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Kampt u ook zo met die donkere dagen in deze periode van het 
jaar? Als u rond oudjaar deze Badgazet van uw deurmat hebt 
gegrist, of als u hem uit uw postbakje hebt gepakt, dan zijn we al 
ruim een week voorbij het dieptepunt van dit donkere trimester, 
de kortste dag van het jaar.

Toch hebben onze voorouders ons in deze donkere tijd lichtpuntjes als feestdagen 
nagelaten. Evenwel zijn die feestdagen gepland op data van heilige feesten van de 
oude Germaanse en Keltische volken. Die volken waren één met de natuur, ze leef-
den met de natuur mee en stelden daarop hun riten vast.
De donkere tijd begint met Halloween en heeft plaats op 1 november. Het Halloween 
is overgewaaid uit Amerika.

In de oudheid vierden de Kelten op 1 november hun nieuwjaarsdag. Die dag noem-
den zij ‘Samhain’. Het betekent einde van de zomer. Omdat aan elk einde ook weer 
een nieuw begin zit begon voor hen het nieuwe jaar.
Toen de heidenen werden verdreven of uitgeroeid en het nieuwe jaar verplaatst werd 
naar 1 januari werd ‘Samhain’ geannexeerd door Halloween, verbasterd uit ‘Hallow-
e’ven’, ofwel ‘All Hallows Eve’. Allerheiligen, een katholiek feest.
Het symbool van Halloween is de pompoen met een uitgesneden gezicht, waarin een 
kaarsje brandt. Het stamt uit een oude legende uit Ierland. Ieren, die in latere jaren 
naar Amerika emigreerden, namen hun traditie mee.

Na Halloween komt Sint Nicolaas. Acht dagen later viert Zweden heilige Lucia. 
Daarna komt Kerstmis. Allemaal lichtfeesten. In een donkere tijd.
Na Nieuwjaar komen er nog drie. Drie Koningen, Maria Lichtmis en Carnaval

Nog een gezond en feestelijk jaar gewenst.
Ans Postma

GazetScheveningen-Bad

Voorpagina foto: v.l.n.r. boven, Dick Leijnse, Marit Berssenbrugge, Ans Postma, David van Roon;

onder, Robin Reule, Jan van Pesch en Erik Werner.



Met het verschijnen van het Kerstnummer 
van de Scheveningen-Bad Gazet is weer een 
klein mijlpaaltje bereikt. Niet alleen voor de 
redactie, die hiermee weer een prima jaar af 
kan sluiten, ook voor het bestuur, dat kan te-
rugzien op een druk en hopelijk ook goed be-
steed werkjaar in het belang van ons allemaal 
in de wijk. Maar zeker voor de bestuursleden 
die rond de jaarwisseling afscheid zullen ne-
men. Afscheid van collega’s die de afgelopen 
jaren veel voor ons hebben betekend. 

Als eerste noem ik hier Hans van Leeuwen, 
die na 11 jaar terugtreedt als voorzitter van 
de commissie verkeer, vervoer en (sinds eind 
2006) ruimtelijke ordening. 

In die 11 jaar dat je deze functie hebt ver-
vuld, Hans, ben je je steeds meer gaan in-
spannen om de verkeersproblematiek niet 
meer binnen de wijk alléén te helpen oplos-
sen. Je hebt je laten leiden door de gedachte 
dat verkeer niet begint en eindigt bij de wijk-
grenzen, maar volledig samenhangt met de-
zelfde problemen in de verre omtrek. Daar-
naast was jij doordrongen van het feit dat 
bij voorgenomen vernieuwing of uitbreiding 
in de stedelijke bebouwing, eerst en vooral 
het aspect verkeersstromen moest worden 
vastgesteld en afgerond vóórdat de schop 
feitelijk de grond in kon/mocht. Jij hebt je 
vanuit die visie ook ingespannen om binnen 
het Scheveningse de belanghebbende orga-
nisaties op één lijn te krijgen, en vooral ge-
zamenlijk de gemeentelijke overheden van 
die gedeelde visie te doordringen. Je laatste 
wapenfeit hierbij was wel de brief namens 
16 organisaties over de wenselijkheid van 
een vernieuwd verkeerscirculatieplan. Het is 
daarom goed om te weten dat je lid blijft 

van de commissie, en als adviseur beschik-
baar bent. Zeer bedankt voor je inbreng en 
de rustige, maar wel vasthoudende wijze 
waarop je die steeds onder woorden wist te 
brengen. Je zult op 15 januari het stokje aan 
Steven Witkam overgeven, en hem wensen 
wij veel succes in deze drukke functie. 

Op de tweede plaats, niet minder belang-
rijk overigens, vertrekt onze secretaris Mart 
Kaastra-Prakke, na zes jaar deze drukke 
en intensieve functie in Dagelijks en Alge-
meen Bestuur te hebben vervuld. Binnen 
het bestuur is deze functie buitengewoon 
belangrijk omdat daar de hartslag van het 
geheel wordt overzien en bewaakt. Behalve 
met de inkomende en uitgaande post be-
moeide Mart zich ook met het wel en wee 
in de wijkwinkel, trad op als coach voor onze 
gastvrouw Iris Geerinck, hield ieders agenda 
bij, en heeft ontzettend veel bijgedragen aan 
de goede sfeer binnen het bestuur. Wij zijn je 
zeer dankbaar voor je werk en vriendschap, 
en wensen je alle goeds in de toekomst.

De nieuwe secretaris, Fré Oosterhuis, zal 
met ingang van 1 januari zijn werkzaamhe-
den aanvangen, na in de afgelopen maan-
den al door Mart Kaastra te zijn ingewerkt. 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij een 
waardige opvolger zal blijken te zijn. 

U allen wens ik, ook namens het hele be-
stuur van de Bewoners- en Wijkvereniging, 
Prettige Kerstdagen en een goede jaarwisse-
ling. Ik hoop U weer te kunnen ontmoeten 
bij de vele activiteiten die komend jaar op 
de rol staan.   
  

Martin Bevers, voorzitter BNS

GRATIS WEGWIJZER 
IN FAMILIEZAKEN

Na bijna 35 jaar in het notariaat werk-
zaam te zijn geweest, waarvan ruim 25 
jaar als notaris, heb ik op 1 juli 2007 mijn 
notariële praktijk beëindigd. Velen van u 
hebben de weg gevonden naar notaris-
kantoor Setz, dat de afgelopen 20 jaar 
in onze wijk was gevestigd. Dankzij de 
nimmer aflatende inzet en zorg van mijn 
echtgenote, heb ik mijn kantoor kunnen 
runnen op mijn eigen wijze: een laag-
drempelig kantoor met een sterk sociale 
signatuur.

Om de aanwezige kennis en ervaring niet 
verloren te laten gaan, heb ik op verzoek 
van - en in samenwerking met - het be-
stuur van Bewonersvereniging Noordelijk 
Scheveningen besloten tot het organise-
ren van een gratis spreekuur voor men-
sen uit de wijk met vragen of problemen 
op familierechtelijk gebied.

Het is de bedoeling dat ik met ingang van 
16 januari 2008 elke derde woensdag van 
de maand ’s-middags - en eventueel op 
een avond - spreekuur houd in de wijk-
winkel. Het spreekuur is bestemd voor 
mensen met vragen op het gebied van 
het familierecht, met name over erfenis-
kwesties, testamenten, huwelijkse voor-
waarden en samenlevingscontracten.
Ik zal vragen beantwoorden en advies 
geven over de te bewandelen weg naar 
een juiste oplossing. Door middel van dit 
spreekuur hoop ik een laagdrempelige 
wegwijzer in familierechtaangelegenhe-
den te worden voor wijkbewoners.

Het is een spreekuur waarvoor van tevo-
ren een afspraak gemaakt moet worden.
Daarvoor kunt u mij bellen onder num-
mer 070 – 306.30.10
Tijdens het spreekuur vinden in de wijk-
winkel geen andere activiteiten plaats, 
zodat privacy is gewaarborgd. 

Mr J.A.J. Setz
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Bewoners- en Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen

UITNODIGING AAN ALLE WIJKBEWONERS

voor een NIEUWJAARSBORREL in de Wijkwinkel, Gentsestraat 22a, op

DINSDAG 15 JANUARI 2008 VAN 16.30-18.30 UUR 

KOMT U OOK?

TWEE BESTUURSLEDEN GEVEN HUN STOKJE DOOR



Gesprek met de scheidende voor-
zitter van de commissie Verkeer en 
Ruimtelijke Ordening

De commissie Verkeer en Vervoer werd in 
januari 1995 opgericht onder leiding van 
Liesbeth Aschmoneit, en Hans van Leeuwen 
meldde zich aan als lid. Hij was toen net met 
pensioen (zie kader) en voelde er wel voor om 
zich voor de bewonersvereniging in te zetten. 
“In het begin waren we met zijn zessen”, 
vertelt hij, “en toen Liesbeth in januari 1996 
terugtrad nam ik haar plaats in.”

Inmiddels zijn we bijna twaalf jaar verder, 
is de verkeerscommissie gefuseerd met de 
commissie ruimtelijke ordening, is de om-
vang van de commissie gegroeid tot zo’n 
twintig leden, en is Hans nog steeds voorzit-
ter. “Twaalf jaar is eigenlijk te lang”, vindt 
Hans, “maar het werk van de commissie 
breidde zich uit en de tijd vloog om. Maar 
nu we een prima opvolger voor mij hebben 
gevonden in Steven Witkam, is het de hoog-
ste tijd om het stokje door te geven.” Dit 
staat te gebeuren in januari 2008. 

De huidige commissie is zo groot geworden, 
dat ze is gesplitst in werkgroepen die zich 
met verschillende, actuele zaken bezighou-
den. Veel van die zaken zijn door bewoners 
aangedragen, die dan bij voorkeur zitting 
nemen in de te vormen werkgroep. Deze 
werkgroepen bepalen hun eigen aanpak, 
vergaderfrequentie en taakverdeling, en 
opereren dus redelijk autonoom. De vol-
tallige commissie komt zes keer per jaar bij 
elkaar om de voortgang van projecten te be-
spreken en ervaringen uit te wisselen. 

Er is veel overleg nodig, eerst intern en dan 
met de gemeente. Hans is inmiddels goed 
bekend geworden bij ambtenaren van de 
betreffende gemeentediensten. Hij is ook 
een regelmatig inspreker op het stadhuis 
om de bewonersbelangen bij de politici on-
der de aandacht te brengen. “Mijn ervaring 
is dat politieke partijen vaak welwillender 
tegenover onze ideeën staan dan de amb-
telijke diensten.”

Ik vraag Hans naar de hoogte- en diep-
tepunten in zijn ervaringen als voorzitter. 
“Ach, het valt allemaal wel mee. We heb-
ben veel initiatieven gehad, en er is veel be-
reikt. Ik kijk met bijzonder veel plezier terug 
op onze inbreng bij de verkeerslichten voor 

de kruising Duinstraat - Prins Willemstraat/
Scheveningseweg. Dat kruispunt ligt welis-
waar buiten ons gebied, maar elke buurtbe-
woner komt daar langs. Het was er vroeger 
niet goed geregeld, waardoor vertraging 
ontstond en de doorstroming van auto’s 
niet optimaal was. We hebben veel moeite 
gedaan om ons voorstel voor een andere 
afstelling te doen zegevieren en uiteindelijk 
de wethouder kunnen overtuigen. Die ver-
betering is onlangs uitgevoerd. 

Ook denk ik met genoegen terug aan onze 
inbreng bij de invoering van betaald parke-
ren in het Belgisch Park. Hierbij waren op een 
bepaald moment alle wijkbewoners door de 
gemeente geënquêteerd. Door scherp naar 
de resultaten van die enquête te kijken, 
kwamen wij tot een hele andere conclusie 
dan de gemeente. Wij hebben toen de ge-
meente kunnen overtuigen van de juistheid 
van onze interpretatie. 

Aan de negatieve kant denk ik nog met 
enige frustratie aan de gemiste kans bij 
de herinrichting van het smalle stuk van 

de Badhuisweg. De snelheidsbeperkers en 
wegversmallingen hebben goed gewerkt, 
en daar zijn de bewoners van het apparte-
mentengebouw tevreden mee zijn. Helaas is 
het kruispunt Nieuwe Parklaan-Cremerweg 
nog niet goed. Er is wel het een en ander 
veranderd, maar wij vinden het nog steeds 
een onveilig punt. De gemeente zegt dat het 
geld voor verdere verbetering niet aanwezig 
zou zijn. Onzin natuurlijk.”

Hans is niet van plan zich helemaal terug te 
trekken uit het commissiewerk. Hij blijft aan 
als gewoon lid om zijn ervaring en netwerk 
van contacten niet zomaar te laten verdwij-
nen. Hij is van plan zich meer bezig te hou-
den met de grote lijn, zoals de verkeersaf-
wikkeling op drukke dagen en de invoering 
van dynamisch verkeersmanagement. Hans: 
“Er is nog heel veel te doen. Gelukkig is er 
nu veel meer deskundigheid in de commis-
sie dan twaalf jaar geleden, niet in het minst 
omdat we er nu ook een aantal mensen 
bij hebben met relevante werkervaring bij 
Rijkswaterstaat, de ANWB, de gemeente 
of de provincie. Daarom heb ik het volste 
vertrouwen dat het werk van de commis-
sie in goede handen is, en doe ik met een 
gerust hart een stapje terug. Het is mooi 
geweest.”

Dick Leijnse

7

W I J K A A N G E L E G E N H E D E N

Hans van Leeuwen
Geboren in Amsterdam, februari 1938
Verhuisd naar Den Haag/Scheveningen 
in 1938 
Getrouwd, twee kinderen, 
drie kleinkinderen
Opleiding: Wiskunde MO-B
Gewerkt als leraar wiskunde aan de 
Stevin-HBS van 1961 tot 1981, 
daarna conrector tot pensionering 
in 1994.

“HET BLIJFT MOOI, MAAR IS NU MOOI GEWEEST”

NOTULIST (M/V)

De commissie verkeer en ruimtelijke orde-
ning van de bewonersorganisaties Noor-
delijk Scheveningen en Duttendel – Witte-
brug behartigt de belangen van haar bewo-
ners op vele gebieden. Successen worden 
behaald, onze leefomgeving verbetert.
Eens in de twee maanden vergadert de com-
missie, en vaak lopen we tegen hetzelfde 
probleem op. We zoeken een vrijwilliger 
die de vergadering wil notuleren, iemand 
die het leuk vindt om op die manier op de 
hoogte te zijn wat er speelt in de wijk. Het 
gaat om 6 x per jaar gedurende ongeveer 2 
uur notuleren, en daarna een besluitenlijst 
uitwerken. Heeft u belangstelling dan kunt 
u contact opnemen met Steven Witkam, 
telefoon ’s avonds 070 3504322, of stuur 
een email naar: steven@witkam.nl



In het afgelopen jaar zijn Duttendel-Wittebrug 
en het Belgischpark drie nieuwe oversteek-
plaatsen rijker geworden. Want zoals bekend 
hebben we een aantal drukke verkeerswegen, 
waar het vaak niet makkelijk is om veilig aan 
de overkant te komen.

Nieuwe Parklaan
Een al jarenlang probleem signaleerden we 
nabij de Cremerweg en de Boshut. Veel 
bewoners van het smalle deel van de Bad-
huisweg zagen geen kans om de tramhalte 
aan de overkant te bereiken. Ze vroegen de 
commissie verkeer en ruimtelijke ordening 
van de bewonersorganisaties Noordelijk 
Scheveningen en Duttendel-Wittebrug hier-
over met de gemeente in overleg te treden. 
Dit bleek voor de commissie een moeizame 
weg. Iedereen weet dat de snelheden op 
de Nieuwe Parklaan soms hoog op kunnen 
lopen, dus een veilig middeneiland zou hier 
zeker op z’n plaats zijn. Bij de gemeente had 
men daarover een andere mening. Men be-
rekende dat het verwijderen van het asfalt 
een fenomenaal bedrag zou gaan kosten; 
een merkwaardige afweging tussen geld 
en veiligheid. Wel werd langs de Nieuwe 
Parklaan een aantal parkeerplaatsen opge-
heven, zodat een breed trottoir meer zicht 
gaf voor de voetgangers die willen overste-
ken. Uiteindelijk zijn de bewoners uit de om-
geving tevreden met deze oplossing.

Even verderop, bij de Wagenaarweg, was 
om dezelfde reden een veilige oversteek-
plaats nodig. In tegenstelling tot het vorige, 
bleek hier een middeneiland geen enkel 
probleem. Het geheel werd hier, in overleg 
met de commissie, perfect aangelegd, en de 

belijning werd op een duidelijke manier ver-
nieuwd. Wel is de Wijkvereniging Duttendel 
en Wittebrug van mening dat de afvalcon-
tainers bij de oversteek de binnenkomst van 
Scheveningen erg ontsieren. Al langer wordt 
aangedrongen op een ondergrondse plaat-
sing. 
 
Stevinstraat
Bij de Namensestraat is kort geleden, na meer 
dan een jaar van overleg met de gemeente, 
een nieuwe oversteekplaats gemaakt. Hier 
geeft het middeneiland veiligheid aan de 
vele kinderen die dagelijks de oversteek naar 
de Willem de Zwijgerschool moeten maken. 
Deze oversteekplaats moet het begin zijn 
van nog veel meer maatregelen die in de 
Stevinstraat zouden moeten plaatsvinden 
om de veelal te hoge snelheden naar bene-
den te brengen. Gedacht wordt om op het 
kruispunt bij de Gentsestraat ook een over-
steek te maken voor met name de kinderen 
van de eerder genoemde school. Daarnaast 
zou een versmalling van de Stevinstraat, tus-
sen dit kruispunt en de van Alkemadelaan, 
een oplossing kunnen bieden om ook hier 
de snelheid van de automobilisten te ver-
minderen.

De commissie verkeer en ruimtelijke orde-
ning is steeds op zoek naar het oplossen 
van verkeersgevaarlijke situaties. Mocht u 
van mening zijn dat in uw nabije omgeving 
verbetering mogelijk is, dan kunt u hierover 
contact met ons opnemen. Ons email adres 
is: commissie.verkeer@bns.myweb.nl

Steven Witkam

KERSTBOMEN & VUUR-
WERKAFVAL OPGERUIMD? 
STRAAT NETJES!

In de eerste week van het nieuwe jaar, van 2 
t/m 5 januari 2008, organiseert de gemeente 
Den Haag weer de jaarlijkse kerstbomen- en 
vuurwerkafvalactie “Opgeruimd? Straat net-
jes!”. Door met z’n allen vuurwerkafval en 
kerstbomen op te ruimen, is de stad na Oud & 
Nieuw snel weer schoon en veilig. Bovendien 
zijn er mooie cadeaus mee te verdienen!
Hoe werkt de actie?

De actie werkt net als vorig jaar met een 
spaarsysteem. Nieuw is deze keer dat het spa-
ren voor cadeautjes via internet verloopt. In 
heel de stad zijn tijdens de actie inleverpun-
ten voor kerstbomen en volle vuurwerkzak-
ken. Wie hier een boom of zak inlevert krijgt 
een cadeautje én een coupon met daarop een 
unieke code. Door deze code in te voeren op 
de speciale actiewebsite krijg je spaarpunten. 
Hoe meer bomen en zakken je inlevert, hoe 
meer codes je verzamelt en hoe meer spaar-
punten je krijgt. Daarmee kun je op de site 
weer verschillende cadeautjes bestellen: bij-
voorbeeld vrijkaartjes of leuke games.

Xbox 360
Behalve sparen voor cadeautjes valt er dit jaar 
ook weer van alles te winnen. Tussen de co-
decoupons die je krijgt bij het inleveren zit-
ten namelijk enkele speciale codes verstopt, 
waaraan mooie prijzen verbonden zijn. Wie 
een van deze speciale codes invoert in het 
spaarsysteem, ziet direct dat hij of zij winnaar 
is van een prijs. Hoofdprijs is een Xbox 360!  

Kijk vanaf half december voor meer informatie 
op: www.denhaag.nl/oud&nieuw.

Wanneer inleveren? 
Van woensdag 2 t/m zaterdag 5 januari 
2008.
Hoe laat? Tussen 11:00 en 16:00 uur.  
Waar? Op het Belgisch Plein, 
of bij het HMS-AVR milieudepot aan de Vis-
sershavenstraat 2-4.
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NIEUWE OVERSTEEKPLAATSEN

BEWONERS VAN DUTTENDEL EN WITTEBRUG,

Noteert U alvast in Uw agenda dat op 

ZATERDAG 5 JANUARI 2008 

de NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

van de Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug zal plaatsvinden. 

Van 16.00-18.00 uur 
bent U uitgenodigd voor een drankje en een hapje  in het clubhuis van 

tennisvereniging Leimonias, Klatteweg 103.

Het bestuur van de Wijkvereniging



U heeft er waarschijnlijk al over gelezen in de 
Scheveningse Courant, of misschien was u er 
zelfs getuige van: de aanslag op de Jubileum-
boom op het Harstenhoekplein. We willen er 
nog even op terugkomen omdat er lessen uit 
te trekken zijn.

Wat was er aan de hand?
Voor als u het gemist heeft, in het kort de 
feiten. Eind oktober verschenen op het 
Harstenhoekpleintje (pal tegenover AH) 
enige werklieden die de gezonde Iep be-
gonnen ‘af te tuigen’. Mijnheer en mevrouw 
Tuijnman-Hiemstra, die er recht tegenover 
wonen, konden het niet aanzien. Niet alleen 
omdat het zo onprofessioneel ging, maar 
vooral omdat die boom het eigendom van 
de wijkbewoners is (zie Gazet 185). Ze de-
den toen precies wat nodig was: ze vroegen 
de werklieden of ze een kapvergunning bij 
zich hadden (wat niet het geval bleek te 
zijn), ze belden de politie, de Scheveningse 
Courant en het stadsdeelkantoor, ze namen 
foto’s, en ze trokken aan de bel bij de wijk-
vereniging en de Gazetredactie. Perfect! Er 
was echter al behoorlijk wat schade aan de 
boom aangericht.

Lessen
Navraag bij de dienst ‘Groen’ bevestigde 
wat het echtpaar al vermoedde: er was 
geen kapvergunning, en die was zelfs niet 
aangevraagd. Het is duidelijk dat er tussen 
de gemeente en de aannemer geen goede 
en duidelijke afspraken waren gemaakt. 
Wat kunnen we hier van leren? In de eer-
ste plaats dat het wijkbestuur het toejuicht 

als bewoners zo waakzaam en vasthoudend 
zijn als mijnheer en mevrouw Tuijnman-
Hiemstra. Ze zijn er voor in de bloemetjes 
gezet. Dit incident bevestigt ook dat open-
baar werk soms niet zo grondig wordt voor-
bereid en uitgevoerd als zou moeten. Als u 
twijfels heeft, ga dan vragen. En als u dan 
geen bevredigend antwoord krijgt, schakel 
dan de wijkvereniging en de pers in. Het is 
jammer dat het soms zo moet gaan, maar 
jarenlange ervaring (denk maar eens terug 
aan de plannen voor sloop van het Kurhaus 
en mooie villa’s in de wijk) heeft geleerd dat 
er soms geen betere aanpak bestaat

Vervolg
Eind november is dit incident besproken door 
vertegenwoordigers van de wijkvereniging 
en de gemeente. Daarbij gaf de gemeente 
ruiterlijk toe dat de vergissing veroorzaakt 
is door een werktekening die niet was bij-
gewerkt, en die daardoor voor verschillende 
interpretaties vatbaar was. De dienst Groen 
was zeer ongelukkig met het incident. Het 
Groenbedrijf heeft de boom onderzocht, en 
was van mening dat alsnog kappen niet te 
vermijden zou zijn. Vervolgens heeft wet-
houder Baldewsingh (Burgerschap, leef-
baarheid, media enz) een onafhankelijk 
onderzoek gelast door de firma Cobra. Uit 
dat onderzoek bleek dat de boom misschien 
gehandhaafd zou kunnen worden. Maar 
dat zou extra verzorging vereisen, en een  
jaarlijkse controle op standvastigheid, en 
echt mooi zou de Iep niet meer worden. Zij 
schatten de huidige levensverwachting van 
de boom op 10 jaar. Na bestudering van de 

alternatieven heeft de gemeente voorge-
steld de huidige (zwaar beschadigde) boom 
alsnog te kappen (waarvoor wel eerst een 
vergunning aangevraagd moet worden!), 
en te vervangen door een Liquidambar 
(Amberboom). De gemeente heeft er een 
van 10 jaar oud beschikbaar (de hoogte 
is op dit moment nog niet bekend). Het is 
een heel mooie, maar wel nogal langzaam 
groeiende boom. De wijkvereniging wil het 
voorstel eerst intern overwegen, en ook be-
spreken met de heer en mevrouw Tuijnman 
en de omwonenden. Pas daarna wordt een 
beslissing genomen. We houden u op de 
hoogte.

Jan van Pesch

BOMEN REDDEN DOE JE ZO
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De boom na afloop.
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Badhuisstraat 149, tel. 355. 19. 86
Scheveningen
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DE STEVIN – EEN ‘ROYALE’ STRAAT

Echt mooi was ze niet, maar statig wel! Huize Royal - het gebouw rechts op deze 

foto uit 1950 – wist meer over onze wijk dan wij ooit zullen weten. Zo’n 105 jaar 

lang heeft ze ons geobserveerd, maar ze kan er helaas niet meer over vertellen. 

Ze kwam in 1875 ter wereld, en leefde onder verschillende namen. Eerst heette ze 

Grand Hotel Continental, daarna Grand Hotel Royal (vanaf 1914), en vanaf 1922 

ging ze als Huize Royal door het leven. Ook haar cliëntèle wisselde sterk in de 

loop der tijden. Eerst kwamen er ‘gewone’ gasten, maar tijdens de 1e wereldoor-

log bood zij vooral onderdak aan Belgische vluchtelingen en Engelse krijgsgevan-

genen. Tussen 1920 en 1922 sliepen er verpleegsters, die in het ziekenhuisje aan 

de Tapijtweg werkten. Het moet een vrolijke boel geweest zijn, maar daarna werd 

het rustiger. De Vereniging Ons Thuis streek er in neer, om behoeftige dames 

een vredige oude dag te schenken. Dat heeft tot 1980 mogen duren. Maar toen 

moesten de dames naar de Rusthoekstraat (ze namen de naam Royal wel mee), 

en de slopershamers rukten uit. Nu staat daar Residence Belgisch Park, prachtig 

nieuw en efficiënt, en die kleuterboompjes zijn volwassen geworden. Maar toch: 

als je al die geparkeerde auto’s ziet op de rechter foto, en de bovenleiding van die 

mooie Blauwe Tram op de linker.......

Dit is de tweede van een serie die we het komend jaar in de Badgazet willen 

plaatsen. Al deze plekken zullen ook ter sprake komen in het jubileumboek dat op 

3 april 2008 verschijnt, in de maand dat het Belgisch Park 125 jaar bestaat.

OUD en NIEUW  (2)

van het oude stadhuis was kapitaalsver-
nietiging. En het nieuwe stadhuis annex 
centrale bibliotheek aan het Spui was te 
veel dit en te weinig dat. Nu het gebouw 
er staat, zijn we er best trots op want het 
is karakteristiek en centraal gelegen. Ik 
kom er graag. Tegelijkertijd is het oude 
stadhuis aan het Burgemeester de Mon-
chyplein gesloopt en vervangen door een 
luxe wooncomplex waar architectuur-
liefhebbers uit alle landen op af komen 
omdat het er zo goed uitziet. Ik kom er 
graag.

En wat vinden we van het complex over-
heidsgebouwen ten noorden van het 
Centraal Station, ook al zo’n megalo-
mane ontwikkeling? Hier staan, onder 
andere, de Koninklijke Bibliotheek, het 
Letterkundig Museum en het Natio-
naal Archief; met elkaar verbonden als 
een onverbiddelijke kolos met een even 
sneeuwwit voorkomen als ons nieuwe 

Mijn thema “Wereldstad aan zee” over 
een megalomaan idee van dolgedraaide 
snoepreisbeluste stadsbestuurders aan 
het Spui laat ik deze keer even voor wat 
het is. Als u dit leest zijn we rond de 
kerstdagen van 2007. Een passend mo-
ment voor een meer positieve bespiege-
ling over het Den Haag van vandaag. 

Den Haag is voor zijn bewoners een 
grotendeels aangename stad, met veel 
groen en aardige wijken, en een binnen-
stad waar heel veel te doen is. Ons stads-
bestuur heeft al lange jaren prioriteit 
gegeven aan het opknappen van ach-
terstandswijken en het ontwikkelen van 
kaalslagplekken. Men denke, bij voor-
beeld, aan de Schilderswijk en Duindorp 
die er nu heel wat beter bijliggen dan 
20 jaar geleden. Of aan het stadhuis. 
Toen het besluit werd genomen om een 
nieuw stadhuis te bouwen, werd er veel 
geklaagd en gemord want de afbraak 

MOOIE STAD ACHTER DE DUINEN

C O L U M N

stadhuis. Mooi? Ik weet het niet. Maar 
wel fijn dat ze er zijn. Ik kom er graag. 

Dit zou een les kunnen zijn voor al die 
bewonersorganisaties en actiegroepen 
in onze stad die zich zo hard te weer 
stellen tegen elk plan van de Dienst 
Stadsontwikkeling. Hun gedrag doet 
aan een Pavlov-reactie denken, een niet-
rationele reflex op alles dat de rust zou 
verstoren. Ik geloof dat lelijke of verpau-
perde delen in onze bebouwde omgeving 
best aangepakt mogen worden, mits er 
maar goede en liefst toparchitecten wor-
den ingehuurd. Graag zelfs. Het resul-
taat zou dan best wel eens mee kunnen 
vallen. Althans, dat leert het voorbeeld 
van de nieuwbouw die ik hierboven de 
revue heb laten passeren.

Dick Leijnse



In 2006 is de woonzorgsituatie in het Tobi-
ashuis van het Rudolf Steiner Verpleeghuis 
afgekeurd door de Inspectie van de Gezond-
heidszorg. In het Tobiashuis wordt namelijk 
nog gewerkt met meerbedskamers, terwijl de 
nieuwe norm voorschrijft dat alle bewoners 
een eigen privékamer dienen te hebben.  Alle 
verpleeghuizen zijn verplicht vóór 2010 aan 
deze nieuwe norm te voldoen.

Om deze situatie te bereiken is er eerst geke-
ken of de beide huidige gebouwen zodanig 
aangepast kunnen worden, dat ze aan de 
nieuwe regelgeving voldoen. De uitkomst 
van dit onderzoek is voorgelegd aan het lan-
delijke College Bouw Zorginstellingen, het 
belangrijkste adviesorgaan van de minister 
van VWS. Daar zijn deze verbouwplannen 
als ongeschikt en te duur beoordeeld.
De consequentie hiervan is, dat het Ru-
dolf Steiner Verpleeghuis nieuwbouwplan-
nen ontwikkeld heeft, die behalve aan de 
nieuwe privacynorm ook recht moeten 
doen aan de huidige locatie en de omge-
ving. Dat houdt in, dat bij het ontwikkelen 
van de nieuwbouwplannen zorgvuldig reke-
ning gehouden wordt met het Raphaëlhuis 
als monument, met de overige bebouwde 
omgeving, en met de ligging aan de rand 
van het Westbroekpark.

Voor de vervangende nieuwbouw van het 
Tobiashuis leverde dit de vraag op, hoe het 
volume van dit gebouw maximaal ingevuld 
kan worden zonder toename in hoogte. Dit 
heeft geresulteerd in een ontwerp, waarbij 

de huidige zolderver-
dieping vervangen is 
door een woonlaag, 
zodat er vier in plaats 
van drie woonlagen 
mogelijk zijn en dus 
een toename van het 
totale volume.
Ondanks deze bij 
de gegeven situatie 
passende maximale 
vervanging van het 
huidige Tobiashuis, 
kunnen in dit nieuwe 
gebouw maar iets 
meer dan de helft van 
de bewoners verpleegd worden. Dit bete-
kent dat noodzakelijkerwijs voor de overige 
bewoners een tweede nieuwbouwlocatie 
vereist is. De enige oplossing hiervoor is 
gevonden in het bebouwen van het duin 
waarop het Raphaëlhuis is gelegen. De ar-
chitect heeft bij het ontwerpen van dit plan, 
in overleg met de bouwcommissie en het 
Rudolf Steiner Verpleeghuis, zeer gedegen 
rekening gehouden met het monument en 
de aansluiting op het Westbroekpark.

Het monument zelf zal intern fors gere-
noveerd worden, waarbij het echter zijn 
huidige functie van dienstengebouw met 
gemeenschapsruimten, een restaurant (dat 
overigens ook voor buurtbewoners en fami-
lieleden opengesteld zal zijn), dagbesteding, 
therapieën, kapel en kantoorruimte zal be-
houden. 

In overleg met de Wijkvereniging Duttendel 
en Wittebrug willen wij dit nieuwbouwplan  
graag aan belangstellenden uit de omgeving 
presenteren. Daarom zal er op

MAANDAGAVOND 14 JANUARI 2008 
VANAF 19.30 UUR

in het Rudolf Steiner Verpleeghuis een in-
formatieve bijeenkomst worden gehouden, 
met eerst een algemene inleiding tot 20.00 
uur en daarna de mogelijkheid om tot 21.15 
uur binnen te lopen om de maquette en de 
tekeningen te bekijken en zonodig toelich-
ting te krijgen. 

Ted van Schie,
Directeur Rudolf Steiner Verpleeghuis

NIEUWBOUW RUDOLF STEINER VERPLEEGHUIS
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Eigen reparatie-ateliers voor:

GOUD EN ZILVER
EN HORLOGES

BADHUISSTRAAT / HOEK HEEMRAADSTRAAT 251
2586 SW  SCHEVENINGEN

TEL. 070 -  306 11 92

JUWELIER
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Samen met Jan heb ik een afspraak met juf-
frouw Mieneke. Een tikkeltje zenuwachtig 
loop ik met Jan de school binnen. Dit is mijn 
eerste opdracht voor de Gazet, dus hopelijk 
breng ik het er goed vanaf. We worden aan 
een tafel geplaatst in een soort werkruimte, 
tussen de gang en een klaslokaal in. We krij-
gen thee, en Mieneke stelt zich aan ons voor. 
Ze is precies zoals ik het me heb voorgesteld: 
een aardig uitziende basisschool juf.
 
Mieneke Kalf wilde al van kinds af aan le-
rares worden: “Als de juf er nog niet was 
mocht ik voor de klas gaan staan en een lesje 
geven.” Ze werkt nu al 40 jaar op de Willem 
de Zwijger, “ik vind het de leukste baan die 
er is!”
“Ik heb zelf ook op de Willem de Zwijger ge-
zeten” vertelt Mieneke mij. “Die is destijds 
begonnen in de school aan de Haagsestraat, 
er stond toen nog een grote zwarte kolen-
kachel achter in het lokaal, de juf stond in 
haar bontjas voor de klas. Gelukkig was de 
nieuwe school aan de Gentsestraat modern 
en altijd lekker warm.” Bij het oorspronke-
lijke gebouw zijn nog een gymzaal en een 
paar extra lokalen gebouwd. En nog is de 
school niet uitgegroeid, er zijn namelijk plan-
nen om een extra ruimte bij te bouwen. 

Ik vraag Mieneke naar het leukste moment 
in haar loopbaan als juf. Spontaan zegt ze 
dat elke dag geweldig is, maar dan twijfelt 
ze: “Of de opening van de gymzaal? Of... 
nee, ik weet het! Het feest bij het 25 jarig 
bestaan van de school. Alle kinderen en le-
raren waren verkleed in zelfgemaakte kos-
tuums. Begeleid door een draaiorgel hebben 
we een hele optocht door de buurt gelopen. 
In zijn enthousiasme had één leraar speciaal 
paardrijlessen genomen zodat hij de optocht 
voor kon gaan als Willem de Zwijger zelf.”

Veel leraren op de Willem de Zwijger wer-
ken hier al 20 à 35 jaar. “Er hangt hier een 
erg fijne sfeer. Ik ga nog lang niet met pen-
sioen!” Mieneke helpt kinderen die moeite 
hebben met leren: “Ik heb veel geduld met 
kinderen, en vind het leuk om te helpen.” 

“Zijn kinderen tegenwoordig anders dan 
die van vroeger?” vraag ik Mieneke. “Het 
grootste verschil is, dat kinderen nu meer 
contact hebben met de buitenwereld. Vroe-
ger waren de ouders en de leraar de enige 
informatiebron die je had. Nu is er ook tv 

en internet. Kinderen zijn tegenwoordig veel 
spontaner en vrijer, meestal is dat leuk.”
“Hoe zou u zich omschrijven als juf?” vraag 
ik Mieneke. “Heel behulpzaam. De kinderen 

vinden mij een lieve juf. Misschien vinden ze 
mij wel een oma!” vertelt ze mij lachend.

David van Roon

MISSCHIEN VINDEN ZE 
ME WEL EEN OMA!

De optocht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de school, februari 1979

Bewoners- en Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen
Tel.354.10.81 en e-mail: bestuur@bns.myweb.nl

OPROEP
Ter ondersteuning van de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen,

de Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug en de GSBO zoeken wij zo spoedig mogelijk:

ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER (M/V) 19 uur per week
voor de wijkwinkel aan de Gentsestraat 22A 

Je bent gastvrouw in de Wijkwinkel, klantvriendelijk, enthousiast en flexibel. Je kunt 
eenvoudige correspondentie verzorgen, doet kopieer- en archiefwerk, beantwoordt 

telefoontjes, houdt agenda bij enz. enz.

Je hebt minimaal een VMBO/MBO werk- en denkniveau. Je houdt van organiseren.
Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je kunt werken met een 

PC (MS-Office) Kunnen notuleren is een pré.

Wij bieden 
Een afwisselende en zelfstandige functie met ruimte voor eigen indeling van je 

werkuren. Salaris volgens CAO Welzijn schaal 2 met uitloop naar schaal 4, eindejaars-
uitkering. Reiskosten en internetvergoeding. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd via het uitzendbureau Scoop.

Solliciteren? Stuur of mail je motivatiebrief met CV naar: Bureau SCOOP, 
t.a.v. Laurens Venderbos, Melis Stokelaan 822, 2533 EW Den Haag 

Neem voor meer informatie contact op met Laurens Venderbos, 070 - 3097913, 
info@scoopdenhaag.nl 
of met de secretaris van de Bewonersvereniging Mart Kaastra-Prakke , 070-3585625, 
martkaastra@planet.nl 



Tijdens twee recente tentoonstellingen in 
Haagse musea wordt / werd aandacht be-
steed aan internationaal bekende kunstenaars, 
van wie de creaties bij twee huizen in onze 
buurt gewoon van buiten te bekijken zijn.

Putruwiel
De eerste tentoonstelling betreft ‘Rozen-
burg: plateel uit Haagse kringen’ in het Ge-
meentemuseum. Er wordt een unieke ver-
zameling porselein en aardewerk getoond, 
gemaakt door Rozenburg in de stijlen Art 
Nouveau en Jugendstil. 
De Koninklijke Plateelbakkerij Rozenburg 
maakte, tussen 1883 en 1917, aardewerk 
en porselein dat wereldfaam kreeg. Onder 
het directeurschap van Jurriaan Kok (degene 
naar wie de doorgangsweg in Scheveningen 
is genoemd) was vooral het kostbare eier-
porselein over de hele wereld zeer gewild. 
Naast dat porselein vervaardigde de firma 
Rozenburg tegels voor interieurs, en tegel-
tableaus voor huizen of winkels. 

Een mooi voorbeeld van een siertableau 
ziet U aan de gevel van het huis ‘Putruwiel’ 
aan de Nieuwe Parklaan 17. Dit huis werd 
in 1905 gebouwd voor de heer Peek, één 
van de oprichters van P&C. Boven alle ra-

men bevinden zich gekleurde tegeltableaus. 
Bij één tableau staat de naam Rozenburg 
rechtsonder genoemd, op een ander staat in 
grote letters de naam van de villa. 
Meer ‘Rozenburg’ is te zien in het Kurhaus; 
links in de Kurzaal bevindt zich een groot 
tegeltableau. Het is in 1908 gemaakt, ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van 
de Maatschappij Zeebad Scheveningen. Het 
toont onder meer het Kurhaus in die tijd, en 
het oude Badhuis. 
Een overzicht van tableaus in Den Haag is 

te vinden in het gidsje ‘Rozenburg tegelta-
bleaus op de kaart gezet’, uitgegeven door 
Stichting Haags Industrieel Erfgoed. Het is 
verkrijgbaar bij de VVV. 
De tentoonstelling in het Gemeentemuseum 
loopt tot en met 20 januari 2008. 

De Zeemeeuw
De tweede tentoonstelling. ‘Henry van der 
Velde. Boekontwerp tussen Art Nouveau en 
Nieuwe Zakelijkheid’, was tot 25 november 

te zien in het museum Meermanno. Henry 
van der Velde behoorde tot de voormannen 
van de Art Nouveau. Zelfs bij de naamge-
ving van deze kunststijl was Van der Velde 
indirect betrokken: hij was de architect van 
een galerie in Parijs - genaamd ‘Art Nou-
veau’ - waar in 1896 een tentoonstelling 
van nieuwe kunst werd gehouden. In Ne-
derland zijn er twee bouwwerken van deze 
beroemde architect: het oude deel van het 
Kröller-Müller museum en, in onze wijk, villa 
De Zeemeeuw (1901-1902) aan de Wage-
naarweg 30. Het huis wordt als één van de 
beste voorbeelden van Art Nouveau in Ne-
derland beschouwd. Het is bovendien een 
villa die van alle kanten bijzonder is, dus als 
u hem gaat bekijken, doe dit dan vanaf de 
straat èn vanaf de oever van het kanaal!
Henry van der Velde was niet alleen ar-
chitect, maar ook ontwerper van meubels 
en boeken. Zijn ideeën over kunst vonden 
vooral weerklank in Duitsland, waar de 
kunststijl Jugendstil werd genoemd, naar 
het blad Die Jugend. Hij woonde en werkte 
in Duitsland van 1901 tot 1917, en stond 
aan de wieg van de oprichting van misschien 
wel de meest invloedrijke architectuur- en 
meubelontwerpinstituten van de twintigste 
eeuw, het ‘Bauhaus’ in Weimar. Eén van de 
latere coryfeeën van het Bauhaus, Marcel 
Breuer, is de architect van de Amerikaanse 
ambassade aan het Lange Voorhout, dat za-
kelijkheid toont in plaats van de slingerende 
lijnen van de Art Nouveau. 
Den Haag is rijk aan Art Nouveau en Ju-
gendstil panden. Bij de VVV is het gidsje 
‘Wandeling langs Jugendstil in Den Haag’ 
verkrijgbaar.

Erik Werner

KUNST IN ONZE WIJK
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“We hebben hier in de straat een enorme 
binding met elkaar. Waarschijnlijk omdat we 
zo gelijkgestemd zijn. Hier wonen allemaal 
artistiek aangelegde mensen”.  

Aan het woord is Yvonne de Rooij. Ik zit bij 
haar thuis aan een grote houten tafel, sa-
men met Ineke Rademaker, Vera Meeuwsen 
en Gonny Ninaber. Allen wonen in de Leu-
vensestraat, in het gedeelte tussen de Bad-
huisweg en het Belgische Plein. En die straat 
heeft de naam heel bijzonder te zijn. De 
bewoners zouden een grote gemeenschap-
pelijke achtertuin hebben waar regelmatig 
voor elkaar gemusiceerd wordt. Daar wilde 
ik het fijne van weten.  
Die gemeenschappelijke achtertuin valt wel 
mee. Als ik op het balkon sta, zie ik allerlei 
verschillende tuinen die allen afgeschermd 
zijn van elkaar. Door heggen, schuttingen of 
bomen. Maar, zo vertelt Yvonne me, ergens 
zit altijd wel een doorloop naar de tuin van 
de buren. 
En wat dat regelmatig voor elkaar musiceren 
betreft, dat was eigenlijk eenmalig. In 2002. 
Iedere bewoner in de straat die een instru-
ment bespeelde, was er bij. En dat waren er 
heel wat! 

Namen noemen
Maar bijzonder is dit gedeelte van de straat 
zeer zeker. Bijna iedereen die er woont, doet 
of deed iets artistieks. Allerlei namen gaan 
over tafel: Jacqueline Quicherit (speelt pia-
nio), Wiebe Buma (helaas reeds overleden; 
ooit lid van de Dutch Swing College Band), 
Caroline de Rooij (jazz zangeres), Paula 
van Delden (fluitiste), Piet Hein Rademaker 
(hobbyist houtdraaier), Pete Loader (hob-
byist countertenor), Hugo Dekker (hobby-
ist tuba speler), Hans Ninaber (vader van 
Gonny, was pianist, tekstschrijver, auteur), 
Art en Caroline Dirkzwager (hobbyist trom-
bonist en zangeres), en natuurlijk Karel de 
Rooij (de ‘mini’ van Mini en Maxi).
Bij één naam wordt wat langer stilgestaan: 
Inge Toner. Yvonne: “Vlak na de oorlog 
is Inge hier komen wonen. Ze was beeld-
houwster. Een half jaar geleden is ze plot-
seling overleden. Ze was geweldig! Ze had 
een atelier in haar achtertuin en maakte de 
mooiste dingen. Ze had hier bij moeten zijn. 
Deze vrouw heeft grote indruk op me ge-
maakt!”.  

Toeval of ballotage
Maar hoe is het mogelijk dat er in één straat 
zoveel kunstenaars wonen? Is dat toeval of 

is er een soort ballotage voor nieuwe bewo-
ners? Ineke: “Welnee, dat is gewoon toe-
val. De onderlinge band is erg goed, maar 
we overlopen elkaar niet. Die band is zo 
gegroeid. Ik woon hier al vanaf 1956. Er 
was een periode dat er veel kleine kinderen 
woonden. Ze gingen naar heel verschillende 
scholen, maar toch vormden ze een hechte 
kliek. De oudere kinderen fungeerden dik-

wijls als oppas voor de kleintjes. Dus contact 
was gemakkelijk gelegd. Kinderen nemen 
dingen over van ouders. Misschien worden 
artistieke talenten zo gestimuleerd?”. Gonny 
beaamt dit: “We hebben allemaal een soort 
van toegevoegde waarde voor elkaar. Het is 
een artistiek dorp. 
De straat hult zich hier zomers in Italiaanse 
sferen. Als de ramen openstaan, hoor je 
overal muziek. Uit het ene raam een viool, 
uit het andere raam een piano. En dan vroe-
ger ook nog eens het hakken vanuit het ate-
lier van Inge. Niemand stoort zich hieraan. 
Iedereen vindt het juist prachtig wat er hier 
gebeurt”.  

Try-outs Koninklijk Conservatorium
Een van de bewoners die het meeste met 
muziek bezig is, is Vera. Zij heeft twee zo-
nen die professioneel met muziek bezig 
zijn. Kolja en Luca zitten samen in het or-
kest “Grandisono” en spelen de sterren van 

DE LEUVENSESTRAAT: DE GENEUGTEN VAN ARTISTIEKE TALENTEN 
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de hemel. Vera heeft in haar huis zelfs een 
aparte muzieketage waar try-outs worden 
gegeven door studenten van het Koninklijk 
Conservatorium. Zij memoreert: “Het tuin-
concert in 2002 was zo geweldig! Er waren 
vier podia, verspreid over de tuinen. En piano 
speciaalzaak ‘De Liefde’ had twee vleugels 
neergezet. Iedereen bracht eten en drinken 
mee. Er was een officieel programma, en 
met een belletje lieten we de mensen weten 
dat ergens een nieuw optreden begon”.  

Uniek talent
Waarom geven ze niet ieder jaar een derge-
lijk concert? Waarom was dit maar eenma-
lig? Alle dames reageren met ‘veel te veel 
werk’, ‘zoveel organisatie’, ‘kost zoveel tijd’. 

Maar als ik thuis de CD beluister van het 
tuinconcert in 2002, krijg ik kippenvel. 
Dus, beste bewoners uit de Leuvensestraat: 
ontneem je buurtbewoners niet de geneug-
ten van jullie muzikale talenten. Zoveel ta-
lent in één straat is uniek. Zó uniek, dat je 
het eigenlijk moet delen met anderen. Ook 
al wonen die anderen niet direct in jouw 
straat! Misschien horen we iets tijdens het 
Belgisch Park jubileum volgend jaar?  

Als ik weg ga, laat Yvonne mij op de valreep 
nog even haar Bed & Breakfast souterrain 
zien. Een keurige slaapkamer, mooie badka-
mer en eigen opgang. “Met ontbijt op bed, 
en dat alles voor een mooi prijsje”, zegt ze 
lachend. 
Is dat inclusief een tuinconcert Yvonne?  

Marit Berssenbrugge

Pianoconcert van Nico de Rooij



Ze had nu al drie keer dezelfde jurk uit de kast gehaald 
en er opnieuw bij stil gestaan. Zou ze dan toch maar dit 
exemplaar aantrekken  voor de bijeenkomst, die de vol-
gende dag plaats zou vinden.
Ze stond nog even te twijfelen, onderwijl hield ze de on-
derkant van de robe tegen het licht om eventuele mot-
gaatjes op te sporen. De tussenpozen dat het klassieke 
gewaad gedragen werd waren groot.
De antracietkleurige stof was bedekt met fluwelen inge-
weven cirkeltjes.
Aan de voorkant van de asymmetrische jurk, die door 
tien opvallende knopen van boven tot onder ontknoop-
baar was, had Jacqueline met losse 
hand willekeurig in verscheidene 
cirkeltjes groene glittersteentjes 
genaaid.
Haar besluit stond vast. Ze hing het 
kledingstuk weer op het knaapje. 
Borg het niet in de kleerkast op, 
maar liet het aan de buitenkant 
van de kastdeur hangen. Zo kon ze 
op haar gemak en met gerichte blik 
de juiste accessoires erbij zoeken.

De volgende dag was een druilerige 
en sombere dag met veel wind.
Ze had ruim de tijd genomen om 
zich op te doffen voor de 'house 
warming' georganiseerd door een 
goede vriendin, die ze weinig zag.

Jacqueline stond al voor de brede 
buitendeur, die toegang gaf naar 
de hal. Haastig kwam achter haar 
een oude heer op haar af. Hij had 
zojuist zijn bruine ruigharige tec-
kel uitgelaten. Enkele stappen van 
haar verwijderd maakte hij haar al kenbaar, dat hij de ge-
sloten binnendeur voor haar zou openen.
Boven de brievenbussen prijkte de bel. Bij de namen de 
etage.
"Bij wie moet u zijn?" vroeg de man.
Verbaasd door de egards en het vertrouwen vergat 
Jacqueline te antwoorden, maar vriendelijk wees ze naar 
het huisnummer.
De man opende met zijn sleutel de binnendeur en snelde 
naar de knop van de lift. Drukte erop en binnen twee tel-
len stond de lift voor. Beiden stapten in.
Zijn gehandschoende vinger gleed over het metalen pa-
neel aan de wand van de lift en hield stil bij de knop van 
de etage waar Jacqueline verwacht werd.
Plotseling verstijfde ze van schrik en onderdrukte een gil. 
Ternauwernood had de hond, die nog aan de lange lijn 
vast zat, zich naar binnen kunnen worstelen.
Nog bevend van de doorstane emotie verliet ze even later 
de lift, met een knik ten afscheid.

In de gang was het weerzien tussen beide vriendinnen 
hartelijk en vrolijk pratend werd Jacqueline naar binnen 
geleid.
Aan hoge ronde tafels stonden keuvelend in sfeervol licht 
al de meeste genodigden. Door het geroezemoes van 
stemmen liep de bediening met grote dienbladen, waarop 
overheerlijke hapjes lagen. De lege glazen  werden prompt 
vervangen door volle.
Enkele gasten wisselden van tafel om zich in een nieuwe 
gesprek te kunnen mengen, of een andere gast te begroe-
ten.
Terwijl Jacqueline luisterde naar een uitweiding over 

hedendaagse kunst, viel haar oog 
ineens op een antieke vitrinekast 
vlak bij het raam. Vreemde vogel-
figuren dwarrelden op de legplan-
ken. Zo gauw ze een rustpunt vond 
in het gesprek maakte ze zich los 
en spoedde zich naar de kast.

Er stonden meer dan honderd 
soorten ooievaars opgesteld in al-
lerlei uitbeeldingen. Ze bekeek ze 
met belangstelling, toen plotseling 
haar goede vriendin op haar schou-
der klopte en haar gracieus naar 
een zitbankje voor twee laveerde. 
Fluisterend vroeg ze: "Zal ik jou de 
anekdote over die ooievaars eens 
vertellen?"

"Je weet, dat mijn moeder zaliger 
haar hele leven gewoond heeft in 
een kleine gemeente in een afgele-
gen provincie van Nederland. Toen 
mijn moeder na de eerste helft van 
de vorige eeuw op zesjarige leef-

tijd een broertje kreeg was ze dol gelukkig en dankte 's 
avonds god en de ooievaar op haar blote knietjes. Elk jaar 
wanneer de ooievaar in het dorp op zijn nest terugkwam 
werden de klokken geluid.
Heilig geloofden de kinderen dat de ooievaar de baby 
bracht. Maar de ouderen vertelden ook aan de kinderen 
dat het beest meteen een flinke prik gaf met zijn snavel 
in het been van de moeder, zodat ze zeker tien dagen in 
bed moest blijven."

Lachend legde de vriendin haar hand op de arm van 
Jacqueline en vertelde er nog bij, dat haar moeder als 
meisje van zes, die langbenige vogel met die weerzinwek-
kende lange snavel hevig heeft verafschuwd. Totdat, jaren 
later, de schellen van haar ogen vielen. Uit eerherstel is 
ze de ooievaar in elke verkrijgbare uitvoering gaan ver-
zamelen.
En trots voegde ze er aan toe, dat de volgende generatie 
met die gewoonte is door gegaan..
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VAN HBS NAAR MEDIACOLLEGE

Op een regenachtige namiddag loop ik de 
stenen trap op naar de hoofdingang van het 
Mediacollege aan de Nieuwe Duinweg. Het 
gevoel van herkenning is groot. Ik was zelf 
leerling van deze school van 1974 tot 1976, 
waar ik, na de Mavo, de Havo volgde. De her-
inneringen die ik heb aan de tijd die ik door-
bracht in en rondom dit gebouw zijn voor mij 
bijzonder waardevol en dierbaar. Nu, ruim 30 
jaar later, herken ik nog steeds de pilaren in 
de hal, de tegels op de vloer, de lange gangen 
met openstaande lokaaldeuren. En zelfs de 
galmende klank van onverstaanbare stemmen 
op de binnentrap klinkt erg vertrouwd. 

De verpakking is dan wel niet veranderd, 
maar de inhoud des te meer!  Het Johan de 
Witt College bestaat tegenwoordig uit acht 
onderwijsteams, verdeeld over vijf gebouwen 
in Den Haag, en valt onder het Bestuur van 
de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglan-
den. Het gebouw aan de Nieuwe Duinweg 
herbergt ‘Grafisch en Creatief’ (VMBO en 
Havo) en is de enige school in Den Haag die 
dit soort onderwijs aanbiedt. Maar laat ik be-
ginnen bij het begin…..

Een stukje geschiedenis
In 1922 nam het toenmalige Gemeentebe-
stuur de beslissing om een Hogere Burger 
School (HBS) te stichten, voorlopig gehuis-
vest in de Van den Eyndestraat in Den Haag. 
De bouw van een nieuw schoolgebouw aan 
de Nieuwe Duinweg was in augustus 1924 
begonnen, maar pas in 1926 (vertraagd door 

de stakingen in de bouwwereld) nam men 
intrek in het nieuwe pand, ontworpen door 
architect ir. van der Zwart.
Tijdens de opening kon de toenmalige direc-
teur Kamerbeek zijn teleurstelling niet verber-
gen. Het  oorspronkelijke plan van de heer 
Westbroek, directeur Gemeentelijke Plant-
soenendienst, om de school te laten aanslui-
ten op het later naar hem vernoemde park, 
kon helaas geen doorgang vinden. Gelukkig 
waren er ook positieve geluiden tijdens de 

opening: één van de ouders van een leerling 
schonk een piano aan de school. En De Raaf, 
docent Duits, bood namens het voltallige do-
centencorps een prachtige zonnewijzer aan. 
En die staat nu nog steeds te glimmen voor 
de hoofdingang.

In 1957 werd de HBS een Lyceum, en in 1968 
zorgde de nieuwe Wet op het Voortgezet 
Onderwijs ervoor dat er een Mavo, Havo en 
Atheneum afdeling kwam.
De school aan de Nieuwe Duinweg kreeg 
een uitstekende reputatie, te danken aan de 
enthousiaste activiteiten van het docenten-
corps (excursies, tentoonstellingen in school 

en toneelavonden waren heel gebruikelijk) 
maar ook aan de moderne zienswijze van 
het Bestuur. Repatrianten werden opgeno-
men, vluchtelingen kregen speciale lessen, 
bezemklassen en determineerklassen werden 
gevormd, en internationale schakelklassen 
werden aan de school verbonden. 

Normaal programma met extra vakken
Sinds enkele jaren biedt de school een VMBO 
en Havo opleiding, gericht op (grafi)media, 
kunst en cultuur. Leerlingen krijgen een nor-
maal programma-aanbod, met Nederlands 
en vreemde talen, exacte vakken, maatschap-
pijleer en geschiedenis en economie. Daar-
naast zijn er extra vakken zoals grafisch ont-
werpen, webdesign, tekenen, audiovisuele 
vormgeving en muziek. Workshops worden 
gegeven in drama, dans, computeranimatie, 
Afrikaanse drum/dans en textiel bedrukken. 
Bovendien zijn er veel buitenschoolse activi-
teiten als sport, museumbezoek, theaterbe-
zoek en de jaarlijkse Italië-reis naar Florence 
of Venetië. Leerlingen die deze opleiding 
hebben gevolgd, kunnen doorstromen naar 
de Grafische Lycea of het Hoger Kunston-
derwijs. Vooral voor de HBO opleiding in 
Rotterdam is het Mediacollege hofleveran-
cier. Leerlingen komen uit heel Den Haag en 
omstreken, en hebben een grote variëteit aan 
achtergrond en cultuur.

Multimedia, fotografie en zeefdruk  
Mevrouw Ruisch leidt mij rond door het ge-
bouw. Zij was zelf vroeger gymlerares op het 
Johan de Witt College aan de Stadhouder-
slaan en is nu Adjunct Directeur van het Me-
diacollege.  Als ik haar zeg dat alles nog pre-
cies hetzelfde is als vroeger, lacht ze: ‘wacht 
maar tot je de lokalen ziet’. En ze heeft gelijk. 

NIEUWE DUINWEG 10
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Ik zie een fotografie-lokaal met prachtige ap-
paratuur en een gifgroene wand; een multi-
media-lokaal met beamer, projectiescherm en 
computers; een lokaal met computers waar 
men leert werken met grafisch ontwerp-pro-
gramma’s en een ruimte met professionele 
drukpersen waar het drukproces uitgelegd 
wordt. 

De vroegere gymzaal wordt binnenkort om-
getoverd tot een 2e multimedia lokaal waar 
ook podiumtechniek geleerd zal worden. Het 
oude scheikunde-lokaal is een zeefdruklokaal 
geworden en een docent laat mij de resul-
taten zien: tientallen witte T-shirts met alle-
maal verschillende grappige, ontroerende en 
slimme opdrukken. Hij vertelt: “de leerlingen 
krijgen tijdens Nederlandse les de opdracht 

een gedicht te schrij-
ven. Dan verzinnen ze 
zelf een bijpassende 
grafische vormge-
ving, en dit wordt 
dan gedrukt op het 
shirt. Zo hebben alle 
leerlingen een eigen 
uniek zelf ontworpen 
T-shirt”. Eens per jaar 
is er een expositie op 
de school. De datum 
zal voortaan gepubli-
ceerd worden in de 
Gazet! 

Probleemjongeren
Er zitten 500 leerlin-
gen op de school, en er zijn 50 medewerkers, 
docenten en administratief personeel. Als 
ik met mevrouw Ruisch over de gang loop, 
wordt er nét een jongen uit de klas gestuurd. 
Een docente laat mevrouw Ruisch weten 
dat de jongen onhandelbaar is.  “Ik zie jou 
zo meteen op mijn kantoor”, roept ze op 
strenge toon naar de jongen. 
Zijn er veel probleemjongeren op deze school, 
wil ik weten. Mevrouw Ruisch: “Van de 500 

leerlingen zijn er misschien 40 die een ach-
tergrond hebben waardoor ze extra aandacht 
nodig hebben. Niet buitensporig veel dus”. 

Terwijl ik later richting uitgang loop, zie ik 
de betreffende jongen voor de deur van het 
kantoor van mevrouw Ruisch zitten….een 
schuldige blik op het gezicht!

Marit Berssenbrugge
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‘ER KOMT NIETS TOT STAND..’

Wie aan het Noordelijke eind van de boule-
vard het Zwarte Pad opgaat, ziet een eindje 
verderop een hoog uitkijkpunt, met daarachter 
slingerend verlopende duinpaden.
Het zijn geen natuurlijke duinen, maar de plek 
is een soort monument ter herinnering aan 
oorlog en wederopbouw.

Voor het bergen van de enorme hoeveelheid 
puin dat afkomstig was van de sloop van 
verdedigingswerken in Scheveningen (en 
van het bombardement op het Benoorden-
hout) werd eind 1945 een puinstortplaats 
ingericht nabij het Zwarte Pad. Ook andere 
rommel kon hier gedeponeerd worden, op 
aanwijzing van twee ‘stortbazen’. Duinbe-
heerder Delfland stelde als voorwaarde dat 
het puin met aarde zou worden afgedekt, 
en als duinpark zou worden afgewerkt. Het 
werk begon in 1947, volgens de Rijksrege-
ling voor werklozen (de zg. DUW-regeling, 
Dienst Uitvoering Werklozenwerk). Bouw-
materialen waren in die tijd zeer schaars, en 
een Rijksingenieur kwam daardoor op het 
idee dat het puin misschien gesorteerd zou 
kunnen worden om er dan – na vermaling 
– ‘korrelbetonstenen’ van te maken. Het 
was de bedoeling daarvoor in Limburg een 
fabriek te bouwen; het afdekken van het 
puin werd daarom voorlopig uitgesteld. Ver-
traging bij het gereed komen van een an-
dere Haagse stortplaats (bij het Zuiderpark) 
zorgde er bovendien voor dat een gedeelte 
naast het Zwarte Pad nog verder werd op-
gehoogd dan eerst de bedoeling was. De 
pogingen om betonstenen uit het puin te 
maken liepen echter op niets uit.

Het openhouden van de puinstortplaats le-
verde intussen veel hinder op voor de bad-
gasten, en men dacht er daarom over om 
het puin ‘onbruikbaar’ te laten verklaren, en 
dan af te dekken. Er was echter zoveel vraag 
naar puin ontstaan, dat aannemers bereid 
waren fors te betalen voor bruikbaar mate-
riaal, en het over grote afstanden te vervoe-
ren. Ook het Hoofd Inspectie Zuid Holland 
van de D.U.W. wist daarvan, en wilde er wel 
van meeprofiteren. Zo kwam men in contact 
met de aannemer Fernhout uit Zwolle. Die 
vermoedde dat er bruikbaar puin aanwezig 
kon zijn, maar verzocht om een ‘proef-afgra-
ving’. Mocht de exploitatie toch onrendabel 
blijken, dan zou hij het afgraven onmiddel-
lijk staken. De Directeur Gemeentewerken 
voelde echter niets voor zo’n proef, en hij 

waarschuwde Fernhout bovendien dat hij 
wél maatregelen tegen verstuiving moest 
treffen, dat hij óók het onbruikbare puin zou 
moeten afvoeren, én dat hij het duin daarna 
netjes diende te beplanten. De guldentekens 
verdwenen toen snel 
uit Fernhout’s ogen, 
en hij verdween met 
de staart tussen de 
benen…
Aan de Inspectie werd 
– om nieuwe discus-
sies met avontuurlijke 
aannemers te voorko-
men – gerapporteerd 
dat het puin voor-
namelijk bestond uit 
grote brokken beton 
van bunkers. Slechts 
een klein gedeelte bestond uit steen ‘van de 
zachtste soort’; het was dus onbruikbaar.
Maar toen de Minister van Waterstaat dit 
rapport onder ogen kreeg, begreep hij dat 

die grote betonbrokken juist goed bruikbaar 
zouden zijn voor waterbouwkundige wer-
ken. 

Het was inmiddels mei 1949, en nog steeds 
was er geen besluit genomen. Hoe langer 
hoe meer instanties gingen zich met de 
stortplaats bemoeien. De gemeente vond 
in het Hoogheemraadschap Delfland een 
bondgenoot, want die maakte bezwaar te-
gen de voorgenomen winning van het be-
ton vanwege de omwoeling van de bodem, 
en mogelijke gevaren voor het bodemwa-
ter. “Tenslotte mag niet uit het oog worden 
verloren dat de zo hoog nodige verfraaiing 
ter plaatse jaren zou worden uitgesteld, en 
dat weer een toestand zou ontstaan, die 
nog meer ergernis zou verwekken dan tot 
nu toe: door de stofplaag als gevolg van de 
gedachte afgraving zou het recreatie-ge-
bied in de omgeving niet kunnen worden 
gebruikt.” 

Anderen zagen de berg puin echter liever 
helemaal verdwijnen. Het ministerie van 
Verkeer besprak in 1950 de mogelijkheden 
om het Zwarte Pad in te richten als verlengde 
boulevard. Vandaar zou dan ook een weg 

kunnen komen naar het spoorviaduct aan de 
Harstenhoekweg, maar de stortplaats moest 
dan wel verdwijnen. Ook de Minister van 
Wederopbouw wilde het puin laten afgra-
ven (en sorteren), vooral als werkverschaf-
fingsproject. Maar in 1951 werd toch van 
het wegenplan afgezien, en het afgraven en 
sorteren werd – omdat er nauwelijks bruik-
baar materiaal tussen zat – ook te kostbaar 
gevonden. De conclusie was eenvoudig: 
‘gezien het karakter van het werk - er wordt 
niets tot stand gebracht’.

In 1952 werd besloten dat afwerking tot 
duinpark toch de beste oplossing was, en 
dat werklozen daarbij ingezet zouden wor-
den. Omdat er ook gedacht werd aan een 
voetbalstadion op het Harstenhoekterrein, 
zouden deze projecten gekoppeld kunnen 
worden. Het voor het stadion af te graven 
zand zou dan als afdekking gebruikt kun-
nen worden. Het stadion kwam er uiteinde-
lijk niet, maar het duinpark wel. Maar zelfs 
toen dat bijna klaar was, meldde zich nog 
een aannemer (Struyck) die belangstelling 
had voor het puin aan het Zwarte Pad. De 
gemeente had er in die periode 40.000,- 
voor kunnen vragen, maar na het tonen 
van het ontwerp-contract (dat enige jaren 
geleden de interesse van Fernhout zo snel 
had bekoeld) koos ook Struyck ijlings het 
hazenpad.
Pas in oktober 1953 was het parkje klaar, en 
kon het Zwarte Pad weer bestraat worden. 
Daarmee was het Oostduinpark, met haar 
uitzichtpunt annex kustwachttoren als een 
soort monument van wederopbouwwerk, 
tenslotte voltooid.

Paul Crefcoeur

HET PUINVRAAGSTUK
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Detail van een tekening uit 1949, met de plek waar puin gestort werd. Rechts is 

nog Wilhelmina’s landhuis ‘Den Ruigenhoek’ te zien, links het ‘Witte Kasteel’. 

De meeste paden bestaan nog steeds.

Een arbeider ruimt betonblokken op, die later bij het 

Zwarte Pad gestort zullen worden.



Horizontaal
2.  Bij benadering wild (3)
4.  Dat is natuurlijk vanzelfsprekend (10)
10.  Planken die al snel typisch voor een bepaalde 
 groep zijn (16)
11. Adelijk zonnescherm (7)
13. Latijns werk (3)
14. Roerende, maar mistige vogel (4)
15. Een gebied vol kattekwaad (6)
17. Stiekem van ongedierte voorzien (8)
19. Gelukkig ziek (3)
20. Griezelig smal (3)
22. Wanproduct (3)
25. Geen idéé hebben wat ’INRI’ betekent (17)
27. Verantwoordelijk persoon die niets 
 vergeet (15)
29. Is vóór Remi (2)
31. Zo’n bisschop komt bij voorkeur niet op tijd (7)
32. Schoeisel voor beginners (9)
34. Puntig dagblad (5)
35. Afgedragen kledingstukken waarin je voor gek staat (6)
36. Spelen dat je de koningin ontvoert (7)

Verticaal
1.  Liedje na een kampioenschap (9)
3.  Transseksuele man die aan het soppen is (8)
5.  De eerste stapjes zullen wel meevallen (8)
6.  Bent u bijna te laat (7)
7.  Iraniër die geen alcohol maakt of drinkt (7)
8.  Nogal warm en opstandig geboren (12)
9.  Autokleding (4)
11. Bevolkingsgroepen die meer denken aan verleden 
 of toekomst (11)
12. Men zou zweren dat daar het paradijs is (4)
16. Juiste spelling van een zeilschip (3)
18. Aan die verkoelende avondbries zit een luchtje (7)
21. Zo’n peertje is een collector’s item (9)
23. Rijdt ’s nachts niet op een merrie (10)
24. De problemen van het spel overbruggen (7)
26. Wat u nu doet, als u iemand niet uitvroeg (6)
28. De Barbie van de AVRO (6)
30. Zich aan biljarten ergeren (6)
33. Overal is het reeds voobij (4)
34. Familie van de wortel (4)

Oplossingen uiterlijk op 20 januari
sturen naar: Leuvensestraat 81, 2587GD Den Haag, 
of naar janvanpesch@planet.nl. 

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 24 uit Gazet nr. 186:
Horizontaal: 1.Kist; 6.Taalpurist; 9.Spijker; 11.Arm; 13.Kruimeltje; 
14.Spannen; 15.Ongepast; 17.Doorgedrukt; 18.Vooraf; 19.Kame-
leon; 22.Misdruk; 24.Kinderboekenweek; 25.Eenoog; 27.Drukkerij; 
29.Eva; 30.Vlam; 31.Lieflijk; 32.Adder; 33.Inlezen.

Verticaal: 2.Stijl; 3.Streken; 4.Na-
druk; 5.Dik ; 7.Palmen; 8.Toverstaf; 
9.Stripboek; 10.Alleen op de wereld; 
12.Tante Betje; 16.Autobiografie; 
20.Aap, Noot, Mies; 21.Kikkerland; 
22.Mak; 23.Kakelvers; 26.Gulden; 
28.Krijt.

De winnaar van Badcrypto 24 
was de heer W. den Dulk, 
Seinpoststraat 121d. 
Gefeliciteerd!

23

BADCRYPTO nr. 25
1

2 3 4 5 6 7 8

9

10

11 12 13

14 15 16

17 18 19
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27 28

29 30

31

32 33

34

35

36

Iemand in de buurt heeft zich in 1992 nog wel zó uitgesloofd 
tijdens de 17e ‘Dijkloop van A’. 
Jammer dat hij / zij laatst zo hard door de Mechelsestraat is ge-
rend, dat de gewonnen medaille uit de zak is gevallen. 

De eerlijke winnaar kan de medaille weer terug krijgen door naar 
3502423 te bellen, en te melden wat die ‘A’ betekent.

GEWONNEN ....MAAR OOK VERLOREN

Dit is alweer de 25e Badcrypto! Om dat te vieren hoeft u alleen 
de oplossing van 25 hor. in te sturen. En het lijkt me leuk om de 
prijswinnaar te trekken tijdens een gezellige bijeenkomst van alle 
cryptofanaten in de wijkwinkel (Gentsestraat 22a). Ik stel voor om 
dat te doen op zondag 27 januari, tussen vier en vijf uur. Het zou 
wel prettig zijn als u mij vantevoren laat weten of u komt. Een 
mooie gelegenheid om oude bekenden te ontmoeten, of nieuwe 
contacten te leggen!
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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

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

WIJKBUS SCHEVENINGEN  tel. 338 54 95

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

VERTROUWENSLIJN tel. 345 45 00

ARTSEN
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
E.C. Hildernisse, Stevinstraat 178, tel. 358 83 83
R.M. Fledderus, Gentsestraat 30, tel. 358 77 21
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
I.M. de Maesschalck, Namensestraat/hoek Stevinstraat, 
tel. 355 55 31

DIERENDOKTERSNACHTTELEFOON  tel. 311 03 07

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

WIJKVERENIGING EN BEWONERSVERENIGING 
NOORDELIJK SCHEVENINGEN
Martin Bevers Voorzitter
Fré Oosterhuis Secretaris
Phil van der Zalm Penningmeester
Gerda Haan-Weekhout Belgisch Park 125 jaar
Rob den Heijer Wijkmedia en Communicatie
Steven Witkam Verkeer en Ruimtelijke Ordening
Dick Leijnse  Woonklimaat, Bad Gazet
Fré Oosterhuis Kuststrook
Rob Visser  Lid

Secretariaat van de bewonersvereniging is gevestigd in de Wijkwinkel:
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: Ans Postma, tel: 354 12 59

WIJKWINKEL: geopend dagelijks van 9 -14 u, woensdag tot 11.45 u
tel. 354 10 81

ACTIVITEITEN WIJKWINKEL
Dinsdag   9.15 -  9.45 trombosedienst
  10.00 - 12.00 inloop koffie-ochtend voor ouderen
Woensdag 20.00 - 22.00 BINGO, 2e en 4e week van de maand
Donderdag 14.00 - 16.00 SOOS, gezellige middag v. ouderen
   klaverjassen, bingo, rummikub, praatje
Cursussen:  Maandag  - Frans
  Woensdag  - Tekenen en Schilderen 
  Vrijdag - Spaans en Engels
Verhuur: Wijkwinkel per uur of dagdeel te huur voor vergaderingen, 
  familiefeestjes e.d. Prijs op aanvraag.

WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUG
Robbert van den Helm Voorzitter, Ruimtelijke Ordening, Verkeer  
Erik Werner  Secretaris  
AEde Schoustra Penningmeester, Bouwvergunningen, 
   Ruimtelijke Ordening 
Willy Bijl  Groen & Water
Lia Vermeer  Groen & Water
Ellen Zevenbergen Welzijn

Correspondentie-adres  Postbus 84475, 2508 AL  Den Haag
E-mail   duttendel-wittebrug@hetnet.nl

Burenhulp Duttendel en Wittebrug 
N. Boots, tel: 352 08 50
M. Bagijn, tel: 306 11 06

WIJKAGENTEN BUREAU NIEUWE PARKLAAN
Telefoonnummer: 070-424 50 11

Verzorgingsgebied Boulevard
 Wijkagent Sascha Turk

Verzorgingsgebied Harstenhoekkwartier / Belgisch Park / Duttendel
 Wijkagent Peter van den Burg

Verzorgingsgebied Renbaankwartier / Westbroekpark / Wittebrug
 Wijkagent Peris Conrad

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

Patricia Bitter ‘93 354 42 33 x. e.
Loek Crefcoeur '93 355 79 57 e. d.
Micky Schepers '93 06-18381096 e. !
Ellen Plugge ‘92 355 13 40 x. e.
Niels Verschuren ‘91 350 91 94 e. f.
Sanne van der Velde ‘91 355 49 45 x. e.
Jan Folkers '91 06-28775945 e. f
Alexandra van Dreven ‘90 350 70 87 e.
Grace Patry ‘90 354 00 22 e. f. s
Batja Springer ‘90 358 65 58 x.
Carlijn v.d. Werf ‘90 352 20 39 e.
Nikki van Zunderd  ‘90  06-42168519 e. d. 
Marieke Nieuwstraten  ‘90  351 47 72 e.
Hans Crefcoeur '90 355 79 57 e. d.
Shirani Spaans '90 06-24 41 66 51 e.
Lucie Cotte ‘89 350 79 82 e. f.
Renske van Beek (06-20014922) ‘89 365 23 39 e.
Kirby Jopp (06-24431973) ‘88 306 33 24 e. d. f.
Carina Müller (06-24126357) '87 324 64 32 e. d. f.
Iris Dekker ‘86 354 10 19 e. d.
Marileen Krom ‘86 06-45 94 20 69 e. d.
Bart Nieuwstraten ‘86 351 47 72 e.
Shelly Linssen '83 351 45 05 e. f.
Suzanne Wigmans ‘83 06-47 67 16 63 e.
Quirine Pronk (06-24550341)  ‘75  3505409 e.
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 Wijk-
winkel tel. 354 10 81. Het bestuur van de Bewonersvereniging Noordelijk 
Scheveningen kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor samenstelling 
en gebruik van deze namenlijst.

De prijs voor Gazetjes bedraagt E 9,– voor maximaal 35 woorden. Contante be-
taling kan in de wijkwinkel, maar alleen gepast, of per postgiro 625 76 88 
t.n.v. Bewonersvereniging(BNS) te Den Haag. Gazetjes worden uitsluitend 
na ontvangst van betaling geplaatst. Opgave van tekst voor het volgende 
nummer vóór 7 februari 2008 in de wijkwinkel of per e-mail: bestuur@bns.
myweb.nl Plaatsing van Gazetjes geschiedt onder de ‘Voorwaarden Gazetjes 
Scheveningen-Bad Gazet’, gedeponeerd bij het secretariaat van de Bewoners-
vereniging Noordelijk Scheveningen. 
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B A B Y S I T T E R S
Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

PIANOLESSEN – Dhr. R.A. Rakier; dipl. Kon. Conservatorium. Harsten-
hoekweg 135. Voor alle leeftijden zowel voor beginners als vergevor-
derden. Inlichtingen: 354 02 94

WERELDWINKEL SCHEVENINGEN, STEVINSTRAAT 149 – Voor: origi-
nele 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!” 

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

WERELDMODEWINKEL SARI SCHEVENINGEN, STEVINSTRAAT 125  
Sari Scheveningen blijft het adres voor modieuze fairtrade en eco  
dameskleding. Ook voor een cadeau: sjaals, pareo’s, pashmina’s, om-
slagdoeken, bogolans. Nieuw: wenskaarten met een Saristofje. 
Telefoon: 33 174 33. Internet: www.sari-wereldmodewinkels.nl.

SCOUTING ST. JORISGROEP 5, BRUGSESTRAAT 49 – Elke zaterdag 
voor jongens en meisjes van 5 tot 23 jaar. Kom ook eens kijken! Inlich-
tingen : 355 41 64 of (355 63 42 op zaterdag)

SCHILDERKLUSSEN? – Voor al uw wensen - glasvlies plakken, muren 
en plafonds opknappen en schilderen, uw houtwerk schuren en lakken 
- kunt u bij mij terecht. Ook voor muurversieringen en andere decora-
ties. Ik spreek geen Pools, maar reken wel gunstige tarieven. Op mijn 
website (www.sierschilder.nl) kunt u mijn werk zien. Janneke van Pesch 
(06-19 15 69 21). 

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

HUISWERKCLUB DUTTENDEL - Voor alle noodzakelijke huiswerkbe-
geleiding. WISKUNDELESSEN: Voor alle niveau’s voortgezet onderwijs 
door geroutineerde eerstegraadsdocente én voor jong- en oudvolwas-
senen als geestelijke training. 070 - 3826094

DOUBLE U DANS/THEATER geeft lessen in Musicalperformance,  
Freestyle Dance (m/v vanaf 10 jaar), Danstheater en Stagefight & 
Kickboksen (mannen vanaf 10 jaar). Informatie: info@stuntvrouw.nl of  
070 - 3502 409.

HUISWERK, GOED GEREGELD! 
Dagelijkse huiswerkbegeleiding – bijlessen in alle vakken – eindexamen-
trainingen – taal-en rekentrainingen voor brugklassers en bijna-brug-
klassers. AFTER’S COOL   Pansierstraat 17 – 19, 070-3589930.
www.afterscool.nl, email: onderbouwdenhaag@afterscool.nl of 
bovenbouwdenhaag@afterscool.nl 

TAAL- EN REKENTRAININGEN VOOR BRUGKLASSERS in 4 avond-
bijeenkomsten van 18.15 – 20.15 uur.  Start 7 en 10 januari 2008. Loca-
tie Pansierstraat 17 – 19, Scheveningen. Alle basisonderwerpen worden 
behandeld, die op school geen specifieke aandacht meer krijgen omdat 
ze bekend worden verondersteld.  Aanmelding/info tel. 070-3589930 
of www.afterscool.nl  
 
EINDEXAMENTRAININGEN HAVO. Vanaf 21 januari 2008 starten trai-
ningen voor de verschillende HAVO 5-eindexamenvakken. Vijf avonden 
van 18.30 – 22.00 uur behandeling examenstof, 1 dagdeel proefexa-
men en een bijles om af te ronden. Aanmelding/info tel. 0703589930/
www.afterscool.nl


