmermeerse bos 
aangelegd. Een echt bos dus. Naast een meertje waar rustig 
en ingetogen de 'gouden' duiven van Marthe Röling dreven 
lag een pad waarlangs een groot aantal bomen groeiden. Op 
die bomen was een oor aangebracht. Een oor van hars. Alsof 
het zo uit de boom zelf was gegroeid. De boom heeft als 
symbool een verscheidenheid aan betekenissen. Hier liet 
men zien dat bornen geduldig zijn en een luisterend oor 
hebben voor de mens.
In dit deel van het park lagen ook de emotietuinen. Een 
droomtuin voor rust en bezinning, Een dynamische tuin 
waaruit kracht en energie geput kon worden en een roman-
tische tuin voor geliefden. Er was zelfs een tuin met  en 
grafheuvel in het midden. Op elk dagdeel bloeiden vele 
planten. Typische ochtendplan te n in zachte pasteltinten. 
Middagplan te n in felle kleuren en avondplanten in rustige 
donkere tonen.

Lopend begon Jacqueline nu aan de weg terug. Halfweg 
bleef ze staan op een brug die over de nieuwe snelweg was 
gebouwd en een prachtig uitzicht gaf op de twee grote tuin-
bouwparken met hun uitzonderlijke gebouwen en allerlei 
bezienswaardigheden die door bezieling en expirimenteer-
lust van vele mensen tot stand waren gebracht. De brede 
laan naar de uitgang had nog een verrassing voor haar. Aan 
weerszijden, vlak naast elkaar, stonden op een voetstuk 
grote witte beelden. Allemaal eender. Grieksuit-ziende 
beelden. Aan de linkerkant vrouwenfiguren. Hun hoofden 
bogen iets schuin opzij. Van daaruit keken verlegen een paar 
op. Een lokkertje voor plaisanterie. Een gedrapeerde doek 
van steen werd kuis voor een van de twee blote borsten 
gehouden. Geraffineerd gleed de doek nog net over buik en 
dijbeen verder af tot op de voeten waar de draperie in volle 
omvang neerviel.
Rechts van de weg stonden de mannen in witte steen. Kr 
straalde kracht uit die modellen. Met opgeheven hoofd  n 
robuust lieten zij hun naakte lichaam bewonderen.

Een beeldschone herinnering. Die herinnering zou ze kun-
nen verwezenlijken door een van de beelden te kopen op de 
binnenkort te houden veiling. Maar met de keuze die ze 
moest maken zou ze moeite hebben.
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KORTE BERICHTEN

DIAMANT CENTRAAL 
IN MUS EON DEN HAAG

DE DEPOTS  VAN HET NATIO-
NAAL ARCHIEF GAAN OPEN

WONEN OP DE KAAP EN IN 
BATAVIA: 1602-17 95

JONGE BEELDHOUWERS EN 
VIDEOKUNS TENAARS

S CHITTERENDE FILM IN OMNI-
VERS UM

HOOGHEEMRAADS CHAP

Diamant van ruwe steen tot sieraad is een 
sprankelende tentoonstelling waarin de 
hardste edelsteen die we kennen, diamant, 
het middelpunt vormt. Op een spannende 
manier worden onder andere de fysische 
eigenschappen en toepassingen in het da-
gelijkse leven van dit bijzondere en kost-
bare mineraal belicht. Er wordt duidelijk 
gemaakt hoe echte van valse diamanten 
onderscheiden worden en bovendien 
wordt nader ingegaan op interessante cul-
tuurhistorische aspecten die te maken 
hebben met diamant. De rijk gevulde 
schatkamer bevat diamanten en sieraden 
vanuit de hele wereld. Zo is er een zwarte 
diamant en kan de bezoeker zien uit 
welke diamanten de Willem van Oranje 
broche is samengesteld. Van elk sieraad 
wordt het unieke verhaal verteld.
ledere laatste zondag van de maand kan 
de bezoeker in de Schatkamer tussen 
14.00 en 16.00 uur diamanten sieraden 
door een expert laten beoordelen op echt-
heid.
De tentoonstelling is te zien tot 9 maart 
2003

Het Nationaal Archief in Den Haag be-
waart een unieke collectie kaarten, pren-
ten en foto's over het Nederlandse land-
schap. Om iedereen de kans te geven deze 
historische stukken met eigen ogen te be-
kijken laat het Nationaal Archief de land-
schapscollectie in al haar rijkdom zien. Het 
Nederlandse landschap staat in de maand 
november centraal
De start van het grote landschapspro-
gramma is op 28 november a.s. met een 
symposium aan het Binnenhof en de ope-
ning van een tentoonstelling in het Haags 
Historische Museum. De tentoonstelling 
duurt tot 3 maart 2003

Het Gemeentemuseum beschikt over een 
representatieve collectie koloniale kunst-

nijverheid waarbinnen de in Batavia ver-
vaardigde meubels en het V.O.C.-zilver 
een uitzonderlijke plaats innemen. De ten-
toonstelling wordt georganiseerd ter gele-
genheid van het feit dat in 2002 wordt 
herdacht dat 400 jaar geleden daarvoor de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie 
werd opgericht. Het nieuwe aan deze ex-
positie en de tweetalige publicatie is dat er 
voor het eerst niet alleen aan het Indone-
sische meubel aandacht wordt geschon-
ken maar ook aan de wooncultuur op de 
Kaap. Het project is het resultaat van een 
samenwerking tussen het Gemeentemu-
seum en musea te Kaapstad. De 
tentoonstelling loopt van 5 oktober 2002 
tot 9 februari 2003

KONINKLIJKE SUBSIDIE VOOR 
VRIJE SCHILDERKUNST

Jaarlijks wordt door Hare Majesteit de Ko-
ningin der Nederlanden de Koninklijke 
Subsidie voor Vrije Schilderkunst uitge-
reikt. Deze aanmoedigingsprijs, die meer 
dan honderd jaar geleden door Koning 
Willem III werd ingesteld, is bedoeld om 
talent op het gebied van de schilderkunst 
te stimuleren.
Koningin Emma, Koningin Juliana en Ko-
ningin Beatrix hebben deze traditie tot op 
de dag van vandaag voortgezet. Omdat 
het Koninklijke Paleis te Amsterdam wordt 
gerestaureerd vindt de uitreiking en te ten-
toonstelling plaats in het Gemeentemu-
seum in Den Haag.
De tentoonstelling loopt van 4 oktober 
t/m 24 november.

In het Museum Beelden aan Zee wordt op 
5 oktober de eerste tentoonstelling geo-
pend uit een reeks van drie die het mu-
seum de komende jaren organiseert. In 
deze tentoonstelling komen jonge beeld-
houwers en videokunstenaars aan bod. 
Elke tentoonstelling zal vergezeld worden 
door een tweetalige catalogus. De reeks 
tentoonstellingen heeft de titel gekregen 
ANIMO. Er is werk te zien van Alquin 
(Frankrijk): monumentale houten beelden 
met een sterk religieuze inslag; Carlos 
Arias (Chili): beeldhouwkunst in textiel. 
Alle getoonde video's onderzoeken de 
condition humaïne van onze tijd. Elke vi-

deokunstenaar of kunstenaarsduo krijgt 
ruim een maand om werk te tonen in de 
videostudio.

Vierhonderd kilometer boven de aarde 
speelt zich een fantastisch avontuur af. Zo 
nu en dan verschijnen er berichten in de 
pers over het International Space Station. 
Maar die geven nauwelijks een indruk van 
het gigantische karwei dat daar wordt ge-
klaard. Je zou het met eigen ogen moeten 
aanschouwen. Wie geen 20 miljoen euro 
op zak heeft om een kaartje te kopen en 
ter plekke te gaan kijken, krijgt toch een 
aardige indruk als hij de nieuwe IMAX-film 
SPACE STATION gaat zien. Die draait 
vanaf 4 oktober in het Haagsche 
Omniversum

Het Hoogheemraadschap van Delfland 
houdt voor ingezetenen van zijn afdeling 
Haagland dit jaar de informatiebijeen-
komst op dinsdag 12 november 2002 in 
de ontmoetingsruimte van de AWZI Hou-
trust, Houtrustweg 120 in Den Haag. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Het programma omvat onder meer de vol-
gende onderwerpen:
• Voortgangsrapportage ABCDelfland -
de term ABCDelfland staat voor Afvoer-
BergingsCapaciteit - de uitvoering van dit
project zal ertoe leiden dat het risico van
wateroverlast tot een minimum wordt be
perkt; er zal een presentatie worden ver
zorgd met betrekking tot de reeds gereali
seerde maatregelen en de maatregelen die
in ontwikkeling zijn
• Voorts zal een presentatie worden ge
geven omtrent uitvoering van projecten in
het kader van werken aan waterkwaliteit;
de meeste van deze projecten worden in
samenwerking of in samenspraak met ge
meenten uitgevoerd
• Toelichting op de begroting voor 2003
van het hoogheemraadschap.

Daarnaast bestaat er ruime gelegenheid 
vragen te stellen over de genoemde als-
mede andere onderwerpen.

De AWZi is te bereiken met buslijn 23.
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JONATHAN DE ZEEMEEUW PEST BUURTBEWONERS

Ledeboer

PIANOLESSEN

S COUTING S t Joris g roep 5, BRUGSESTRAAT 49

De SPEELTUIN KAATJE MOS SEL 

ALZHEIMERCAFÉ

PART-TIME SECRETARY

voor bedraagt € 9- voor maximaal 35 
Niet bestemd voor commerciële doeleinden. 

en opgave tekst in de wijkwinkel.

Gazetjes inleveren voor 22 2002 
in de 22a

Kent u het boekje 'Jonathan, de zee-
meeuw' van Bach?
Dit gaat over een heel bijzondere zee
meeuw die de mensen allerlei dingen leert
over het leven. Als u dit boek heeft gele
zen houdt u van de meeuwen, maar in het
Belgisch Park heeft Jonathan, de meeuw,
niet zo'n goede reputatie. Jonathan pest
de mensen en hij doet dit niet alleen. Hij
heeft vele vrienden verteld over de prach
tige bomen en de aardige mensen in het
Belgisch Park. De bomen zijn hoog en daar
hebben ze een mooi uitzicht en de mensen
strooien extra brood voor de meeuwen en
dat bevalt de meeuwen bijzonder goed. Er
zijn zelfs mensen die brood met paté aan
de meeuwen voeren. Haute cuisine voor
de meeuwen!
Maar....... niet iedereen vindt de aanwe-

zigheid van Jonathan en zijn vrienden 
leuk. De mussen, roodborstjes en andere 
kleine vogels durven niet meer in het Bel-
gisch Park te komen. De meeuwen poe-
pen veel en de uitwerpselen beschadigen 
het lak van de auto's. Ze maken ook veel 
lawaai, zelfs 's nachts. Er zijn mensen die 
hun balkon bijna niet meer op durven om-
dat de meeuwen hen aanvallen. De over-
last van Jonathan en zijn vrienden is groot. 
Er zijn nu ideeën om de meeuwen uit de 
buurt te verdrijven. Dit wil men op een zo 
natuurlijk mogelijke manier doen. In maart 
2003 gaat er iemand de nesten verwijde-
ren om vermeerdering van de meeuwen te 
voorkomen. Men heeft het over het span-
nen van folie op de daken en men kijkt 
naar de actie die men ooit ondernam bij de 
over ast van meeuwen in het van Stoik-

park, waar men valken uitzette. Valken zijn 
een natuurlijke vijand voor de meeuwen 
en de meeuwen zijn verdreven. Een heel 
simpele manier is natuurlijk om de meeu-
wen niet meer te voederen. Een oproep 
dus aan u allen. Voederde meeuwen niet. 
Ze hebben genoeg voedsel, dus het is niet 
nodig.
Indien u overlast van meeuwen wilt mel-
den, kunt u dit doen bij telefoon 070-
3550338. Zo kan de buurt inzicht krijgen 
in de overlast en kan men op een natuur-
lijke manier eraan werken om de meeu-
wen terug te dringen naar zee, waar ze 
horen. Daar is genoeg vis die ze kunnen 
vangen en ook een stukje vis is voor Jo-
nathan en zijn vrienden 'haute cuisine'ge-
noeg.

Judice 

Dhr. R.A. Rakier; dipl. Kon. Conservatorium. Harstenhoekweg 135. 
Voor alle leeftijden zowel voor beginners als vergevorderden. 
Inlichtingen: 354 02 94

WERELDWINKEL SCHEVENINGEN, STEVINSTRAAT 149 Voor een 
uitgebreide collectie (h)eerlijke geschenken en levensmiddelen uit 
ontwikkelingslanden kunt u terecht in onze winkel. Leuk voor 
cadeau of kerstpakket. Tel. 070 3060851; fax 070 3226994.

Elke zaterdag voor jongens en meisjes van 5 172 tot 17     . Kom ook 
eens kijken! Inlichtingen : 354 24 44 of (355 63 42 op zaterdag)

aan de Harstenhoekstraat achter de 
Poort, voor kinderen van 4 tot 10 jaar is van maandag tot en met za-
terdag open van 9 uur tot zonsondergang.

ledere tweede dinsdag van de maand vindt het Alzheimer Café 
plaats in Grand-café La Fourchette in het Haagse stadhuis aan hè 
Spui. Het café is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis, de 
drankjes zijn voor eigen rekening.

Wanted: someone who can use the computer to type in Eglish the 
occasional letters or reports from the hand-written English text. Usual 
Rates. Tel. 355 3526 (Nieuwe Parklaan)

De prijs Gazetjes woorden. 

Betaling 

Nieuwe november 
wijkwinkel. Centsestraat 

vervolg van pagina 13
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Otje straalde. Kwiek liep hij voorop, rich-
ting zijn zo verlangde koffiehuis. Hij zocht 
een leuke plek onder een grote parasol en 
zeeg neer. Oma volgde volledig uitgeput 
zijn voorbeeld. 'JahèGrootma, wat je van 
ver haalt, is lekker zei u toch?' 
Toen de ober langs kwam om de bestelling

op te nemen, vroeg de oude dame om een 
koel glas limonade 'voor meneer' en voor 
zichzelf bestelde zij een tomatensap met 
alles erop en eraan. 'Wil je er nog wat bij 
hebben?' vroeg zij. De kleine jongen glom 
van plezier. Hij verkneuterde zich dat zijn 
lievelingswens van deze dag uitkwam.

'Graag Oma, twee kroketten.' Het water 
liep hem in de mond, vandaar dat hij met 
enige consumptie sprak: 'Ééntje met mayo 
en de andere met mosterd!' Grootma 
pakte haar schone zakdoek en wreef de 
spettertjes netjes van tafel.

DanielsTina 



SERVICE

HUURSUBSIDIE

fys io therapie  P. Dijkhuizen

kinderfys io therapie

lo gopedie

oe fentherapie  Cesar

dië tiek

TANDARTSEN

CHIROPEDIST / PODOKINES IO-
LOOG 

HAAG 

STADSDEELKANTOOR. 

Scheveningseweg 303, 2584 M, 
tel. 353.5600 

Servicepunt Stadsbeheer 
tel. 353.5650

Met vragen over huursubsidie kunt 

u terecht tijdens telef. spreekuur, 
werkdgn 9.00 tot 11.00 uur. Afde-

ling huursubsidie tel. 3105700

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK 

WERK SCHEVENINGEN 
Tel.4162039 

Nieuwe aanvragen: 
Thuishulp tel, 342,6600; 

Kruiswerk tel. 351.2500; 
(buiten kantoortijd 342.9500). 

Afdeling Alarmering tel. 342.612.

OUDERENWERK SCHEVENINGEN

Alg. info 3500694.

Het Kalhuis, Tel. 3069900

OUDERENADVISEURS SCHEV.
Informatie en advies voor 55+ 

over wonen, zorg en welzijn. Tel. 
3500694 werkdgn 9.00-16.00 u.

CIPO; CENTRAAL INFORMATIE-
PUNT OUDEREN Atrium Stadhuis, 

Spui 70, Te!. 3643818 
www.cipo.org , actuele info voor 

ouderen en mantelzorgers.

CENTRAAL MELDPUNT 

TIJDELIJKE VERZORGING 

Oldeslo, tel. 3521041.

INFORMATIE EN 

DOCUMENTATIE CENTRUM 

VOOR GEHANDICAPTEN
Zichtenburglaan 26, Den Haag. 

Voor alle vragen rondom handi
cap (lichamelijk of geestelijk) of 

chronische ziekte, over bijvoor-
beeld organisaties, voorzieningen, 

hulpmiddelen, regels en wetten.

DIENSTENWINKEL

Werkzaamheden in en om het 

huis Tel. 3833981.

BUURTCENTRUM HARSTEN-

HOEK Activiteiten vr jong en oud, 
Harstenhoekstr29b, 

tel. 3588881

WIJKBUS SCHEVENINGEN

WARME MAALTIJDEN

in de Wijkwinkel Gentsestraat, 

tel. 354.1081; in de verzorgingste-
huizen Deo Cratias tel. 350.3031

en Oldeslo tel. 3521041

'T GILDE DEN HAAG iedere dins

dag en donderdag om 10.30 en 
13.30 uur wandelingen door Den 

Haag. Inl. en aanmelding tel. 
3561281 tussen 10.00 en 12.00 u.

VOEDING EN DIEET

Dr. Jan den Besten, Van Lennep-

CARE FORWOMEN Praktijk voor 

vrouwen met overgangsklachten, 

Ted Binnendijk, Leuvensestraat 88 

tel. 3319999

KINDER-EN JONGEREN 

TELEFOON
06-0432 van 14.00 tot 20.00 uur

INFORMATIELIJN HARTSTICH-

TING Tel. 0800 300 O 300

SOS HULP Tel. 3454500

DOKTERSINLICHTINGEN-

TELEFOON Tel. 3455300

DOKTERSNACHTDIENST 

Tel. 3469669

TANDARTSENDIENST
(alleen spoedgevallen avond- en

weekend) tel. 3110305

DIENSTDOENDE APOTHEKEN 

informatie, tel. 3451000

DUIN APOTHEEK 

mevr. T. Vlietstra 
Stevinstraat 203, tel 3551866

ARTSEN

E. von Asmuth en J. Korte 
(regulier en/of antroposofisch) 

Stevinstraat 240, tel. 3507882

dhr. H.C. Baak

Stevinstraat 66, tel. 3555000

Mevr. C. Heitkamp - v.d. Dungen 
Mevr. P. van den Berg

(regulier en/of antroposofisch) 
Gentsestraat 111, tel. 3522250

RJ.D.de Groot, 
Kapelweg 2, tel. 3554119

W. Li beton,

Badhuisweg 12a, tel. 3556564

FYSIOTHERAPEUTEN 

Algem. Praktijk Scheveningen e.o. 
R.R. Jagdewsing, A.l. Jagdewsing 

en N.S. Jagdewsing 
Stevinstraat 190, tel. 3559834

Praktijk voor manuele en fysio-
therapie 'BELGISCH PARK' 

E.J. Takens, G.M. Schmidt, 
J.L, de Visser. 

Stevinstraat 142, tel. 3540681

Praktijk voor fysiotherapie en 
psychosomatische therapie 

Juliette Defoer,

Wouter de Boer, Roei Verbeek 

Leuvensestraat 24, tel. 3541002

A.M. Besijn en l. Rem,

Nieuwe Parklaan 85, tel. 3524628

Praktijk voor fysiotherapie en ma-

nuele therapie; Van Grol, Verbaan 
Van Dorpstraat 30, tel. 355 77 70

CHIROPRACTIE PRAKTIJ K/ 

FYSIOTHERAPIE

E.J.F. Stegernan D.C.
Zwolsestraat 197, tel. 3502638

CHIROPRACTIE RUGCENTRUM

C. van Beest D,C. 

E. van Leeuwen D.C. 

Cev. Deynootweg 538,
tel. 3543288, lid N.C.A. (Neder

landse Chiropractoren Associatie)

MENSENDIECK Oefentherapeut 

LM. de Boone 
Hasseltsestraat 5, tel. 3061262

ORTHOPEDAGOOG 
Marianne de Ruiter-Gerrits 

Berkenbosch Blokstraat 35, 
tel 3520340

PSYCHOLOOG

Rita Balla, Berkenbosch Blokstr. 35, 
tel 3520340

Drs. Joost van der Waerden, NIP 

Gevers Deynootweg 137, 

tel. 3559435

GEZONDHEIDSCENTRUM

SCHEVENINGEN Haringkade 2 
centraal tel.nr. 3509268 

huisarts A.A. van der Vaart 
355 3275, (zie verder volg. kolom)

,

M.C. Pronk 352 0550

C.A.M. v. d. Berg, T.J. Room,

M.E. Siegmund 352 0550,
 J.N. de Jonge,

M. de Muinckkeizer 355 5154,

P. Gerding 350 2190,

L. van Binsbergen, 415 3469

PSYCHOLOOG -PSYCHOTHERA-

PEUT, Steph Breukel, BIG-register 

Stevinstraat308, tel. 3552078

G.B.v.d.Berkhof, 

Luiksestraat 24, tel. 3551767

P.R.J.M. Berssenbrugge

Renbaanstraat 73-75, 
tel. 3558164

P.P.L.Crefcoeur en

P.M, Crefcoeur - v.d. Bussche

Luiksestraat 15, tel. 3543057

Mw. M. de Korte, tel. 3524955 Mw. 

E.C. Hildernisse, tel 3588383 
Stevinstraat178

Mw H.EAKamminga-Bredero

Nieuwe Parklaan 7, tel. 3555631

J. Kool
Badhuiskade 7, tel. 3558171

J.H.B. Verbeek

Stevinstraat 191, tel. 3556455

M. van Dijk-Kri jger 
Gentsestraat 93, tel. 3553063

PODOKINESIOLOOC/KINDER-
PODOLOOGR.M.v.d.Steen, 
A. Mendéz, aciipuncturist en Tui-

natherapeut, lid N.V. Acupunctuur 
Deventersestraat 50, tel. 3540811

PEDICURE/VOETVERZORGING 
M.H.G. de G raaf-Koppel man, 

Stevinstraat 298, tel. 3585438

DIERENARTS

RA. Knaake, LM. de Maesschalck
Namensestraat/hoek Stevinstraat, 

tel. 3555531

DIERENAMBULANCE DEN 

Tel. 3282828,De Wijs tel. 3660909
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WIJKWIJZER
Dagelijks bestuur Wijkvereniging Belgis ch Park, West-
broekpark en Scheveningen-Noord en Bewonersvereniging 
Noordelijk Scheveningen,

Wijkwinke l / Se cretariaatsadre s

Bure nhulp 

VAS TE AKTIVITEITEN WIJKWINKEL

Maandag
9.00 -15.00      s e cre tariaat ge ope nd

Dins dag
9.00 -15.00 se cre tariaat geopend

Woens dag

Donderdag
9.00 -15 .00 se cre tariaat geopend

Vrijdag

BABYSITTERS
geb.jaar

arab.

Burenhulp 

OVERZICHT WIJKAGENTEN BUREAU PARKLAAN:

Verzorgingsgebied Zeefront / Boulevard:

Verzorgingsgebied Scheveningen Dorp / Van Stolkpark:

Verzorgingsgebied Belgisch Park / Duttendel:

Verzorgingsgebied Ren baan 
kwartier / Wittebrug:

Tele foonnummer: 070-3103052/3103056

Voorzitter drs. A. Rosendahl Huber

Secretaris drs. M. Kaastra-Prakke
Penningmeester ir. P.P.M, van der Zalm
Werkgroep Groen Voorzitter, ir, P.P.M, van der Zalm
WerkgroepVerkeer Voorzitter, J.J. van Leeuwen
Werkgroep Evenementen Voorzitter, ir. F. de Fouw

Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen, tel./fax 354 1  81 
E-maii: bestüür@b.ns.myweb.nl , internet: www.bns.myweb.nl 
Giro Wijkwinkel 6257688. Giro Wijkvereniging 544261

rnw A. Postma, tet. 354 12 59

9.15 -  9.45 trombosedienst
10,00 -12.00 inloop koffieochtend
12.15 warme maaltijd voor senioren & alleenst.

10.00 - 12.00 inioop koffie-ochtend
12.15 warme maaltijd voor senioren & aïleenst.

naam telefoon
Sebastiaan Breukel '88 355 20 78 e.
Bart Nieuwstraten '87 3514772e.
Brigitte Keijzer :87 3585011  e.
Lisanne Hoogerwerf '87 3541337 e.
NaïmaAdeoti '87 06-19322133 f.
Marije Bybau L86 3 2 8 1 7 7 4 e .
Annemarie Kats '86 338 7770 e.f.s. x.
Suzanne Meijer '86 3541564 e.
Loekie Blaisse '86 338 9261  e.
Marijn Blaisse '85 338 9261  e.
Dorothé Vogelesang '85 3554164 e. d.f.
Myrthe v.d. Werf '85 352203 9e.
Suzanne te Lindert '86 3545149 x
Barbara Koppelman '84 3554357 e. d.
Floortje Vigeveno '84 355 7537 e.
Anouk Keijzer '84 3585011   e.
Suzanne Meevers Scholte '84 355 0809 e. x.
Sascha Hoogerwerf '83 3541 337 e, f.
Eveline Vogelesang '83 3554164e.
Shelly Linssen '83 351 4505 e.f.
Patrick van Wijnen '83 3061812e.
Ralph Broekhoff '82 358 4443 e. +
Nadine Bouwma '81 355 3924 e.d. +
Sascha Broekmans '81 354 4373 e
Kimde Jong '81 3549202 e.
ErikaSlot  " '80 3501962 e.z.
Vyron Verkijk '80 3553944
Kina Broekmans '80 3544373 e. +
WiilemSiebel 3550381   e, +
Karin Gris '78 3558138
Zenobie Verkijk 78 355 3944 e.
Jenny Pronk 76 3551955 e.d.f
Paulien El Hajj 74 351 4505 e.f. 

e : ook engelstalig - english spoken f: ook franstalig - parle francais
d : ook duitstalig - sprichl deutsch z :ook Zweedstalig
s : ook Spaanstalig - hablar espanol
x : alleen in hei weekend + : niet in het weekend

WITTEBRUG/DUTTENDEL
Voorzitter (tel. 355 11 34) Mr D. Caminada
Secretaris (tel. 355 06 92) ir T. Ritzema
Penningmeester (tel. 352 26 43)   mr C.S. Baas

N. Boots: tel: 352 08 50

RENBAANKWARTIER
Renbaanstraat 87, tel. 354 75 72
Voorzitter: Mevr. H. Mulder - de Jong

Secretaris: Th. Heemskerk

Penningmeester: Mevr. J. van Waart - Niekamp
Werkgroep verkeer: Mevr. H. Mulder

Werkgroep Kanaalpark: Mevr. A. van Baaren

NIEUWE

Wijkagenf Karel Walther 
Wijksurveillant Patrick Bergs

Wijkagent Mario de Zeeuw

Wijkagent Leen van der Heiden 
Wijkagent Willem de Bruin

Wijksurveillant 
Anita Clemenkowff

06-55 99 18 08


