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Monarchie en Democratie in Scheveningen

Dit jaar viert Hare Majesteit Koningin Beatrix haar 25 ja-
rig jubileum. Op 30 april zal de koningin een bezoek bren-
gen aan Scheveningen. Op het moment dat ik deze woor-
den schrijf, is het programma van het koninklijk bezoek
nog niet bekend. Zal Hare Majesteit een bezoek brengen
aan het traditionele Oranjefeest van onze Wijkvereniging

op het Belgische Plein? Koningin Beatrix is van harte welkom in onze wijk.
Als de koningin niet komt, vinden we het jammer maar we hebben er begrip
voor. 

Het Oranjefeest op het Belgische Plein zal dit jaar ongetwijfeld weer gezellig
zijn. Al bijna dertig jaar lang zijn steeds weer nieuwe vrijwilligers bereid om
hun vrije tijd en energie te besteden aan het organiseren van een feest voor
alle wijkbewoners. Dat is alleen al een reden om vrolijk van te worden! Op
deze plaats dank ik alle vrijwilligers voor hun inzet en ik wens alle wijkbe-
woners een geslaagd Oranjefeest.

We wonen in een gezellige wijk en dat willen we graag zo houden. Gezellig-
heid komt niet vanzelf: daar moet je hard voor werken! Vraag maar aan onze
vrijwilligers. Gelukkig hebben we een gemeentebestuur dat met ons mee wil
werken. Sterker nog, het College van Burgemeester en Wethouders wil graag
luisteren naar adviezen van bewoners. 

Dit jaar voor het eerst mag elke wijk van het stadsdeel Scheveningen een ver-
tegenwoordiger afvaardigen naar het Adviesplatform Scheveningen. Hoe dat
in zijn werk gaat, daarover leest u elders in dit nummer meer. Als het een
beetje meezit, kunnen de leden van het nieuwe Adviesplatform Scheveningen
al voor de zomer aan hun taak beginnen. Monarchie en democratie gaan
goed samen in Scheveningen. 

Axel Rosendahl Huber

EXPOSITIE IN DE WIJKWINKEL 
VAN SINY HOND-DE LEEUW: SCHILDERES/KERAMISTE

U kunt het werk van Siny Hond-de Leeuw bekijken vanaf heden tot eind juni.



op woensdag 20 april
van 20.00 tot 22.00 uur
in de Wijkwinkel, Gentsestraat 22 A.

De vergadering is openbaar:
alle bewoners van de wijk zijn van harte welkom.

Op de vergadering zal een statutenwijziging worden voorgesteld
in verband met gewijzigde wijkgrenzen. De vergaderstukken lig-
gen vanaf 11 april ter inzage in de Wijkwinkel.

Na afloop is er gelegenheid na te praten met medebewoners en
bestuur 

5

B E W O N E R S - / W I J K V E R E N I G I N G

Kandidaten uit de wijk ‘Noordelijk Scheve-
ningen’ dienen zich voor 10 mei a.s. aan te
melden. Dat kan persoonlijk bij het secreta-
riaat van de Bewonersvereniging Noordelijk
Scheveningen (tijdens de openingsuren van
de Wijkwinkel) of telefonisch (tel/fax 354
10 81), per e-mail (bestuur@bns.myweb.nl)
of per brief aan de Sollicitatiecommissie Ad-
viesplatform Scheveningen, Wijkwinkel,
Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen.
Uw aanmelding dient minimaal te zijn voor-
zien van uw naam en adres. Een korte mo-
tivatie van uw kandidatuur wordt op prijs
gesteld.

In voorkomend geval kan de Sollicitatie-
commissie u uitnodigen om uw kandidatuur
mondeling toe te lichten. Naar aanleiding
van de bevindingen van de Sollicitatiecom-
missie draagt het Algemeen Bestuur een
kandidaat voor aan het gemeentebestuur.
Het college van B&W benoemt daarna de
negen leden. De bedoeling is dat het ad-
viesplatform medio 2005 wordt geïnstal-
leerd.

Duttendel en Wittebrug 
Kandidaten uit de wijken Duttendel en Wit-
tebrug kunnen zich voor 08 mei aanmelden
bij het bestuur van de Wijkvereniging Dut-
tendel en Wittebrug, tel. 355 06 92, e-mail
duttendel-wittebrug@hetnet.nl, brieven
p.a. Violenweg 5, 2597 KK Den Haag.

Voor verdere informatie, waaronder het re-
glement van het adviesplatform: zie
www.denhaag.nl onder Stadsdeel Scheve-
ningen.

EEN UITDAGING VOOR U?

Het college van Burgemeester en Wethou-
ders van Den Haag heeft eind 2004 beslo-
ten tot het instellen van een Adviesplatform
Scheveningen. Dit vloeit voort uit het Mas-
terplan Scheveningen-Kuststrook, waarin
randvoorwaarden worden aangegeven
voor de ontwikkeling van Scheveningen-
Bad, -Dorp en -Haven tot het jaar 2010. Dit
Masterplan heeft ook gevolgen voor de
achter de kuststrook gelegen wijken.

Het gemeentebestuur wil door het Advies-
platform Scheveningen de betrokkenheid
van bewoners van het stadsdeel Schevenin-
gen bij de diverse plannen vergroten. Deze
betrokkenheid kan leiden tot extra kwaliteit
van het beleid van de gemeente.

Bevoegdheden
Vanaf medio 2005 zal het Adviesplatform
Scheveningen zich uitspreken over voorge-
nomen besluiten en andere aangelegenhe-
den die het stadsdeel Scheveningen betref-
fen. Het gaat dan om beleidsvoornemens
en –maatregelen die van belang zijn voor
meer dan één wijk. Voorbeelden daarvan
zijn: het Verkeerscirculatieplan Schevenin-
gen, het verleggen van de Centrum Ring,
het handhaven van de Ecologische hoofd-
structuur, het vaststellen van de lijst Grote
Evenementen en plannen voor de boule-
vard en Randstad Rail. 

Het Adviesplatform Scheveningen kan zich
ook uitspreken over het Stadsdeelplan en
over grote bouwplannen, waarvoor een be-
stemmingsplan moet worden gewijzigd.
Over al deze zaken kan het Adviesplatform

Scheveningen - gevraagd en ongevraagd -
advies geven aan B&W.

N.B.: Zaken die binnen één enkele wijk spe-
len, worden door B&W niet voorgelegd aan
het Adviesplatform Scheveningen. Voor
dergelijke zaken blijft de bewonersorganisa-
tie in elke wijk het aanspreekpunt.

Ondersteuning 
Bij het opstellen van de adviezen wordt het
Adviesplatform Scheveningen ondersteund
door de stadsdeelcoördinator Schevenin-
gen, de stadsdeelmanagers van de Dienst
Stadsbeheer en de Dienst Stedelijke Ont-
wikkeling. Ook de dienst Onderwijs Cultuur
en Welzijn (OCW) en de bureauchef van de
Politie Scheveningen worden bij het overleg
van het Adviesplatform betrokken. De
werkzaamheden van het Adviesplatform
Scheveningen hebben het karakter van on-
betaald vrijwilligerswerk. 

Evaluatie
Het Adviesplatform Scheveningen wordt
over twee jaar geëvalueerd. Die evaluatie
kan leiden tot continuering wegens succes
of tot opheffing wegens gebrek aan toege-
voegde waarde. Het adviesplatform bestaat
uit negen personen, één voor elke bewo-
nersorganisatie in het stadsdeel Schevenin-
gen. Iedere wijkbewoner kan zich kandi-
daat stellen.

Aanmelding
Heeft u belangstelling? Kunt u ongeveer
twee avonden per maand vrij maken? Dan
kunt u zich aanmelden. Ook als u - nog -
niet actief bent in een bewonersorganisatie
kunt u zich opgeven. 

OPRICHTING ADVIESPLATFORM SCHEVENINGEN

UITNODIGING

Reserveer deze avond op uw kalender en in uw agenda

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE WIJK- EN BEWONERSVERENIGING
NOORDELIJK SCHEVENINGEN



NIEUWE WERKWIJZE
MET WERKGROEPEN

Twee belangrijke zaken zijn aan de orde:
A) De wijkvereniging Duttendel en Witte-

brug heeft besloten mee te gaan doen
in onze Commissie Verkeer en Vervoer.
Zij zijn van harte welkom. Dit is een
goede beslissing want het verkeer
houdt niet op bij de wijkgrenzen.

B) De werkwijze van de commissie heeft
definitief vorm gekregen. In het kort
komt dat op het volgende neer.

Taken commissie
Het houden van vergaderingen eens in de
twee maanden voor het bespreken  van sig-
nalen uit de wijk, het vervullen van de oog-
en oorfunctie. 
Dit kunnen zijn: 1.telefoontjes  2.brieven 3.
e-mails. Indien daarvoor aanleiding bestaat,
kan voor een specifiek probleem een aparte

3. werkgroep Stevinstraat (te hard rijden).
4. werkgroep Nwe Parklaan (tramspoor).
5. werkgroep Boulevard (verkeerssituatie).
6. werkgroep Albert Heijn (bevoorrading).
7. werkgroep bewegwijzering (d.m.v.  par-

keerverwijssysteem).
8. werkgroep media (artikelen Badgazet

en contacten Scheveningse Courant).
9. werkgroep verkeerslichten Kurhaus/

Gevers Deynootweg.
10. werkgroep parkeren (gsm parkeren en

afschaffing wielklem).

Punt van aandacht is nog, dat de leden van
de commissie iets meer gespreid in de wijk
zouden moeten wonen. Wij hebben geen
of te weinig leden in het Harstenhoekkwar-
tier (het gebied tussen Zwolsestraat, Gevers
Deynootweg, Badhuisweg en Hasselse-
straat), Duttendel en Wittebrug. Wie be-
langstelling heeft, stuurt een e-mail naar de
wijkwinkel.  

Hans van Leeuwen, voorzitter
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werkgroep worden opgericht. Een aantal le-
den van de commissie is bereid daarvoor
extra taken op zich te nemen. Dit zijn de
kerngroepleden.

Taken kerngroepleden
Het voorzitten van vergaderingen.
Het notuleren van vergaderingen. Beslui-
tenlijst is voldoende.
Het onderhouden van het archief.
Het vertegenwoordigen van de commissie
in het bestuur van de BNS en Duttendel.
Het onderhouden van contacten met an-
dere bewonersverenigingen.
Het onderhouden van contacten met wet-
houders en hun medewerkers.
Het onderhouden van contacten met ge-
meenteraadsleden.
Het bijwonen van vergaderingen van werk-
groepen:
1. werkgroep Brusselselaan (parkeren).
2. werkgroep Doorniksestraat (herprofile-

ring).

COMMISSIE VERKEER UITGEBREID

Zeven jaar geleden zijn in uw wijk handha-
vingsteams aan de slag gegaan. Deze teams
bestaan uit toezichthouders, politie, inspec-
teurs openbare ruimte (ior) en eventueel
een boswachter. Dit team zorgt voor een
goede leefbaarheid in uw wijk. Het team
spreekt mensen onder meer aan op het ver-
keerd aanbieden van huisvuil, of het lang-
durig plaatsen van een container voor de
deur en dient als vraagbaak voor de bewo-
ners. Handhaving wordt door ons allemaal
gezien als een belangrijke taak. Handhaving
verdwijnt dan ook niet in Den Haag, maar
zal juist versterkt worden door de nieuwe
opzet en veranderingen die dit jaar plaats-
vinden binnen de handhavingsteams.

Toezichthouders naar Haags WerkBedrijf
Begin dit jaar viel door bezuinigingen van
het Rijk de financiering van de ruim 3000
Haagse ID-banen (ook wel Melkertbanen
genoemd) weg. De gemeente heeft extra
middelen uitgetrokken om zoveel mogelijk
banen te behouden. In totaal zullen zo’n
1300 banen in stand blijven, waaronder de
banen van de toezichthouders uit de hand-
havingsteams. Vijfentwintig van hen krijgen
een reguliere baan bij de Dienst Stadsbe-
heer als Controleur Openbare Ruimte (cor)

en 150 toezichthouders gaan over naar het
Haags WerkBedrijf. Meer dan 90 van deze
150 toezichthouders worden ingezet om
toezicht te houden op er rond speelplaat-
sen, pleinen en stadsboerderijen en blijven
oog en oor voor de politie en de gemeente.
Een tiental blijft de verkeersregeling bij eve-
nementen uitvoeren.

Versterking handhaving
De overgang van de toezichthouders naar
het Haags WerkBedrijf maakt een andere
opzet van de teams noodzakelijk. De ge-
meente breidt het aantal handhavers uit
naar bijna 100 bijzondere opsporingsamb-
tenaren (inspecteurs en controleurs open-
bare ruimte en boswachters). Al deze me-
dewerkers kunnen bij overtredingen sanc-
ties opleggen. Bovendien zullen de
handhavers vanuit de nieuwe opzet, ook
buiten kantooruren worden ingezet. De
veranderingen betekenen dus niet dat er
niet meer gehandhaafd wordt in uw wijk.
De handhaving zal in de nieuwe opzet op
een andere, meer professionele manier
plaatsvinden, waardoor de effectiviteit toe-
neemt. Samen met u zijn zij dus beter in
staat Den Haag schoon, heel en veilig te
houden.

HANDHAVING BLIJFT, MAAR DAN ANDERS
ÉÉN TELEFOONNUMMER
VOOR ALLE VRAGEN 

Het gemeentelijk ContactCentrum zal
vanaf 2006 alle meldingen, vragen en
klachten van Hagenaars behandelen via
telefoonnummer 070-353 3000. 
Het College van B&W heeft dit besloten.
Dit telefoonnummer is nu al in gebruik
voor vragen van burgers met betrekking
tot stadsbeheer, burgerzaken en 
bestuursdienst. 

De gemeente werkt daarnaast nog met
veel andere nummers. Vanaf 2006 kan
men voor vragen over alle diensten bij
dit ene telefoonnummer terecht. 
De gemeente hoopt zo de dienstverle-
ning aan de burger te verbeteren. 

Het gemeentelijk ContactCentrum is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.00 tot 20.00 uur. 
Het contactcentrum krijgt per jaar onge-
veer 240.000 telefoontjes waarvan 80%
direct wordt afgehandeld.



Voorgeschiedenis
Over de bespreking ter evaluatie van de
grote evenementen in het Westbroekpark
van 2004 door de Dienst Stadsbeheer van
de Gemeente Den Haag met de omrin-
gende wijkorganisaties in december 2004 is
in de vorige Bad Gazet verslag gedaan.
Daarna is door die dienst een evaluatie ge-
maakt van alle grote evenementen in Den
Haag in 2005, waaronder die in het West-
broekpark.

Op grond van de evaluatie 2004 en de aan-
vragen van de organisatoren zijn in het
overzicht 2005 opnieuw de grote evene-
menten De Parade in juli en Concours Hip-
pique in september gepland. De evaluatie
van ervaringen in 2004 was niet onverdeeld
gunstig. Het herstel van de schade aan de
grasmat vroeg de vorige keer “aandacht”
nu “extra aandacht”. Verder werd vastge-
steld, dat de tijd te kort is tussen de twee
evenementen om de grasmat volledig te la-
ten herstellen.

Behandeling
Op 9 februari 2005 zijn deze zaken behan-
deld in de Commissie Veiligheid en Bestuur
van de gemeenteraad. Voorafgaand aan de
behandeling van dit agendapunt is door de
heer T. Ritzema namens Wijkvereniging
Duttendel en Wittebrug en de Bewoners-
vereniging Noordelijk Scheveningen de vol-
gende tekst ingesproken:

“Geachte raadsleden,
Het gaat over de twee grote evenementen in
het Westbroekpark:
De Parade en het Concours Hippique.
In 2003 en 2004 heb ik u namens twee wijk-
verenigingen n.l. Noordelijk Scheveningen
en Duttendel en Wittebrug ervan trachten te
overtuigen, dat het Westbroekpark geen ge-
schikte plaats is voor het houden van grote
evenementen. Dit is de derde keer. Driemaal
is scheepsrecht. Toepasselijk voor Scheve-
ningen

Zoals u weet wordt de speelwei van het
Westbroekpark gebruikt voor deze grote
evenementen. Ik herinner u er aan, dat in uw
eigen bestemmingsplan die speelwei be-
doeld is als een ruimte voor ongeorgani-
seerde sport- en spelbeoefening voor indivi-
duele personen en groepen en evenementen
van scholen en bedrijven. 
Dus niet direct voor grote evenementen. 

Den Haag is niet ruim bedeeld
met dit soort ruimten. 
Ondanks de goede bedoelingen
om tijdens de grote evenemen-
ten nog een deel voor deze be-
stemming vrij te houden, komt
daar in de praktijk niets van te-
recht. Grote evenementen heb-
ben de neiging uit te dijen.

In 2003/2004 is de speelwei ne-
gen maanden buiten gebruik ge-
weest in een poging het gras be-
stand te maken tegen de schade
als gevolg van grote evenemen-
ten, die zich in voorgaande jaren
had voorgedaan. In 2003 hebt u ook nog be-
sloten tot kwaliteitsverbetering van de gras-
mat. Daar is niets van terechtgekomen. In
2004 werd de beoogde speelveldkwaliteit
niet doorgevoerd, met als gevolg weken-
lange onbruikbaarheid van de speelwei.

In de evaluatie, die voorligt, wordt nu onom-
wonden toegegeven, dat herstel van de gras-
mat na de grote evenementen eigenlijk niet
mogelijk is en de grasmat in beperkte mate
geschikt is voor recreatieve doeleinden.
Dat betekent dus dat u nu in het belang van
de bestemming van de speelwei en dus die
van de sport- en spelbeoefening van uw bur-
gers, zult moeten besluiten, dat het West-
broekpark geen geschikte plek is voor grote
evenementen.

Ik stel u dan ook opnieuw voor een andere
plaats te zoeken voor De Parade en het Con-
cours Hippique. Een paar suggesties:
— Wat De Parade betreft, die is ooit begon-
nen in het Zuiderpark. Wegens te weinig be-
langstelling is die toen verhuisd naar het
Westbroekpark met een toen nog heel be-
scheiden ruimtegebruik van de speelwei.
Maar het argument dat toen gold voor de
verhuizing was een gevolg van de onbe-
kendheid van het evenement. Intussen is de
naamsbekendheid op voldoende peil en kan
De Parade weer terug. Daar is ook meer
ruimte. 
Het Malieveld is ook een heel goede oplos-
sing. 
— Wat het Concours Hippique betreft, de
renbaan Duindigt kan wat meer inkomsten
goed gebruiken. Ook daar is meer ruimte,
dan in en om het Westbroekpark.”. 

Tot zover de inspraak.

Sommige gemeenteraadsfracties vroegen
hierop een nadere verantwoording van
wethouder Stolte, maar die wilde niet ver-
der gaan dan te bezien of De Parade mis-
schien in 2006 eerder zou kunnen worden
gehouden. Daarmee zou er een langere
hersteltijd tussen de evenementen kunnen
worden verkregen. Dat stond trouwens al in
het evaluatiedocument, dat hier onderwerp
van bespreking was.

Beoordeling
Hiermee werd voorbijgegaan aan het feit,
dat daarmee de hersteltijd tussen het laatste
grote evenement in het vorige jaar (ieder
jaar wordt dan opnieuw ingezaaid) en het
eerste grote evenement in het volgende jaar
nu al twijfelachtig is en maar dan nog korter
wordt.
Bij de evaluatie in het stadsdeelkantoor
werd toegegeven, dat de grasmat in ieder
geval niet volgroeid was vóór de winter.
Dan staat de groei stil. Het gras begint in het
voorjaar pas weer te groeien. De speelwei
was bovendien een paar weken na het in-
zaaien met veel kale plekken weer vrijgege-
ven voor gebruik. Dat kan het onvolgroeide
gras niet ten goede komen gedurende de
winterperiode.

Het streven naar speelveldkwaliteit van de
grasmat, waarvan in het verleden nog
sprake was, is helemaal achter de horizon
verdwenen. Over de voorstellen voor an-
dere lokaties werd nog opgemerkt, dat het
Concours Hippique natuurlijk niet kon wor-
den weggegeven aan de Gemeente Wasse-
naar (Duindigt).

T.R.
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‘De speelwei van het Westbroekpark, gezien vanuit het 

Zuidwesten’



Te voet of met fiets: vanaf kruising Van Al-
kemadelaan/Waalsdorperweg de Waals-
dorperweg af, aan het eind fietspad op
naast benzinetankstation van SHELL, aan
het eind van het rechte stuk fietspad linksaf
het tegelpad op naar de bouwplaats. 

Openbaar vervoer: Het Shell-station, hier-
voor genoemd, is met buslijn 5 te bereiken,
verder te voet als daar aangegeven.
Het informatiecentrum is gevestigd in het
laagste deel van het bouwkantoor. 

T.R.

scheidingsweg. Er is naast de nodige tekst-
en beeldinformatie met behulp van een vi-
deoprogramma een mogelijkheid een virtu-
ele rit vanaf het Hubertusviaduct door de
Hubertustunnel te maken.

Bereikbaarheid
Met auto: vanaf kruising Van Alkemade-
laan/Waalsdorperweg richting Wassenaar,
voorbij de bocht in de Oude Waalsdorper-
weg bij de verkeerslichten de Landschei-
dingsweg op, na 200 m rechtsaf de inrit in
naar het parkeerterrein van de bouwplaats.
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VOORTGANGSBERICHT HUBERTUSTUNNEL
Bouwput
De bouwput aan de Landscheidingsweg is
voorzien van damwanden, maar staat vol
met grondwater. Onder water worden
voorzieningen getroffen om de boorinstal-
latie te kunnen aanleggen. Als dat zover is,
zal de put worden drooggemalen. 
De omringende beplanting heeft dan extra
zorg nodig.. 

Het boren zou in het eerste kwartaal 2006
moeten beginnen. Er is opslagterrein nodig
voor materialen en het vrijkomende zand bij
het boren. Dat wordt gezocht aan de an-
dere kant van de Landscheidingsweg. Daar-
voor gelden zogenaamde Habitat-richtlij-
nen. Er wordt onderzocht hoe hieraan tege-
moet kan worden gekomen.

Heien
Op het bouwterrein bij het Hubertusviaduct
lukte het niet om de damwanden met trillen
diep genoeg in de bodem te krijgen. Het
zand verdichtte zich. Daarom moest later
worden overgegaan op heien.

Het intrillen heeft overlast veroorzaakt voor
omwonenden in een bepaalde strook rich-
ting Benoordenhout. Tot nu toe is er geen
structurele schade vastgesteld. Door schou-
wen wordt de toestand van de bebouwing
nabij de bouwplaats bewaakt. 

Er worden uiteindelijk twee tunnelbuizen
geboord. De buis aan de zeekant komt het
eerst aan de beurt. Met 900 meetpunten
langs het tracé worden vanaf vier maanden
tevoren voortdurend de zettingen in kaart
gebracht. Met de gegevens, die daaruit
voortkomen, wordt het boorproces ge-
stuurd.

Verkeersmaatregel
De inrit van de Waalsdorperweg vanaf de
Raamweg langs het Hubertusviaduct in de
overgang naar de afrit van het viaduct in die
richting is door de tunnelwerkzaamheden
korter en daardoor onoverzichtelijker ge-
worden. De overgang is gemarkeerd met
een duidelijke witte streep op de weg, een
stopbord en een hoekspiegel. Het blijft ech-
ter uitkijken.

Informatiecentrum
Sinds 10 maart 2005 is er een informatie-
centrum over de tunnelwerkzaamheden in-
gericht op de bouwplaats aan de Land-

BELGISCH STRATEN HOCKEY TOERNOOI
Zondag 19 juni 2005
Dit jaar vieren we alweer het 3de lustrum van ons jaarlijkse Belgisch straten hockey toernooi.
Velen van U zullen dit gezellige hockey toernooi al wel kennen en we hopen dan dat jullie
ook allemaal weer mee doen. 

Het is een hockey toernooi voor iedereen die kan hockeyen,vanaf 7 jaar, voor hele en halve
straten, voor combinaties van straten, voor een ieder woonachtig in het Belgisch park. Het
toernooi wordt gespeeld op de velden van Klein Zwitserland.
Als het je leuk lijkt om mee te doen, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van
ons. Het is gezellig, het is vaak mooi weer, en je leert misschien nog wat andere buurtgeno-
ten kennen.
We hopen je de 19de juni te zien.

Caroline van Alphen, tel. 070-3523605
Gerda Haan, tel. 070-3062760

“De tunnelaansluiting op het Hubertusviaduct volgens de laatste stand van zaken.”



Hollandse Hongaarse
Mevrouw Vidàk werd in 1924 als
Aty Waasdorp geboren in Leiden,
de plaats die ze net zo koestert als
Scheveningen. Haar ouders
woonden aan de Oude Vest, niet
ver van de Marekerk. Ze was niet
de eerste jongeling in het gezin.
Vlak na de Eerste Wereldoorlog
hadden haar ouders een jong
Hongaars meisje in huis geno-
men dat door de oorlog en ar-
moede van haar eigen ouders
niet de zorg kon krijgen die ze
haar toewensten.  Zes jaar later
werd Aty geboren. De twee
meisjes werden door onbeken-
den vaak voor echte zusjes aan-
gezien omdat ze beiden zulk ra-
venzwart haar hadden. Het stief-
zusje heeft haar hele schooltijd bij
hen gewoond en is later, met veel
hartzeer van beide kanten, naar
Hongarije teruggegaan.

Leidse ontmoeting
Toen de familie Waasdorp in
1941 in het Leidse restaurant
Schuttershof op bezoek ging, werd daar
Hongaarse muziek gespeeld. Het gezin
maakte natuurlijk kennis met de musici. De
pianist, Sandor Vidàk, was toen dertig jaar,
woonde al enige tijd in Amsterdam en trok
het hele land door om in zalen en restau-
rants te spelen. Aty was 17 jaar en keek
vooral op tegen de muzikale en knappe
man. In die tijd kwam het idee van verliefd-
heid niet direct in zo’n jong  meisjeshoofd
op, zeker niet als de man 13 jaar ouder was.
Maar de kennismaking tussen pianist en ge-
zin groeide in de jaren daarna uit tot vriend-
schap. Tegen het eind van de oorlog kreeg
hij zelfs onderdak bij hen, om hem te be-
schermen tegen oproepen en razzia’s van
jonge mannen die in Duitsland te werk wer-
den gesteld.

Entertainer pur sang
Sandor was een allesvreter, hield van klas-

sieke muziek, maar speelde net zo graag
Weense walsen, jazzy nummers en Duitse
of Franse ‘standards’. Bij veel nummers
zong hij ook, op een niet erg geschoolde,
maar wel verleidelijke, manier. Zijn ‘Guten
Abend schöne Frau’, dat hij speelde en zong
als een mooie dame een etablissement bin-
nenkwam, was haast een handelsmerk. Hij
had bovendien een feilloos geheugen voor
nummers die bepaalde gasten aanvroegen.
Als ze jaren later weer eens langs kwamen,
speelde hij hun oude verzoek direct weer en
dan kon de avond niet meer stuk. Een echte
entertainer dus.

Hongaarse Hollander
Sandor Vidàk werd in 1911 geboren in de
Hongaarse hoofdstad Boedapest. Hij kwam
uit een zeer muzikale familie: zijn vader en
ooms waren allemaal violisten, zijn moeder
was een bekend pianiste. Het lag dus voor

de hand dat ook hij viool ging spelen. Maar
de piano trok hem later toch nog meer en
daarmee heeft hij ook zijn grootste succes-
sen beleefd. 
Tijdens zijn muzikale strooptochten door
Europa kwam hij ook in Nederland terecht.
Het leven hier beviel hem goed en de

vriendschap met het gezin Waas-
dorp was hem dierbaar. Toen de
Tweede Wereldoorlog uitbrak,
was hij bovendien gedwongen in
Nederland te blijven. Hij mocht
wel het land door om te spelen,
maar kon als stateloos burger niet
meer de grens over. Na de oorlog
heeft hij de Nederlandse nationa-
liteit gekregen. Of beter uitge-
drukt: ‘verdiend’, want dat was
geen sinecure. Bij de toelatings-
procedure werd streng gelet op
de juiste uitspraak van het Ne-
derlands en daar is hij bij de eer-
ste pogingen nog wel eens over
gestruikeld.  
Vanaf 1949 werd hij ook in zijn
hart een Nederlander. Hij
trouwde met Aty Waasdorp, in
het prachtige stadhuis van Lei-
den. Enige jaren later kregen ze
een gezonde dochter. Zijn ver-
dere leven heeft hij in ons land
gewoond, afgezien natuurlijk
van de vele maanden dat hij in
het buitenland optrad.

Spelen is ook werken
Het jonge paar Vidàk ging na hun trouwen
dicht bij het roemruchte ‘Seinpostduin’ wo-
nen, op loopafstand van de cafés en zaaltjes
van de Scheveningse boulevard. Kort
daarna zijn ze verhuisd naar de Nieuwe
Parklaan 129 waar ze 25 jaar hebben ge-
woond. Het was een periode van muzikale
bloei, elke avond waren er wel uitvoeringen
van orkesten, bandjes, solisten en cabare-
tiers, soms moet het moeilijk geweest zijn
om te kiezen waar men wilde gaan luiste-
ren. Maar voor de musici was het hard wer-
ken. De ene zaal was, voor publiek en mu-
zikant, aantrekkelijker dan de andere, en ze
wilden allemaal vooruitkomen. Omstreeks
1950 ‘promoveerde’ Vidàk naar de Kur-
hausbar, voor pianisten zoals hij het neusje
van de zalm. Hij volgde daar het orkest van
Gregor Serban op, iets wat hem door de le-
den van dat orkest toen niet in dank werd
afgenomen.
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SANDOR VIDÀK: EEN LEVEN IN SCHEVENINGEN
Thuis heb ik nog een langspeelplaat, nèt geen 78-toeren meer. Een ‘grammophoonplaat’ heette
dat destijds. De hoes is aandoenlijk geïllustreerd en de muziek brengt mij terug naar de tijd van
mijn ouders, wat zeg ik:  mijn grootouders. ‘From Budapest to New York’ staat er met vrolijke
letters op en de muziek is van Sandor Vidàk. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar zijn
vrouw – opgewekt, midden in het leven – woont in de flat Regina Maris aan het Belgischeplein.
Tijd is een ongrijpbaar fenomeen.



Zomerse seizoenen
Maar het was geen gespreid en luxueus
bedje waarin hij terechtkwam. Hij begon te
spelen om een uur of zes ’s-avonds, kreeg
zo tegen halftien wel een korte pauze om te
eten en zich op te frissen, maar werd daarna
geacht door te spelen tot de laatste gast de
bar verliet. Het was niet ongebruikelijk dat
dat pas gebeurde bij het aanbreken van de
nieuwe dag. Hij ging dan naar huis om uit-
gebreid te ontbijten en tijd aan zijn gezin te
besteden. ’s Middags sliep hij dan een paar
uur. Daarna begon het circus opnieuw.
Het spelen in de Kurhausbar begon in mei
en liep dan door tot oktober. Alleen op
maandag had hij vrij, maar levenslustig als
hij was wilde hij dan zelf wel eens een ter-
rasje pikken, naar anderen luisteren of naar
de stad gaan voor boodschappen of een
film. Zijn vrouw moest hem dan vaak tegen
zichzelf beschermen en hem gebieden te
gaan slapen. Achteraf was hij haar daar na-
tuurlijk wel dankbaar voor, want anders had
hij het nooit die 28 jaar volgehouden! 

Spelen in de winter
Gedurende herfst, winter en voorjaar stond
het mondaine leven in Scheveningen op
een laag pitje. In die maanden zat Sandor
echter niet stil: hij speelde niet alleen in res-
taurants in de stad (o.a. Trocadero), maar hij

maakte ook reizen naar Scandinavië, Zwit-
serland en zelfs naar Zuid Amerika voor en-
gagementen van enkele dagen tot enige
weken. Een vaste afspraak was het spelen in
het zeer luxueuze ‘Dolger Grand Hotel’ in
Zürich. Gedurende 25 jaar (van 1950 tot
1975) heeft hij daar muziek gemaakt voor
de groten der aarde. De dirigent Leopold
Stokowski en de beroemde pianist Arthur
Rubinstein mocht hij daar tot zijn bewonde-
raars rekenen. In Nederland kreeg hij ook
bijzondere erkenning: op zijn 70e verjaar-
dag werd hij benoemd tot Ridder in de orde
van Oranje Nassau, er was een groot feest
in het Kurhaus, de Dutch Swing College
Band speelde voor hèm, en hij speelde voor
de gasten.

Zorgen
In 1978, toen het gezin voor korte tijd in het
Benoordenhout woonde, kreeg Sandor ge-
heel onverwacht een hersenbloeding. We-
ken heeft hij in het ziekenhuis gelegen en
maar heel langzaam kreeg hij weer wat
controle over zijn lijf. Helemaal goed is het
nooit meer gekomen. Met veel doorzet-
tingsvermogen is hij wel weer achter zijn
vleugel gekropen, maar de oude beheersing
over zijn handen en vingers heeft hij niet
kunnen terugkrijgen. Voor iemand die zo
aan de muziek en zijn beroep gehecht is een
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geweldige frustratie. Eén keer is hij nog naar
Zürich gegaan om te spelen, maar dat bleek
toch te hoog gegrepen.

Verhuizing naar Belgisch Park
In 1983 zijn Sandor en zijn vrouw verhuisd
naar het Belgischeplein, op de vierde ver-
dieping van Regina Maris. Het was geen
toeval dat ze direct vielen voor de mogelijk-
heid om daar te gaan wonen: vanuit de
voorkamer had hij uitzicht op het Kurhaus,
de plek waar hij zo veel herinneringen heeft
liggen. Na enige jaren ging hij verder ach-
teruit, moest in huize Bosch en Duin opge-
nomen worden en overleed daar in 1989.
Hij is begraven op de begraafplaats aan de
Kerkhoflaan.

Mevrouw Vidàk woont nog steeds - met
heel veel genoegen - aan het Belgische-
plein, omringd door veel foto’s en andere
herinneringen aan haar bijzondere man.
Wie weet loopt u haar op ons Oranjefeest
tegen het lijf!

Jan van Pesch

P.S.

Dit verhaal wordt een onderdeel van het boek over

‘Belgisch Park en Omgeving’. Heeft u aanvullingen

hierop of verhalen over andere musici, dan hoor ik

die graag (350 2423).





ENTHOUSIASME IS DE BASIS

Carolien Dirkzwager kwam in 1994 in de
Leuvensestraat wonen. Toen zij op 30 april
van dat jaar ‘s ochtends vroeg haar gordijnen
opende, wist ze niet wat ze zag! De hele
straat bruiste al van in oranje gehulde men-
sen. 
Carolien: “Ik vind Koninginnedag in deze
buurt een geweldig feest! Het is zo laag-
drempelig, met goedkope en toch leuke 
attracties. Het is traditioneel, bijna ouderwets
maar oergezellig. Ik ben een keer uitgenodigd
om Koninginnedag te vieren bij familie bui-
ten de stad. Dat doe ik dus nooit meer want
dat viel zo tegen! Het is hier veel leuker!”.

Carolien is enthousiast en dat is een eigen-
schap die noodzakelijk is om in een Oranje-
feestcommissie zitting te nemen. Samen
met haar zus Paulien en de heren Luc Maas,
Jan Willem Rempt en Thorwald Letzer
vormt zij dit jaar de Oranjefeestcommissie
van het Belgischeplein. Een commissie die
vóór die tijd enige jaren heeft bestaan uit
slechts twee personen: Angelique Knoester
en Sabine van Pesch. 

Carolien kan bijna niet geloven dat die twee
in die jaren alles hebben georganiseerd:
“Het is behoorlijk veel werk en ik bewonder
die meiden enorm, dat ze dat met z’n
tweeën geflikt hebben!”.

Clowns Express
Wat houden de werkzaamheden dan alle-
maal in?
Carolien: “Al een jaar van te voren, in sep-
tember, zijn we begonnen met de voorbe-
reiding. Attracties moeten worden ge-
huurd, terwijl we in dat vroege stadium nog
niet eens weten of het financieel wel rond
komt. De Clowns Express bijvoorbeeld, was
er vorig jaar niet, omdat het te duur was.
Sommige mensen uit de buurt vonden dat
erg jammer. Eén van hen heeft uiteindelijk
door lobbyen en sponsoring alsnog genoeg
geld binnengehaald om de Clownsexpress
dit jaar weer te kunnen inhuren”.

Winkeliers
“De goodwill en betrokkenheid van de
buurt is groot. Bijzonder groot zelfs bij de
winkeliers, die we heel dankbaar zijn voor
hun medewerking. De samenwerking met
de Scouts verloopt ook uitstekend. Zij heb-

ben zoveel ervaring dat wij daar veel van
kunnen leren.” 

De moeilijkste klus is volgens Carolien het
werven van voldoende vrijwilligers die op
Koninginnedag de stands op het plein wil-
len bemannen.. Gekscherend zegt ze: “Een
extra probleem daarbij is dat veel buurtbe-
woners op 30 april al met vakantie zijn, ter-
wijl volgens mij de mei-vakantie niet voor
niets mei-vakantie heet en die begint pas op
1 mei en niet eerder!”

Kinderfeest?
Is het Koninginnefeest op het Belgische
Plein niet teveel een kinderfeest?
Carolien: “Het is inderdaad vooral voor kin-
deren bestemd. Wij hebben dit jaar wel ge-
probeerd de leeftijd van de doelgroep iets
op te krikken. Daarom staan er dit keer ook
attracties die gericht zijn op een wat oudere
leeftijd”. 

Voor volwassenen is op 30 april die spon-
tane gezelligheid de grootste attractie. En
wie weet wat deze actieve en enthousiaste
commissie in de toekomst nog meer voor
volwassenen in petto heeft op het Belgi-
scheplein: een popgroep, een buurtbarbe-
cue, een rock & roll feest, een golfclinic, een
tennisles, een spoedcursus hondentrim-
men? 
Niets is te gek, als er maar voldoende vrij-
willigers zijn. Dus: geef u nu al op voor het
volgend jaar: carolien@nooyvanderkolff.nl

Marit Berssenbrugge

Dankzij de bijdragen van de hieronder ver-
melde sponsors en de hulp van veel vrijwilli-
gers kunnen we weer een Oranjefeest organi-
seren met veel leuke attracties.

SPONSORS:
Aalsmeer’s Bloemenhuis

AFTER’S COOL Huiswerkbegeleiding

ALBA belettering

Beheerskantoor Scheveningen BV

Burger Van Leeuwen Garantiemakelaars

De Drie Kruikjes

De Skihut Scheveningen Zomersport en 

Wintersport

Drogisterij De Zeemeeuw

ESTATA Makelaardij o.g.

Fotomaatje

Fred ‘Bakker’ Driessen

Het Haags Effektenkantoor Vermogensbeheer

HUBO SCHEVENINGEN

ICE Kinderkleding

Makelaars Associatie

Rabobank Den Haag e.o.

Reibestein en Partners Bedrijfshuisvesting

Richard Gelauff Groente en Fruit

Stg. Residence Bel Park/Stg. Huize Rachel

Tandartsenpraktijk Gentsestraat

Tutch Mobile Media

Wereldhave NV

WEST-HOLLAND WIJNIMPORT

Wim Zuurmond Woninginrichting
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NIEUWE COMMISSIE ZORGT VOOR SPETTEREND ORANJEFEEST

V.l.n.r.: Thorwald Letzer, Carolien Dirkzwager, Jan Willem Rempt, Paulien Dirkzwager en Luc Maas.



KRAAMPJES, TOETERS, 
SKELTERS, SOEZENSMIJTER, 
KINDEROPTOCHT

De kinderoptocht: oren dicht!
Haal pollepels en pannen, toeters en bellen
uit de kast. Jong en oud mag op zijn eigen
manier muziek maken als we achter het
draaiorgel in een optocht door de wijk lo-
pen. Laat iedereen maar horen dat het feest
gaat beginnen! Let op: dit jaar begint de op-
tocht niet bij de Albert Heyn, maar bij de
Willem de Zwijgerschool!

Wie is de beste skeltercoureur?
Racen over het Belgischeplein, wie wil dat
niet? Dit jaar kan het. Bij een speciaal par-
cours staan vier skelters klaar voor een
spannende wedsrijd. Wie weet word jij de
skelterkampioen van het Belgisch Park!. 

Clowns Express en Bobsleebaan
Dankzij gulle sponsoren zijn dit jaar de
Clowns Express en de bobsleebaan weer te-
rug. De eerste is een lange bus met daarin
een lunapark voor kinderen, de bobslee-
baan is een glijbaantje met rolletjes waar je
met een slee af kan glijden.
En verder is er natuurlijk weer de beroemde
Soezensmijter, kan je je laten schminken,
zijn er weer heerlijke zelfgemaakte taarten
en nog veel meer. In het programma staan
alle spelletjes en kraampjes nog eens opge-
somd. 

PROGRAMMA
10.15 uur Verzamelen voor de Kinderop-
tocht bij Willem de Zwijgerschool, hoek
Kortrijksestraat / Gentsestraat.

10.30 uur Vertrek Kinderoptocht vanaf de
Willem de Zwijgerschool
Met deksels, pannen, pollepels, toeters of
bellen lopen we achter een draaiorgel door

de wijk. We willen dat iedereen weet dat
het Oranjefeest op het Belgischeplein gaat
beginnen. Bij aankomst limonade voor alle
kinderen.

11.00 uur Opening van het Koninginne-
feest. Vanaf nu zijn de kramen en attracties
geopend. Kaartverkoop bij kraam Scouting-
groep Sint Joris 5 en Wijkvereniging.

ATTRACTIES
• Suikerspinkraam
• Schietkraam
• Diverse kinderspelletjes, begeleid door de

Scoutinggroep Sint Joris 5
• Diverse eet- en drinkkramen
• Koffiekraam
• Gebakkraam
• Satékraam
• Schminkkraam
• Clowns Express
• Bobsleebaan
• Springkussen
• Gladiatorenspel
• Skelterbaan
• Galgkegelspel
• Spiraalspel
• Soezen smijten
• Pony rijden
• Tekenwedstrijd
• Rad van Fortuin
• Kraam van de Zonnebloem
• Kraam van de Chapelsingers
• Kraam van de Wereldwinkel

11.00 – 12.30 uur Kleurplatenwedstrijd
Vergeet niet je kleurplaat in te leveren! Dit
kan tot 12.30 uur bij de kraam van de kaart-
jesverkoop van de Wijkvereniging (naast de
Soezensmijtkraam). Bij inlevering krijg je
een verrassing. Ook dit jaar zijn er prijzen te
vergeven, dus doe goed je best! Denk er
wel aan je naam en adres duidelijk op de
kleurplaat in te vullen.

14.00 uur Prijsuitreiking Kleurplatenwed-
strijd. De prijsuitreiking van de kleurwed-
strijd is op het podium van het Rad van For-
tuin. De prijzen zijn verdeeld in de volgen de
categorieën:
3 -  5 jaar, 1e en 2e prijs
6 -  8 jaar, 1e en 2e prijs
9 -11 jaar, 1e en 2e prijs

16.00 uur Afsluiting Koninginnefeest 

VRIENDELIJK VERZOEK AAN 
AUTOBEZITTERS
Vanaf 30 april 06.00 uur kan op het Belgi-
scheplein niet meer geparkeerd worden. 

Natuurlijk is er weer een uitgebreide vrij-
markt in de straten naar het Belgischeplein.
Alleen op het plein zélf is geen vrijmarkt
toegestaan. Het plein is alleen bestemd
voor de activiteiten die de Scoutinggroep St.
Joris 5  en de Wijkvereniging organiseren.
De omgeving rond het Belgischeplein wordt
op 30 april vanaf 06.00 uur met hekken af-
gezet. De organisatie vraagt u daarom
vriendelijk uw auto voor die tijd ergens an-
ders te parkeren. 

Dank voor uw bijdrage
Dankzij de bijdragen van sponsors en de
hulp van veel vrijwilligers kunnen we weer
een Oranjefeest organiseren met veel leuke
attracties. Nog niet alle kosten zijn echter
gedekt en om de attracties ook dit jaar weer
aantrekkelijk geprijsd te houden, zouden wij
u zeer dankbaar zijn als u de organisatie van
dit kinderfeest financieel zou willen onder-
steunen. 

Uw bijdrage kunt u overmaken op Girore-
kening 138.270 o.v.v. Oranjefeest Belgische
Park. Dank u wel.
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ORANJEFEEST OP HET BELGISCHEPLEIN



TIVOLI 2005
Evenals vele jaren hiervoor zal het Belgisch
Plein op 30 april weer het middelpunt van
vrolijkheid en vertier zijn. Wij als Scouting-
groep Sint Joris 5 zien al weer met verlangen
uit om samen met de wijkvereniging een
spetterende dag voor ieder-een te verzorgen.

Wat hebben wij allemaal voor u in petto?
Allereerst is het een feest waarbij de kinde-
ren voor-op staan. Daarom hebben we ook
een aantal spelletjes voor de kinderen,
waarbij de ouders natuurlijk ook mee mo-
gen doen. Kom samen met uw kinderen
onze stapel blikken bij het Blikgooien om-
gooien. Haal de bootjes uit het water bij het
Bootjeshengelen. Gooi zoveel mogelijk bal-
lonnen kapot bij het Ballonnendartspel,
speel het Teletubbiespel en kom Hekswer-
pen. Dit is natuurlijk niet werpen met echte
heksen, wat dan wel? Dat ziet u vanzelf als
u op 30 april komt kijken.

Uw schietkunsten kunt u komen vertonen
bij onze Schiettent. En als u goed genoeg
schiet zit er misschien wel een prijsje aan
vast.

Oude rommel hebben we dit jaar weer in
overvloed. Houdt u van snuffelen dan kunt
u bij de Rommelkraam terecht. Zocht u al
jaren dat ouderwetse leuke potje, misschien
hebben wij het wel staan.

Verder kunt u altijd een gokje wagen bij ons
Lichtjesspel. Door een lootje te kopen kunt
u een leuke prijs winnen, een leuk plantje,
een doos bonbons of misschien wel een
heerlijke taart. Maar misschien bent u al met
een paraplu tevreden.

Bij het lichtjesspel kunt u ook even rustig
komen zitten. Ondertussen genieten van
een lekker bakkie koffie wat verkrijgbaar is
bij onze Kantine Warm. Hier kunt u ook te-
recht voor een broodje bal, of een broodje
frikandel.

Wilt u liever wat anders dan hebben we nog
keuze genoeg. Kom een Harinkie happen
bij onze Haringkraam. Of een oliebol bij de
Oliebollenkraam. Wist u trouwens dat het
Belgisch Plein misschien wel DE enige plaats
in Nederland is waar u in de lente appel-
flappen kunt eten.
Voor de kinderen hebben we trouwens ook

genoeg. Zo hebben we Poffertjes, veel
soorten snoepgoed in de Snoepkraam en
natuurlijk de Suikerspin.

Om 16.00 uur hebben wij na een hopelijk
mooie en zonnige dag het einde van ons
feest. Voor onze groep is dit zoals altijd het
draaien van onze grote loterij. Misschien
heeft u van uw kinderen, kleinkinderen,
buurjongen of buurmeisje die bij ons bever,
kabouter, welp, scout of explorer is wel een
deelname-bewijs gekocht. Kom gerust een
kijkje nemen of u in de prijzen bent geval-
len. Heeft u een prijs gewonnen en bent u
niet in staat om persoonlijk uw prijs op te
komen halen, dan komt iemand van onze
groep deze graag bij u thuis afleveren. Dit
zal dan wel na 30 april zijn natuurlijk.

Voor zo’n groot feest als de Tivoli kunnen
wij als groep altijd nog de nodige middelen
gebruiken. 

Dit kan op veel manieren zijn. Heeft u een
bedrijf en heeft u nog leuke attenties die u
kunt missen. Wij zouden ze graag als prijs-
jes beschikbaar willen stellen. Heeft u in uw
kelder spullen die er al jaren liggen. Wij ko-
men ze graag ophalen voor onze rommel-
kraam.
Wilt u ons gewoon financieel ondersteu-
nen, dat kan natuurlijk ook. Ons gironum-
mer is 1202 o.v.v. Tivoli 2005 t.a.v. Pen-
ningmeester Scoutinggroep Sint Joris 5.

Wilt u ons helpen op één van bovenstaande
manieren dan kunt u contact opnemen met
Marcel van Leeuwen, tel. nr. 070-3687207.

De opbrengst van de Tivoli zal evenals
voorgaande jaren geheel ten goede komen
aan onze jeugdleden. 

Naast het organiseren van de Tivoli zijn wij
wekelijks te vinden in ons groepshuis gele-
gen in de Brugsestraat nummer 49.
Hier spelen we het spel wat scouting heet.
Op een leuke en speelse manier proberen
we al onze jeugdleden dingen te leren
welke in hun verdere leven misschien nog
wel van pas kunnen komen. Informatie
kunt u op het Belgisch Plein verkrijgen bij
onze Informatie-stand. Hier kunt u tevens
de kaarten voor de kinderspelletjes kopen.

Wij als Scoutinggroep Sint Joris 5 wensen
u een hele vrolijke, gezellige en mooie dag. 
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Scheveningen gaat groot feestvieren.
Op 30 april, wanneer het koninginnedag is wordt ook het
25-jarig jubileum van Beatrix als koningin herdacht. In
hoogsteigen persoon komt ze in Scheveningen om daar ko-
ninginnedag mee te maken. Hopelijk zullen de prinsen en
prinsessen, met gevolg, haar omringen. En onder de vele
wapperende prinsenvlaggen zullen ze, zoals voorgaande ja-
ren, weer wandelend hun traject afleggen en stilstaand kij-
ken naar de vele straatfeesten, die dit keer door Scheve-
ningse kinderen worden uitgevoerd.

Jacqueline gaat koninginnedag op haar manier vieren. In
een of ander oranje kledingstuk zal ze voor zichzelf een ko-
ningsmaal klaarmaken om daar prinsheerlijk van te kunnen
smullen. Een koninginnesoepje vooraf, prinsessenboontjes
als groente en het dessert wordt een prinsessenpudding met
erbij een koningskrakeling.

De treinen en bussen richting Den Haag en Scheveningen
zullen overvol zijn met van ver komende feestvierders, die
zich hoogstwaarschijnlijk uitbundig in oranje hebben uit-
gedost. De kleur oranje zal die dag in Nederland weer eens
de boventoon voeren.

Wanneer begonnen de Nederlanders eigenlijk met het om-
armen van die kleur?
Jacqueline dook in de geschiedenis van het Koninklijk Huis
en kwam uit bij Willem I (stadhouder) bijgenaamd ‘de Zwij-
ger’. Hij werd geboren in 1533 op het slot Dillenburg in
Duitsland als zoon van Willem de Rijke alias Willem van
Nassau en Juliana van Stolberg. In 1544 erfde hij van zijn
neef René van Chalon het prinsdom Orange dat eerder een
vorstendom was. Het ligt in Zuid Frankrijk
Door die erfenis werd Willem I ook Prins van Orange
(Oranje).

Het geuzenlied Wilhelmus, wat ons volkslied is geworden, is
aan hem opgedragen en werd geschreven in de tijd, waarin
de strijd begon om onze onafhankelijkheid. Het heeft bijge-
dragen tot onze nationale eenheid.
Vier aloude regels uit het Wilhelmus geven weer dat Willem
van Oranje de koning van Spanje, Philips II, heeft geprezen.
Alleen met Alva had hij twist.

Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.

Nog steeds wordt het zeer oude strijdlied, dat aangepast is,
gezongen op de melodie van een bekend Frans soldatenlied.

Wat zou het bijzonder leuk zijn als Hare Majesteit haar ko-
ninklijke voeten naar het Belgischeplein zou richten en en-
kele straten in deze buurt zou willen bewandelen.
Al jarenlang wordt op het Belgischeplein op een ludieke
wijze koninginnedag gevierd. Dit jaar zal zelfs een extra
aantrekkelijk programma worden gemaakt. 

Jacqueline herinnert zich nog de tijd dat koninginnedag op
31 augustus werd gevierd.
Omwikkeld met een oranje sjerp hield ze aan een stokje een
bungelende lampion vast waarin een kaarsje brandde. Met
andere kinderen zong ze:
“Oranje boven, oranje boven, leve Willemien.”

Jaren later werd koninginnedag verplaatst naar 30 april. Ko-
ningin Juliana volgde haar moeder op. 
Fietsjes, steppen en karren waren in de kinderoptocht fees-
telijk met oranje crêpepapier versierd. De franjes ervan rit-
selden in de wind. In de muziek voorop bliezen en trom-
melden de muzikanten er op los en iedereen zong mee:
“Oranje boven, oranje boven, leve Juliaan.”

Beatrix, die in 1938 op 31 januari werd geboren werd in
1980 tot koningin gekroond. Men ging er toen vanuit dat
koninginnedag voortaan in de winter gevierd zou worden,
maar dat gebeurde niet.
Toevallig kreeg Jacqueline de inhuldigingsrede die koningin
Beatrix op 30 april, vijfentwintig jaar geleden, uitsprak, on-
der ogen.
Na de inleiding, bestemd voor de leden van de Staten-Gene-
raal , veranderden haar woorden wat van klank. Ze werden
gevoelvoller en liever. Er sprak genegenheid uit zoals bij:
“Lieve Moeder,” waarna een hartverwarmende lofspraak
volgde, waarin de koningin haar moeder Juliana op een
voetstuk plaatste.
In een latere alinea begon ze nog eens met:
“Lieve Moeder,”
“Vandaag is Uw geboortedag. Uit diepe dankbaarheid voor
alles wat wij van u ontvingen, zal deze dag -ook in de toe-
komst- verbonden blijven met Uw wijsheid, Uw medeleven,
Uw Moederliefde, want deze dag zal blijven: Koninginne-
dag!”

Bij het slot van deze gevoelvolle redevoering betrapte Jac-
queline zich erop, dat ze zachtjes voor zich heen neuriede:
“Oranje boven , oranje boven, leve de koningin.”

Jacqueline
Ans P.
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REFILL INK SHOP

In januari 2005 werd in Brussel besloten
dat alle ‘cartridges’ (=inktpatronen voor
printers) voortaan navulbaar moeten zijn.
Het afval van inktpatronen is schadelijk
voor het milieu en hoe minder patronen er
in de vuilnisbak belanden, hoe beter. Dus
alleen al uit milieu-overwegingen moeten
we blij zijn met de komst van ‘Refill Ink
Shop’ op de hoek Gentsestraat/Stevin-
straat. 
En als we dan ook nog horen dat het na-
vullen van inktpatronen 80% goedkoper is
dan de aanschaf van een nieuw inktpa-
troon, dan zijn we overtuigd: Refill Ink
Shop is een aanwinst!

De frisse, heldere winkel – een van de 63
Refill Ink Shops in Nederland - verkoopt
overigens ook diverse soorten printer- en
fotopapier tegen aantrekkelijke prijzen.

DE HEKSENBEZEM

Heleen en Richard openden in maart jl. hun
knutselwinkel – of ‘funshop’, zoals ze zich-
zelf noemen – De Heksenbezem in de Ste-
vinstraat. 

Een winkel waar de knutselaar zich in een
paradijs waant. Kettingen maken, papier
maché poppen in elkaar zetten, 3D knip-
pen, hout bewerken, fimo-kleien en doos-
jes beplakken: alle materialen zijn beschik-
baar. 

Heleen en Richard staan hun klanten met
enthousiasme en geduld bij met adviezen
en aanbevelingen. Een gezellige zaak. Zelfs
als je helemaal niets met knutselen hebt, is
het de moeite waard om eens binnen te lo-
pen. 

Ex-buurtbewoners Ariane Delmonte en 
Monique van Veldhoven woonden jaren in de
Maastrichtsestraat. Monique kent u vast nog
wel, want zij werkte 10 jaar bij Makelaar 
Burger van Leeuwen in de Stevinstraat. De
laatste zes jaar had zij een eigen Makelaars-
kantoor in de Bomenbuurt.Nu wonen beide
dames in Zuid Frankrijk, waar ze hun eigen
‘gites’ hebben die ze verhuren aan derden. 

Het Toscane van Frankrijk
Na een zoektocht van drie jaar vonden ze
hun perfecte locatie in de Lot, een prachtig
gebied tussen Bordeaux en Toulouse, op ca
3 uur rijden van de Atlantische Oceaan, de
Middellandse Zee en de Pyreneeën. Moni-
que vertelt: 
“Het gebied wordt ook wel het Toscane van
Frankrijk genoemd en de natuur en omge-
ving verklaren waarom dit zo is. De mensen
zijn hier aardig, het is nog echt Frans en de
tijd heeft in ons dorpje (Albas, ca 25 km ten
Westen van Cahors) stilgestaan. Iedereen is
hier nog relaxed, heeft tijd voor elkaar en
voor het wekelijkse potje jeu-de-boules.
Gelukkig hebben we de stad Cahors vlakbij,
waardoor we ook af en toe wat cultuur
kunnen opsnuiven en naar het theater of de
bioscoop kunnen gaan”.

Van schuur tot vakantiewoning
Toen ze het huis kochten in oktober 2003
moest er nog een heleboel gebeuren en
Ariane heeft het merendeel van de renova-
tie werkzaamheden op zich genomen. Zij is
sinds die tijd bijna continu in Frankrijk ge-
weest. Ook hebben de dames een aanne-
mer gevonden die van een mooie schuur
een karakteristieke vakantiewoning heeft
gemaakt en ondertussen reisde Monique
tussen Nederland en Frankrijk, omdat zij nu
eenmaal nog een druk makelaarskantoor
had. 
Monique: “In juli 2004 heb ik mijn bedrijf
over kunnen doen en was de weg vrij voor
een permanent bestaan in Albas. De vakan-
tiewoningen waren net klaar en meteen
stonden de gasten op de stoep. Een beetje
een situatie die je dikwijls ziet in het pro-
gramma “het roer om”.

Aperitieven bij de buren
Inmiddels zijn Ariane en Monique al goed
gewend in hun nieuwe woonomgeving en
beginnen de sociale contacten al aardig toe

te nemen. Monique: ”We worden gelukkig
helemaal geaccepteerd en regelmatig wor-
den we gevraagd voor een aperitief bij de
buren. Ons huis ligt aan de rand van een
historisch dorpje, gelegen aan de rivier,
waardoor we in de winter als het donker is
nog wat lichtjes zien. We hebben gezellige
buren, een bakker en een cafeetje op loop-
afstand. 
Het dorp Albas is beroemd om zijn wijnfes-
tival wat elk jaar met Hemelvaart wordt ge-
vierd en veel bezoekers trekt. De streek is
ook bekend om zijn “Cahorswijn” en de
vele kastelen. Momenteel staat er weer een
kleine verbouwing op stapel en ben ik be-
gonnen met het werken bij een lokaal (in-
ternationaal) makelaarskantoor. Daarnaast
proberen we reclame te maken voor onze
‘gites’ en is er een site gemaakt onder de
naam www.lot-gite.com, dus alle mensen
die van natuur, rust, wandelen en/of een
sportieve vakantie houden afgewisseld met
culinaire en culturele uitdagingen, kunnen
ons nu vinden. U bent van harte welkom!”

Ariane Delmonte en Monique van Veldhoven

Verseau en Balance, Rue de la Comboliere

Le Bourgh, 46140 Albas, France

Tel.: 0033-565234860

e-Mail: a.delmonte@wanadoo.fr

Marit Berssenbrugge

”HET ROER OM”
DEEL II

K I J K  O P  D E  W I J K

Ariane Delmonte en Monique van Veldhoven

NIEUWE WINKELS IN DE STEVINSTRAAT



OH WESTBROEKPARK!

Oh Westbroekpark wat ben je mooi! Wat
voel ik mij ontspannen als ik er doorheen
fiets (loop). Wat geniet ik van die vijf minu-
ten rust, van je harmonie en van het inade-
men van schone lucht. Altijd strijken er weer
andere vogels neer. En altijd is er plaats voor
spelende kinderen. Ik zou er maar wat graag
nog eens een balletje trappen met een paar
kameraden. Wat leuk als je daar in het
weekend heel grote families ziet picknicken,
bijpraten en blij zijn.

Maar dan opeens. Daar zijn ze weer! De
grote trucks en trailers die hun koude ijzeren
lading met donderend geweld laten neer-
kletteren. Tweemaal per zomer wordt de
grasmat grondig verwoest EN DAARNA
NOG MAANDEN AFGESLOTEN OM ZICH
TE HERSTELLEN. De consument moet con-
sumeren (vindt men). Het liefst kitscherige
rotzooi (De Parade) of cultureel “hoog-
staande” evenementen (het Concours Hip-
pique).

In het Westbroekpark zouden alleen klein-
schalige dingen moeten gebeuren. Bijvoor-
beeld: een accordeonist tussen een groepje
Fransen. Of: een trompet, op een heuvel in
de verte, zacht spelend bij zonsondergang.
Of: een mini–circusje voor kleine kinderen.
Dat is er vroeger ook geweest! Ik herinner
me nog dat ik eens midden in de nacht een
kameel op de fiets tegenkwam. Of: Loes
Luca, met haar mooie snuitje, die op een to-
neel van amper twaalf tonnen, haar kunsten
vertoont.

Dus willen we die hele santenkraam van De
Parade of de mega–verwoesting door het
Concours Hippique niet hebben. Daar zijn
pleinen en andere locaties voor. In ons park
alleen maar kleinschalige fijngevoelige
hoogstandjes!

J.C. Siemelink   

Naschrift van de redactie
We weten dat over het bovenstaande onderwerp

binnen de wijk zeer verschillend wordt gedacht. De

redactie nodigt daarom alle lezers die hier een me-

ning over hebben deze via de Gazet naar voren te

brengen.

HUISMUSSENSTRAAT 
IN DE STAD

De huismus is grotendeels uit onze steden
verdwenen en geldt nu officieel als 
bedreigde vogel. Plekken waar voedsel te
vinden is en geschikte nestplekken zijn voor
de huismus in de moderne stad steeds 
moeilijker te vinden.

U kunt de huismus helpen!

Als u nooit meer mussen bij u in de buurt
ziet dan is het geven van nestgelegenheid
waarschijnlijk niet zinvol. U kunt dan beter
(eerst) zorgen voor meer voedselaanbod.
Bijvoorbeeld door een gedeelte van uw tuin
wat “rommelig” te houden met kruiden en
onkruiden en met dichte struiken en heg-
gen. Ook kunt u regelmatig wat broodkrui-
mels strooien.

Als u af en toe nog wel mussen bij u in de
omgeving ziet dan is het nuttig om naast
het voorgaande deze vogels ook nestgele-
genheid aan te bieden. De ruimte onder de
dakpannen toegankelijk maken is goed,
maar staat huiseigenaren meestal tegen.

Nestkasten ophangen is een goed alterna-
tief. Omdat huismussen koloniebroeders
zijn die graag gezellig bij elkaar huizen is er
een speciale groepsnestkast verkrijgbaar: de
zogenaamde mussenstraat. 

Deze nestkast, of een bouwtekening om
deze zelf te maken, is te bestellen bij de Ver-
enigingswinkel van de Haagse Vogelbe-
scherming (tel: 0174 – 213825). Meer in-
formatie is te vinden op www.haagsevo-
gels.nl onder “tuintips”.  

Hopelijk is dan binnenkort het vrolijke ge-
tsjilp van de mus weer wat vaker te horen in
onze stad.
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I N G E Z O N D E N  B R I E V E N  /  M E N I N G E N  V A N  L E Z E R S  /  P E R S B E R I C H T E N

Als er voor een humanitair probleem
hulp nodig is, kan een gewone burger
meestal niet meer doen dan z’n 
bankrekening aanspreken. 
Gelukkig zijn we daar in dit land 
meestal niet te beroerd voor. 

Toch heeft een organisatie als Amnesty In-
ternational méér nodig dan geld alleen.
Sinds haar oprichting worden er voortdu-
rend brieven gestuurd naar bestuurders
van landen die de mensenrechten aan hun
laars lappen. 

Mensenrechten zijn niets anders dan de
burgerrechten, die wij in een democratie
zo vanzelfsprekend vinden. Wie de pech
heeft dat zijn wieg in een dictatuur staat,
kan wel wat steun gebruiken als hij zonder
enige vorm van proces achter de tralies
verdwijnt na een demonstratie die door de
autoriteiten niet zo werd gewaardeerd. 

Geen land, ook een dictatuur, vindt het
prettig om internationaal bekend te staan

als martelaar van andersdenkenden of als
voorstander van straffeloosheid voor da-
ders van seksueel geweld.
“Die Amnesty-brieven zijn als muggen in
mijn gezicht”, heeft een Tanzaniaanse
president ooit bekend. Die brieven hebben
dus effect, dat blijkt ook uit de praktijk.

Ook u kunt meedoen om maandelijks
brieven te schrijven voor slachtoffers van
mensenrechtenschendingen. Op de derde
woensdag van de maand stelt de biblio-
theek in Scheveningen daarvoor een
ruimte beschikbaar. U moet dan even aan-
bellen, want als we om kwart over tien be-
ginnen, is de bibliotheek nog niet open. 
U hoeft niets anders mee te nemen dan
een pen en wat geld voor de postzegels.
De voorbeeldbrieven liggen klaar. 

Voor meer info belt u Marja van Pesch: 
tel. 350 24 23. 

SCHEVENINGSE STEUN VOOR AMNESTY



DE WEGELAERGROEP STELT
DOEL VERDER TE GROEIEN 

Op de Brusselselaan 15 staat het 
Van Pallandthuis waar de Blauwe Vogels, 
gehandicapte kinderen en jongeren, bij de
Wegelaergroep het scoutingspel spelen. 
De groep is hier reeds meer dan veertig jaar
gevestigd en heeft zich nu ten doel gesteld
om te groeien en verder te ontwikkelen. 
Peter Lechner licht toe: “In de komende twee
jaar wil de Wegelaergroep twee keer zoveel
leden hebben én twee keer zoveel vrijwilli-
gers om de opkomsten te draaien. 
Daarbij zou het fantastisch zijn als ook het
nieuwe clubgebouw er staat, want het 
huidige gebouw is na ruim veertig jaar toe
aan vervanging. Het nieuwe clubgebouw
moet voor leden nóg toegankelijker worden.” 

Eens per twee weken komen de Blauwe Vo-
gels naar de opkomst (bijeenkomst) op vrij-
dagavond, zaterdagochtend, of zaterdag-
middag. Samen met leden van hun eigen
speltak (groep van leeftijdsgenoten) onder-
nemen ze activiteiten. Zo doen ze bijvoor-
beeld een speurtocht, (buiten)spellen of ac-
tiviteiten als toneel en playback-shows. Dit
alles gebeurt onder begeleiding van de spel-
tak-vrijwilligers, die het programma beden-
ken en zorgen dat het ook uitgevoerd kan
worden. Is er een speurtocht gepland, dan
zal deze immers wel uitgezet moeten zijn!
De vrijwilligers leggen bijvoorbeeld aan de
leden de spellen uit en begeleiden deze, hel-
pen leden als dit nodig is en lossen eventu-
ele problemen op. 

Leuk voor vrijwilligers en leden
Overigens heeft de Wegelaergroep nog
meer vrijwilligers. Naast de speltak-vrijwilli-
gers zijn er ook bijvoorbeeld vrijwilligers die
af en toe helpen bij bijzondere opkomsten
of helpen het gebouw toegankelijker te ma-
ken en is er een voorzitter, een penning-
meester, een secretaris, een webmaster.
“Daarnaast hebben we nog iemand nodig
die het beheer van het gebouw kan verzor-
gen”, vertelt Lechner. 
“Het mooie is dat het vrijwilligerswerk niet
veel tijd hoeft te kosten. Van een gebouw-
beheerder vragen wij ongeveer 3 à 4 uur
per week van zijn/haar tijd; een vrijwilliger
die een speltak wil draaien, zal per twee we-
ken zo’n 4 à 5 uur kwijt zijn, een opkomst
duurt namelijk drie uur en je moet het wel
voorbereiden. Maar je krijgt er wel een
hecht team voor terug, leuke bijeenkom-
sten en vrolijke kinderen en jongeren die
een leuke vrijetijdsbesteding hebben bij
onze groep.” 

Afsluitend wordt door Lechner nog verteld:
“2 april is er weer een Wegelaergroep-
buurtfeest in het clubhuis geweest. 
Meer informatie zal ook te vinden zijn op de
website (www.wegelaergroep.nl).”

Het enthousiasme van de Wegelaergroep
straalt uit alles wat er verteld wordt. Heeft
het uw aandacht getrokken en wilt u meer
weten van de Wegelaergroep, kijk dan op
de website, mail naar info@wegelaer-
groep.nl, of bel Peter Lechner op 0182-
521175 

DE KRACHT VAN 
VRIENDSCHAP

Half april start de pilot van de cursus ‘De
kracht van vriendschap: kun je vriendschap
leren?’ van de afdeling Preventie van Parn-
assia. De cursus heeft zes bijeenkomsten en
start in april en al 10 a 12 deelnemers heb-
ben.
De cursus is bedoeld voor mensen van 20
jaar en ouder, die om wat voor reden dan
ook, geen stevige vriendenkring (meer)
hebben en actief willen onderzoeken wat zij
zelf kunnen doen om vriendschap te
(her)vinden. In de cursus gaat het om zelf-
vertrouwen en waardering voor jezelf, com-
municatie technieken en aanpak-gedrag.
Oefenen neemt een belangrijke plaats in.
De cursus richt zich nadrukkelijk niet op
mensen die intensieve hulpverlening achter
de rug hebben of sociaal contact nodig heb-
ben in het kader van reïntegratie in het
maatschappelijk leven,.
De cursus kan geen vriendschap bieden,
maar wel leren te werken aan de voorwaar-
den die nodig zijn om vriendschap te erva-
ren.
Voor meer informatie: Afdeling Preventie,
tel. 3917940, Lies Nolden.

Beelden aan Zee 
BEELDHOUWKUNST VAN
DE CHINESE AVANT-GARDE

Museum Beelden aan Zee presenteert van
19 juni tot 11 december de spectaculaire
tentoonstelling ‘Xianfeng’. Deze tentoon-
stelling geeft een omvangrijk overzicht van
de beeldhouwkunst van de Chinese avant-
garde, vanaf de jaren negentig tot nu. 
Voor meer informatie: 
www.beeldenaanzee.nl of www.sculptuur-
instituut.nl/china.htm
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BLAUWE VOGELS IN SCHEVENINGEN

Vanaf 1 maart kunt u in Den Haag archeo-
logie bedrijven via de mobiele telefoon. Al
wandelend door de stad kunt u archeologie
– dat normaal gesproken onder de grond zit
– nu ook boven de grond beleven,. Dit kan
via een routekaart, borden in de stad of per
mobiele telefoon. Deze moet dan wel voor-
zien zijn van I-mode of Wap. Onder de
naam ‘Archeologie in uw buurt’ zijn ver-
schillende routes te lopen. Als u de route via
uw mobiele telefoon wilt lopen, begint u
door verbinding tot stand te brengen met
http://www.denhaag.nl/arch. U krijgt dan
op uw mobieltje afbeeldingen en informatie
over opgravingen en vondsten die ter

plekke gedaan zijn. Ook via de website
www.denhaag.nl/archeologie kunt u infor-
matie vinden over archeologische vind-
plaatsen in de stad. Klik op ‘archeologie in
uw buurt’. Klik vervolgens op een vind-
plaats en er verschijnt een afbeelding van de
opgraving of van de bijzondere vondsten
die er werden gedaan.
Voor mensen die niet per mobiele telefoon
lopen, zijn er gratis routekaarten te krijgen
bij het gemeentelijke Contact Centrum in
het stadhuis. Door de stad heen zijn op
vindplaatsen ook borden neergezet met
daarop informatie over de opgraving.

ARCHEOLOGIE MET UW MOBIELTJE

Yue Minjun, 25 Contemporary Warriors



Horizontaal:
4. Eetgerei van mijnheer Beaufort (6)
6. De eerste windsurfer - niet aan, maar óp het

strand (5+6)
9. Onderdeel van een visserstentje (6)
11. Verblijfplaats van het journaille (5)
12. Tweezits muziekbank (4)
14. Belasting waar kinderen nu juist niet over 

klagen (7)
15. Zoete broodjes kun je daar kopen, maar ook

bij hem op de Gentse (4)
17. Uitstekend dun doek (4)
18. Gekke petroleumboer (3)
19. Landelijke peuterwerkplaats (14)
20. Wisselplaats voor daalders (5)
21. Klets(spraak)plaats (7)
24. Zelfs kinderen die opgroeien willen dit soms

met hun eten doen (8)
27. Ruim waswater voor zeelieden (3)
28. CD cowboy (2)
29. Hor 14, maar dan zonder geklaag (3)
30. Dan maak je gehakt van een Boekje (8)

Verticaal:
1. Kerkelijk weerstation (4)
2. Luchtvaardige loods (6)
3. Keiharde kerkmuziek (6)
4. Kindergevecht in de Blinkert (10)
5. Koeken gemaakt van 9 hor. (11)
7. Sterk, zo’n standje (5)
8. Stroomverbinding (8)

10. Vermoedelijk sterk aanbevolen (7)
12. Stripfiguur die van patatjes houdt 5)
13. De kleine afmeting van een kiekje (10)
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BADCRYPTO nr. 9

16. Vroeger trots (3)
22. Geen manier om je huisdier te behandelen (5)
23. Plotselinge voorraad (6)
25. Dikke doktersroman (3)
26. Computergek, tevens TV held (4)

De letters uit het grote diagram gebruiken om de daaronder-
staande raad in te vullen. Deze raad niet alleen als oplossing 
insturen, maar ook ter harte nemen!

Word lid van de Wijkvereniging Scheveningen-Noord
De contributie van de Wijkvereniging bedraagt € 7 per jaar. U kunt zich aanmelden als lid: door € 7,– 
over te maken op giro 544261 t.n.v. Wijkvereniging Belgisch Park enz.

Wilt u meer informatie, bel dan met de Wijkwinkel op maandag tot 15.00 u. of donderdag tot 17.00 u. Tel. 354 10 81
Wijkwinkel: Gentsestraat 22A - 2587 HT  Scheveningen

Onder de goede inzenders wordt een tegoedbon verloot. De prijs
wordt beschikbaar gesteld door Bloemenhuis George, 
Gentsestraat 40.

Oplossingen uiterlijk 8 mei 2005 sturen naar: 
Leuvensestraat 81, 2587GD Den Haag, 
of naar janvanpesch@planet.nl.

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 8 uit de Gazet nr. 170.
Horizontaal: 5.Klaverjassen; 8.Put; 9.Kas; 10.Vals Spelen; 12.Re-
mise; 13.Kegel; 14.Toepen; 15.Kip, of Koe; 16.Bluf; 17.Tekentafel-

tje; 21.Boter Kaas En Eieren; 23.Mens Erger Je Niet; 25.Inleg;
27.Dammen; 29.Ruiten; 32.Brood; 33.Biljartlaken; 35.Hartenjagen;
37.Dominotheorie.

Verticaal: 1.Gave; 2.Pas; 3.Clubs; 4.Aas; 6.Roulette; 7.Svp; 8.Poker-
face; 9.Knikkeren; 11.Palmen; 13.Kruis Of Munt; 16.Bal; 18.Steen;
19.Galgje; 20.Driebanden; 22.Kleine straat; 24.Oor; 26.Gokken;
28.Mug; 30.Abn; 31.Worp; 33.Baard; 34.Lot; 36.Zuid; 38.Mat.

De winnaar/winnares was deze keer M. van den Bergh, 
C. de Wittlaan 560. Gefeliciteerd!

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

17 26 18 11 5 16 29 20 16 18

24 25 22 16 29 2 # 18 23 @ !
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STADSDEELKANTOOR, 
Scheveningseweg 303, 2584 AA, tel. 353 56 00

KLACHTENLIJN GEMEENTE tel. 353 30 00

KLACHTENLIJN GELUIDSOVERLAST  tel. 353 67 77

WIJKBUS SCHEVENINGEN  tel. 338 54 95

CENTRAAL MELDPUNT TIJDELIJKE VERZORGING 
Oldeslo, tel. 352 10 41

OUDERENADVISEURS SCHEVENINGEN 
Informatie en advies voor 55+ over wonen, zorg en welzijn, 
tel. 350 06 94, op werkdagen van 9.00 - 16.00 uur

MAALTIJDENSERVICE
Verzorgingstehuizen Deo Gratias, tel. 350 30 31 en Oldeslo, tel. 352 10 41

OUDER- EN KINDCENTRUM SCHEVENINGEN, 
Harstenhoekstr 29b, tel. 358 88 81

DIENSTENWINKEL  Werkzaamheden in en om het huis, tel. 383 39 81

VERTROUWENSLIJN tel. 345 45 00

ARTSEN
E. von Asmuth en mevr. J. Korte (regulier en/of antroposofisch), 
Stevinstraat 240, tel. 350 78 82
H.C. Baak, Stevinstraat 66, tel. 355 50 00
mevr. C. Heitkamp - v.d. Dungen/mevr. P. van den Berg, (regulier en/of
antroposofisch), Gentsestraat 111, tel. 352 22 50
R.J.D.de Groot, Kapelweg 2, tel. 355 41 19
W. Libeton, Badhuisweg 12a, tel. 355 65 64

DOKTERSNACHTDIENST Tel. 346 96 69

TANDARTSEN
G.B.v.d.Berkhof, Luiksestraat 24, tel. 355 17 67
P.R.J.M. Berssenbrugge, Renbaanstraat 73-75, tel. 355 81 64
P.P.L.Crefcoeur, P.M. Crefcoeur-v.d. Bussche, Luiksestraat 15, tel. 354 30 57
R.M. Fledderus, Gentsestraat 30, tel. 322 58 59
R. Maijer, orthodontist, B.E. Becking, tandarts, Gentsestraat 30, tel. 322 38 67
Mevr. H.E.A.Kamminga-Bredero, Nieuwe Parklaan 7, tel. 355 56 31
J. Kool, Badhuiskade 7, tel. 355 81 71
J.H.B. Verbeek, Stevinstraat 191, tel. 355 64 55

TANDARTSENDIENST (spoedgevallen avond- en weekend) tel. 311 03 05

APOTHEEK 
DUINAPOTHEEK mevr. T. Vlietstra, Stevinstraat 203, rel. 355 18 66
WEEKEND- EN AVONDDIENSTEN apotheken, tel. 345 10 00

DIERENARTSEN, DIERENKLINIEK STEVINSTRAAT
F.A. Knaake, I.M. de Maesschalck, Namensestraat/hoek Stevinstraat, 
tel. 355 55 31

DIERENAMBULANCE 
Den Haag, Tel. 328 28 28, 
De Wijs,  tel. 366 09 09

WIJKVERENIGING 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, dr. H. Baert van Opstall

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

Burenhulp: A. Postma, tel: 354 12 59

VASTE AKTIVITEITEN WIJKWINKEL

Maandag 9.00 -  14.00 secretariaat geopend

Dinsdag 9.00 -  14.00 secretariaat geopend
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

Vrijdag 9.00 -  13.00 secretariaat geopend

WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUG

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

Burenhulp Duttendel en Wittebrug: N. Boots, tel: 352 08 50

WIJKAGENTEN BUREAU NIEUWE PARKLAAN
Telefoonnummer: 070-424 50 40

Verzorgingsgebied Zeefront / Boulevard
Wijkagent Karel Walther

Verzorgingsgebied Belgisch Park / Duttendel
Wijkagent Eric Heemskerk en Ruud Taal

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

Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

S E R V I C E



G A Z E T J E S

Naam geb.jaar telefoon

Ellen Plugge ‘92 355 13 40 x. e.
Linde Velders ‘92 306 31 88 x. e.
Sanne van der Velde ‘91 355 49 45 x. e.
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.d. Werf ‘90 352 20 39 e.
Nikki van Zunderd ‘90 0642168519 e. d. 
Marieke Nieuwstraten ‘90 351 47 72 e.
Renske van Beek (06-25470704) ‘89 365 23 39 e.
Sanse Bomhoff ‘89 358 56 97 e.
Noortje Folkers ‘89 06-51 32 68 29 e.
Laura Linaste (06-13577461) ‘89 355 69 16 e. s.
Santi van den Toorn ‘89 338 85 06
Romique van Wijnen ‘89 306 18 12
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 ‘88 350 23 55 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.
Marileen Krom ‘86 06-45 94 20 69 e. d.
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.
Suzanne Wigmans ‘83 06-47 67 16 63 e.
Karin Gris '78 355 81 38
Quirine Pronk (06-24550341) ‘75 3505409 e.
Paulien El Hajj ‘74 351 45 05 e. f. arab.
Yuliya Druzhinina ‘71 351 48 32 russisch

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 Scheveningen kan geen
verantwoordelijkheid aanvaarden voor samenstelling en gebruik van deze
namenlijst.
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B A B Y S I T T E R S

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 sie-
raden. Maar ook voor: geurige wierook, heerlijke koffie, thee en chocolade.
Kortom voor al uw wensen!” 

De SPEELTUIN KAATJE MOSSEL aan de Harstenhoekstraat achter de Poort,
voor kinderen van 4 tot 10 jaar is van maandag tot en met zaterdag open
van 9 uur tot zonsondergang.

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)

WERELDMODEWINKEL SARI SCHEVENINGEN, STEVINSTRAAT 125
Voor modieuze dameskleding van stoffen uit Afrika, Azië en Latijns Amerika.
Ook een collectie kleding van natuurzuivere stoffen en babykleding van bio-
logische katoen. Verder tafelkleden en grand foulards. Telefoon: 33 174 33.

GITAARLES(KLASSIEK) DOOR GEDIPLOMEERD DOCENT
Individuele lessen aan kinderen en volwassenen, beginners en gevordere-
den. Dirk Hoogenraadstraat 168 B. Inlichtingen 355 60 63

PEDICURE/VOETVERZORGING
(ook gediplom. voor diabetici), M.H.G. de Graaf-Koppelman
Stevinstraat 298, tel. 358 54 38

CONFLICTBEMIDDELING 
IN ZAKELIJKE-, ARBEIDS-, BUREN- EN FAMILIERELATIES.
Mr H.L.J.M. van Exel (06-41 83 88 82), Mr A.J.M. Wierikx (06-53 13 69 96)
NMI Mediator.

De prijs voor Gazetjes bedraagt€ 9,– voor maximaal 35 woorden. 
Betaling contant in de wijkwinkel of per postgiro 625 76 88 t.n.v. Be-

wonersvereniging(BNS) te Den Haag.
Gazetjes worden uitsluitend na ontvangst van betaling geplaatst.

Opgave van tekst voor het volgende nummer vóór 27 mei in de wijk-
winkel of per e-mail: bestuur@bns.myweb.nl

Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel


