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REDACTIONEEL

GazetScheveningen-Bad

Het gaat goed in de wijk!

Elk jaar op 30 april organiseert de Wijkvereniging samen met de scoutinggroep
Sint Joris, het jaarlijkse Oranjefeest op het Belgische Plein. Al meer dan 25 jaar
lang! Dit jaar was er dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Daarom vroe-
gen wij om uw hulp in het vorige nummer van de Scheveningen – Bad Gazet. En
met succes: tien nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld! Sommige mensen
komen ons helpen bij het Oranjefeest op 30 april op het Belgische Plein. Andere
mensen hebben aangeboden om op een andere manier iets te doen voor de wijk:
in de redactie van dit blad, als lid van een commissie, of door een nieuwe com-
missie op te richten. Het gaat goed in de wijk! 

Van de jarige Hotelschool kregen wij een mooi cadeau. Studenten van de Ho-
telschool gaan ons helpen met een “lezersonderzoek”. Bent u tevreden over de
Scheveningen – Bad Gazet? Of moet alles anders? De komende weken trekken
studenten van de Hotelschool de wijk in om uw mening te vragen. U mag het
zeggen!

In de statuten van bijna elke vereniging staat dat eenmaal per jaar een Algemene
Leden Vergadering moet worden gehouden. De jaarlijkse Algemene Leden Ver-
gadering van de Wijkvereniging wordt gehouden op donderdagavond 22 april
van 20.00 tot 21.00 uur. Na afloop is er koffie. Kom gezellig napraten en kennis-
maken met wijkbewoners en bestuursleden!

Lest best: op 30 april vieren wij samen met de scoutinggroep Sint Joris het tradi-
tionele Oranjefeest op het Belgische Plein. Graag tot ziens op vrijdag 30 april!

Axel Rosendahl Huber

REDACTIONEEL

EVEN VOORSTELLEN!

Op verzoek van de redactie van de Scheveningen-Bad Gazet willen wij ons graag even
aan u voorstellen.
Wij zijn studenten aan de Hotelschool Den Haag en gaan voor onze studie een onder-
zoek verrichten naar de wensen van de lezers van de Bad Gazet. 
Met onze conclusies en adviezen zal de redactie vervolgens aan de slag gaan om dit
wijkblad nog aantrekkelijker voor u te maken!  
Binnenkort komen wij wellicht ook bij u langs. 
Wij hopen dat u mee wilt werken aan ons onderzoek.
Met vriendelijke groet,

HOTELSCHOOL DEN HAAG STUDENTEN:

Jorine Heuting, Corinne Jongh, 
Dieuwertje Koolhaas, 

Marie Claire Plasschaert en Rinske Schaap



BEWONERSVERENIGING 
NOORDELIJK SCHEVENINGEN
JAARVERSLAG 2003

Het werkgebied van de Bewonersvereni-
ging is in 2003 uitgebreid met een deel van
het Renbaankwartier. De grens van de wijk
loopt nu langs de Scheveningsche Slag, de
Rotterdamsestraat, de Neptunusstraat en
de Haringkade. Dit betekent dat een groei
met ongeveer 1000 voordeuren.

Wijkwinkel
De Wijkwinkel is veelvuldig gebruikt voor
wijkactiviteiten, vergaderingen van bestuur
en commissies en voor informatieavonden
over gemeentelijke projecten. De nieuw-
jaarsborrel voor bewoners en relaties en de
Algemene Ledenvergadering op 15 mei zijn
daar gehouden. 

Scheveningen-Bad Gazet 
Het wijkblad de Scheveningen-Bad Gazet is
in 2003 zes maal verschenen. De oplage
was ruim 8500 stuks. Het werkgebied om-
vat ook Duttendel/Wittebrug. In het ver-
slagjaar is hard gewerkt aan een nieuw re-
dactiestatuut, dat procedures en verant-
woordelijkheden nauwkeuriger vastlegt.
Het blad wordt goed gelezen, want de be-
woners klagen snel wanneer de bezorging
in gebreke blijft. 

Externe contacten
De voorzitter vertegenwoordigde de BNS in
gemeentelijke overlegorganen, zoals de
GSBO (Gezamenlijke Scheveningse Bewo-
ners Organisaties) en de Haagse Koepel/Fe-
deratie van wijk- en bewonersverenigingen.
Het dagelijks bestuur onderhield contact
met het Stadsdeelkantoor, de wijkagent, de
Stichting Welzijn, ondernemers en politici.

Administratieve ondersteuning
Op het secretariaat is een nieuwe archiefin-
deling ontworpen. De herschikking is nog in
volle gang. Het secretariaat ondersteunt
ook sociale activiteiten in de Wijkwinkel. 
Door de aanwezigheid van een secretaresse
is de toegankelijkheid tot bestuur en wijkac-
tiviteiten sterk vergroot. Zij fungeert als
vraagbaak en gastvrouw voor de wijkbe-
woners. In 2003 is dit werk verricht door
Eunice Pijl-van Zomeren (2 dagen per
week) en Marit Berssenbrugge (1 middag
per week).

Samenstelling bestuur 
Op 31 december 2003 zag het bestuur er
als volgt uit:
Axel Rosendahl Huber, voorzitter; mw.
Mart Kaastra-Prakke, secretaris; Phil van
der Zalm, penningmeester, voorzitter com-
missie Groen: Bert Hubert, lid, voorzitter
commissie Kuststrook: Hans van Leeuwen,
lid, voorzitter commissie Verkeer; Dick Le-
ijnse, lid, voorzitter commisie Evenementen
en Wateroverlast

Het bestuur heeft in het verslagjaar tien
maal vergaderd. Het dagelijks bestuur
kwam, met uitzondering van de vakantie-
periodes, wekelijks bijeen.   

Mart Kaastra-Prakke, secretaris

COMMISSIE 
VERKEER EN VERVOER

De Commissie Verkeer en Vervoer heeft als
doel het bestuur van de bewonersvereni-
ging te adviseren op het terrein van verkeer
en vervoer. 

Een greep uit de zaken, die in het verslag-
jaar aan de orde zijn gekomen:

Enquête parkeerregeling 
Het betaald parkeren heeft zich uitgebreid
over heel Scheveningen-Bad. De verschil-
lende regelingen zijn in 2002 geünifor-
meerd. De ervaringen hiermee van bewo-
ners zijn begin 2004 door de gemeente
geïnventariseerd. Bij het opstellen van de
vragen is de bewonersvereniging nauw be-
trokken geweest. De uitslag wordt in het
voorjaar van 2004 bekend gemaakt.

Kruising Nieuwe Duinweg/Nieuwe Park-
laan
Bewoners zijn in mei 2001 een actie begon-
nen voor het plaatsen van verkeerslichten.
De bewonersvereniging heeft naar aanlei-
ding van deze actie de onveiligheid van de
kruising onder de aandacht van de ge-
meente gebracht. De gemeente heeft naar
aanleiding daarvan opdracht gegeven voor
de aanleg van een vluchtstrook. 

Kruising Cremerweg/
Nieuwe Parklaan/Badhuisweg
Door de verkeersdrempels op de Badhuis-

weg tussen Cremerweg en Pompstations-
weg wordt dit stuk weg door automobilis-
ten gemeden. Daardoor worden op dit
kruispunt door het verkeer veel afslaande
bewegingen gemaakt, waardoor voor weg-
gebruikers een onoverzichtelijk situatie is
ontstaan. In februari is besloten twee brede
vluchtheuvels aan te leggen.

Verkeerslicht Duinstraat, Scheveningse-
weg, Prins Willemstraat.
De Bewonersvereniging Noordelijk Scheve-
ningen heeft samen met de bewonersorga-
nisaties van Dorp en Haven geklaagd over
de werking van het verkeerslicht op deze
kruising. Het rechtsafverkeer van de Prins
Willemstraat kreeg gelijk met de zebra van
de Duinstraat groenlicht. Dit zorgde voor
veel stagnatie en gevaar. Na een gesprek
met de wethouder zal dit worden aange-
past. Het rechtsafverkeer krijgt een apart
groen licht. Uitvoering van de plannen is
eind 2004 begin 2005. 

Leden Commissie 
De leden van de commissie zijn: mw. W.
Bax-Frank, H. van Leeuwen,  A. Lorenzo, E.
Toorens, mw. C. in ’t Veld en I. Vossers. Af-
getreden is de heer F. de Fouw. Nieuw lid is
L. Hofman. De commissie wordt onder-
steund door wijkagent L. van der Heiden. In
het verslagjaar is de commissie zes keer bij-
een gekomen.

Hans van Leeuwen, voorzitter

COMMISSIE EVENEMENTEN

Boulevard
De grote evenementen op het strand en
aan de boulevard hebben in 2003 geen
aanleiding gegeven tot klachten van om-
wonenden. Dit heeft mede te maken met
de strikte naleving van de geluidsnormen,
die door de gemeente aan de organisatoren
wordt opgelegd.

Westbroekpark
De grote evenementen in het Westbroek-
park (Parade en Concours Hippique) zijn di-
verse malen in ons overleg met de ge-
meente aan de orde geweest. Aspecten als
beperking van de geluids- en parkeerover-
last worden vooraf  besproken en achteraf
geëvalueerd. 
De gemeente heeft er tijdens die besprekin-
gen blijk van gegeven met de belangen van
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omwonenden serieus rekening te willen
houden. 
Punt van zorg blijft de schade aan de gras-
mat (Zie Commissie Groen). 

Leden Commissie 
In mei 2003 heeft de heer Frank de Fouw
de Commissie Evenementen verlaten. Hij
heeft daarin zitting gehad vanaf de oprich-
ting, de laatste jaren als voorzitter. De heer
de Fouw heeft in de commissie baanbre-
kend werk verricht, met name op het terrein
van het bestrijden van geluidshinder. Bij zijn
afscheid heeft het bestuur hem terecht veel
lof toegezwaaid.

De samenstelling van de commissie is thans
als volgt:
D. Leijnse, H. Fossen, Th. Heemskerk en 
P. van der Zalm.

Dick Leijnse, voorzitter

COMMISSIE GROEN

Redelijk groenjaar 
Het jaar 2003 kan een redelijk goed groen-
jaar worden genoemd. De herplant van
straatbomen verloopt goed en het plant-
soen op het Harstenhoekplein is voorzien
van nieuwe aanplant, bestaande uit gele ro-
zen. Ook zijn maatregelen genomen om
verwoesting van het jonge groen door lo-
slopende honden en katten te voorkomen.
Doelstelling is er een prettig en groen plein
van te maken. 

De afvalcontainers op het plein zijn eindelijk
ondergronds geplaatst, waardoor het trot-
toir enorm is opgeknapt. Verder zijn diverse
perken in de wijk van nieuwe struiken voor-
zien. 

Groenbakken
De groenbakken in de winkelstraten verke-
ren merendeels in een verwaarloosde toe-
stand. De Commissie Groen zal met de win-
keliers overleggen met het doel de bloem-
bakken in 2004 weer een verzorgd aanzien
te geven. 

Westbroekpark
Het oneigenlijk gebruik van het Rosarium
en het Westbroekpark is in 2003 toegeno-
men. Door Parade en Concours Hippique
werd het grasveld ernstig toegetakeld. De
gemeente heeft in het verslagjaar maatre-

gelen genomen om de kwaliteit van de
grasmat te verhogen tot ”sportveldniveau”
in de verwachting dat dat tot een sneller
herstel zou leiden. Het is onduidelijk of dat
heeft geholpen. Het herstel van de grasmat
na het concours hippique vergde nog vele
weken. In die periode mocht het getroffen
gedeelte niet door het publiek worden be-
treden. 

De commissie ziet dit groengebied als een
natuurlijke buffer tussen massale evene-
menten aan de kuststrook en de binnen-
stad. 

Andere werkzaamheden in het jaar 2003
• Zoeken naar vergroeningsmogelijkhe-

den van groenarme straten.
• Voorlichting aan de wijkbewoners over

werkzaamheden in het groen.
• Deelname aan de werkgroep Grote

(Scheveningse) Groengebieden.

Leden Commissie
De Commissie bestond in het verslagjaar uit
de dames Chris van Straalen, Willy Bax,
Wilma van der Werf en de heren Phil van
der Zalm, Albert Smit, Peter Henkens en
Chris Bakker.
In de Commissie participeerde groenbe-
heerder Fanja Lingen van het stadsdeel
Scheveningen.

Phil van der Zalm, voorzitter 

WIJKVERENIGING 
BELGISCH PARK

De Wijkvereniging Belgisch Park, West-
broekpark en Scheveningen-Noord telt 800
betalende leden en houdt zich voornamelijk
bezig met het organiseren van sociale en re-
creatieve activiteiten voor wijkbewoners.
Door wervingsacties zijn in het verslagjaar
110 nieuwe leden toegetreden. 

Een greep uit de activiteiten in 2003:

Maaltijden en koffie-inloop
De belangstelling voor de warme maaltij-
den loopt terug. Het is daarom mogelijk,
dat de maaltijdvoorziening zal worden
beëindigd. De koffieochtenden trekken wel
nieuwe bezoekers. Overwogen wordt een
derde koffieochtend in te stellen. 
Voor trouwe gasten is in het verslagjaar een
succesvolle Kerstlunch georganiseerd. 

Recreatieve activiteiten
De samenwerking met de Stichting Welzijn
is aan het eind van het verslagjaar beëin-
digd. De Wijkvereniging heeft een deel van
de activiteiten van de stichting overgeno-
men, waardoor cursussen bridge en Oriën-
taalse dansavonden zijn georganiseerd
evenals het opzetten van een leeskring.
Ook de taalcursussen zijn in eigen beheer
voortgezet. 

In november is in de Wijkwinkel een ten-
toonstelling gehouden van luchtfoto’s van
gedeelten van Scheveningen, gemaakt
door de fotografe  Ingrid van Biljouw. Deze
expositie trok veel bezoekers.

Oranjefeest
Het feest op 30 april op het Belgische Plein
was voorbereid door onze vrijwilligers An-
gelique Knoester en Sabine van Pesch sa-
men met de Scoutinggroep St.Joris. Veel
buurtbewoners bleken bereid de hand uit
de mouwen uit te steken om broodjes te
smeren, kramen te bemannen en ook nog
te helpen met opruimen. Bij deze organisa-
tie is de financiële steun van een aantal on-
dernemers uit de wijk onmisbaar. 

Speeltuin
De speeltuin leidt een kwijnend bestaan.
Het bestuur van de Wijkvereniging heeft in
gesprekken met betrokkenen getracht vast
te stellen wat de oorzaken hiervan zijn. Ge-
zamenlijk wordt nu naar een oplossing ge-
zocht. 

Bestuur
Sinds de oprichting van de Bewonersvereni-
ging Noordelijk Scheveningen is de samen-
stelling van het bestuur van de Wijkvereni-
ging gelijk aan die van de Bewonersvereni-
ging. Het bestuur heeft tien maal
vergaderd.

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers dat zich meldt voor
het organiseren van activiteiten in de wijk
neemt af. Jongeren en werkenden zijn druk
met andere zaken dan het versterken van
de sociale cohesie in de wijk. Daarom waar-
deert het bestuur de inzet van degenen die
dat wel doen. 

Mart Kaastra-Prakke, secretaris
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Net als vorig jaar heeft de gemeente 
Den Haag een overzicht gemaakt van alle
‘grote evenementen’ in 2004. Het gaat 
vergezeld van een evaluatie van grote evene-
menten in 2003.

Op het overzicht staan alle grote evene-
menten (meer dan 25.000 deelnemers), die
zijn aangevraagd door de organisatoren. Zij
kunnen daar geen rechten aan ontlenen,
want er moet nog een vergunning worden
aangevraagd en daarop volgt nog nader
overleg over de inrichting en een beoorde-
ling van het grote evenement. Een en ander
kan dus nog leiden tot afwijzing. In het
overzicht voor 2004 staan onder meer ge-
noemd De Parade, 2 t/m 4 juli 2004 en het
Concours Hippique, 3 t/m 5 september
2004, beiden weer in het Westbroekpark.

Het overzicht en de evaluatie zijn behan-
deld in de raadscommissie Veiligheid, Be-
stuur en Leefomgeving op woensdag, 11
februari 2004. In de aanbeveling staat over
de genoemde evenementen: ”Bij het Con-
cours Hippique en de Parade blijft herstel

van de grasmat aandacht vragen.” Tot slot
wordt voor het hele overzicht voorgesteld
van een en ander kennis te nemen.
Voor de behandeling van dit agendapunt is
door de heer Ritzema namens de Wijkver-
eniging Duttendel en Wittebrug en de Be-
wonersvereniging Noordelijk Scheveningen
de volgende tekst uitgesproken:

”Geachte raadsleden,
Het gaat om het houden van twee grote
evenementen in het Westbroekpark:
De Parade en het Concours Hippique.
Daartegen heb ik u vorig jaar namens de
Bewonersvereniging Noordelijk Schevenin-
gen en de Wijkvereniging Duttendel en
Wittenbrug bezwaren kenbaar gemaakt.
Dat was bij de behandeling van de Evalu-
atie Grote evenementen 2002 en het Over-
zicht grote evenementen 2003 op 15 janu-
ari 2003. 
De kern van het betoog was toen:

● Dat als gevolg van de eerdergenoemde
grote evenementen de speelwei van het
Westbroekpark gedurende 9 maanden -

dat is driekwart jaar -  buiten gebruik
geweest.

● Dat de functie van die speelwei volgens
het bestemmingsplan een ruimte is
voor ongeorganiseerde sport- en spel-
beoefening voor individuele personen
en groepen en evenementen van scho-
len en bedrijven volgens uw bestem-
mingsplan. Die kunnen moeilijk voor
zichzelf opkomen. Dus deden wij dat
toen, en doen het nu opnieuw.

Wat is er nadien gebeurd?
Bij de gemeenteraadsbehandeling 23 janu-
ari 2003 bent u ons een eindweegs tege-
moet gekomen door de motie van VVD en
PPS in meerderheid aan te nemen, dat er
maatregelen zouden worden getroffen het
park na de grote evenementenweer nor-
maal bruikbaar te houden.
Dat dat geen oplossing was, hadden wij u
kunnen voorspellen. Maar het was een
blijk van de welwillendheid van uw meer-
derheid. Waarvoor dank.

PROJECT NACHTDETENTIE

De wijkvereniging heeft in april 2003  beroep
ingesteld bij de Haagse rechtbank tegen het
verlenen van een bouwvergunning voor een
inrichting voor nachtdetentie, Pompstations-
weg 2E, door de Gemeente  Den Haag. Het
beroep is in de zitting van 28 januari 2004
behandeld. Uitspraak over 6 weken werd
toen beloofd. Het duurde iets korter. Op 25
februari 2004 is de uitspraak gedaan, dat het
beroep ongegrond is verklaard.

De rechter sluit zich aan bij de voorlopige
uitspraak van januari 2003 en de overwe-
gingen die toen golden. Volgens de rechter
is een beroep op het bestemmingsplan,
waarin staat dat het justitieterrein waarop
de gevangenis staat alleen gebruikt mag
worden voor een strafgevangenis en een
huis van bewaring, niet gegrond. De recht-
bank acht het niet aannemelijk dat de plan-
wetgever met dit planvoorschrift heeft be-
oogd een uitputtende opsomming te geven

van de vormen van detentie, welke op deze
van oudsher tot de gevangenis behorende
gronden zijn toegestaan. Verder wordt ver-
wezen naar een eerdere uitspraak over de
open inrichting, die er al is binnen de ge-
vangenismuren. Daarin kunnen volwassen
gevangenen, die hun straf bijna hebben uit-
gezeten vast wennen aan de vrijheid. Een
gebouw voor nachtdetentie is eigenlijk niets
anders. Daar is toen geen beroep ingesteld.
De toename van parkeerdruk zou niet aan
de orde zijn bij het verlenen van een bouw-
vergunning.

De rechter gaat niet in op de argumentatie
van de wijkvereniging, waarin jurispruden-
tie is opgenomen over woordgebruik zoals
in het bestemmingsplan. Een woord als
“aannemelijk” is aanvechtbaar. Hier is geen
sprake van een open inrichting. Het be-
stemmingsplan geeft wel degelijk uitgangs-
punten voor de toename van parkeerdruk.
Er zijn dus mogelijkheden voor hoger be-
roep. Het bestuur beraadt zich daarover.

T.R.
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UITNODIGING
ALGEMENE LEDEN- 
VERGADERING 2004

Alle volwassen wijkbewoners van Dut-
tendel, Sint Hubertuspark, Klattepark,
Klein Zwitserland en Wittebrug,
- automatisch lid van de wijkvereniging
omdat zij daar wonen - zijn hierbij uitge-
nodigd voor het deelnemen aan de jaar-
vergadering te houden op:

dinsdag 27 april 2004 
om 20.00 uur
in vergaderruimte A(-1)11 van de 
Plesmanweg 1-6.

Zij krijgen nog een uitnodiging in de brie-
venbus met een agenda.
Indien zij dat al hebben ontvangen, kun-
nen zij dit bericht beschouwen als een
herinnering.

Het bestuur

WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUG

V A N  D E  W I J K V E R E N I G I N G

vervolg op pagina 9

GROTE EVENEMENTEN IN HET WESTBROEKPARK 2004



Grote evenementen 2003 gingen gewoon
door
Nadat negen maanden om waren, ver-
keerde het veld in goede toestand, maar
NIET in speelveldkwaliteit. In de eerste
helft van juli 2003 werd de Parade gehou-
den. Het veld was zeker niet meer het
oude, had de nodige kale plekken, maar
ook bruikbare delen. Eind augustus en half
september 2003 was er het Concours Hip-
pique. Daarna was er geen speelwei meer,
maar een zandwoestijn en dus niet meer als
zodanig bruikbaar, na de grote evenemen-
ten. Weliswaar is er snel daarna opnieuw
ingezaaid, maar dat betekende opnieuw
weken lang hekken om het veld. Daarna
kwam een mager grasveld met kale plekken
te voorschijn. De kwaliteit was en is zeker
minder dan in het voorjaar en toen was dat
al GEEN speelveldkwaliteit. Maar nu is daar
helemaal geen sprake meer van. Achteraf
was negen maanden braak liggen dus voor
niets.

Toestand van de speelweide in 2004 min-
der dan in 2003
De toestand van de speelweide nù (vóór de
grote evenementen in 2004) is dus nog
minder dan in 2003. Na afloop daarvan kan
het resultaat dus ook niet beter zijn dan in
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MIJN DORP AAN ZEE

Even voorstellen 

Mijn naam is Wil Vonk, en ik ben raadslid voor
het CDA in Den Haag.
Geboren en getogen in mijn dorp aan zee,
Scheveningen.

Ik heb de eer gekregen, om als eerste een co-
lumn in uw Gazet te schrijven en ik doe dit
met veel plezier. Een mogelijkheid om met u
in contact te komen. En daar draait alles toch
om, contact met u, de burger. Als raadslid pro-
beer ik dicht bij u te zijn, makkelijk benader-
baar, zodat u eenvoudig met mij in contact kan
komen. Toch wringt daar de schoen. Hoe kan
ik u overtuigen, overhalen, dit ook daadwerke-
lijk te doen? Gewoon de telefoon pakken en mij
bellen (070 - 3972223) !!! Dit probleem is dus
uit de wereld, als raadslid ben ik er voor u.

Waar ben ik druk mee?
In mijn portefeuille zitten de volgende onder-
werpen: ‘welzijn’ in de meeste brede zin, ruim-
telijke ordening, integratie, onderwijs, voor-
zitter stadsdeelcommissie Escamp, lid van de
stadsdeelcommissie Scheveningen.

Welzijn
Wat is welzijn? Welzijn is de meest basale zorg
voor burgers in de stad. U moet dan denken
aan eenzaamheidsbestrijding, de zorg en op-
vang voor thuis- en daklozen, jongerenbeleid,
kinderopvang etc. 

In welzijnsland is het buitengewoon onrustig.
Past de ingeslagen weg nog wel in deze tijd? 
Het CDA vindt van niet. Wij willen meer
ruimte voor stichtingen en verenigingen, die
bijdragen leveren aan de sociale cohesie en in-
tegratie. Minder kosten en meer profijt. De ge-
meente moet meer de zorgplicht ontwikkelen

voor de meest kwetsbaren onder ons. Deze
maand worden de contouren voor het wel-
zijnswerk besproken in de Raad. Hebt u een
mening of idee, laat het mij horen !!! 

Tot slot
Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma
opgenomen, dat Scheveningen, net als Loos-
duinen een adviescommissie verdient. Het ziet
er naar uit dat dit gaat gebeuren. 
Ik zie er met spanning naar uit. Beste lezers, ik
hoop en verwacht u - waar dan ook! - te ont-
moeten.

Wil Vonk
Gemeenteraadslid

2003. Kortom, de belofte ‘het beheer van
de speelweide te wijzigen naar sportveldni-
veau’ (blz. 3 van de gemeentelijke evalu-
atie van 9 december 2003) heeft gefaald.
Wij raden de gemeente Den Haag aan een
andere locatie te zoeken voor deze grote
evenementen. ”
Alleen de heer De Niet (PPS) had de moeite
genomen de speelwei van het Westbroek-
park voor de raadscommissievergadering in
ogenschouw te nemen. Hij bevestigde de

waarneming van de inspreker over de toe-
stand van de speelweide. Met name de
linkse partijen vonden, dat er ‘reuring‘
moest zijn in Den Haag. De wethouder van
Scheveningen meende, dat de speelwei niet
meer dan 12 weken buiten gebruik was
voor het spel van de wijkbewoners. Hij
vond het bezwaar van de bewonersorgani-
saties overdreven. De raadscommissie heeft
“kennis genomen” van het overzicht en
niet meer dan dat.

T.R.

De toestand van de speelwei na het Concours Hippique in 2003.

V A N  D E  W I J K V E R E N I G I N G

P O L I T I E K E  C O L U M N



De plaats waar u en ik voor gekozen hebben
om te wonen wordt gekenmerkt door de 
nabijheid van de zee en de grote stad 
Den Haag. Zowel in onze eigen wijk als 
daaromheen speelt zich heel wat af op het
gebied van kunst en cultuur. In de Badgazet
komt telkens een persoon aan het woord die
zich bezig houdt met een aspect hiervan.
Kortom, behalve de Noordzee ligt er nog een
zee aan kunst binnen uw bereik waarover ik
wil berichten van binnenuit bekeken.

Museum Beelden aan Zee
Het eerste dat opvalt bij binnenkomst is de
materiaalkeuze voor het gebouw. Geen
krakende houten vloeren maar beton, staal
en veel glas. Een basale omgeving maar ui-
termate functioneel. Het tweede is de vrien-
delijke heer die je welkom heet en entree-
kaartjes verkoopt. 
U hangt uw jas in de garderobe en besluit
deel te nemen (in het weekend voor € 1,-)
aan een rondleiding door het museum.
Grote kans dat u dan kennis maakt met An-
toinette Moorman, een van de 160 partners
van Museum Beelden aan Zee.

Partners
Bij dit museum worden vrijwilligers ‘part-
ner’genoemd om aan te geven dat zij zeer
betrokken zijn bij alles wat het museum be-
treft. Na een basiscursus van 4 maanden
kan een partner allerlei diensten verrichten
in het museum, zeg maar kunst, keuken en
kassa. Daarna is het mogelijk verder te spe-
cialiseren in bijvoorbeeld rondleiden. De
groep rondleiders telt ongeveer 25 perso-
nen en Antoinette is een van hen.

Op 65-jarige leeftijd ging zij met pensioen
na een drukke fulltime baan en zocht naar
manieren om actief en onder de mensen te
blijven. Bovendien vond zij het belangrijk
zichzelf te blijven ontwikkelen. Bij haar
oriëntatietocht kwam zij in Museum Beel-
den aan Zee terecht en was direct helemaal
weg van het gebouw. De ruimte, de lichtval
en de bijzondere ligging en historie trokken
haar direct aan. Van beeldhouwkunst had
ze echter weinig of geen kennis.

Nieuwsgierig
Voor Antoinette was dat geen probleem
want (zoals ze zelf zegt) zij is een “op het ir-
ritante af” nieuwsgierig mens. Misschien
ontstaan doordat zij een groot deel van haar
leven in allerlei verschillende landen en con-
tinenten doorbracht waar zij er elke keer
weer naar streefde zich zo snel mogelijk
thuis te voelen. Misschien omdat het in haar
aard zit. Hoe het ook zij voor haar ontdek-
kingstocht in de beeldhouwkunst kwam die
nieuwsgierigheid goed van pas. 
Eerst de basiscollectie leren begrijpen. Zelf
begrijpen is voor haar de manier om er an-
deren over te kunnen vertellen. Voor elke
nieuwe expositie wordt aparte informatie
verstrekt aan de rondleiders, wanneer mo-
gelijk door de beeldhouwer zelf. Bovendien
worden er cursussen op deelgebieden ge-
geven aan de partners en een maal per jaar
gaan ze op een speciale excursie naar een
ander museum.
Voor Antoinette nog niet genoeg. Het is
haar ervaring dat het ene antwoord weer
een andere vraag oproept. Op deze manier
verdiept zij zich met veel plezier in beeld-

In de cursus komen allerdaagse zaken aan
bod, zoals boodschappen doen, een terras
pakken en met de taxi gaan.
De cursus wordt begonnen met een introduc-
tieles in Franse sfeer, waarbij de docente het
cursusmateriaal  toe zal lichten.
Introductie: vrijdag 23 april 13.30

Start: vrijdag 7 mei, van 13.30 tot 14.30 uur
Kosten: E 30,- voor 10 lessen
Geïnteresseerd? Geef u op in bij het secretari-
aat van de wijkwinkel, op maandag en don-
derdag 9.00 – 15.00 uur, of telefonisch buiten
deze tijden.
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”EEN ZEE AAN KUNST …”

CURSUS FRANSE CONVERSATIE
VOOR BEGINNERS
Heeft u plannen om dit jaar naar Frankrijk op
vakantie te gaan of heeft u altijd de Franse
taal al willen spreken? Dan is de cursus
Franse conversatie voor beginners zeker iets
voor u! 

houwkunst en wil dit graag overdragen aan
groepen die zij rondleidt.

Groepsdynamiek
Wie komen er zoal naar Museum Beelden
aan Zee en waarom? Voor een rondleidster
is het de kunst uit te vinden met welk doel
een groep het museum bezoekt. Gaat het
om een familie die op deze manier haar
jaarlijkse uitje begint, gaat het om een
schoolklas waarvoor dit museumbezoek in
plaats van een les komt, gaat het om ken-
ners van beeldhouwkunst die hun kennis
willen verdiepen?  Als het aan Antoinette
ligt neemt iedereen iets van de rondleiding
mee, ongeacht de reden waarom men is
binnengekomen. Het mooiste compliment
dat zij van een groep kreeg was dat men
door de rondleiding door het museum heel
anders had leren kijken … 

Tentoonstelling
Bent u al lang niet meer of nog nooit in Mu-
seum Beelden aan Zee geweest ? Het ligt op
een steenworp afstand van onze wijk en is,
behalve maandag, elke dag van 11.00 tot
17.00 uur geopend. Naast de vaste collectie
beelden is er t/m 9 mei een overzichtsten-
toonstelling van 100 beeldhouwwerken
van Han Wezelaar te zien die zeker de
moeite waard is.
En wie weet is Antoinette Moorman wel uw
rondleidster … 

Marie-Josee van het Erve

DRINGENDE OPROEP VOOR 
EXTRA GASTVROUWEN
In onze Wijkwinkel zijn op dinsdag en don-
derdag ochtend altijd gezellige koffie ochten-
den waarbij wijkbewoners binnen kunnen lo-
pen voor een lekker kopje koffie, thee of
warme chocolademelk. 

Dat deze ochtenden in een behoefte voorzien,
blijkt wel uit het constante aantal bezoekers
dat komt. Er zijn op deze ochtenden gastvrou-
wen aanwezig, die de koffie verzorgen en een
praatje maken met iedereen. Gezien het suc-
ces van deze ochtenden wil het bestuur deze
gaan uitbreiden, en ook op de maandagoch-

tend koffie inloop houden.
Daarom zijn we op zoek naar dames (of mis-
schien wel heren?) die het leuk vinden om dit
op vrijwillige basis te doen, die gastvij en so-
ciaal vaardig zijn.
Meldt u aan telefonisch 070 – 354 10 81,  of
via de e-mail bestuur@bns.myweb.nl



De bewoners van het Belgisch Park, en zeker
zij die daar al wat langer wonen, hebben nog
meegemaakt dat “De Schelp” in gebruik was.
De geschakelde huisjes aan de Brugsestraat
staan er nog steeds, maar ze worden al een
tijd niet meer gebruikt. Er zijn nu plannen om
op dezelfde plaats nieuwe woningen met het
zelfde doel te bouwen.

Hoe het was
Destijds werden die huisjes bewoond door
lichamelijk gehandicapte buurtgenoten. De
woningen waren zo ingericht dat zij zich
daar, met hulp van de zorginstelling Stein-
metz, zelfstandig konden redden. Met de
tijd voldeden de woningen niet echt meer
aan de eisen, en bovendien werd het be-
heer overgedragen aan een andere zorgin-
stelling die ook een tehuis in Katwijk had.
Sommige bewoners verhuisden, anderen
vertrokken naar elders.

Vervolg
Op verzoek van het ministerie werd Stein-
metz enige jaren geleden gevraagd om een
plan uit te werken voor nieuwe zorgwonin-

gen op dezelfde plaats. In samenwerking
met “Haag Wonen” en het architectenbu-
reau Van Heerden en Partners werd er een
plan ontworpen. Dat eerste plan was in de
ogen van omwonenden te massaal. Op 10
februari werd in de Hotelschool een hoor-
zitting gehouden over het nieuwe ontwerp.
Een twintigtal buurtbewoners woonde deze
hoorzitting bij.

Huidige plan
Het huidige ontwerp omvat een hoofdge-
bouw waarin 14 appartementen komen,
met daarnaast nog drie villa’s, waarvan
twee onder een kap. De nieuwbouw zal, in
de vorm van een cul-de-sac, dwars op de
straat staan, waardoor het plan aansluit op
de recente nieuwbouw aan de Brugsestraat.
Het hoofdgebouw zal aan de straatkant
twee verdiepingen hebben; aan de achter-
kant wordt het één verdieping dieper, en
één hoger. 
De architekt gaf aan dat het gebouw niet
hoger zou worden dan de goothoogte van
de aangrenzende villa’s. De woningen zul-
len hun eigen parkeerfaciliteiten hebben.
De villa’s krijgen een zandkleur, het hoofd-
gebouw krijgt waarschijnlijk een terracotta-
achtige kleur.
’s Nachts zal er altijd een personeelslid in het
hoofdgebouw aanwezig zijn, overdag één
of twee. Zij bieden hulp en verzorging voor
de bewoners.

Vragen / opmerkingen
Behalve over de hoogte van de nieuwbouw,
maakten buurtgenoten zich ook zorgen om
een aantal andere aspecten. Wat gebeurt er
b.v. met het terrein in de tijd tussen sloop en

bouw? (antwoord: wordt ingezaaid en af-
gescheiden met paaltjes en draad). Ook het
lot van de nu aanwezige bomen kwam ter
sprake; omwonenden verwezen naar een
project aan de Laan Copes van Cattenburgh
waar zonder toestemming toch bomen zijn
gekapt. Volgens de bouwers zullen de
meeste bomen gespaard blijven, en stads-
deelmanager Dekker memoreerde dat voor
mogelijke kap van bomen een vergunning
nodig is, waarbij eventueel herplanting kan
worden vereist. 

Hoe verder?
Na de hoorzitting volgen nog verschillende
procedures bij gemeente en provincie voor-
dat een definitieve bouwvergunning afge-
geven kan worden. Op z’n vroegst zou dat
aan het eind van 2004 zijn. Op het ogenblik
is het terrein al met hekken afgescheiden
van de openbare weg. De woningen wor-
den intern gesloopt om kraak te voorko-
men. Het plan heeft tot 5 maart ter inzage
gelegen, en volgens een medewerker van
het stadsdeelkantoor zijn er bezwaarschrif-
ten binnengekomen. Het ziet er dus niet
naar uit dat er al dit jaar gebouwd zal wor-
den. We houden u op de hoogte.

Jan van Pesch
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HERBOUW VAN “DE SCHELP”

QUEEN’S DAY
One morning (Queen’s Day) five years
ago, we were completely overwhelmed by
the transformation of our neighborhood
from a residential street to a live festi-
val/house sale/party. Nobody had warned
our expatriate family what was about to
happen that morning…hundreds of people
wandering the streets, oliebollen (my favo-
rite Dutch food), games, musicians..
WOW!! 

I quickly discovered that I could play my
violin and earn enough money to buy se-

cond hand Pokémon cards from my neigh-
bor’s stall. Mom ran inside the house and
gathered armfuls of things to sell, thrilled
at the chance to get rid of lots of clutter!
Then my brother tried to negotiate the
highest prices for his used toys so that he
could buy other things. Mom was dis-
mayed at how we ended up bringing as
many new used things into the house as
she had managed to sell of our old things-
more clutter!

We began to wonder the neighborhood
and it seemed like the party was every-
where. Nobody seemed to care that it was

raining. And all the oranje- the neighbor-
hood was covered in it…Queen’s Day, my
newly adopted Dutch holiday.

Alex Zempolich, age 12

De Schelp in de huidige staat.

Bovenaanzicht van de maquette van het bouwplan.



PROGRAMMA KONINGINNEDAG OP
WOENSDAG 30 APRIL 2004
De Wijkvereniging Belgische Park en de
Scoutinggroep Sint Joris 5 organiseren dit
jaar voor de 26e keer het buurtfeest op het
Belgische Plein te Scheveningen. Voor én
door jong en oud zijn grote en kleine activi-
teiten georganiseerd. 
Dankzij de sponsors is het organisatiecomité
erin geslaagd om de prijzen van de attrac-
ties wederom laag te houden. De kleurwed-
strijd met prijzen is dit jaar ook weer van de
partij. 

10.15-11.00 uur
Het wijkfeest is ondenkbaar zonder de kinder-
optocht. De optocht met versierde fietsen ver-
zamelt om 10.15 uur op het pleintje voor de
Albert Heijn (Amsterdamsestraat). Om 10.30
uur vertrekt de optocht, voorafgegaan door
een draaiorgel. Na een optocht door de Gent-
sestraat en de Stevinstraat verzamelen we om
11.00 uur op het Belgische Plein. Het wijk-
feest wordt nu officieel geopend met het spe-
len van het Wilhelmus en voor de kinderen
van de optocht is er limonade!

11.00 uur
Alle kramen met eten, spulletjes en spelletjes
zijn vanaf 11.00 uur open. We beginnen met
koffie met gebak of een heerlijk broodje ge-
zond en in de loop van de middag loopt het
water ons in de mond bij het ruiken van de
saté. Let wel, alle etenswaren worden door
vrijwilligers gemaakt en zij runnen tevens de
kramen.

11.00-12.30 uur
De kleurplaten voor de kleurwedstrijd kun je
tot uiterlijk 12.30 uur inleveren bij de kraam
van de kaartjesverkoop (bij de soezensmijter)
van de Wijkvereniging. Bij inlevering krijg je
een verrassing! De prijsuitreiking is om 14.00
uur bij het Lichtjesspel van de Scouting.

11.00-12.30 uur
Op het plein zijn de gezellige klanken te horen
van het draaiorgel. Dus lekker swingen voor
jong en oud op oerhollandse muziek.

14.00 uur
Prijsuitreiking van de kleurwedstrijd op het
podium bij het Lichtjesspel van de Scouting.

16.00 uur
Afsluiting van het feest.

WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN
Alle kinderen uit de wijk mogen aan de op-
tocht meedoen. We hopen dat jullie alle-
maal mooi verkleed komen! Vergeet niet
jullie versierde fiets of kinderwagen mee te
nemen. Let op: de optocht vertrekt dit jaar
om 10.30 uur, het vertrekpunt is wederom
op het plein voor de Albert Heijn (Amster-
damsestraat). 

Voor de kinderen van 4 tot 8 jaar is er dit
jaar een nieuwe verrassing. De kinderen
kunnen een ritje maken op een pony. Voor
de grotere kinderen is het springkussen en
het gladiatorenkussen weer van de partij!
Natuurlijk zijn er tal van andere spelletjes
zoals balgooien, soezensmijten en henge-
len. 
Daarnaast kunnen alle kinderen zich laten
schminken in de schminkkraam. Zo wordt je
kostuum helemaal compleet! 

WAT KOST HET?
Ondanks de sponsoring komen we toch
niet helemaal uit de kosten, zoals de huur
van kramen, de afvalbakken, WC’s e.d. We
zullen daarom toch om een kleine bijdrage
vragen:
Soezensmijten € 0.50
Schminken € 0.50
Springkussen € 0.50
Gladiatorenkussen € 0.50
Ponyrijden € 0.50
De kaartjes voor de attracties kunt u kopen
bij de kraam van de kaartjesverkoop van de
Wijkvereniging (bij de vlag van Nederland
en de soezensmijter). Bij 6 kaartjes krijgt u er
1 kado!

VOOR DE VOLWASSENEN
Lekker zitten en genieten van de band on-
der het genot van een drankje of een gokje
wagen bij het Lichtjesspel van de Scouting.
Daarnaast kunnen de ‘grote kinderen’ zich
aan een modern potje kussenvechten wa-
gen bij het gladiatorenspel!

GEEN VRIJMARKT OP HET BELGISCHE
PLEIN ZELF!
Hoe jammer we het vinden, wij kunnen
GEEN vrijmarkt toestaan op het Belgische
Plein. Het plein is, o.a. vanwege uw eigen
veiligheid, alleen bestemd voor de door de
Wijkvereniging en de Scoutinggroep geor-
ganiseerde activiteiten. 
De padvinders van de St. Jorisgroep 5 op 30
april ’s ochtends om 06.00 uur de omgeving
rond het Plein met hekken voor het verkeer
afsluiten. De organisatie verzoekt u der-

halve vriendelijk uw auto vòòr genoemd
tijdstip elders te parkeren.

VRIJWILLIGERS!!!!
Het feest is alleen mogelijk met de hulp van
alle vrijwilligers. Alle hulp is welkom, u kunt
helpen in een kraam of taarten bakken. Of
bent u erg creatief en wilt u een paar uurtjes
helpen in onze schminkkraam? Ook zoekt
de organisatie enthousiaste nieuwe leden,
helpt u volgend jaar mee de traditie van dit
feest voort te zetten? Of bent u technisch
aangelegd en kunt u ons helpen alle techni-
sche aspecten van de dag draaiende te hou-
den? Onze noodkreet is nog steeds van
kracht…………..zonder vrijwilligers is het
wijkfeest NIET mogelijk!
Inleveradressen:
Gebak/taart: Leuvensestraat 81 (Fam. van
Pesch)
Uiteraard kunt u het gebak ook op 30 april
tussen 10.30 en 11.00 uur brengen bij de
gebakskraam op het Belgische Plein. 
Voor meer informatie kunt u bellen/mailen:
Wijkvereniging: Sabine en Angelique, e-
mail: tivoli_oranjefeest@hotmail.com
St.Jorisgroep: Marcel van Leeuwen, tel:
070-3687207 
Graag tot ziens op 30 april!

SPELREGELS KLEURWEDSTRIJD
1. leeftijd deelname:

groep 1: 3-5 jaar
groep 2: 6-8 jaar
groep 3: 9-11 jaar 

2. inleveren kleurplaat op 30 april voor
12.30 uur bij de kraam van de kaartjes-
verkoop van de Wijkvereniging. 

3. naam en adres duidelijk invullen op de
kleurplaat.

4. prijsuitreiking (1e en 2e prijs voor elke
leeftijdsgroep) om 14.00 uur bij het Lichtjes
spel (de grote tent voor de Gentsestraat). 
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Behoedzaam ging de deur van de wijkwinkel open en een grote
verschijning kwam langzaam binnen.
Het was Jaap. Jaap Bruin, een trouwe bezoeker van de koffie-
inloopochtenden. Vlak bij de deur stond de kapstok. Bedacht-
zaam hing Jaap daar zijn jas op. Hij nam er de tijd voor en keek
rustig om zich heen. Hij stond er wat slungelig bij, maar dat
kwam door zijn lengte van een meter achten negentig. Uitge-
rekt zou Jaap van voet tot hoofd een verbinding kunnen zijn
tussen vloer en plafond.
Jaap bleef wat rommelen bij zijn jas. Tastte zijn beide jaszakken
af en haalde er iets uit. Toen hij zich omkeerde had hij voor zijn
rechteroog een soort monocle geplaatst. Terwijl hij de koffie-
ruimte inliep, waar enkele mensen al met een ingeschonken
kopje koffie voor zich zaten, ging een rood lichtje in de mono-
cle flikkeren. Meteen had hij de lachers op zijn hand.
”Zelf gemaakt,” riep hij apetrots en stopte zijn oogglas weer
weg.
Jawel, Jaap was een grappenmaker en grandioos in het beden-
ken hoe hij iemand in het ootje kon nemen.

Na een poos van stilzwijgen werd Jaap bij zijn tweede kop kof-
fie spraakzaam en zag beeldend zijn verhaal wat hij straks zou
gaan vertellen. Hij lachte fijntjes voor zich uit.

”Nou moeten jullie toch eens horen,” zo ging hij van start. 
”Ik was gisteren op het Kalhuisplein vlak voor de oude kerk in
Scheveningen. Plots begon alles om me heen te draaien. Toen
het draaien had opgehouden zag de omgeving er ineens heel
anders uit. Ik had een vlucht gemaakt naar het jaar 1572, de
derde dag in april. Het plein voor de kerk was veranderd in een
zandvlakte, dat zich uitstrekte tot aan de zee. Op die vlakte had-
den visserswoninkjes gestaan. Wel meer dan honderd. Maar op
Allerheiligendag des jaars 1570 werd door een verschrikkelijke
vloed het halve dorp Schevelinge weggevaagd.
Ik stond dus op die zandvlakte voor de kerk en zag dat vanach-
ter de kerk de dorpsomroeper aan kwam lopen. Die man gaf
een oorverdovende klap op zijn gong. Een teken voor het volk
dat er nieuws was te vernemen. Gaandeweg liep het zanderige
plein voor de kerk vol met mensen. Nogmaals sloeg de omroe-
per op zijn gong. Nu twee keer en berichtte:
‘Hoort dit gewag , mensen’. Eeniegelijk spitste zijn oren.
‘Burgers, op den eersten april hebben de Watergeuzen de stad
Den Briel ingenomen. De Geuzen hebben met een scheeps-
mast op de stadspoort gehengst, zodat de poort in zijn geheel
verrinneweerrd is.’
‘Hoera’, riepen de Schevelingers  en onder luid gejuich
schreeuwden ze: ‘Laat ons op de trommele slaan en ene trom-
meldans dansen’.
‘Waar haal ik zo gauw een trommele vandaan,’ riep Krijn Cor-
neliszoon en wierp meteen een vluchtig oogje op ene schone
deerne van negentien lentes.

‘Een beetje huisvader mot toch zeker wel in het bezit zijn van
een trommele, maar als ik geen trommele heb dan sla ik toch
op iets anders’ en hij pakte de eerste de beste kookpot van het
schapraai uit de keuken en begon er met een ijzeren staaf op te
rammen. Na vier ferme meppen had hij de bodem er al uitge-
slagen. Zijn vrouw, dochter van Arie Pieterszoon, de haringka-
ker, slaakte een rauwe kreet:
‘Uilskuiken, is het nodig om ons kostelijk huisraad te vernie-
len’? Krijn hield even op met meppen en sprak:
‘Ach Immetje, de Geuzen hebben Den Briel ingenomen, laat
ons toch vrolijk zijn’. ‘Ik ga er straks nog een soppige peer op
drinken’.
Grammottig trok Immetje de bodemloze kookpot uit heur
mans zijn knuisten en krijste:
‘Ze kunnen innemen wat ze willen, maar het mot niet ten koste
gaan van ons schamele keukengerei’ en ze sloeg de kookpot
over het hoofd van heur man, tot grote vreugde van de om-
standers. Krijn kreunde in de pot iets over echtscheiding en dat
Immetje en hij zo ongalijk waren.
Ondanks de niet benijdenswaardige gebeurtenis van Krijn
kwam toch een flink feest op gang. Er werden enige trompet-
ten gestoken en men goot zich langzaam vol met wijn en an-
dere opwekkende dranken. Op dat moment werd ook het ont-
roerende lied Wilhelmus van Nassouwe, het geuzenlied, ge-
zongen.
Nadat de omroeper nog enkele schaakberichten had doorgege-
ven - er waren namelijk op twee april enkele Schevelingse
joffers geschaakt - volgde de weersverwachtng voor vier april.
Vrij zonnig en vooral droog weer. 
Tsanderendaags viel er zo veel regen, dat tafels en stoelen bij-
kans uit de huizen dreven. De weersvoorspellingen zijn dus in
de loop der eeuwen niets veranderd.
De Spanjaarden hadden in die dagen, hier te lande, geen beste
naam. ‘Maranen’ werden ze al scheldend genoemd. Afgeleid
van het woord marrano, dat varken betekende. Het woord is uit
de mode geraakt.

Rochus, de smid, slaagde er wonderwel in, na enkele uren, de
kookpot van het hoofd van Krijn te krijgen.

Al met al was Alva op één april Den Briel maar mooi kwijtge-
raakt. Hij trok zich waarschijnlijk uit woede de haren uit zijn
hoofd, maar de Watergeuzen, mitsgaders de burgers van
Brielle juichten en zwaaiden met vlaggen en al pimpelend zette
men de bloemetjes buiten. Alles om het feit, dat men een stad
op de Spaanse tiran had veroverd.”

Jaap was uitgepraat. ”Bravo,” riep Jacqueline en ze tikte vrien-
delijk op zijn lange arm. Eigenlijk was zij de enige die nog tot
het einde van het verhaal was blijven luisteren. De andere kof-
fieklanten bezigden fervent hun eigen verhaal. 

Jacqueline
Ans P.

april 1991121/2 JAARdecember 2003



LUIKSESTRAAT: “EKEBY”

Stelt u zich eens voor: een uitgestrekt duin-
gebied waar zich kleine paadjes doorheen
slingeren. En hier en daar, als een dozijn ar-
geloos gegooide dobbelstenen, staan grote
losstaande herenhuizen. Wat moet het Bel-
gisch Park prachtig zijn geweest begin 1900!

De geschiedenis: van Selma Lagerlof tot
Prins Hendrik
Rond 1918 vond de familie Lemming dat
ook en liet er een zomerhuis bouwen, naar
Zweeds voorbeeld. Het huis verrees op het
punt wat nu de hoek Yperse/Luiksestraat is.
Een groot wit pand, met achter het huis een
enorme tuin die toen tot de villa reikte, waar
nu een onderdeel van de Hotelschool in
huist. De tuinmuur liep oorspronkelijk langs
het terrein, waarop in 1936 de drie huizen
zijn gebouwd op de plaats waar eens de
tennisbaan lag van de familie Lemming. 
Het huis kreeg de naam “Ekeby”, wat in het

Zweeds ‘eik’ kan betekenen maar ook ‘huis
op de hoek’. De erudiete lezers zullen de
naam herkennen uit het boek van Selma
Lagerlof, waar het de naam van een her-
berg betrof. Mevrouw Lemming was schil-
deres en liet een atelier bouwen aan huis,
met een groot raam op het noorden. En het
personeel, de kokkin
en de huishoudsters,
mochten alleen maar
naar binnen komen
door de zijdeur. Zo
ging dat in die tijd.

Pikant detail is dat
Prins Hendrik vriend
aan huis was en via
een geheime door-
gang in de kelder, op
discrete wijze toe-
gang kon krijgen tot
het huis ernaast,
waar zijn toenmalige

maîtresse verbleef.
Verbouwing van twee jaar 
Enkele jaren voor de oorlog werd het huis
gekocht door een vriendenpaar, de heren
van Emmenes en Vrins, die alles lieten op-
knappen en er een ingenieursbureau aan
huis hadden. De aanbouw werd afgesloten
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”KIJK OP DE WIJK”
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De oorspronkelijke tuinmuur rond 1930



van het woord) die u ons wilt schenken of in
bruikleen wilt geven, brengt u ze dan langs in
de Wijkwinkel Gentsestraat 22a. Wij – en vele
buurtbewoners – zullen u dankbaar zijn!

Tijdens openingstijden van de Wijkwinkel zul-
len deze boeken beschikbaar zijn voor bewo-
ners om door te bladeren. Helaas kunnen wij –
nog – geen “uitleenservice” verlenen. Maar
wellicht komt daar in de toekomst verandering
in.
Een oproep aan u allen: bent u in het bezit van
boeken over Scheveningen (in de breedste zin

De Bewonersvereniging Noordelijk Scheve-
ningen wil een kleine bibliotheek opzetten
met boeken over de wijk, die ter inzage komen
te liggen in de Wijkwinkel Gentsestraat.

Het recentelijk verschenen boek ‘Het Klatte-
park’, geschreven door buurtbewoner H.S. van
der Straaten gaf de aanleiding tot dit besluit. 
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en verhuurd aan derden.  Diverse bewoners
volgden in de jaren.
Uiteindelijk werd het huis begin jaren 80
verkocht aan de familie Alberda, die een uit-
geverij aan huis hadden. De schoonouders
van Alberda, de heer en mevrouw Breughel,
gingen wonen in de uitbouw en de inmid-
dels aangebouwde garage in de Yperse-
straat werd verbouwd tot keuken. De heer
Breughel overleed enkele jaren geleden en
mevrouw Breughel woont tegenwoordig in
de Eshoeve.

En nu, sinds 1999, is het huis in bezit van
Raya en Frank Oranje. 
Toen zij het kochten bleek het huis erg
slecht onderhouden. Raya vertelt: “De
bouwtekeningen en de plattegrond uit het
tekeningenarchief van de Gemeente waren
indrukwekkend. We waren direct wég van
het huis. Maar eenmaal binnen viel het vies
tegen. Mijn eerste reactie was: niet doen.
Het huis ademde zo’n sombere sfeer uit”.
Ze deden het toch en een lange verbou-
wingsperiode brak aan. Volgens de archi-
tect en de aannemer zou alles binnen een
jaar opgeknapt zijn. Dat werd ruim twee
jaar! De buurtbewoners keken hun ogen
uit. Het leek alsof het hele huis afgebroken
werd en weer opnieuw opgebouwd. En
men vroeg zich af: “wie woont daar”, “wat
gebeurt er met dat huis”, “hoe lang zal de
verbouwing nog duren”. 

Boompje groot, plantertje dood
En dan de tuin. Een uitdaging door de
hoogte verschillen. Tuinarchitect Arend Jan
van der Horst werd in de arm genomen om
er een droomtuin van te maken. Oude fruit-
bomen uit Brabant werden overgebracht, er
kwam een vijver met karpers (Raya: “die
waren binnen de kortste keren opgegeten
door een reiger”) en een subtiele romanti-

sche verlichting werd aangebracht.  Als ik
vraag waarom die bomen volgroeid werden
geplant en niet als kleine jonge boompjes,
antwoordt Frank onmiddellijk: “boompje
groot, plantertje dood, ken je die uitdruk-
king niet?” Ten slotte kwamen er twee ma-
jestueuze platanen aan weerszijde van de
voordeur. 

Jugendstil badkamer
Als ik een rondleiding krijg door het huis,
kan ik niet veel anders dan ‘oh’ en ‘ah’
voortbrengen. De marmeren vloeren leiden
me tot ontelbare kamers, allen perfect inge-
richt. Smaakvol, stijlvol en soms lijkt het
alsof ik in een museum loop. De leefkeuken
grenst aan de woonkamer en kan worden
afgesloten door prachtige schuifdeuren.
Frank: “die deuren waren een verrassing.
Niemand wist dat ze er in zaten. Ze kwa-
men ineens te voorschijn tijdens de verbou-
wing. Een meevaller na de vele tegenvallers
die we hadden gehad met de renovatie van
het pand”. 

De woonkamer, waar vroeger het atelier
was gevestigd, is meters hoog en heeft
dieprode balken, een antieke open haard
met aan weerszijden oude Hollandse beel-
den en een verhoging met een apart zitje. 
De badkamer van de ouders is werkelijk
oogverblindend mooi, met oude Jugendstil
tegelplateaus in zeegroen en zachtblauw.
“Dit is de originele badkamer uit 1924”,
vertelt Frank, “we hebben eigenlijk alles
voor zover het mogelijk was, in de originele
staat proberen terug te brengen”. Nou, dat
is ze gelukt, al hebben sommige buurtbe-
woners de neiging te geloven dat de grote
hoge ramen vroeger anders waren. 

De Oranjes lieten een serre aanbouwen aan
de achterkant, waar je vanuit de keuken in-

loopt. Een heerlijke plek om, in welk jaarge-
tijde dan ook, op een comfortabele wijze
een boek te lezen of een glaasje te drinken.

Droom van ieder kind
De drie kinderen hebben allen een eigen ka-
mer en een gezamenlijke badkamer. En de
droom van ieder kind is in dit huis verwe-
zenlijkt: een enorme speelkamer in de kel-
der, die tevens als televisiekamer fungeert.
Nog een ideale ruimte voor kinderen is de
klokkentoren. De oude torenbel was ver-
gaan en Raya en Frank lieten een nieuwe
klok maken door een ambachtelijke klok-
kengieterij. De klok is gemaakt volgens het
oude model en doet het echt. De drie jonge
kinderen van de familie Oranje hadden dan
ook in het begin dikwijls de neiging om aan
het klokkentouw te trekken waarna de
buurt kon genieten van het warme geluid
dat de bel voortbrengt. 

Het pand is een paradijs voor kinderen en
overal is aan gedacht. De zij-ingang komt
uit in een stenen hal waar schoenen en jas-
sen in overvloed neergezet en opgehangen
kunnen worden zonder dat het serene
beeld van de rest van het huis verstoord
wordt.

De buurtbewoners hebben wellicht af en
toe hun adem ingehouden en zich afge-
vraagd of het ooit nog goed zou komen
met het huis op de hoek Yperse/Luikse. On-
dergetekende kan u nu uit eigen ervaring
vertellen dat het echt helemaal goed is ge-
komen. De renovatie van Ekeby is een aan-
winst voor de buurt te noemen en heeft bij-
zonder vriendelijke mensen onder haar dak.

Marit Berssenbrugge

HERHAALDE OPROEP: BOEKEN OVER DE WIJK!



Een keurige mijnheer komt bij de groente-
kraam van Jan Brand en vraagt om twee ba-
nanen, maar zegt er wel bij: “Ik wil ze eerst
passen”. Jan laat zich niet kennen, vertrekt
geen spier, en overhandigt hem twee zeer
groene bananen. De heer checkt of ze goed in
zijn jaszakken passen, en zegt dan tevreden:
“Ja, die neem ik”.

Nog méér waard dan een Euro
Eigenlijk is de markt dus zelfs nog méér
waard dan die Euro: je kunt er ook nog
gekke en leuke dingen beleven. Mijn doch-
ters herinneren zich nog de stroopwafel-
kraam van Wim Overduin waar je zakjes
met wafelkruim vrijwel voor niets kon krij-
gen. Wist u dat Shiba, een van Wim’s
zwarte Labradors, bovendien zeer intelli-
gent was? Als Wim wat groente van Jantje
nodig had, haalde Shiba die op. Of ze pen-
delde heen en weer om een zakje met klein-
geld om te wisselen voor een flapje bank-
papier. Kinderen die probeerden het zakje
of het flapje te pakken te krijgen hadden
geen schijn van kans.
Maar de markt is natuurlijk ook om andere
redenen een instituut om in ere te houden.
Er is vlak bij elkaar zo’n keus aan groente,
koekjes, boter-kaas-en-eieren, sokken,
vlees of vis, bloemen en wat niet al, dat zelfs
de ouderen onder ons het allemaal lopend
aankunnen. Bovendien, en misschien nog
wel het belangrijkst, je maakt er eerder een
praatje met een kennis dan in een winkel,
en je hoeft er niet op te passen voor auto’s
of scheurende scooters. 

Een lesje geschiedenis
De markt heeft niet altijd op de Stevinstraat
gestaan. Onze markt in de huidige vorm
vond voor het eerst plaats op 15 juni 1967

bij het Schelpenpad /
Vleeshaven, ongeveer
waar nu het verzor-
gingshuis de Thuisha-
ven staat. Oorspron-
kelijk werd er op dins-
dag èn donderdag
gemarkt, na een paar
jaar alleen op donder-
dag. In 1975 moest er
verhuisd worden van-
wege verandering van
bestemmingsplan. De
kramen werden toen
opgesteld langs de
Berkenbosch Blok-
straat, aan de kant
van het Circustheater.
Zeven jaar later wer-
den de kooplieden
ook daar verdreven omdat, u raadt het al,
het Circustheater verbouwd ging worden.
Vanaf 1982 biedt de Stevinstraat nu gast-
vrijheid. 

Een snelle blik in de keuken
Voor de klanten start de donderdagse markt
om negen uur. Maar de kramen zijn al om
een uur of zes opgezet. Ook de kooplieden
hebben er dan al uren werk opzitten. Er zijn
er die in Scheveningen wonen zoals visboer
Toet, onze poelier Ammerlaan en Jantje
Brand met z’n groenten, maar er zijn er ook
die van ver weg moeten komen. De ene
kaasboer komt uit Reewijk, de ander uit
Nieuwkoop, en Hans van As komt met zijn
aardappelen uit Zevenhuizen. Die moeten
dus ècht vroeg uit de veren!
Vroeger werden veel producten “via de
klok” op veilingen gekocht, maar dat sys-
teem bestaat niet meer. De veilinghallen,

zoals Westland
Noord in Poeldijk,
bestaan nog wel
maar worden nu ge-
bruikt door de Gree-
nery voor distributie
naar grote afnemers
zoals winkelketens
en groothandels, en
daar halen sommige
kraamhouders dan
weer hun waren. An-
deren regelen hun in-
koop met collega’s,
b.v. door samen par-
tijen kleding in te ko-

pen. Het is een vak apart.
Na een lange dag staan en verkopen, moet
alles ’s middags laat weer ingepakt en afge-
voerd worden. Het zijn dus lange dagen.
Zoals Jan Brand het verwoordde: “Als je het
Reeuwijks kaasboertje ’s avonds om 7 uur
belt, dan ben je te vroeg omdat hij nog aan
het werk is; maar bel je een uur later dan
ben je waarschijnlijk te laat, omdat hij dan in
bed ligt”.

Hoe loopt het allemaal?
De markt heeft in de loop der jaren wel on-
geveer dezelfde grootte behouden. Er zijn
nu 29 standplaatshouders. Een paar hande-
laren zijn er al vanaf het begin. De vader en
grootvader van Jan Brand stonden er al, en
ook zo iemand als Will van de notenkraam
is er van het begin af bij. De markt moet dus
wel lonend zijn. Toch moeten we oppassen:
vooral in de winter zijn er nogal eens wat
kramen leeg omdat het dan niet loont, en
het lijkt er op dat er wat minder publiek is.
Hoewel de oude klantjes misschien zelfs wel
méér kopen dan in het verleden, moeten
we ons niet laten verleiden door de par-
keervoordelen en stuntacties van super-
markten of winkelcentra in de buitenwijken.
Een markt die terugloopt is moeilijk weer op
gang te krijgen, en een markt die verdwijnt
komt nooit meer terug. Als u dan op uw
oude dag graag eens gezellig en om de
hoek uw dagelijkse zaken wilt kopen, komt
u van een kouwe kermis thuis. Laten we de
markt dus in ere houden!

Jan van Pesch
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OP DE MARKT IS UW DAALDER ….. EEN EURO WAARD
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A Dat schijnt op 29 april altijd aan de he-
mel te staan (14)

B Zouden onze zuiderburen daar dan ook
zijn? (9+5)

C Waar je niet alleen rotzooi kunt kopen
(11)

D De enige plek waar kinderen met gebak
mogen gooien (12)

E Een vrijwilligster die o.a. beschuit met
muisjes vekoopt (10)

F Nogal opgeblazen feestversiering (6)
G Het tegengestelde van de grond schop-

pen (11)
H Zo’n attractie is niet recht door zee (10)
I De snelste manier om rijk te worden

(3+3+7)
J Het is eigenlijk haar verjaardag die we

vieren (7)

N.B. De gevonden letters van het bovenste
gedeelte overbrengen naar het onderste
gedeelte. 

Deze Badcrypto is kleiner en eenvoudiger
dan de vorige. U hoeft alleen de uitspraak
van 4 woorden in te sturen, dus ik verwacht
een hoop brieven en mailtjes!!.

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 3

Horizontaal:
2.ADO; 5.vissershuisje; 7.Mini; 8.sigaar; 10.raderboot; 13.manege;
14.Remise; 15.jol; 16.Het Volle Leven; 19.wal; 20.bil; 21.Circustheater;
23.Maas; 24.bloot(sorry: moest 5 letters zijn, niet 6); 25.stoom; 27.Kan;
29.Maxi; 30.kantoor; 31.Metsbanen; 32.dienst; 33.ir; 35.Deo Gratias;
37.Rijslag; 39.mi; 40.paternoster; 41.tering; 42.zeewind; 44.afslag;
45.Ter Navolging

BADCRYPTO nr. 4

Onder de goede inzenders wordt weer een
prijs verloot. 
Fred van bakkerij Driessen aan de Gentse-
straat stelt ook dit keer een verrassing be-
schikbaar.

Verticaal: 
1.schor; 3.driemaal; 4.gevaar; 5.Visserhuis; 6.jarig; 9.Greet; 11.aas;
12.totaal; 17.vuurtoren; 18.laag water; 19.Willem de Zwijger; 21.ca-
sino; 22.Troelstra; 23.marktkraam; 26.kooi; 28.Rob; 31.Minigolf;
34.fluitje; 36.omafiets; 38.gezang; 42.z o z; 43.dorp

Onder de goede inzenders hebben we een winnaar geloot. 
De gelukkige was Mevr. J. Vlasveld, Arnhemsestraat 9.

Oplossingen uiterlijk dinsdag 11 mei 
sturen naar 
Leuvensestraat 81, 
2587GD Den Haag, of naar 
janvanpesch@planet.nl. 
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Aalsmeers Bloemenhuis

After ‘s Cool huiswerkbegeleiding

Auxilio

Badhotel Scheveningen

Bureau Goudriaan

Burger van Leeuwen Makelaars

CelluCare

Caesar Sports

Cetu loodgieter en installatiebedrijf

Club la Forêt

De Helpende Hand

De Lens Optiek

De Maatschappij

Drie Kruikjes

Duin Apotheek

Engering Slaapcomfort

Estata Makelaars

Feel Fit

Fotomaatje

Haags Effektenkantoor

Huize Rachel / Residence Bel Park

In Tension Health Club

Jenny’s Hair

Juwelier Christianne Dings

Kapsalon Jack Merbis

Maasland Timmer & Onderhoudsbedrijf

Makelaars Associatie

Nelisse Makelaars

Notariskantoor J.A.J. Setz

P.J. van Duyne Interieurverzorging

Privézwemles.com

Smiet Offset

Stichting Oldeslo

Stuyver Makelaardij

Van Vught Mediation

Van Wijnen juwelier

Wim Zuurmond woninginrichting

Zeker Thuis

MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS
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PIANOLESSEN
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: originele cadeaus, een goede fles wijn, leuk speelgoed en
prachtige sieraden. Maar ook voor: geurige wierook, heerlijke koffie,
thee en chocolade. Kortom voor al uw wensen!” 

WERELDMODEWINKEL 
SARI SCHEVENINGEN, STEVINSTRAAT 125
Voor jasjes, broeken, rokken en topjes met applique en bor-
duur. Bloesjes met aangeknipt mouwtje van gestreepte en be-
drukte katoen. Modieuze collectie zijden sjaals en topjes van
ecokatoen. Tel. 33 174 33.

De SPEELTUIN KAATJE MOSSEL 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.

Een druk bestaan met TE WEING TIJD OM TE ONTSTRESSEN?
Toch behoefte aan die broodnodige ontspanning in bijvoorbeeld
schouders en rug? Back in Balance biedt de helpende hand middels
deskundige (sport)massage. Afspraak? Bel (Clifton): 06-29025996.

SCOUTING St. Jorisgroep 5, BRUGSESTRAAT 49
Elke zaterdag voor jongens en meisjes van 5 1/2 tot 17 jaar. Kom ook
eens kijken! Inlichtingen : 354 24 44 of (355 63 42 op zaterdag)

STUDIO HATHA-YOGA SCHEVENINGEN, DEVENTERSESTRAAT
Yoga is een systeem van persoonlijke groei – een levenslange reis –
geen bestemming. Het helpt ons om gezond te blijven – houdt het
lichaam jeugdig – de geest helder. Yoga is niet prestatiegericht, Yoga
vermindert de stress-gevoeligheid. Tel. 310 71 10 voor informatie

Iljurijn: Praktijk voor KINESIOLOGIE EN REMEDIAL TEACHING.
Stress? Allergie? Lichamelijke klachten? Leerproblemen? 
Kinesiologie (o.a. touch for health) is een prachtige methode om
klachten en problemen van velerlei aard aan te pakken.
Bel 070-3552110 of kijk op www.iljurijn.nl

De prijs voor Gazetjes bedraagt€ 9,– voor maximaal 35 woorden. 
Betaling en opgave tekst in de wijkwinkel.

Nieuwe Gazetjes inleveren voor 28 mei 2004
in de wijkwinkel, Gentsestraat 22a

✹ Gazetjes ✹



25

TANDARTSEN
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
Stevinstraat 178

Mw H.E.A.Kamminga-Bredero 
Nieuwe Parklaan 7, tel. 3555631

R. Maijer, orthodontist
B.E. Becking, tandarts
Gentsestraat 30, tel. 3223867

J. Kool
Badhuiskade 7, tel. 3558171

J.H.B. Verbeek 
Stevinstraat 191, tel. 3556455

CHIROPEDIST / PODOKINESIO-
LOOG M. van Dijk-Krijger
Gentsestraat 93, tel. 3553063

PODOPOSTURAAL THERAPEUT/
KINDERPODOLOOG
R.M.v.d.Steen, Deventersestr. 50,
tel. 3540811
A. Mendéz, fysiotherapie en acu-
punctuur, lid N.V. Acupunctuur,
tel. 3225682

PEDICURE/VOETVERZORGING
M.H.G. de Graaf-Koppelman,
Stevinstraat 298, tel. 3585438

CARE FOR WOMEN Praktijk voor
vrouwen met overgangsklachten,
Ted Moggre, Gev. Deijnootweg
55 b, tel. 3319999

DIERENARTS
F.A. Knaake, I.M. de Maesschalck
Namensestraat/hoek Stevinstraat,
tel. 3555531

DIERENAMBULANCE DEN HAAG
Tel. 3282828,De Wijs tel. 3660909

SERVICE
STADSDEELKANTOOR, 
Scheveningseweg 303, 2584 AA,
tel. 353.5600
Klachtenlijn Gemeente
tel. 3533000

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK SCHEVENINGEN 
Tel.416 2039

OUDERENWERK SCHEVENINGEN
Alg. info 3500694. 
Het Kalhuis, Tel. 306 9900

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 tel. 3643818

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.

DIENSTENWINKEL
Werkzaamheden in en om het huis
Tel. 3833981.

OUDER- EN KINDCENTRUM
SCHEVENINGEN, 
Harstenhoekstr 29b, tel. 3588881

KLACHTENLIJN GELUIDSOVER-
LAST, tel. 353 67 77

WIJKBUS SCHEVENINGEN 
Tel. 338 54 95

WARME MAALTIJDEN
in de Wijkwinkel Gentsestraat, 
tel. 354.1081; in de verzorgings-
tehuizen Deo Gratias tel. 50.3031
en Oldeslo tel. 3521041

`T GILDE DEN HAAG iedere dins-
dag en donderdag om 10.30 en
13.30 uur wandelingen door Den
Haag. Tel. 3561281 10.00-12.00 u.

VOEDING EN DIEET
Dr. Jan den Besten, Van Lennep-

weg 63, 06-539 78 104

INFORMATIELIJN HARTSTICH-
TING Tel. 0800 300 0 300

SOS HULP Tel. 3454500

DUIN APOTHEEK
mevr. T. Vlietstra
Stevinstraat 203, tel 3551866
dienstdoende apotheken 3451000

DOKTERSINLICHTINGEN-
TELEFOON Tel. 3455300

DOKTERSNACHTDIENST
Tel. 3469669

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

R.J.D.de Groot,
Kapelweg 2, tel. 3554119

W.Libeton, 
Badhuisweg 12a, tel. 3556564

FYSIOTHERAPEUTEN
Algem. Praktijk Scheveningen e.o.
R.R. Jagdewsing, A.I. 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, ritmi-
sche massage en psychosomatiek
H. Veldkamp, Stevinstraat 240,
telef. spreekuur 13.00-13.30 uur,
tel. 06-13 76 99 34

Praktijk voor fysiotherapie en 
psychosomatische therapie
Juliette Defoer, Wouter de Boer,
Roel Verbeek, Stevinstraat 65,
tel. 3063746

A.M. Besijn en I. Rem,
Nieuwe Parklaan 85, tel. 3524628

Praktijk voor fysiotherapie en ma-
nuele therapie; Van Grol, Verbaan
Van Dorpstraat 30, tel. 3557770

CHIROPRACTIE PRAKTIJK/
FYSIOTHERAPIE
E.J.F. Stegeman D.C.
Zwolsestraat 197, tel. 3502638

CHIROPRACTIE RUGCENTRUM
C. van Beest D.C.
E. van Leeuwen D.C.
Gev. Deynootweg 538, 
tel. 3543288, lid N.C.A. (Neder-
landse Chiropractoren Associatie)

MENSENDIECK Oefentherapeut
I.M. de Boone
Hasseltsestraat 5, tel. 3061262

PRAKTIJK VOOR RITMISCHE
MASSAGE naar dr. I. Wegman, 
Friederike van Manen, Rijslag 14, 
tel. 3552458, of 3542367

PSYCHOLOOG
Drs. Joost van der Waerden, NIP
Gevers Deynootweg 137, 
tel. 3559435

PSYCHOLOOG -PSYCHOTHERA-
PEUT, Steph Breukel, BIG-register
Stevinstraat 308, tel. 3552078

ERGOTHERAPIE, de Eshoeve
Ilse Wierda, Annemieke Dur-de Heij
Doorniksestraat 150, tel. 3064700

GEZONDHEIDSCENTRUM 
SCHEVENINGEN Haringkade 2
centraal tel.nr. 350 9268
huisarts: 355 3275, 
A.A. van der Vaart 
fysiotherapie: 352 0550, P. Dijk-
huizen, M.C. Pronk
kinderfysiotherapie: 352 0550, 
C.A.M. v. d. Berg, M.E. Siegmund, 
N. v.d. Linden, P. Snoek
logopedie: 355 5154, 
J.N. de Jonge, 
M. de Muinck Keizer-Hattink

oefentherapie Cesar: 350 2190, 
P. Gerding 

TANDARTSENDIENST 
(alleen spoedgevallen avond- en
weekend) tel. 3110305



Bestuur Wijkvereniging Belgisch Park, Westbroekpark en
Scheveningen-Noord en Bewonersvereniging Noordelijk
Scheveningen.

Voorzitter drs. A. Rosendahl Huber
06 - 55 99 1808

Secretaris drs. M. Kaastra-Prakke
Penningmeester ir. P.P.M. van der Zalm
Commissie Groen Voorzitter, ir. P.P.M. van der Zalm
Commissie Verkeer Voorzitter, J.J. van Leeuwen
Commissie Evenementen Voorzitter, ir. D. Leijnse
Commissie Kuststrook Voorzitter drs. A.J.B. Hubert

Wijkwinkel / Secretariaatsadres
Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen, tel./fax 354 10 81
E-mail: bestuur@bns.myweb.nl , internet: www.bns.myweb.nl
Giro Wijkwinkel 6257688, Giro Wijkvereniging 544261 

Burenhulp mw A. Postma, tel. 354 12 59

VASTE AKTIVITEITEN WIJKWINKEL

Maandag
9.00 - 15.00 secretariaat geopend

Dinsdag
9.15 -  9.45 trombosedienst

10.00 - 12.00 inloop koffieochtend
12.15 warme maaltijd voor senioren & alleenst.

Donderdag
9.00 - 17.00 secretariaat geopend

10.00 - 12.00 inloop koffie-ochtend
12.15 warme maaltijd voor senioren & alleenst.

DUTTENDEL EN WITTEBRUG
Voorzitter  (tel. 350 66 09) drs. R.P. van der Helm
Secretaris (tel. 355 06 92) ir T. Ritzema
Penningmeester (tel. 352 26 43) mr C.S. Baas
E-mail: duttendel-wittebrug@hetnet.nl

Burenhulp N. Boots, tel: 352 08 50

OVERZICHT WIJKAGENTEN BUREAU NIEUWE PARKLAAN
Verzorgingsgebied Zeefront / Boulevard:

Wijkagent Karel Walther
Wijksurveillant Nikki Sajet

Verzorgingsgebied Scheveningen Dorp / Van Stolkpark:
Wijkagent Mario de Zeeuw

Verzorgingsgebied Belgisch Park / Duttendel:
Wijkagent Leen van der Heiden

Verzorgingsgebied Renbaankwartier / Wittebrug:
Wijkagent Peter van den Burg
Wijksurveillant Anita Clemenkowff

Telefoonnummer: 070-424 50 40

naam geb.jaar telefoon

Batja Springer ‘90 358 65 58 x.
Carlijn v.v. Werf ‘90 352 20 39 (e.)
Grace Patry ‘90 354 00 22 e. f. (s)
Coen Reule ‘90 350 23 55 e.
Sanse Bomhoff ‘89 358 56 97 e.
Noortje Folkers ‘89 06-42 95 65 03 e.
Laura Linaste (06-13577461) ‘89 355 69 16 e. (s.)
Santi van den Toorn ‘89 338 85 06
Sebastiaan Breukel ‘88 355 20 78 e.
Lisanne Reule ‘88 346 00 47 e.
Emilie Keijzer (06-48440051) ‘88 358 50 11 e.
Kirby Jopp (06-24431973) ‘88 306 33 24 e. d. (f.)
Brigitte Keijzer ‘87 358 50 11 e.
Lisanne Hoogerwerf ‘87 354 13 37 e.
Fiona Luzac (06-53160600) ‘87 358 50 20 e.
Bart Nieuwstraten ‘86 351 47 72 e.
Suzanne Meijer ‘86 354 15 64 e.
Loekie Blaisse '86 338 92 61 e.
Arjan Dwarshuis ‘86 354 45 94 e.
Dorothé Vogelesang ‘85 355 41 64 e. d. f.
Irene Moed ‘85 355 51 82 e. d. f.
Floortje Vigeveno ‘84 355 75 37 e. x.
Anouk Keijzer '84 358 50 11 e.
Sascha Hoogerwerf ‘83 354 13 37 e. f.
Eveline Vogelesang '83 355 41 64 e.
Shelly Linssen '83 351 45 05 e.f.
Karin Gris '78 355 81 38
Paulien El Hajj ‘74 351 45 05 e. f. arab.

e : ook engelstalig - english spoken f : ook franstalig - parle français
d : ook duitstalig - spricht deutsch z :ook zweedstalig
s : ook spaanstalig - hablar español
x : alleen in het weekend + : niet in het weekend

Wijzigingen in deze lijst kunnen gemeld worden via het 
e-mailadres: bestuur@bns.myweb.nl of per telefoon op het
antwoordapparaat van de Wijkwinkel tel. 354 10 81.

Het bestuur van de Bewonersvereniging Noordelijk Scheve-
ningen kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor sa-
menstelling en gebruik van deze namenlijst.
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WIJKWIJZER BABYSITTERS

Janneke van Pesch
Gediplomeerd

schilder / decorateur
Ik verzorg uw normale binnenwerk 

maar ook muurdecoraties 
voor kinderkamers e.d.

Referenties beschikbaar.

06-1915 6921


