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Jenny’s Hair - Stevinstraat 88 - Tel. 355 41 33 - Scheveningen • Studenten en 65+: 20% korting op het knippen

Lid H
aute Coiffure Française

Het is zomer, en dat betekent genieten van zon, 

zee en strand. Fantastische weken voor iedereen, 

maar niet voor uw haar !

Wij kunnen u helpen het haar gezond en glanzend 

te houden met de speciale zonnelijn van Rene Furterer,

zodat ook de nieuwe herfsttinten straks weer prachtig

uit zullen komen.

Loop voor advies en tips even binnen bij Jenny’s Hair
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Veiling voor goed doel in de wijk!

In onze wijk woont een internationaal gecertificeerde veiling-
meester, mevrouw Lydia Snel. Onlangs heeft ze een veiling
georganiseerd in Ahoy, Rotterdam. Lydia Snel stelde het be-

stuur van de Wijkvereniging voor om ook in onze wijk een veiling te organiseren
voor een goed doel.
Volgens de statuten ondersteunt de Wijkvereniging alle activiteiten die bijdra-
gen aan de leefbaarheid, saamhorigheid en gezelligheid in de wijk. Daarom wil
het bestuur graag meewerken aan het houden van een benefiet veiling. We vra-
gen daarbij ook uw medewerking!

Op de eerste plaats wil het bestuur graag weten welk goed doel in onze wijk -
volgens u - in aanmerking moet komen voor (een deel van) de opbrengst van de
veiling. Hebt u een idee? Stuur een e-mail naar bestuur@bns.myweb.nl of doe
een briefje in de brievenbus van de Wijkwinkel, Gentsestraat 22 A. Meer weten?
Surf naar onze website www.bns.myweb.nl.

Op de tweede plaats zoeken wij sponsors voor de veiling! Daarbij denken we
vooral aan bedrijven en instellingen. We willen graag bijzondere dingen veilen,
zoals een etentje in een restaurant, een hotel arrangement of een ballonvaart.
Ook zoeken we een geschikte locatie voor de veiling. Voor nadere informatie
kunt u mij bellen op mijn mobiele nummer 06 – 5599 1808.

In het september nummer van de Scheveningen – Bad Gazet laat ik u weten of
de veiling echt doorgaat, en welke goede doelen door de wijkbewoners zijn ge-
nomineerd. Als alles goed gaat, willen we de veiling organiseren op een zater-
dag in november.

Axel Rosendahl Huber

REDACTIONEEL

LEZERSONDERZOEK HOTELSCHOOL DEN HAAG

In de vorige Gazet berichtten wij u dat een aantal studenten van Hotelschool Den Haag
een onderzoek gaan verrichten onder de lezers van de Scheveningen Bad Gazet. Het on-
derzoek wordt verricht in opdracht van de Redactie en wordt gezien als belangrijk on-
derdeel van de studie. Deze studenten zijn bij het uitkomen van deze Gazet waarschijn-
lijk druk aan het enquêteren! Hopelijk verleent u uw medewerking aan het onderzoek.
Wij houden u op de hoogte van de onderzoeksuitkomsten.
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Nieuwe Parklaan 173
2587 BT Scheveningen

Telefoon 070 - 350 66 88
Telefax  070 - 350 61 43

NOTARISKANTOOR MR J.A.J. SETZ

GEVESTIGD SCHUIN TEGENOVER HET CIRCUSTHEATER

Postbus 87850, 2508 DG Den Haag
Email makass@makass.nl / Internet www.makass.nl

Stevinstraat 201 / 2587 EG Den Haag
Telefoon 070 3526800 / Fax 070 3522261

grootmeesters in vastgoed

Wij zijn makelaars in vastgoed. 

Wij zijn de Makelaars Associatie. 

Wij kopen of verkopen, taxeren, verzekeren, hu-

ren of verhuren, financieren en beheren 

uw vastgoed. 

Wij zijn daar grootmeesters in. 

Zonder overdrijven, maar ook zonder 

valse bescheidenheid. 

In vastgoed zijn we niet te verslaan.

Ons bellen voor een afspraak is een meesterzet

waar u geen spijt van zult krijgen.

Stevinstraat 161 - Scheveningen - Tel. 355 32 28

”Aalsmeer's Bloemenhuis”
F.R. van Ewijk

De enige 
Fleurop bloemist 

in uw buurt.



ENQUETE BRUSSELSELAAN 
VRIJ PARKEREN OF BETAALD
PARKEREN

Het is vreemd dat gesproken wordt over vrij
parkeren. Vrij parkeren betekent in praktijk
dat geen vrije parkeerplaats te vinden is. Het
zou juister zijn te spreken over gratis parke-
ren en betaald parkeren. De Dienst Parkeren
schrijft het volgende.

Twee mogelijkheden
Er zijn twee mogelijke oplossingen voor de
parkeersituatie op de Brusselselaan te on-
derscheiden:
1. Invoeren van betaald parkeren op de ge-
hele Brusselselaan, met uitzondering van de
bosrand. Deze zijde van de Brusselselaan
zou vrijgesteld moeten worden voor het be-
taald parkeren.Op deze manier kan tege-
moet gekomen worden aan de wensen van
de Hogere Hotelschool. Bewoners, bezoe-
kers van bewoners en bezoekers van de
Hogere Hotelschool hebben dan de moge-
lijkheid om te kiezen tussen parkeren in of
buiten het vergunninggebied. Een aantal
bewoners in de Brusselselaan hecht waar-
schijnlijk wel waarde aan een autovrij bos-
uitzicht. Ook zorgt dit alternatief voor een
efficiënt gebruik van de parkeerruimte. 

2. Invoeren van betaald parkeren met ver-
gunningregeling op de gehele Brusselse-
laan. Uit de enquêteresultaten blijkt dat
42,1% van de bewoners uit de Doornik-
sestraat, Mechelsestraat en Brusselselaan
voorstander is van invoering van betaald
parkeren op de gehele Brusselselaan;
31,5% is tegenstander van dit voorstel, ter-
wijl 26,3% geen mening heeft. Dit alterna-
tief komt niet tegemoet aan de wensen van
de Hogere Hotelschool en de andere posi-
tieve aspecten van alternatief 1.
De Dienst Parkeren adviseert in te stemmen
met het eerste alternatief. 

Reactie van de Bewonersvereniging Noor-
delijk Scheveningen
Over deze twee mogelijke oplossingen voor
de Brusselselaan hebben wij de gemeente
het volgende geschreven. De overlast door
het parkeren zelf, het zoekverkeer en de an-
dere overlast blijft bestaan bij het voorge-
stelde eerste alternatief. Op enkele speci-
fieke problemen van parkeren aan de bos-
rand van de Brusselselaan en de

Doorniksestraat komen wij verderop in
onze reactie nog kort terug. 

De gemeente heeft in haar beleid om Sche-
veningen beter bereikbaar te maken, aan de
telematica een belangrijke rol toebedacht.
Het Dynamisch Verkeersmanagement
(DVM), het actief ingrijpen op verkeersstro-
men, is onderdeel van het bereikbaarheids-
management. Wil het DVM een succes
worden dan zal een door het DVM ge-
stuurde scheiding van recreatieverkeer en
verkeer van vergunninghouders tot stand
gebracht moeten worden. De telgegevens,
nodig voor dit ingrijpen, worden op ver-
schillende plaatsen verzameld op de toe-
voerwegen van Scheveningen. In de cen-
trale computer van de DVM-centrale zal
worden uitgerekend op welk moment de
verkeerssituatie in Scheveningen uit de
hand gaat lopen. De daaruit voortkomende
verkeersaanwijzingen op de dynamisch
route informatie panelen (DRIP’s) mogen
dan niet vrijblijvend zijn. Deze zullen in ze-
kere mate afgedwongen moeten worden. 

Twee punten staan hierbij centraal:
1. Een verschil maken in het recreatiever-
keer enerzijds en het verkeer van parkeer-
vergunninghouders anderzijds is noodzake-
lijk. De eerste groep kan niet in woonstraten
langparkeren, de tweede groep wel.
2. De aanwijzingen op de DRIP’s moeten
nauwkeurig en betrouwbaar zijn.

Toelichting:
1. Een parkeerregeling met een maximum
parkeerduur voor de betalende parkeerder
geeft de betalende langparkeerder (recre-
ant) duidelijkheid over het feit dat zijn auto
niet welkom is in de woongebieden. De
auto in een garage parkeren of een na-
heffingaanslag van de parkeerbelasting ris-
keren zijn de enige alternatieven. Deze
praktijk is na enige tijd bij iedereen bekend.
De regeling brengt enerzijds een scheiding
aan in het lang parkeren door recreanten en
anderzijds het parkeren door bewoners, be-
zoekers van bewoners, hotelgasten, onder-
nemers en de betalende kortparkeerder. 
2. De recreant is aangewezen op parkeer-
terreinen en garages. Dit houdt in dat voor
de recreant in totaal 4200+1100 (Bad+Ha-
ven) plaatsen beschikbaar zijn. Deze getal-
len zijn twee absolute bovengrenzen. Die
nauwkeurigheid is van belang voor de ver-

keersmanagement centrale om de intelli-
gente en betrouwbare sturing van de dyna-
mische panelen mogelijk te maken. Deze
betrouwbaarheid is een essentiële voor-
waarde voor het opvolgen van de aanwij-
zingen op de borden. Het vrij parkeren in de
woonstraten zet de betrouwbaarheid van
de binnenkomende gegevens onder druk.
Het zoeken naar een ongewenste legale of
illegale parkeerplaats in die woonstraten
zou opnieuw aangemoedigd worden. Dat
zal een stap terug naar af zijn.

Het parkeerbeleid is dus niet een op zichzelf
staand beleid. Het bepaalt mede het succes
van het DVM-project. Onzekerheid over
het aantal vrije parkeerplaatsen heeft een
negatief effect op de betrouwbaarheid van
de route informatie. Eventueel vrij parkeren
aan de boskant van de Brusselselaan (onge-
veer 100 plaatsen) draagt hieraan zijn ne-
gatieve steentje bij. Zoals vaak in deze situ-
aties zijn er meerdere belangengroepen, alle
met verschillende belangen. In dit geval
hebben we te maken met drie groepen:

• Bewoners van de Brusselselaan, die wij-
zen op specifieke ervaringsfeiten uit vroe-
gere tijden met vrij parkeren langs de bos-
rand. Zij hadden o.a. te maken met illegale
kampeerders en hun vuilnis, de zeer lang-
durig geparkeerde vrachtwagens en be-
drijfsauto’s, bij voorkeur langs die bosrand.
Hun voorkeur is in meerderheid: betaald
parkeren.
• De Hogere Hotelschool die overdag zijn
studenten gratis wil laten parkeren, niets
meer en niets minder.
• Alle (overige) bewoners van Schevenin-
gen-Bad. Voor hen is het welslagen van het
DVM-project door het effectief scheiden
van parkeren en recreatie essentieel.

Uit het voorgaande blijkt dat de Bewoners-
vereniging Noordelijk Scheveningen voor-
stander is van betaald parkeren in de hele
Brusselselaan. Over de bosrand langs de
Brusselselaan en de Doorniksestraat willen
wij het volgende compromis voorstellen.
Om alle belanghebbenden zo veel mogelijk
recht te doen, kan langs de bosrand een
maximale parkeerduur van drie of mis-
schien zelfs vier uur overwogen worden.

Hans van Leeuwen
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Duin apotheek c.v.
T. Vlietstra, apotheker

Stevinstraat 203 - 2587 EG Den Haag
Tel.: 070  355 18 66
Fax: 070  354 31 55

Buiten de openingstijden van de Duinapotheek 
is altijd geopend:

Apotheek Bronovo
Bronovolaan 1-c
Tel. 324 60 85

De apotheek is geopend van maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur, zaterdags van 9.00 - 13.00 uur

* Aerobics
* Fitness
* Sauna
* Stoombad
* Zonnebank

Brusselselaan 2
hoek Badhuisweg
Scheveningen   
tel. 350 30 16

In de Hotelschool Den Haag (voorheen High Five Health Club)

In Tension Health Club:
Goed voor uw gezondheid en uiterlijk in een 

ontspannen sfeer!

Introductieaanbieding
1 uur lang gratis de faciliteiten van de 

In Tension Health Club voor u!

Maak een combinatie uit de volgende 
mogelijkheden:

Fitness (30 min.)

Aerobics (1 uur)

Sauna (naar keuze)

Turks bad (naar keuze)

Gelieve eerst via nummer 3503016 te reserveren



UITSLAG ENQUETE BETAALD
PARKEREN BELGISCH PARK

Eindelijk de uitslag van de enquête betaald
parkeren Belgisch Park. De rapportage telde
meer dan honderd   bladzijden en om alle ge-
gevens te verwerken was tijd nodig maar nu
is het eindelijk zover. Hierna onderdelen van
de rapportage en het voorstel over werkings-
tijden en maximum parkeerduur van de
Dienst Parkeren aan het college van B&W. 

Begintijd, eindtijd, maximum parkeerduur
De telefonische enquête heeft plaatsgevon-
den in de periode van maandag 12 januari
2004 tot en met zondag 15 februari 2004.
Mensen die niet konden deelnemen aan de
telefonische enquête, zijn in de gelegenheid
gesteld om schriftelijk deel te nemen (135
personen). In totaal zijn 1074 huishoudens
bereikt. In totaal heeft 63% van de mensen
(677 personen) zijn of haar medewerking
aan de enquête verleend, waarvan 542 te-
lefonisch en 135 schriftelijk. 
Uit de totaalrapportage van de meningspei-
ling blijkt dat 50% van de respondenten
voor invoering van het betaald parkeren
parkeerproblemen ervoer en dat 52% van
de respondenten vindt dat de parkeermo-
gelijkheden zijn verbeterd ten opzichte van
de situatie voor invoering van het betaald
parkeren met vergunningregeling. Van alle
respondenten zegt 49% zeer tevreden of
tevreden te zijn met de huidige regeling van
het betaald parkeren in de wijk. De resulta-
ten van deze telling zijn in tabel 1 weerge-
geven. 

Tabel 1: Bent u tevreden met de huidige re-
geling van het betaald parkeren? (vraag 8
enquête)

Aantal %
Zeer tevreden 32 5

Tevreden 300 44

Niet tevreden, niet ontevreden 100 15

Ontevreden 167 25

Zeer ontevreden 54 8

Geen mening 24 4

Totaal 677 100

Tabel 2 laat de telling zien voor wat betreft
de werkingstijden van het betaald parkeren.
In totaal zijn 308 van de 677 respondenten
(45%) (zeer) tevreden over de werkingstij-
den van de regeling. In totaal zijn 222 van
de 677 respondenten (33%) (zeer) onte-

vreden over de werkingstijden van het be-
taald parkeren.

Tabel 2: Het betaald parkeren geldt van
maandag tot en met zondag van 10.00 uur
tot 24.00 uur (op de Bosschestraat en de
Middelburgsestraat ook op zaterdag en
zondag van 00.00 uur tot 02.00 uur). Hoe
ervaart u de werkingstijden van deze rege-
ling? (vraag 9 enquête)

Aantal %
Zeer tevreden 35 5

Tevreden 273 40

Niet tevreden, niet ontevreden 145 21

Ontevreden 184 27

Zeer ontevreden 38 6

Geen mening 2 0

Totaal 677 100

Vervolgens is aan de mensen, die aangaven
‘ontevreden’ of ‘zeer ontevreden’ te zijn
over de werkingstijden van de regeling, ge-
vraagd hoe zij denken dat de werkingstijden
verbeterd kunnen worden. De resultaten
van deze enquêtevraag zijn in tabel 3 weer-
gegeven. Er bestaat een grote diversiteit ten
aanzien van de genoemde alternatieven tot
verbetering van de werkingstijden. Naast de
vijf standaard antwoordmogelijkheden die
gegeven konden worden, gaf het meren-
deel van de respondenten (73%) een an-
dere oplossing aan tot verbetering van de
werkingtijden. Van deze 73% wenst 18,3%
een werkingstijd van 10.00 uur tot  22.00
uur en 12,8% wenst een werkingstijd van
10.00 uur tot 18.00 uur.

Tabel 3: Indien u vraag 9 met ‘ontevreden’
of ‘zeer ontevreden’ heeft beantwoord, hoe
denkt u dat de werkingstijden verbeterd
kunnen worden? (vraag 10 enquête)

Aantal %
Begintijd 10.00 u. naar 09.00 u. veranderen. 5 2

Begintijd 10.00 u. naar 13.00 u. veranderen. 20 9

Eindtijd 24.00 u. naar 02.00 u. veranderen. 8 4

Eindtijd 24.00 u. naar 23.00 u. veranderen. 23 10

Eindtijd 02.00 u. naar 24.00 u. veranderen. 5 2

Anders 167 73

Totaal 222 100

De maximale parkeerduur in de straat voor
het betaald parkeren door middel van het
kopen van een parkeerticket wordt door
4% van de respondenten als zeer positief,
door 36% als positief en door 31% als noch
positief, noch negatief ervaren. 24% Van

de respondenten beoordeelt de maximale
parkeerduur in de straat voor het betaald
parkeren door middel van het kopen van
een parkeerticket als negatief, terwijl 4%
van de respondenten zich zeer negatief
over deze vraag uitlaat. 
Tot slot vindt 74% van de respondenten dat
het betaald parkeren met vergunningrege-
ling gecontinueerd moet worden in het Bel-
gisch Park (zie tabel 4).

Tabel 4: Vindt u dat het betaald parkeren
gecontinueerd moet worden? (vraag 15 en-
quête)

Aantal %
Ja 501 74

Nee 137 20,2

Geen mening/weet niet 39 4,6

Totaal 677 100

Naar aanleiding van de evaluatie kan ge-
concludeerd worden dat het betaald parke-
ren een effectief instrument is voor het be-
perken van de parkeeroverlast. De bezet-
tingsgraad overdag in de onderzochte
straten is door de invoering van het betaald
parkeren met vergunningregeling aanzien-
lijk gedaald en wordt slechts in een beperkt
aantal straten overschreden. Daar waar de
parkeerdruk hoog is, zijn voldoende par-
keeralternatieven op redelijke loopafstand
voorhanden. 

Een ruime meerderheid van de belangheb-
benden vindt dat het betaald parkeren ge-
continueerd moet worden. Voor de wer-
kingstijden en de maximale parkeerduur is
ook voldoende draagvlak bij de belangheb-
benden aanwezig. Voorgesteld wordt om
de huidige regeling betaald parkeren te
handhaven.

Reactie van de Bewonersvereniging Noor-
delijk Scheveningen
De BNS heeft in een reactie van het voorstel
van de Dienst Parkeren aan het college van
B&W het volgende geschreven. De BNS
kan zich geheel vinden in het voorstel om
de huidige regeling van betaald parkeren
met begintijd, eindtijden en maximum par-
keerduur te continueren. De parkeerover-
last is duidelijk beperkt en het leefklimaat is
aanzienlijk verbeterd.

Hans van Leeuwen
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we hebben in de loop
der tijd – onder lei-
ding van mijn voor-
ganger Frank de
Fouw – veel gewon-
nen”.

Voor Dick ontstond
de relatie met de wijk-
vereniging zo’n drie
jaar geleden. Hij en
Frank de Fouw ken-
den elkaar al als
straatgenoten met
een buurvriendelijke
relatie. 
Aanleiding was een
vergadering van een
raadscommissie van
de Haagse gemeen-
teraad, waar het on-
derwerp evenemen-
ten op de agenda stond. En Frank de Fouw
was op die bijeenkomsten in de loop der ja-
ren een vertrouwde verschijning geworden. 

Rempedaal
Dick:“Hij had een beetje het gevoel, dat hij
een soort anti-held was geworden. Frank
heeft veel voor ons bereikt, maar moest om
dat te bereiken in de confrontatie met de
gemeente regelmatig op het rempedaal
gaan staan. En op den duur ga je dat als een
soort negatief imago met je meedragen.
Zijn verzet was voorspelbaar geworden en
dreigde daardoor, in zijn visie althans, aan
impact te verliezen. Dus zei hij destijds: ga jij
nou eens een keer. Dan zien ze, bij dezelfde
boodschap, ook eens een ander gezicht”.  
Dick heeft daar toen ja op gezegd, is lid van
de commissie geworden en is vorig jaar
Frank de Fouw opgevolgd als voorzitter. 

“In eerste aanleg”, zegt hij, “heb ik dat ge-
daan als een vriendendienst tegenover
Frank. Maar in de loop der tijd heb ik ook
het motief ontwikkeld om iets terug te doen
voor de samenleving, die mij in mijn leven
zoveel kansen heeft gegeven. Ik voel mij
om verschillende redenen een bevoorrecht
mens en ik vind, dat je niet alleen maar voor
jezelf moet leven”. 

Verzet
Het ontstaan van de Commissie Evenemen-
ten voert ons ongeveer tien jaar terug. Het

verzet van individuele bewoners tegen
overmatige overlast, bij bijvoorbeeld boule-
vardactiviteiten, moest dringend worden
gestructureerd en gekanaliseerd. En op ini-
tiatief van het bestuur van de bewonersver-
eniging heeft de Commissie Evenementen
dat gat toen opgevuld.

In de loop der tijd heeft dat geleid tot de op-
bouw van een vriendelijk functionerend
netwerk, waardoor Dick Leijnse en de zijnen
ook buiten het formele vergadercircuit om
bewonersbelangen kunnen behartigen. 

Voor zijn aantreden heeft hij overigens een
kort moment gedacht, dat de Commissie
Evenementen een club was, die leuke wijk-
feestjes organiseerde. Maar sinds het com-
missiewerk hem van tijd tot tijd tezamen
met andere commissieleden met een ge-
luidsmeter door het struikgewas voert, is
dat beeld wel gecorrigeerd. 

Tram
Sinds de commissie met eigen apparatuur
de nakoming van geluidsnormen contro-
leert, behoort overschrijding van de decibel-
limieten tot het verleden. Alleen als de tram
langs kwam, wees de meter onaanvaard-
bare geluidsniveaus aan. 

Belangrijke vraag bij dit verenigingswerk is
altijd de legitimiteit van je acties. Oftewel:
hoe kun je pretenderen bewonersbelangen
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WE GAAN NIET OVERAL DWARS VOOR LIGGEN
COMMISSIE EVENEMENTEN:
WAAKHOND VAN DE BUURT

“We zijn misschien wel een beetje de waak-
hond van de buurt, maar we hebben deze
commissie niet om overal maar dwars voor 
te gaan liggen. Dat werkt alleen maar 
contraproductief. Evenementen, die in Sche-
veningen plaatsvinden, hebben hun voor- en
hun nadelen en wij letten vanuit een bewo-
nersoptiek vooral op de balans daartussen”.
Aldus Dick Leijnse, voorzitter van de Com-
missie Evenementen van de Bewoners-
vereniging Noordelijk Scheveningen.

Namens de bewoners voeren Dick en zijn
commissieleden minimaal tweemaal per
jaar overleg met ambtenaren van de ge-
meente Den Haag. Eenmaal aan het begin
van het (bad-)seizoen en eenmaal - ter eva-
luering - na afloop daarvan. 
Op de agenda staat dan de bespreking van
zo’n 15 evenementen, waaronder het Con-
cours Hippique in het Westbroekpark en de
Parade. Hoewel straatfeesten in principe
ook tot het werkterrein behoren, beperkt de
discussie zich over het algemeen tot evene-
menten, die 25000 bezoekers of meer trek-
ken. 

Geluidslimieten
Dick Leijnse: “We letten op parkeerdruk,
geluidslimieten, het risico van hangjonge-
ren, afbakening terrein e.d., alles met het
doel zowel het evenement als de bewoners
in tact te houden. En ik vind dat dat hier in
Scheveningen aardig lukt”.
“In de vergunningsvoorwaarden voor eve-
nementen zijn door de gemeente over het
algemeen al veel beperkende en bescher-
mende voorwaarden opgenomen. Maar je
moet zo’n evenement natuurlijk niet dood
regelen. Mijn insteek is: veroorzaken evene-
menten overlast? En dan is het antwoord:
Ja. Maar dat is niet het enige. Er komt een
stuk gezelligheid voor terug. En daar maken
we, onder voorwaarden, ruimte voor”.

Geen bedreiging
Dick is over het overleg met de gemeente
zeer te spreken. “Het is een prettige open
sfeer en er wordt goed naar ons geluisterd.
Wijkbewoners hoeven naar mijn oordeel
grote evenementen in Scheveningen dan
ook niet als een acute bedreiging te be-
schouwen. Vroeger was dat anders, maar

“Voor ons gelden de waarden en normen, die wij ook voor onszelf aanleggen”.



te vertegenwoordigen als je diezelfde be-
woners direct noch indirect om hun mening
vraagt. Voorzitter Axel Rosendahl Huber
heeft in een eerder interview die vraag ook
al eens opgeroepen.

Democratisch
Probleem is, dat de vereniging niet over
middelen beschikt om voor elk onderwerp
een democratisch rondje langs de achter-
ban te maken. Maar dat is natuurlijk ook
niet erg praktisch. 

Dick Leijnse: “We hebben daar op dit mo-
ment geen oplossing voor. Wij stellen de
signalen van wijkbewoners op hoge prijs,

maar kunnen niet meer doen dan via onder
meer het wijkblad duidelijk maken wie we
zijn en waar we – te bereiken – zijn. Ook be-
staat er een klachtennummer geluidsover-
last ( 070 – 353 67 77), dat door de ge-
meente wordt beheerd”.

De commissie kan zich bij haar werk dus
niet baseren op professionele peilingen,
maar dat betekent niet dat de leden zonder
enige moraal op avontuur gaan. 

Waarden en normen
“Op dit moment gelden binnen de com-
missie de waarden en normen, die wij ook
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voor onszelf aanleggen. En om de evene-
menten daaraan te kunnen toetsen, gaan
we zelf kijken, we gaan luisteren en we me-
ten ook nog zelf”.

“Al die informatie”, zegt Dick,”dus ook van
de politie, brandweer en van het klachten-
nummer, wordt in een jaarlijkse evaluatie
met de gemeente besproken. En al met al
heb ik de indruk, dat we de zaak op die ma-
nier goed onder controle hebben”. 

Netwerk
Het aanhalen van de banden met het amb-
telijk apparaat is voor hem niettemin een
speerpunt voor de toekomst. “Het gaat mij
om de opbouw van een netwerk, waarbin-
nen je even kunt bellen, even kunt e-
mailen. Communiceren met een laag profiel
heet dat. En dat werkt totnogtoe het
beste”. 

Over de agenda en de werkzaamheden van
de Commissie Evenementen rapporteert de
voorzitter maandelijks tijdens de vergade-
ring van het Algemeen Bestuur van de Be-
wonersvereniging. Ook de andere commis-
sies (Groen, Verkeer, Kuststrook) zijn daarin
vertegenwoordigd, zodat overlappingen
snel kunnen worden opgespoord. 

“Op bestuurlijk niveau zit het communica-
tief wel goed in elkaar. Maar de lijntjes met
bewoners mogen wat mij betreft nog wel
wat groeien”, aldus Dick Leijnse. 

Rob den Heijer

DICK LEIJNSE
voorzitter 
Commissie Evene-
menten BNS

Privé
62 jaar, weduwnaar, 2 kinderen
Woont samen met Marjan Overdijk
Hebben samen 9 kleinkinderen
(Dick: “Maar dat kan nog groeien….”)
Woont sinds 1988 in Scheveningen

Opleiding
natuurkundig ingenieur (Delft)

Carrière
30 jaar Shell, afdeling exploratie en produc-
tie, reservoir engineering (schatting olie-
reserves). Werkte 13 jaar in het buitenland,
waaronder Iran, Texas, Oman, Maleisië,
Brunei.

Maakte in 1995 gebruik van VUT na van 
een ernstige ziekte te zijn genezen.

Hobby
Studie Kunstgeschiedenis, Leiden (beëin-
digd)

Maatschappelijk
2000 – lid van Commissie Evenementen
BNS. 2003 – voorzitter Commissie Evene-
menten BNS

L I J N T J E  M E T  D E  
W I J K B E W O N E R  

M O E T  N O G  G R O E I E N

NIEUWE CURSUS 
AQUARELLEREN EN 
TEKENEN IN DE 
WIJKWINKEL

Op woensdag 30 juni start er weer een
nieuwe cursus aquarelleren en tekenen in
de natuur. 
De cursus is op woensdagmorgen van
10.00 – 11.45 uur, en bestaat uit 6 lessen.
De kosten zijn € 40,- incl. lesmateriaal.
Meldt u z.s.m. aan, het is gebleken dat er
veel vraag is naar deze cursus en het aantal
deelnemers is beperkt.

Aanmelden bij het secretariaat van de
Wijkwinkel, 3 54 10 81.

VINDT U DAT NOU OOK?

De Nieuwe Scheveningse Bosjes. Heerlijk om
er te wandelen, met de honden. De vogeltjes,
het groen, de prachtige oude bomen die er
staan. En toch, als er één plek is in het Bel-
gisch Park, die bij mij ergernis opwekt, dan is
het dat bos. 

Er wordt namelijk chronisch gefietst op pa-
den waar dat absoluut niet mag, er wordt
zelfs met brommers doorheen gecrosst,
hangjongeren maken de kinderspeelplaats
onveilig en het afval belandt bijna nooit in
de daar voor bestemde prullenbakken. 
Dat schijnt allemaal te mogen.

De druppel echter, is wat ik gistermiddag
zag: borders en grasvelden waren eindelijk
gemaaid. Door een op hol geslagen gras-
maaimachine, zo leek het wel. 
Velden waar de helft wel, de helft niet ge-
maaid is, graspollen die platgereden zijn,
maar niet gekortwiekt, borders waar de
maaimachine schots en scheef doorheen is
gereden en stukken waar klaarblijkelijk
zonder enig beleid en enige zorg de maai-
messen in zijn gezet. 
Kortom: de Nieuwe Scheveningse Bosjes
worden langzamerhand het mooie Belgi-
sche Park onwaardig. Of ben ik de enige die
zich hieraan ergert?

Marit Berssenbrugge
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Veilig wonen in een vriendelijke sfeer,
waarin uw privacy en levensbeschouwing

wordt gerespecteerd.

Wij bieden u, de door u gewenste,
verpleging en verzorging van hoge 

kwaliteit.

Voor vrijblijvende informatie:
Mw. Rita van de Looverbosch

Belgischeplein 37, 2587 At  Den Haag
Tel. 070 - 306 1000, Fax 070 - 306 2288

Badhuisstraat 149, tel. 355.19.86
Scheveningen

CETU LOODGIETERSBEDRIJF

Het adres voor uw 
Gas- en Waterleidingen, 

dakwerkzaamheden.
Centrale verwarming, keukens

en badkamers.

Tel. 06 54 62 7550

Uw Wijkloodgieter
dus geen voorrijkosten

Maandags
gesloten

Als 
Van Duijne

het legt, 
dan ligt ‘t

Vanaf 1919 dé vakkundig specialist voor uw complete
WONINGINRICHTING. 

In onze showroom treft u een uitgebreid assortiment stalen van
vloerbedekking. Wij bieden de beste kwaliteitsmerken. Voor lino-

leum en vinyl kunt u ook bij ons terecht.  
Wij adviseren u over kwaliteit en kleur . Onze ervaren vakmensen

leggen de vloerbedekking.  Desgewenst zorgen zij er óók voor
dat uw meubels verplaatst worden en weer op hun plaats terug

worden gezet.

Fournituren 
Onze afdeling fournituren heeft voor coupeuses en hobbyisten

een prachtige sortering: •Gütermann garen•diverse soorten
scharen •knopen •r i tss lu i t ingen•schoudervul l ingen
•voer ingstoffen•naaiboxen •breinaalden • l inten

•Burda patronen •appl icat ies voor  k inder-  en sport-
k leding.



ALGEMENE  LEDENVERGADE-
RING 2004

Rond 50 leden waren aanwezig op de leden
vergadering van 27 april. 

De gebruikelijke huishoudelijke zaken zoals,
verslag vorige vergadering, jaarverslag, fi-
nanciëel verslag en begroting  werden zon-
der meer goedgekeurd.
De kascommissie blijft aan voor volgend
jaar. Bij de behandeling van het verslag van
de vorige jaarvergadering kwam de vraag
aan de orde of de parkeersituatie langs de
Klatteweg en Maurits de Brauwweg tijdens
de hockeyweekenden nu naar de opvatting
van de politie bevredigend is opgelost. De
wijkagent was net als vorig jaar nog steeds
ontevreden, omdat de klapborden niet bij-
ster gedisciplineerd werden bediend door
Hockeyclub Klein-Zwitserland. Met alle on-
veilige situaties vandien. Hij had daarover
intern gerapporteerd, maar de gemeente
heeft nog niet gereageerd.  Het bestuur had
hierover vorig jaar ook een brief gestuurd
naar het stadsdeelkantoor ter ondersteu-
ning van de wijkagent, maar dat wilde de
behandeling van de borden door de hoc-
keyclub het afgelopen jaar nog aanzien.

De studie van de invoering van buurtpre-
ventie door meedoen met de regeling van
het Van Stolkpark heeft geleid tot een ne-
gatief advies van het bestuur aan deze le-
denvergadering.
De misdrijfstatistiek van de politie over het
afgelopen jaar (meer overdag dan ’s
nachts), de rapportage van de veiligheids-
dienst van het Van Stolkpark (uitsluitend
nachtelijke rondes), de verwachte beperkte
deelname aan een dergelijke regeling op
grond van de ervaringen in het Van Stolk-
park en de daaraan verbonden financiële ri-
sico’s voor de wijkvereniging bij wanbet-
aling maakten het onaantrekkelijk om mee
te doen. Laat staan te beginnen aan een
huis-aan-huis  onderzoek naar deelname
van wijkbewoners aan een dergelijke veilig-
heidsregeling.

De wijkvereniging heeft de bodemproce-
dure bij de Haagse bestuursrechter tegen
het verlenen van een bouwvergunning voor
een inrichting voor nachtdetentie aan de
Pompstationsweg  verloren. Er is door het
bestuur al hoger beroep aangetekend tegen

deze uitspraak bij de Raad van State voor-
uitlopend op de ledenvergadering. Dat
moest voor 7 april 2004 gebeuren. Intrek-
ken kon altijd nog, want de behandeling
kon wel anderhalf jaar duren. De ledenver-
gadering ging accoord met het gevolgde
beleid.

Behalve de eerder genoemde parkeersitu-
atie op Klatteweg/Maurits de Brauwweg
vroeg nog een aantal verkeerszaken de
aandacht. De vraag kwam op of  drempels
op grote schaal in de wijk wel noodzakelijk
zijn. Het parkeren op straathoeken nabij de
gevangenis werd ook als onveilig en hinder-
lijk ervaren evenals het aan twee kanten
parkeren op zijwegen van de Pompstations-
weg. Er werden ook oplossingen voor aan-
gedragen. Het bestuur zal e.e.a. namens de
ledenvergadering onder de aandacht van
de gemeente brengen.

De ambassade van Oman, Nieuwe Park-
laan 9,  heeft een enorme schotelantenne
aangebracht aan de achterkant van het ge-
bouw tot grote ergernis van omwonenden.
Er was geen  vergunningprocedure voor ge-
volgd  bij de gemeente, zodat omwonen-
den niet in de gelegenheid waren geweest
om bezwaar te maken. Namens de leden-
vergadering zal bezwaar worden gemaakt
tegen deze gang bij de gemeente.

Op grond van een waargenomen geval van
diefstal werd gevraagd om de organisatie
van preventievoorlichting. Het bestuur ziet
meer heil in groeps/flats- of  buurtgewijze
organisatie. Op die kleine collectieve schaal
heeft die voorlichting  zin. Maar als er vol-
doende belangstelling voor is wil het be-
stuur wijksgewijze actie ondernemen. Wijk-
bewoners kunnen zich melden bij de voor-
zitter, de heer R.P. van den Helm,
Badhuisweg 169 C.
De vergadering werd besloten met een ge-
zellig samenzijn.

T.R.

OPGRAVING OP HET 
VOORMALIGE KAZERNE-
TERREIN AAN DE 
OUDE WAALSDORPERWEG

Sinds zes april vindt een archeologisch on-
derzoek plaats op het voormalige terrein van
de ‘Alexanderkazerne’ aan de Oude Waals-
dorperweg. Dit in verband met de komende
aanleg van de Hubertustunnel.

De opgravingen bieden een mooi beeld van
de bewoningsgeschiedenis van het Haagse
duingebied. De vroegste resten dateren
vermoedelijk uit de Midden Bronstijd, rond
1500 voor Christus. Het enige voorwerp
van de opgraving dat met zekerheid in die
periode kan worden geplaatst is een klein
pijlpuntje van vuursteen dat bijzonder fraai
is bewerkt.
Ongeveer duizend jaar later, in de IJzertijd,
is het gebied opnieuw in gebruik genomen.
Op een hoog deel van het toenmalige land-
schap is een areaal als grafveld ingericht. Al
tijdens een vorig onderzoekje is een kuil ge-
vonden met daarin verbrand menselijk bot.
In die tijd was het gebruikelijk dat men de
doden cremeerde en bijzette in kleine kuil-
tjes. 
Het prehistorische niveau wordt afgedekt
door een veenlaagje. Dat wijst er op dat het
landschap in die tijd langzaam natter werd
door het stijgen van de grondwaterspiegel.
Waarschijnlijk is dat ook de reden geweest
dat de toenmalige bewoners het terrein ver-
laten hebben.

Enkele duizenden jaren later – in de Late
Middeleeuwen – wordt het gebied op-
nieuw in gebruik genomen. Er zijn volop
vondsten gedaan van scherven van kogel-
potten en van stukken van grote bakstenen,
zgn. kloostermoppen. Daarnaast zijn veel
sporen gevonden van greppels en paalkui-
len. Dit alles wijst er op dat aan het einde
van de dertiende eeuw op het terrein een
boerderij gestaan heeft met enkele schuur-
tjes. Op het erf zijn door de archeologen en-
kele cirkelvormige structuren gevonden die
vooralsnog geïnterpreteerd zijn als greppels
die rond hooimijten gegraven waren. Het is
nog niet helemaal duidelijk waar de boerde-
rij precies gestaan heeft. In de komende
weken zal dit waarschijnlijk duidelijker wor-
den.

Afdeling Archeologie DSB, 
gemeente Den Haag
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WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUG
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Nelisse Makelaars o.g.

Statenlaan 128
2582 GW Den Haag
Telefoon 070-350 14 00*
Telefax   070-350 66 86

Woningen

Kantoren

Winkels

Taxaties en advies

Beheer

FIGUURCORRECTIE
met Endermologie -”HIJ & ZIJ”

CELLUCARE
Katinka Broekens
Miek Pels Rijcken

070 - 328 15 33

Ruychrocklaan 153 
Den Haag

www.cellucare.nl

Uitermate geschikt voor:

• Cellulite behandeling
• overgewicht - vetrolletjes
• Liposculpure op natuurlijke wijze
• Preventie van striae

• Zeer goede resultaten
• Ontspannend en energie gevend
• Inmiddels in heel Nederland bekend

dé beddenspeciaalzaak 

van Scheveningen en omstreken

Komt u eens kijken in een van onze
winkels; de 550m2 grote showroom
met kelderverdieping in de Stevin-
straat 154-164
Scheveningen, 070 354 76 04

of aan de altijd sfeervolle 
Frederik Hendriklaan 119e

Den Haag, 070 354 28 11

Willem Maasland
het Timmer & Onderhoudsbedrijf

van Scheveningen

• ramen - deuren - kozijnen
• badkamers - keukens

0653796475 / 0703225292

• woningbeveiliging zoals secustrips
driepuntssluitingen - dievenklauwen etc.

• vrijblijvende prijsopgave

De beste keuze voor uw woning



Bent u nog betrekkelijk jong en goed ter
been? Dan is het onderwerp van dit stukje
misschien niets voor u. Maar leest u wel 
verder, want wellicht kunt u een familielid of
kennis een paar goede tips aan de hand
doen.

Hoe het begon
Ruim twintig jaar geleden, om precies te
zijn: op 7 januari 1984, maakte de eerste
Wijkbus een rondrit door Scheveningen,
voorafgegaan door drie muziekkorpsen die
elkaar afwisselden. Die bus was het resul-
taat van ruim twee jaar stug doorzetten van
een aantal wijkwerkgroepen voor ouderen,
en van de gulle bijdragen van verenigingen
en bedrijven in Scheveningen. De bus was
een geweldige uitkomst voor veel ouderen
die in die tijd verhuisden naar de nieuwe te-
huizen zoals Het Uiterjoon en Duinrust. Ze
konden nu gemakkelijk en goedkoop naar
noodzakelijke afspraken (dokter, fysiothera-
pie, dagelijks ziekenhuisbezoek aan een
partner) en ze konden hun sociale contac-
ten in stand houden door bij vrienden op
bezoek te gaan, te gaan bridgen in het Kal-
huis, te gaan gymmen in het Trefpunt, en
noem maar op.

Het sloeg aan
Er bleek zoveel belangstelling te bestaan
voor deze vorm van dienstverlening, dat er
drie jaar later al drie bussen dagelijks rond-
reden. Gelukkig waren er ook genoeg vrij-

willigers te vinden om achter het
stuur (en achter de schermen)
hun bijdrage te leveren. Dat is
tot op de dag van vandaag zo
gebleven. Om u een idee te ge-
ven: er zijn zo’n 30 chauffeurs
die een ochtend of middag per
week rijden, een dozijn mensen
die op toerbeurt op de meldpost
werken, en er zijn vier “split-
sers”, de mensen die alle aan-
vragen in rij-schema’s voor de
bussen omzetten. Verschillende van deze
mensen hebben zelfs dubbele taken. En
tenslotte is er dan natuurlijk ook een Be-
stuur dat ook uit vrijwilligers bestaat. Geen
bonussen en gouden handdrukken hier!

Wat de wijkbus voor u kan betekenen
De bussen zijn bedoeld voor ouderen en
minder validen. Ze zijn daarom voorzien
van een hydraulisch liftje dat het in- en uit-
stappen eenvoudig maakt. Ook is er ruimte
voor rollators. Voor rolstoelgebruikers zijn
de bussen echter niet geschikt. 
Als u regelmatig gebruik wilt maken van de
bus, kunt u zich als lid (donateur) opgeven.
Omdat de Gemeente het belang van dit
vervoer onderkent, wordt het gebruik ge-
subsidieerd. De kosten zijn daardoor laag. U
betaalt slechts € 22,69 per drie maanden
voor een echtpaar (dat is dus € 0,38 per
dag dat er gereden kan worden!). Voor een
alleenstaande is de bijdrage zelfs maar

€ 18,15 per drie maanden. En voor dat geld
bent nog verzekerd ook!
U moet er wel rekening mee houden dat de
bussen doordeweeks rijden, en (in principe)
alleen tussen 09:00 en 17:00 uur. Ook moet
u een dag van tevoren opgeven dat u er ge-
bruik van wilt maken. Maar dat kunt u dan
wel haast onbeperkt doen: wilt u ’s och-
tends boodschappen doen èn heeft u ’s
middags een afspraak bij de dokter, geen
probleem! Of wilt u op een mooie dag ge-
woon eens een uurtje op een bankje aan de
boulevard genieten: doen!

Geïnteresseerd?
Als het u wat lijkt om donateur en gebruiker
van de wijkbus te worden, of als u er eerst
nog meer over wilt weten, dan kunt u da-
gelijks tussen 09:30 en 11:00 uur de meld-
post bellen: tel. 338 5495 of 338 5496. De
vrijwilligers daar zullen u graag helpen. 

Jan van Pesch
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DE SCHEVENINGSE WIJKBUS

BAD GAZET &
BADCULTUUR

Op de plaats of direct in
de buurt vanwaar Si-
mon Stevin (vandaar de
Stevinstraat) in 1618
zijn uitvinding, de zeil-
wagen, uitprobeert, wordt precies twee eeu-
wen later gebouwd.  De locatie is één en de-
zelfde: het Scheveningse strand.

Het strand heeft te maken met het direct daar-
aan grenzende water: de zee. Alleen daar kan
een cultuur ontstaan, die alles met strand en
zee heeft uit te staan: de badcultuur.  Een cul-
tuur, kenmerkend voor Scheveningen in het
algemeen en voor het aangrenzend woonge-
bied Belgisch Park e.o. in het bijzonder. 

Over de badcultuur wat meer. Ze krijgt in 1818
gestalte door de bouw van een houten badhuis
op de plaats van het huidige Kurhaus. Op-
drachtgever is de visserszoon Jacob Pronk.
Zijn naam is verbonden aan de Jacob Pronk-
straat.

Anders dan nu is de badcultuur anno 1818
geen toeristisch-recreatief gebeuren. Ze staat
in het teken van de gezondheid van de mens.
En wel in die zin dat het zeewater een probaat
middel is om van lichamelijke en psychische
klachten en kwalen af te komen. Ter illustratie
een omschrijving van de ‘badgasten’ van
toen:”zenuwzieken en gevoelige zwakkelin-
gen”. Alsof dit nog niet erg genoeg is:”mis-
kleurige en hologige kandidaten voor de
dood.” Om echter niet in mineur te eindigen,
ze vinden verlichting voor hun kwalen,

want…: ”weldadig omringt de digtere vloei-
stof des ziltigen vochts hun verslapte huid en
spoelt elk harer baren eene drukkende zorg
van (hun) angstvollen en beklemde boezem
weg in de afzienbare ruimte.” (Einde citaat).

De badcultuur is aan veranderingen onderhe-
vig. Rond 1900 is ze veranderd in een overwe-
gend toeristisch-recreatief gebeuren met een
heuse boulevard en wandelhoofd ‘Wilhelmina’,
de oude pier. Om vervolgens in 100 jaar een
enorme vlucht te nemen. 
Wat niet veranderde? De gezonde zeelucht die
de mens goed doet en medicijn is. De bewoners
van Noordelijk Scheveningen zijn goed af!

Wim Pijl
raadslid ChristenUnie-SGP

U I T  D E  G E M E E N T E R A A D



Voor menigeen zal het woord “bowls” 
associaties oproepen met het spel op
bowlingbanen, waarbij met grote ballen 
kegels omvergeworpen worden. Of met het
in Frankrijk zo populaire “jeu de boules” 
of soortgelijke balspelen, die ook in Neder-
land al veel beoefenaren tellen.

Het “bowls” spel is toch wat anders. Het
wordt in Engeland al eeuwen gespeeld als
“lawn bowls op gladgeschoren grasbanen.
Het spel is overgewaaid naar Australië,
Nieuw Zeeland en Zuid Afrika, en met veel
succes. Maar vergeet ook Nederland niet:
op meer dan vierhonderd plaatsen wordt
“gebowld”, meestal op hockeyvelden met

kunstgras of op tapij-
ten die in een sport-
hal worden uitgerold.

Hoe wordt bowls ge-
speeld? Op banen
van 30 meter lengte
en 5 meter breedte
spelen 2 teams tegen
elkaar en proberen
hun ballen (bowls) zo
dicht mogelijk bij een
kleine bal (de “jack”),
die op zo’n 25 meter
ligt, te rollen. Het bij-
zondere van dit spel is
dat door een kleine onbalans in de bowl
deze een licht gekromde baan naar links of
rechts beschrijft. Hoeveel snelheid moet je
de bowl geven ? En hoe bepaal je de rich-
ting waarin je gooit om zo dicht mogelijk bij
de jack te komen of eventueel andere bowls
weg te kaatsen? Het is een fascinerend spel
om te zien en nog meer om het te spelen.

De BBC zendt enkele malen per jaar op de
middag reportages uit van internationale
singles kampioenschappen op binnenba-
nen. De resultaten zijn soms millimeter-
werk! Maar daarop hoeft u niet te wachten.
Het spel wordt in de open lucht, zomer en

winter, door de Haagse Bowls gespeeld op
het eerste hockeyveld van Klein Zwitserland
aan de Klatteweg. Veel leden zijn oud-hoc-
keyspelers en -speelsters. Wellicht vindt u er
nog bekenden. U kunt eens komen kijken
op maandag-, woensdag- en vrijdagoch-
tend tussen 10 en 12 uur. Er is altijd wel ie-
mand die uitleg wil geven.

Voor nadere informatie kunt u contact opne-
men met de heer H. Breusers, secretaris van de
Vereniging Haagse Bowls. Tel. 350 57 54 of
per e-mail: herman.breusers@wldelft.nl
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BOWLS - TOCH IETS ANDERS

Overzicht van het spel.

Een ”close end”.

Wie kent haar niet: Saar. Blond, negen jaar
oud en altijd languit op de stoep. De Golden
Retriever van de dierenspeciaalzaak ‘Dierple-
zier’ in de Stevinstraat. Ze is misschien nog
bekender dan haar eigenaars Hans en Sonja
Hamstra-Alleblas. 
Voor Saar is het een moeilijke tijd. Ze is een
beetje in de war. Ze is haar plekje kwijt…..

Want na bijna 21 jaar hebben Hans en
Sonja de dierenspeciaalzaak overgedaan.
Aan Bas en Marian Hegi. Zij hebben zich
aangesloten bij de keten ‘Dobey’. 
Sonja: ‘Het werd voor ons teveel. Wij zijn
kleine zelfstandigen en het werk in een die-
renwinkel is erg arbeidsintensief. Er gaat wel
1000 tot 1500 kilo per dag door je handen.
Het gaat me wel een beetje aan het hart,
maar de nieuwe eigenaars zijn erg enthou-
siast en ik gun het ze van harte. Saar heeft
het er moeilijker mee dan wij!’

Wat verandert er voor de klanten van de
dierenspeciaalzaak?
Marian: ‘Voor de klant zal er niet zoveel ver-
anderen. Wel wordt het assortiment uitge-
breid met de verkoop van knaagdieren. In
de nabije toekomst willen we de hengel-
sport extra aandacht geven door met hen-
gelsport artikelen op de markt te staan.
Omdat we aangesloten zijn bij een keten,
kan de klant profiteren van aanbiedingen.
Deze staan vermeld in een huis-aan-huis
folder. Let dus op uw brievenbus! De be-
zorgdienst van Hans wordt voortgezet door
de oudste zoon Remco.

Service!
Hans en Sonja gaan zich nu alleen nog maar
richten op de speelgoedzaak enkele deuren
verderop. 
Maar Bas en Marianne kunnen altijd een
beroep op hun doen, indien dat nodig is. 

Hans heeft in elk geval een belangrijk advies
voor de nieuwe eigenaars: ‘Service en nog
eens service. We hadden 95% vaste klan-
ten en dat moet zo blijven’. 

EEN WOORD VAN DANK

Een aardig bericht: mevrouw Vidak, bewoon-
ster van het flatgebouw Regina Maris aan het
Belgische Plein, verzocht de redactie een
woord van dank uit te spreken namens alle
flatbewoners.
Het dankwoord richt zich tot de organisatoren
van de Koninginnedag en de scouting groep.
De bewoners zijn vol lof over de wijze waarop
het Plein opgebouwd en vooral afgebouwd is.
De schoonmakers hebben meer dan hun best
gedaan en aan het einde van de dag zag alles
er weer tiptop uit!
Dank aan iedereen die hier verantwoordelijk
voor was!

‘DIERPLEZIER’ WORDT ‘DOBEY‘



JURRIAAN ANDRIESSEN 
EN HET HUIS AAN DE 
BADHUISWEG 179

De familie Westbroek bezat rond 1900 een
groot stuk grond in het gebied dat nu tussen
de Badhuisweg en de Stevinstraat ligt. Aan
de rand van dat gebied stond toen een bos-
wachtershuisje. In de ongerepte natuur. Een
eenvoudig huisje, zoals een kind een huis
zou tekenen: vierkant, met een puntdakje.
Dat boswachtershuisje staat er nu nog.  Als u
over de Badhuisweg wandelt, sta dan eens
even stil ter hoogte van nummer 179.   Het is
de moeite waard om de gevel eens goed te
bekijken.

Er is nergens terug te vinden wat het daad-
werkelijke bouwjaar is geweest van het
pand aan de Badhuisweg. De schatting is
dat het rond 1800 gebouwd moet zijn. Ooit
behoorde het huis tot het bezit van de fa-
milie Westbroek. Later wilde deze familie
het terrein ontwikkelen en kreeg daar toe-
stemming voor van de Gemeente. Als dank
schonken zij de Gemeente het ‘Westbroek-
park’. De blauwe tram reed toen nog voor
de deur langs. Er was een mooie voortuin
voor het huis, maar op een gegeven mo-
ment wilde de Gemeente een tweebaans-
weg richting het Kurhaus. De voortuin
moest verdwijnen. De buurt kwam echter in
opstand en Bosbeheer was tegen de uitbrei-
ding van de weg. Uiteindelijk is de twee-
baansweg er nooit gekomen. De voortuin
kreeg men helaas niet meer terug.

Familie Andriessen
Tot zeven jaar geleden was dit huis be-
woond door Katinka Andriessen, de we-
duwe van Jurriaan Andriessen. Zij en haar
man bewoonden het oude boswachtershuis
sinds 1970. Jurriaan Andriessen, geboren in
Haarlem en zoon van de bekende compo-
nist Hendrik Andriessen,  studeerde aan het
Utrechtse Conservatorium en zette in 1947
zijn studie voort in Parijs, waar hij onder an-
dere lessen volgde bij Olivier Messiaen, en
in de Verenigde Staten.

Terug in Nederland ontplooide Andriessen
zich als een veelzijdig componist. Naast or-
kest- en kamermuziek componeerde hij
muziek voor toneel, film, radio en later ook
voor televisie. Hij kreeg vele opdrachten
voor het componeren van werken voor spe-
ciale gelegenheden. Respiration Suite voor

een longartsencongres in 1962, Inno Della
Technica voor de opening van de Techni-
sche Hogeschool Eindhoven in 1957 en
Thai, voor het bezoek van de Thaise koning
in 1960. Een van zijn bekendste werken is
de Entrata della regina, gecomponeerd ter
gelegenheid van de kroning van Koningin
Beatrix in 1980. Hij componeerde dit werk
in het huis aan de Badhuisweg 179, aan een
van de twee vleugels die hij rijk was. Katinka
Andriessen-van der Werff was ooit actrice
aan de Haagse Comedie, en speelde samen
met beroemdheden als Fie Carelsen, Cees
Laseur en Paul Steenbergen. Zij is na de
dood van haar man verhuisd naar het Gooi
en woont daar nog steeds. Jurriaan over-
leed in 1966. 
Niets herinnert de voorbijganger aan het
feit dat zo’n beroemde componist bijna 30
jaar in dat huis gewoond heeft en daar zijn
mooiste werk heeft geschapen. Een bordje
tegen de muur, met “hier woonde en
werkte Jurriaan Andriessen” zou dan ook
niet overbodig zijn.

Jugendstil
Het huis heeft veel grote ramen, waardoor
de lichtinval bijzonder is. Typerend en bij-
zonder opvallend zijn de raamversieringen
die je aan de buitenkant van het huis goed
kunt zien. De Jugendstil afbeeldingen lijken
gezandstraald of van glas-in-lood, maar bij
navraag blijkt dat het hier slechts om plastic
platen gaat. De platen fungeerden ooit als
decor van een televisie uitzending, waar
Andriessen optrad. Hij vond ze zo prachtig

dat hij ze mocht meenemen.  
De buitenkant van het huis is prachtig ge-
restaureerd. Het puntdak is rijkelijk gedeco-
reerd met houten versierselen, houtsnijwerk
met grote tulpen en vogels. Aan de gevel
hangen twee witte paardenhoofden. Me-
vrouw Andriessen was dol op paarden en
heeft deze paardenhoofden laten aanbren-
gen. 

Nummer 185
En als u dan toch buiten staat, moet u
vooral even kijken naar de gevel van het
huis op nummer 185. Het is ontworpen
door de architect De Haan, die nauw sa-
menwerkte met de beroemde architect Ber-
lage. De Haan ontwierp het huis in op-
dracht van het kunstenaarsechtpaar  Kop-
penol. De heer Koppenol behoorde in die
tijd tot de Haagse School. Het pand is hele-
maal afgebroken en opnieuw, geheel in Ju-
gendstil, weer opgebouwd. Mevrouw Kop-
penol heeft onder meer de bijzondere glas-
in-lood  ramen ontworpen. Aan de gevel is
een groot masker als ornament ingemet-
seld. Dat blijkt Feng Shui te zijn. Het huis
kijkt uit op een lange straat, de Klatteweg,
en dat kan ervoor zorgen dat er veel ener-
gie verloren gaat. Dat masker vangt de
juiste energie op volgens de richtlijnen van
de Oosterse Feng Shui-leer.
Twee huizen die in eerste instantie niet echt
opvallen, maar bij nader inzien de moeite
waard zijn om eens nader te bestuderen!

Marit Berssenbrugge
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Badhuisweg 179: ooit het oude boswachtershuis en ooit midden in het groen zonder enige bebouwing rondom.

”KIJK OP DE WIJK”
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Is er verschil tussen het Scheveningse
strand en het strand aan de Middellandse
Zee?

Niet veel vond Jacqueline.
Althans, de windschermen ontbraken op het Spaanse strand
en ook de gezellige strandtenten die Scheveningen rijk is.
Toch deed zich nog een tegengestelde gebeurtenis voor, waar
ook meteen weer een gelijkenis aan vast zat.

Op een regenachtige dag in een drukke straat vlak bij het
Spaanse strand werd uit de schoudertas van Jacqueline haar
portemonnaie gestolen. Daarin zat twin-
tig euro en een belangrijk voorwerp.
Op een zonnige dag, vorig jaar omstreeks
dezelfde tijd van het jaar, vond Jacqueline
dicht bij het strand van Scheveningen een
portemonnaie.
En ja, ook in die portemonnaie zat twintig
euro en nog iets dat waardevol was.

Het was al vele dagen slecht weer in
Spanje en de Paasweek begon.
De wind en de wolken, waar de zon zo nu
en dan even in knipoogde, brachten de toeristen niet in een
prettige paasstemming.
Inplaats van het strand bevolkten zij de winkelstraten. De
winkeliers, in hoerastemming, verdienden nu het geld en
lachten godlievend in hun vuistje.
Voor de Spanjaarden was het een week vol feestdagen.
Ingetogen vierden zij de Heilige Week voor Pasen door veel
kerkbezoek en bidden.
In de avond trokken processies door de straten vanaf de ene
kerk naar een andere.

In die heilige week ging Jacqueline, zonder plattegrond, op
zoek naar een godshuis waar zo’n ommegangsrite zou begin-
nen.
Het was tegen tienen. Dus donker.
De wind was stevig en deed de takken van de palmbomen
langs de zee al diep godsdienstig buigen.

De kerk die ze vond viel niet op. Ze lag verscholen tussen in-
dustrie en huizen in een sombere en morsige straat: de calle
de San Pedro.
De politie hield de rijweg vrij.
Groepjes mensen op de stoep.
Menige hand droeg een versierd palmtakje, of een brandende
kaars.
Na wat wachten naderde uit de verte tromgeroffel. De klanken
ervan werden luider en luider.
Traag en met langzame pas liepen de trommelaars plechtig

voorbij. Eentonig, maar magisch en onheilspellend klonk het
doffe geroffel.
De magie van het heidendom was kunstig verwerkt in het
toen nieuwe verplichte roomse geloof.
Jacqueline hield er van om een bovenwerkelijk gevoel te er-
varen, want, zo las ze eens, magie is het buigen van de waar-
neembare werkelijkheid. Daar kun je dan eventueel je kracht
op richten. Bijvoorbeeld in het branden van een kaars. Ritu-
ele handelingen helpen daarbij en de geest kan zich instellen
op wat komen gaat. Namelijk het beïnvloeden van de werke-
lijkheid.

Achter de tamboers liepen mensen in
lange witte gewaden aan weerszijden van
de straat. Op hun hoofd droegen ze een
hoge stijve muts, die uitliep in een punt.
Over die puntmuts hing een zwarte doek
tot aan hun borst en bedekte hun hele ge-
zicht. Op de plaats van de ogen waren
twee gaten geknipt. Dat gaf een lugubere
aanblik. Zij moesten zondaars voorstel-
len, die zich voortbewogen in een ganze-
gang.

In hun rechterhand droegen ze een lantaarn met een bran-
dende kaars erin. In het flakkerende licht van de kaars leken
de gestalten nog griezeliger.
In het midden van deze groep liepen dezelfde figuren heen en
weer, als zondaren die de weg kwijt waren. Sommigen gingen
gebukt onder een zwaar houten kruis.
Toen kwam er een schaar van zwartgesluierde vrouwen in
zwarte jurken voorbij. Ze hadden een bungelende rozenkrans
in de ene en een dikke brandende kaars in de andere hand.

De trommels waren al ver weg, de hoek om en de wind had in
de nauwe straat geen macht.
Op de stoep verstomde het geluid.
Het schuifelen van de schoenen over de straatstenen en het
ritselen van de rozenkransen veroorzaakten een muziek als
van een Zuidamerikaans raspje.
De burgemeester, geketend door zijn ambtsdecoratie, liep ook
mee.

Aan het eind van de processie stond op een hoge praalwagen,
geheel verlicht door kaarsen, een groot beeld van Maria Dolo-
rosa. Een aureool straalde boven haar hoofd en een giganti-
sche blauwe mantel golfde breed uitgespreid achter haar aan.
”Jomanda,” flitste het bij Jacqueline oneerbiedig.
De gelovigen reageerden vromer. Zij maakten vluchtig een
kruisteken.
Daarna was het amen en uit.

Jacqueline
Ans P.

1991 - 2003121/2 JAARJacqueline
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HAAGSE DIEREN TOUR 2004

De Haagse Dierenbescherming organi-
seert op 1 augustus een fietspuzzeltocht
van ca. 25 km door duinen, parken en 
rustige wijken van Den Haag.

Onderweg brengt men een bezoek aan drie
opvangcentra voor dieren: de Egelopvang,
het Haags Dierencentrum en het vogelasiel
De Wulp. 
Verder treft men informatiestands van de
Knaagdierenopvang, de Dierenambulance
en de Dierenbescherming. 
Aan de hand van een routebeschrijving
worden de deelnemers diverse vragen ge-
steld. 

De winnaars krijgen een prijs!

U kunt zich inschrijven per e-mail: 
dieren@haagsedierenbescherming.nl
of per telefoon: 392 42 89 
(ma t/m vr van 09.30-17.00 uur).

Inschrijven kan ook bij de start tussen
10.00-11.00 uur op het kantoor van de
Dierenbescherming, Valeriusstraat 29.

Inschrijfgeld bedraagt € 2 voor volwasse-
nen en € 1 voor kinderen t/m 12 jaar.
Ooievaarspas: 50% korting.
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Sinds 1 november 2003 zijn wij “Stichting
Jorishuis”, voor de “Padvindersgroep Sint 
Joris 5”, aan het renoveren. Met hulp van de
groep zijn wij inmiddels al aardig gevorderd
en hopen binnenkort de sleutel aan ze terug
te geven. 

Wat is er sinds 1 november zoal gebeurd? 
Heel veel, zowel door de aannemer
“Weba”  als door ons. Om de kosten in de
hand te houden, waren wij genoodzaakt
om sloop- graaf- en verfwerkzaamheden
voor onze rekening te nemen.
Allereerst was het hele groepshuis voor
deze datum al van binnen helemaal leegge-
ruimd. Bijna alles werd in kisten en dozen
gepakt en grotendeels verhuisd naar onze
opslagruimte in de Roemer Visscherstraat.
Alle binnenmuren en elektrische bedrading
werden verwijderd, CV’s afgekoppeld en de
buitenmuren  aan de binnenkant kompleet
ontdaan van spijker en schroef. Ook het toi-
let en de keuken moesten worden wegge-
broken. Zo ontstond er één hele kale
ruimte.
De aannemer kon nu aan de slag. Er werd
materiaal en machines binnengebracht, een
“Pipowagen” voor de rustmomenten en,
niet te vergeten, werd een materiaal- en
vuilcontainer op het terrein neergezet. Een
ploeg leerlingen en een leermeester ging 3
november jl van start. 
Er werd hout voor de buitenkant bezorgd.
Aangezien het verfwerk ons pakkie-an was,
moest wij die in de grondverf zetten. Wel-
geteld kwam dit op zo’n 6 kilometer grond-
verven. Daarbij kwamen ook nog de spon-
ningen en de deuren. 
Toen gingen de oude ramen en deuren eruit
en het dak werd verwijderd. Dit was één
van de moeilijkste momenten van de ver-
bouwing. Het was bitterkoud, het waaide
enorm en het was iedere avond stikdonker.
Met dikke jassen en handschoenen aan
moesten we door. Toen werd het dak erop
gelegd, langzamerhand kwamen de ramen
en deuren erin, maar nog geen goede ver-
lichting. We moesten het al die tijd met drie
bouwlampen doen. Twee voor binnen en
één voor buiten. De tussenwanden werden
geplaatst, waardoor er opeens een heel iets
anders ontstond. We kregen opeens zicht
hoe het zou gaan worden. Drie lokalen voor
de onderdelen, een staflokaal, een echte
keuken en dito toiletruimte, alles verbonden
door een gang. Langzamerhand werd het
functioneel. Maar met het plaatsen van de

binnen- en buitenmuren lag daar weer een
klus te wachten. Alle gaatjes moesten twee-
maal worden gedicht! Alleen buiten al zaten
er zo’n 5.260. Binnen zijn wij de tel kwijtge-
raakt. 

De binten moesten worden afgeschuurd,
schoongemaakt, in de lijnolie worden gezet
en het plafond werd schoongemaakt; meer
dan 9.000 treden op en af. Totaal waren er
17 deuren en sponningen te verven. Alle
binnenmuren werden minimaal twee keer
in de verf gezet. Het aantal liters verf was
moeilijk uit te rekenen, maar wij komen
toch al gauw op minimaal 200 liter. 

Op de plaats waar de schuur kwam te staan
moesten de tegels weg en de grond worden
afgegraven alsmede een geul worden ge-
graven voor de nieuwe riolering. Rondom
het groepshuis moest opnieuw worden be-
tegeld.

Tussendoor legde de Weba nieuwe bedra-
ding aan, plaatste het sanitair, de keuken,
de luchtafvoer en de CV. Isoleerde het ge-
bouw en timmerde de buitenkant af.
Plaatste de sponningen, de deuren, nieuwe
opstapjes en de dubbele ramen. Als laatste
werd het materiaalhok gebouwd. Woens-
dag 10 maart jl was de oplevering en sinds-
dien  wordt het groepshuis door onszelf ver-
der afgemaakt. 

Binnen is alles geverfd, de buitenkant is
éénmaal geverfd. Momenteel wordt er een
nieuwe vloer gelegd en gelakt. Als binnen-
kort alles klaar is wordt er terugverhuisd en
kunnen wij het groepshuis medio juni fees-
telijk openen.

Het nieuwe groepshuis heeft een andere in-
deling gekregen. De hoofdingang is nu ver-
plaatst naar de zijkant. Van onderaf gezien
komen wij in een lokaal terecht, dat straks
door de welpen en kabouters wordt ge-
bruikt. Aan de linkerzijde komt eerst de keu-
ken, daarna het staflokaal. Aan de rechter-
zijde van de gang de toiletten met een trog
en een ingebouwde kast. Aan de gangkant
een brandhaspel, een vrije kast en een kast
voor de combiketel.  Naast het staflokaal
komt het beverlokaal en daarnaast een lo-
kaal voor de padvindsters, verkenners, ex-
plorers en stam. Aan de rechterzijde is een
groot materiaalhok gekomen. 

U ziet, het groepshuis heeft een ingrijpende
renovatie ondergaan en wij hopen het nog
heel lang te gebruiken om de jeugd het spel,
dat scouting heet, bij te brengen. 

Wij zijn al onze sponsors en medewerkers
dankbaar, dat wij dit hebben kunnen reali-
seren.  

Voor meer informatie over de renovatie 
verwijzen wij u naar onze website 
www.sintjorisgroep5.tk

Corrie Caminada

RENOVATIE GROEPSHUIS SINT JORIS BIJNA KLAAR!
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Harstenhoekstraat 55 (direct naast Harstenhoekplein)

Telefoon 355 83 94

KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL VAN 

KAPSALON JACK MERBIS
VOOR HEM EN HAAR

INNOVATIEVE 
FOTOFINISHING 
VOOR DE 
BESTE FOTO’S  Fotomaatje is deelnemer van de Spector Fotogroep

PASFOTO’S
DIREKT

Gentsestraat 3 - 2587 HK  Scheveningen - T 070-3556285 - F 070-3584101
Geopend van maandagochtend tot en met zaterdagmiddag !

FOTOMAATJE
I N K O O P  -  I N R U I L  -  O C C A S I O N S

R E PA R AT I E S  -  A L L E  B AT T E R I J E N  E N  A C C U ’ S

Uw 
Drankenspeciaalzaak

DE DRIE KRUIKJES
Gentsestraat 54
Scheveningen

• het  adres voor kwaliteit en service

• veel eigen import van wijnen en gedistilleerd

• bezorging op afgesproken tijden

• proeverijen in ons proeflokaal

• stel ons eens op de proef

• ons email adres driekruikjes@hetnet.nl

ZORG EN WONEN
IN OLDESLO OF
AELBRECHT VAN
BEIJEREN

Stichting Zorggroep Oldael is ontstaan 

uit de fusie tussen de zorginstellingen voor ou-

deren Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren.

In de lommerrijke omgeving van Duttendel en het

Benoordenhout bieden wij u als particulier of 

bewoner met een indicatie een unieke combinatie

van beschermd wonen met zorg.

Tevens heeft de Stichting de beschikking over een

aantal aanleunwoningen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met mevr. J. van der Hout, bewonersconsulente 

van Oldeslo - tel. 070 352 10 41 of met

mevr. M. de Graaf, bewonersconsulente van 

Aelbrecht van Beijeren - tel. 070 324 52 97.

U kunt ook onze brochure opvragen of 

onze website bezoeken: WWW.OLDAEL.NL

Maurits de Brauwweg 18   
2597 KE  Den Haag



U weet natuurlijk net zo goed als ik dat 12
mei 1820 de geboortedag was van Florence
Nightingale. Deze bijzondere vrouw was een
licht in de duisternis voor zieken en gewon-
den, en bovendien was ze een van de eersten
die werk maakte van hygiëne en professio-
nele verpleging. Geen wonder dus dat tegen-
woordig op 12 mei de “Dag van de Verple-
ging” wordt gevierd. De Eshoeve deed dat dit
jaar weer op een originele manier.

Een volle bak
Zo tussen tien en elf die ochtend werden
vrijwel alle bewoners van de Eshoeve in
stoelen, rolstoelen, ja zelfs in bedden, naar
de mooie lichte hal gebracht. Ze werden
daar geïnstalleerd rondom een podium met
veel bloemen en geluidsboxen. Het grote
vrouwenbeeld in de hal bekeek alles op
haar gemak. Ook nogal wat bewoners van
het Mr.Visserhuis kwamen opdraven (nou
ja, aanlopen!), verwelkomd door een rode
loper en een in prachtig livrei gestoken por-
tier. Vrijwel alle personeelsleden zaten in de
zaal, of hingen verwachtingsvol over de ba-
lustrades van de balkons.

Voorafje
Als er iets te vieren valt, kun je niet om een
officiële opening heen, maar gelukkig werd
dat kort gehouden. De locatiemanager me-
vrouw Lamberts stelde de kort geleden be-
noemde algemeen directeur van de ’s Gra-
venhaagse Dienst voor Verpleging en Ver-
zorging voor, de heer A.Vermeulen. Beiden
roemden de inzet en kunde van al het ver-
plegend personeel.

Er op los
Toen was het tijd
voor de attractie van
die ochtend. De be-
kende zangeres Anita
Meijer bracht met
veel enthousiasme en
schwung een aantal
Engelstalige ever-
greens ten gehore, ze
praatte de nummers
vrolijk aan elkaar, en
wist niet alleen de
personeelsleden
maar ook veel van de
oudere bewoners te
verleiden tot inhaken,
klappen en zwaaien.
Bij de laatste serie
rock-’n-roll nummers
kwamen er zelfs wat
voeten van de vloer!
Florence Nightingale
had het allemaal mis-
schien niet zo begre-
pen, maar Anita zong
als een nachtegaal,
en dat nog wel zon-
der enige vergoe-
ding. Een echte vrijwilligster. 

Toetje
Na het muzikaal gedeelte werd het perso-
neel getrakteerd op een overvloedige lunch
om hen nogmaals te bedanken voor hun in-
zet en liefde voor de zo hulpbehoevende
bewoners. Als je ziet hoe de ouderen daar

verzorgd, vertroeteld en zelfs geknuffeld
worden, dan begrijp je dat het personeel
best eens in het zonnetje gezet mag wor-
den. Vorig jaar gebeurde dat met een op-
treden van Lee Towers, dit jaar dus met
Anita Meijer. Wie mogen we volgend jaar
verwachten? 

Jan van Pesch
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ZINGENDE NACHTEGAAL OP DE ESHOEVE!

Sinds januari 2001 is het mogelijk om 
ergotherapie in de thuissituatie vergoed te
krijgen. Aangezien wij als afdeling 
ergotherapie dit vanuit verpleeghuis 
De Eshoeve aanbieden, willen wij de 
ergotherapie in de wijk onder de 
aandacht brengen. 

Een ergotherapeut behandelt mensen van
alle leeftijden, die beperkingen ondervinden
in het uitvoeren van hun dagelijkse bezig-
heden. Hierdoor levert een ergotherapeut
een belangrijke bijdrage aan het zo lang
mogelijk zelfstandig functioneren van men-
sen in hun eigen woonomgeving, zonder

dat daar bijvoorbeeld een opname in een
instelling voor nodig is. 

Wanneer iemand denkt baat te hebben bij
ergotherapie, dan kan hij of zij om een ver-
wijzing vragen bij de huisarts. 

Voor vragen kunt u contact met ons opne-
men op onderstaand adres.

Ilse Wierda en Annemieke Dur – de Heij
Ergotherapeuten verpleeghuis De Eshoeve

Doorniksestraat 150
2587 AZ Scheveningen

tel: 070-306 4700

OPENING 
NIEUW RESTAURANT 
GENTSESTRAAT

Bij Steven Rozenboom zit het ondernemen
in het bloed. Naast de vijf restaurants die
hij al heeft in Scheveningen, heeft hij nu
ook een zesde restaurant: PUUR!
Puur, Gentsestraat 9, is zondag 31 mei of-
ficieel geopend. Een frisse zaak, met
hoofdzakelijk rode kleuren en een interes-
sante lunch- en dinerkaart. 
En vooral gunstig geprijsd!
Ga vooral eens naar binnen en laat u ver-
rassen. Voor reserveringen: 352 04 54.

ERGOTHERAPIE AAN HUIS



Horizontaal:

4. Moedermelk achter een schip (3)
6. Drijvend vat dat een keel opzet (8)
7. Rund dat zich ook in het water thuis voelt (6)
8. Ontkleed genoeg om als een hondje te zwemmen (11)
9. ”Grote boodschap” aan de Wassenaarse slag (3)

10. Zonder zo’n vakantiebaantje ben je als Engelsman nog niet 
jarig (3)

12. Met zo’n toiletje spoelden de dames hier vroeger aan (10)
15. Op zo’n zandkasteel kun je pas echt bouwen (6)
16. Om zuiver water mee op te scheppen (3)
17. Nogal gammel, zo’n schip (4)
18. Touw van zes voet lang (5)
20. Het soort gras dat soldaten beschermt (4)
21. Strandcollecteur (6)
23. Internetten op een plankje 6)
24. Van die baan springen de vonken af (8)
26. Kleur van onze duintoppen (5)
29. Wat een zandkuil is op een 18-hole course, is deze voor 

de branding (10)
31. Deftig wandelend langs de boulevard kun je een engelse 

pudding roemen (8)
32. Zulke zeep is niet echt nodig voor het ”ruime sop” (9)
33. Schutsluis om heel tevreden mee te zijn (3)
35. Op die lange winterlat kun je ook op het water vooruit (3)
36. Gebraden zeediertje dat zich soms nogal aanstelt (6)
37. Vishengst (8)
39. Blauwgeruite onderkant van een schip (4)
40. Daarom een toespraak om voor anker te gaan (4)
41. Zweminstelling die de zee imiteert (7)

Verticaal:

1. Gat in het zand waarmee je ook kunt vissen (4)
2. Gaat er niets boven deze duitse kelner? (4)
3. Betaling voor een rondje Italie (4)
4. Baksel dat je tandenknarsend opeet (9)
5. Je onderdanen opfrissen (11)
6. Stookolieopslag aan de kust (6)
7. Tijdelijk st(r)andbeeld 13)
8. Wormen koelte toewuiven (11)

11. Grondschip (5)
13. Op het naaktstrand is dit nog steeds half aangekleed (7)
14. Wat ik doe als ik sportief aan het rennen ben (3)
18. Dat komt er van als kleintjes een eind kuieren 9)
19. Pilotenfeest op het strand (15)
20. Muziekinstrument om zeilen mee vast te zetten (4)
22. De dames voor een miss-verkiezing op de boulevard (7+3+3)
25. Zo mag je de nieuwjaarszwempartij wel noemen! (5+4)
27. Vaartuig dat ook als ezelsbruggetje dient (8)
28. Begeleidt schepen veilig naar dit gebouw (5)
30. In deze flats zetelen scheepseigenaren (8)
34. Soort van viswondje (4)
36. ‘t Klinkt stom, maar met dit kraanschip kun je een geit 

schieten (3)
38. Palingjong (3)

Om u op weg te helpen: deze Badcrypto is geïnspireerd op strand en
zee, en op een hopelijk warme zomer. Onder de goede inzenders wordt
weer een prijs verloot. Fred van bakkerij Driessen aan de Gentsestraat
stelt ook dit keer een verrassing beschikbaar.
Oplossingen uiterlijk vrijdag 23 juli sturen naar: Leuvensestraat 81,
2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl. 
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HERINNERINGEN AAN DE SCHELP

Geachte Redactie, 
Bij het lezen van het artikel 'Herbouw van
De Schelp' kwamen bij mij veel herinne-
ringen terug aan 'Hoe het was'. Ik begrijp
best dat het artikel vooral ging over de her-
bouw, maar ik dacht aan de heerlijke jaren
die ik heb gehad in De Schelp als lerares
van twee jongens, die de ziekte van
Duchenne hadden. 
De Schelp is namelijk jarenlang een depen-
dance geweest van het Leyenburg Zieken-
huis. Daar woonden mensen die beademd
moesten worden en meestal ook in een rol-
stoel zaten. 

Op een dag, ik dacht in 1986, ontving de
rector van mijn school, de GDAS, een brief
waarin werd gevraagd of hij iemand kon

vinden om les te geven aan twee 18-jarige
jongens, die niet meer onder Ziekenhuison-
derwijs vielen. Zo kwam ik er. 
De rector, een collega die de lessen Neder-
lands wel op zich wilde nemen en ik waren
er heen geweest voor een gesprek en wer-
den voorgesteld aan onze 'slachtoffers'.
Het waren intelligente jongens; Paul (mijn
leerling, die Duchenne had) en Ebele (die
ten gevolge van een ongeluk als klein jon-
getje daar was terechtgekomen). Later
kwam Pauls broer Mark er ook bij. 
Mijn collega had wat moeite met het geluid
van de luchtvoorziening; ik vond dat een
heel rustgevend geluid. Al met al heb ik er
zo'n acht jaar  gewerkt. 

Ik mocht les geven in Frans, Duits, Engels,
economie en geschiedenis, omdat dat alle-
maal in mijn aktes zat. De jongens hebben

mavo-diploma's gehaald en later ook
meao-certificaten. 

De Schelp bestond uit enkele appartemen-
ten: één voor de heer Van der Scheer, die
daar met hulp van een secretaresse gewoon
zijn werk als beèdigd vertaler deed, één
voor mevrouw Nettie, die net bij de Engelse
les wilde komen zitten om haar Engels 'op
te poetsen' tot ze helaas plotseling over-
leed en ik geloof ook één voor Roelfje, die
polio had gehad als klein kind en vele ma-
len op televisie te zien was, zowel bij Ria
Bremer als in een toneelstuk waarin ze
speelde, gebruik makend van haar gehan-
dicapte stem om 'pop' te spelen. 
De overige bewoners hadden eenpersoons-
kamers met zoveel mogelijk privacy. Ook
toen al was er al sprake van verhuizing naar
Katwijk 'omdat de voorzieningen niet meer

BADCRYPTO nr. 4

I N G E Z O N D E N  B R I E F
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aan de eisen van de moderne tijd voldeden'
- waar heb ik dat vaker gehoord? Ook toen
waren de bewoners het daar niet mee eens
en naar mijn mening was het ook een
gotspe, als je keek naar de verpleeghuizen
in die tijd.

Mevrouw Nettie heeft zich zeer ingezet
voor het behoud, kreeg hulp van of nam
zelf contact op met de SP en mobiliseerde
ons allemaal om steun op te halen. Ik ben
nog een podium opgeklommen bij een kla-
verjasclub in een buurthuis voor dat doel
(toen ik er stond was ik doodsbang, maar
eraf stappen zou nog griezeliger zijn ge-
weest!) 

'Mijn' jongens hoopten het net zover te
brengen als meneer v.d. Scheer. Zij wilden
ook vertaler worden. De Sociale Dienst

dacht daar anders over; de afdeling Onder-
wijs wilde mij wel door laten gaan tot de
meao-certificaten, maar niet langer. Ik was
des duivels over de denigrerende manier
waarop die dame van de Sociale Dienst te-
gen me zei: "Maar die jongens kunnen toch
nooit wat bereiken?" 
Ik heb er wel gebruik van gemaakt toen
Paul een vijf haalde, maar door die opmer-
king wel een aangepast certificaat kon krij-
gen. 

De sfeer in de Schelp was prima en ik heb
de beste herinneringen aan het personeel
en de bewoners, zoals aan Ebele die een
soort computerwhizz was.
Als ik weer iets fout had gedaan, gilde ik:
Ebele! Die kwam dan, deed iets intelligents
wat hij mij ook uitlegde, maar helaas, echt
aan mij besteed was dat niet... 

En dan was er Leo, die me altijd de stuipen
op het lijf joeg door vlak voor me zijn snelle
rolstoel stil te zetten. 
Er waren de spelletjesmiddagen, de barbe-
cues in de fantastische tuin (blijft die?)...

Ik heb heel dierbare herinneringen aan die
jaren in De Schelp. Ik zou ook dolgraag in
aanmerking komen voor een apparte-
mentje in de nieuwbouw als het zover is,
maar helaas, ik woon niet in de buurt en zal
dat ook wel niet kunnen betalen...

Sorry voor deze lange ontboezeming, maar
ik moest mijn herinneringen even kwijt.
Het is de schuld van 'Stadskinderen' in de
Haagsche Courant moet u maar denken...

Hartelijke groeten, 
Ria Schorn

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 4

A. Oranjezonnetje; 
B. Belgische plein; 
C. Rommelmarkt; 
D. Soezensmijter; 
E. Kraamvrouw; 
F. Ballon; G. Luchtkussen; 
H. Draaimolen; 
I. Rad van fortuin; 
J. Juliana. 

De spreuk luidde: 
HET ORANJEFEEST MOET BLIJVEN!

Onder de vele goede inzenders hebben
we een winnaar geloot. 
De gelukkige was Corry van Tholen,
Grashof 29 in Leidschendam, (maar ze
werkt wel in Scheveningen!).

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10 11

12 13 14 15

16 17 18

19

20 21

22

23 24 25

26 27

28

29 30 31

32

33

34 35

36 37 38

39 40 41



BENT U NOG GEEN LID???

Lidmaatschap van deze Bond voor 50-plus-
sers geeft veel voordeel, ook bij ons in de
wijk!

U krijgt bij de volgende winkels korting

Supermarkt ter Linde, 
Stevinstraat 250: 5 %
Schoenmaker Waslander, 
Gentsestraat 20: 10 

Vishandel de Jong, 
Gentsestraat 7: 10%
Stomerij Christal Cleaning, 
Gentsestr. 28: 10%
Fotografie Perfect Image, 
Gentsestr 34: 10%
Bloemenmagazine George, 
Gentsestr. 42: 5%
Schoenwinkel Helmink, 
Gentsestr. 10: 10%
Banketbakker Driessen, 
Gentsestr. 50: (tussen 50 – 60 jaar) 10% 

(tussen 60 –75 jaar) 18%
(boven 75 jaar) 25%

Free Time Shop, 
Neptunustr. 10%
Lingerie en Textiel Keus, 
Marcelisstraat 40 10% 

(bij besteding boven de € 25,-)

Bel voor meer informatie:
mw. C. Dijkhuizen, 355 97 14

dhr. J. v. Niel, 355 15 14
of het hoofdkantoor van de ANBO, 

364 47 70

KENT U DE ANBO???
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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
Nieuw in de collectie: wikkelbroeken, pantalons, rokken, jasjes, top-
jes, bloezes. In zijde, zijde met viscose, linnen, hennep en katoen. In
de maten extra small t/m large. 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 30 juli 2004
in de wijkwinkel, Gentsestraat 22a

✹ Gazetjes ✹

Aalsmeers Bloemenhuis

After ‘s Cool huiswerkbegeleiding

Badhotel Scheveningen

Bureau Goudriaan

Burger van Leeuwen Makelaars

CelluCare

Caesar Sports

Cetu loodgieter en installatiebedrijf

De Lens Optiek

Drie Kruikjes

Duin Apotheek

Engering Slaapcomfort

Estata Makelaars

Fotomaatje

GMW Advokaten

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

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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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
Commissies

Groen voorzitter, ir. P.P.M. van der Zalm
Verkeer voorzitter, J.J. van Leeuwen
Evenementen voorzitter, ir. D. Leijnse
Kuststrook voorzitter drs. A.J.B. Hubert
Ruimtelijke Ordening voorzitter, H. Baert van Opstall

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

Donderdag
9.00 - 17.00 secretariaat geopend

10.00 - 12.00 inloop koffie-ochtend

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

Alexandra van Dreven ‘90 350 70 87 e.
Grace Patry ‘90 354 00 22 e. f. (s)
Coen Reule ‘90 350 23 55 e.
Batja Springer ‘90 358 65 58 x.
Carlijn v.v. Werf ‘90 352 20 39 (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.
Kirby Jopp (06-24431973) ‘88 306 33 24 e. d. (f.)
Emilie Keijzer (06-48440051) ‘88 358 50 11 e.
Lisanne Reule ‘88 346 00 47 e.
Lisanne Hoogerwerf ‘87 354 13 37 e.
Brigitte Keijzer ‘87 358 50 11 e.
Fiona Luzac (06-53160600) ‘87 358 50 20 e.
Loekie Blaisse '86 338 92 61 e.
Iris Dekker ‘86 354 10 19 e. d.
Arjan Dwarshuis ‘86 354 45 94 e.
Suzanne Meijer ‘86 354 15 64 e.
Bart Nieuwstraten ‘86 351 47 72 e.
Irene Moed ‘85 355 51 82 e. d. f.
Dorothé Vogelesang ‘85 355 41 64 e. d. f.
Anouk Keijzer '84 358 50 11 e.
Floortje Vigeveno ‘84 355 75 37 e. x.
Sascha Hoogerwerf ‘83 354 13 37 e. f.
Shelly Linssen '83 351 45 05 e.f.
Eveline Vogelesang '83 355 41 64 e.
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
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Voor werknemers van ambassades en internationale 

bedrijven bemiddelen wij in appartementen en 

woningen van hoge kwaliteit. Burger Van LeeuwenResi-

dential Housing heeft een reputatie opgebouwd dankzij

de makelaarsachtergrond, de persoonlijke benadering,

The key to your new home
de kennis van verschillende culturen en het hoge service-

niveau, zowel ten opzichte van verhuurder als huurder.

Kijk ook eens op www.bvl-residential.nl of neem contact

met ons op: Stevinstraat 157, 2587 ED  Den Haag (Sche-

veningen) Tel: 070 - 306 27 70


