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REDACTIONEEL 

U en wij, als lezers en medewerkers van de Scheveningen-Bad 
Gazet, wonen in prachtige wijken. Er zijn deze maanden, vooral 
ook vanwege het 125 jarig jubileum van het Belgisch Park, vele 
mogelijkheden om te zien en te lezen hoe bijzonder onze wijken 
zijn! Wist U hoeveel van hoeveel mogelijkheden U gebruik kunt 

maken? Met de volgende vragen kan ik U misschien helpen. 

Hebt U al de 350 rozenrassen bekeken in het Rosarium van het Westbroekpark?
Hebt U al het boekje gekocht, ”Een wandeling door de geschiedenis, 125 jaar Belgisch 
Park” (voor slechts € 2,50) en hebt u toen meteen die wandeling zelf gemaakt? Bent 
U, net als ik, de huizen en straten anders gaan zien na het lezen van dit boekje?
Hebt U al in Muzee in de Neptunusstraat de tentoonstelling “Schilderen en wonen 
op Scheveningen in de Belle Epoque” bezocht? Is het niet uniek om te zien hoe ruim 
100 jaar geleden beroemde schilders vlakbij elkaar in onze wijken woonden om het 
Scheveningen van de mondaine badgasten en van de vissers te schilderen? De ten-
toonstelling loopt tot 28 september! En hierbij hoort weer een interessant boekje 
met mooie reproducties en een uitnodiging om te wandelen langs de nog bestaande 
huizen van die schilders. 
Hebt U al ingetekend op het jubileumboek “125 jaar Belgisch Park” van Paul Cref-
coeur en Jan van Pesch, dat dit najaar uitkomt?
Hebt U de activiteiten van het Belgisch Park Festival gedurende de laatste zondagen 
van augustus en de eerste van september in uw agenda staan? 

Dit nummer 191 van de Gazet staat vol met nog meer informatie over onze wijken, 
zoals behoud van het groen, de hilarische lotgevallen van nieuwe lantarenpalen, 
de Kafkaeske ervaringen van een milieufreak, een bezoek van wethouder Kool, een 
interview met onze (bekende) medewijkbewoner Karel de Rooij, beter bekend als de 
Mini van Mini & Maxi, muurkrant, enz enz.

Ik wens U veel plezier met het lezen over en wandelen door onze prachtige wijken!

Erik Werner

GazetScheveningen-Bad



HET BELGISCH PARK BESTAAT 
125 JAAR EN OM DIT TE VIEREN 
WORDEN HET HELE JAAR DOOR 
ALLERLEI EVENEMENTEN 
GEORGANISEERD. 

ZONDAG 24 AUGUSTUS: 
Open Dag Belgisch Park Kunstcentrum
De Acteerstudio, Deventersestraat 21. Aan-
vang: 13.00 uur Toegang: gratis  
Met exposities, workshops, introductieles-
sen, dans en veel meer. 

ZONDAG 31 AUGUSTUS: 
Muziektheater & Literatuur in het Muzee
m.m.v. Miep Diekmann, Hans Croiset, Karel 
& Nico de Rooij 
Toegang: € 7,50 (beperkt aantal plaatsen. 
Zie ook www.belgischpark125.nl)

Met gepaste trots presenteren wij vier be-
roemde Nederlanders - met een speciale 
band met onze wijk - die hun sporen in hun 
vakgebied ruimschoots hebben verdiend.

Miep Diekmann, schrijfster van voorname-
lijk jeugdboeken (wij noemen ‘Marijn bij de 
Lorredraaiers’), verhaalt met haar presentatie 
‘Van schrijfster tot koffiejuffrouw in het Bel-
gisch park; met diploma!’ op onnavolgbare 
wijze over het verloop van haar carrière.

Hans Croiset, acteur, regisseur en sinds kort 
ook auteur, presenteert zijn autobiografische 
boek ‘Badhuisweg’, waarmee hij eerder dit 
jaar zijn schrijversdebuut maakte. Openhar-
tig en indrukwekkend beschrijft hij hierin de 
moeizame relatie met zijn vader, de bekende 
toneelspeler Max Croiset. 

Karel de Rooij (bekend van o.a. Mini & 
Maxi) vertelt, op piano begeleid door zijn 
broer Nico de Rooij (o.a. bekend als solist 
bij het Nederlands Dans Theater ) op zeer 
humoristische manier over zijn werk als Mini 

bij Mini & Maxi. In het programma ‘De ernst 
van de humor’ spelen viool, panfluit en zin-
gende zaag een niet onbelangrijke, muzikale 
bijrol. 

Na de voorstelling zal Hans Croiset zijn 
boek voor u signeren en kunt u de expositie 
‘Schilderen en wonen op Scheveningen in 
de Belle Epoque’ in het Muzee bekijken.

ZONDAG 7 SEPTEMBER: 
Belgisch Park Huiskamerconcerten
Locaties: Mechelsestraat 5, Leuvensestraat 
77, Brusselselaan 16
Passe-partout: € 7,50 50 
(exclusief afsluitende borrel. 
Zie ook www.belgischpark125.nl)
Aanvang: 13.00 uur, 14.15 uur en 15.30 
uur

In drie verschillende huiskamers zullen ge-
renommeerde musici, die woonachtig zijn 
in het Belgisch Park, een concert verzorgen. 
Na ieder concert rouleren de gasten. Na het 
laatste concert vindt er een gezamenlijke 
borrel plaats in restaurant PUUR. 

De optredende musici zijn:
• Nico de Rooij (vleugel) met werken van 
o.a. Chopin, Albeniz, de Falla en Gershwin. 
• Bob van der Ent (viool) en Rene Rakier (pi-
ano) met werk van o.a. Beethoven.
• Viktor Enache & Jos Kee met zinderende 
Zigeunermuziek

ZATERDAG 13 SEPTEMBER: 
Belgisch Park Festival
Locatie: Gentsestraat en Stevinstraat
Toegang gratis

De hele dag vinden er in de Gentsestraat 
en de Stevinstraat allerlei activiteiten plaats 
voor jong en oud. Het festival is in eerste 
instantie een feest voor en door de wijk 
waarbij bezoekers van buiten ook van harte 
welkom zijn.
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Het festival wordt om 10.30 uur officieel ge-
opend door Wethouder Henk Kool en muzi-
kaal omlijst met een optreden van MAAIKE 
WIDDERSHOVEN. De hele dag is er een 
‘ondernemersmarkt’ met o.a. modeshows, 
portretfotografie, kinderschmink, stoelmas-
sage, proeverijen, productpresentaties en 
meer. 

Op het podium in de Gentsestraat optredens 
van bekende artiesten uit de wijk, met o.a. 
BOBBIE (van ERNST BOBBIE en de rest), 
ROLANDO, 
CLOWN ERNESTO, 
DORINE BIJL, 
DE PAPAZULUBAND, 
MEER, 
THE LEVIS en een swingende afsluiting door 
DE ROCKENJAGERS. 

De presentatie van het geheel is in handen 
van FRED ZUIDERWIJK (bekend van o.a. 
Haagse Iconen op TV West)

Verder is er een springkussen, bingo, een 
veiling van tekeningen door leerlingen van 
de Willem de Zwijgerschool, een straat-
lunch, theater maken met Daniel Staakman, 
dansdemonstraties, straatartiesten, ballon-
nen vouwen en Hans Croiset signeert zijn 
boek ‘Badhuisweg’.  

Speciaal voor de minder mobiele bewoners 
van onze wijk, rijdt het boulevardtreintje in 
de ochtend en middag met gids de route 
van de wijkwandeling

Uitgebreide informatie over het programma 
vindt u in de jubileumkrant bij u in de bus, 
in de Wijkwinkel, of op 
www. Belgischpark125.nl

JUBILEUMFEESTEN IN HET BELGISCH PARK



Het gemeentebestuur heeft zich ten doel ge-
steld van Den Haag een wereldstad aan zee 
te maken. Scheveningen zou daarbij volgens 
haar een tweede centrum moeten worden 
met een jaarrond exploitatie. Dit heeft direct 
gevolgen voor ons leefklimaat. Los van de 
vraag of wij daar gelukkig mee moeten zijn, is 
het daarom goed dat groen weer in het mid-
delpunt van de belangstelling staat.

De Groencommissie van de BNS vergadert 
een keer per kwartaal in de Wijkwinkel. Bij 
die vergadering is de groenbeheerder van 
ons dorpsdeel Fanja Rekkers aanwezig. De 
contacten met de groenbeheerder zijn goed, 
evenals onze contacten op groengebied met 
de stadsdeeldirecteur Silvia Korevaar.

Wat gebeurde er zoal de afgelopen tijd?
Vorig najaar sneuvelde de zogenoemde 
Wijkboom voor de Albert Heijn vestiging aan 
de Amsterdamsestraat door een fout van de 
gemeente. Dat leverde de nodige Scheve-
ningse media aandacht op. Gelukkig be-
greep wethouder Baldewsingh de gevoelig-
heid van een dergelijk incident en reageerde 
hij adequaat. Het resultaat was dat op 31 
maart 2008 een nieuwe door de gemeente 
gefinancierde wijkboom met enig ceremoni-
eel vertoon door de stadsdeeldirecteur Silvia 
Korevaar, de voorzitter van de BNS, Martin 
Bevers en mevrouw Tuinman werd geplant. 

Zoals bekend trad bewoonster mevrouw 
Tuinman kordaat richting gemeente op toen 
de boom beschadigd werd.

Kapvergunning en bomenplant
Ook zijn vorig jaar aan de Hasseltsestraat en 
vanwege de rioleringswerkzaamheden aan 
de Gentsestraat, veel bomen gekapt. Zoals 
iedereen heeft kunnen merken zijn in de 
loop van het voorjaar veel bomen geplant. 
De gemeente houdt daarbij goed contact 
met de Groencommissie van de BNS.
Voorlopig is geen kapvergunning gegeven 
voor de kap van 65 bomen aan de Doornik-
sestraat in verband met een bouwaanvraag. 
De BNS had formele bedenkingen inge-
diend. Wij gaan er van uit dat onze beden-
kingen er toe deden.

In het kader van het 125-jarig bestaan van 
het Belgisch Park heeft wethouder Baldew-
singh op 4 juli 2008 de bloembakken, die 
de Gentsestraat versieren, formeel aan de 
wijkbewoners overgedragen. Bij die gele-
genheid herhaalde de wethouder dat er nog 
voldoende budget is om een aanvraag in te 
dienen voor groen in de wijk in het kader 
van een "miljoen voor groen".
De Groencommissie dient binnenkort een 
dergelijke aanvraag in voor 2009 en voor 
zo ver het gemeentebudget dat toelaat, ook 
voor 2008. Wij denken dat vooral de Zwol-

sestraat, Gevers Deynootweg en -straat en 
de Harstenhoekstraat, maar ook de door-
gangen naar zee een stevige groenimpuls 
kunnen gebruiken.

De BNS en de Groencommissie streven er 
naar om de bewoners meer te betrekken bij 
haar activiteiten. Ook wil de BNS de con-
tacten met de bewoners verder uitbouwen. 
Wij kunnen het niet alleen. Te vaak is het 
een kleine groep van mensen die actief is. 
Bewoners van onze wijk die zich actief willen 
bezig houden met groen worden van harte 
uitgenodigd zich op te geven als lid van de 
Groencommissie. Dat kan via onze steunen 
en toeverlaat in de Wijkwinkel, Agnes en 
Joke.

Rob Visser,
Voorzitter Groencommissie BNS

ACTIEF BEZIG MET "GROEN"
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“CHATEAU BELGISCH PARK” 

Bij een 125 jarig jubileum van een 
mooie wijk, moet een mooie wijn 
worden geschonken. En nog mooier 
is het, als dit een wijn is van ‘ons 
eigen Chateau’. 

Met de enthousiaste medewerking van 
drukkerij Lerowi uit de Stevinstraat 
en wijnhandel De Drie Kruikjes uit de 
Gentsestraat, is een mooie fles met jubi-
leumetiket tot stand gekomen. De fles is 
verkrijgbaar bij de Drie Kruikjes, en in de 
Wijkwinkel.

De eerste doos van zes flessen “Chateau 
Belgisch Park” is inmiddels door de voor-
zitter van het Wijkbestuur, Martin Bevers, 
aangeboden aan de bewoners van zorgin-
stelling Residence Belpark en Huize Ra-
chel. Hij wees daarbij op het feit dat deze 

bewoners pal op het Belgisch Plein wonen 
en daarom ook volop moeten kunnen ge-
nieten van het 125 jarig jubileum.  

“Chateau Belgisch Park” wordt gemaakt 
door Domaine de l ’Arjolle, een van de 
meest bekende wijnbedrijven in Zuid-
Frankrijk, als het gaat om de productie 
van Vin de Pays van zeer goede kwaliteit. 
Het is een rode wijn, gemaakt van voor-

namelijk Cabernet druiven, aangevuld 
met de bekende Merlot druif. De smaak is 
vol, fruitig maar ook aangenaam soepel. 
De wijn is nu al op dronk, maar kan ook 
tot vier jaar worden opgelegd.

Wij zijn blij dat wij de bewoners van onze 
wijk met zo’n mooie –en betaalbare!- wijn 
kunnen verblijden. Goed overleg met alle 
partijen heeft ertoe geleid dat de prijs van 
de fles slechts € 5,00 bedraagt. Daarvan 
gaat 10 procent naar de  jubileum festivi-
teiten in onze wijk.

Het is te hopen dat velen dit mooie glas 
wijn met hun buren zullen heffen op de 
vriendschap in onze mooie jubilerende 
wijk! 

Een bewoner

De aanbieding van de bloembakken op de Gentse-

straat aan de wijk door wethouder Baldewsingh.



Na lange tijd van duisternis komt 
er eindelijk licht in de beroemde 
Haagse lantarenpalen voor onze 
wijk. Na de enquête die onze 
commissie, bestaande uit Paul 
Crefcoeur, Tim den Outer, Jan van 
Pesch en ondergetekende, anderhalf 
jaar geleden onder bewoners heeft 
gehouden, waarin met overgrote 
meerderheid gekozen werd voor de 
zogenaamde Haagse paal (Anton 
Pieck model), is de gemeente uit-
eindelijk gezwicht en heeft besloten 
de wensen van de bewoners te 
honoreren. Daarmee dachten wij dat 
de kous af was, maar toen begon 
een lange weg met veel hobbels van 
productie van de Haagse paal en het 
transport. 

Eerst werd die paal in België gepro-
duceerd. Die fabriek ging failliet en 
de bestelling werd overgeheveld 
naar Oost Europa. Daar hebben 
overstromingen plaatsgevonden, 
en dus ontstonden er vertragingen. 
Wij vernamen van de gemeente 
dat de productie van de Haagse 
paal daardoor overgenomen was door een 
bedrijf in de Oekraïne. Echter ook in de Oe-
kraïne vonden overstromingen plaats net op 
het moment dat daar de Haagse paal in pro-
ductie zou worden genomen. Hoe toevallig 
kan het leven zijn? Nadien vernamen wij dat 

de productie verlegd was naar 
China. Daar weet men inmid-
dels ook hoe een Haagse paal er 
uit ziet. Echter om te vermijden 
dat de Chinezen er met het ont-
werp van de Haagse paal van-
door zouden gaan, werden de 
tekeningen en de productie in 
drie delen verknipt en over drie 
bedrijven uitgespreid, zonder 
dat die drie bedrijven dit van el-
kaar wisten. Eén bedrijf zou de 
voet maken, een ander bedrijf 
zou de paal maken en het derde 
bedrijf de kap. Op die manier 
zou niemand het idee kunnen 
krijgen hoe de paal er in zijn ge-
heel zou moeten uitzien. Kunt u 
mij nog volgen?

Nu is de productie in China ook 
weer stil komen te liggen, dit 
keer niet vanwege overstro-
mingen, maar vanwege een 
aardbeving in de buurt van één 
van de fabrieken. U begrijpt dat 
wij vanaf dat moment besloten 
de weerkaart van de wereld zelf 

te gaan bijhouden. 
De andere twee Chinese fabrieken lagen in 
de buurt van de terreinen van de Olympische 
Spelen. Ook daar ontstonden vertragingen 
omdat die fabrieken geen stof mochten ma-
ken omdat de hardlopers dan niet konden 
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ademhalen. Je moet er maar op komen.  
Er is echter ook goed nieuws. Alle onderde-
len van de palen zitten nu in containers en 
vorige week zijn deze containers afgevaren 
en bevinden zich op het moment dat u dit 
leest dus niet meer in Chinese wateren. Dus 
het eventuele excuus dat de Olympische 
zwemmers of de zeilers daar last van zouden 
kunnen krijgen, kan niet meer gehanteerd 
worden. 

Wat houdt de palen nu nog weg van ons 
Belgisch Park? Dat zijn mogelijke stormen 
op de Oceaan, want overstromingen zijn 
daar zeldzaam. Bij zegge van de dienst 
Openbare Verlichting zal met de plaatsing 
van de Haagse paal begonnen worden eind 
augustus, begin september. Met u ga ik er 
dan maar van uit dat die drie onderdelen 
uit de drie Chinese fabrieken, die niet met 
elkaar konden bellen, goed op elkaar zullen 
passen. Maar we zijn geen zwartkijker en er 
is altijd nog de slodeerbout. De gemeente 
is, zoals u heeft kunnen opmerken,  in de 
tweede helft van juli reeds begonnen met 
het weghalen van de lange Berlagemasten 
in de Luiksestraat en de Leuvensestraat. 
Deze worden gelijktijdig weer in de grond 
gezet in Park Marlot waar het leidingennet 
onlangs gereed gekomen is. Dus iedereen 
wordt uiteindelijk gelukkig. Het werd tijd. 

De Lantarenpalen Commissie,
Jos Kieboom

EINDELIJK LICHT IN DE HAAGSE LANTARENPALEN!

Voorbeeld van het type 

'Haagse Paal'.

Het is menigeen vast niet ontgaan. Vanaf eind 
mei tot eind juli is een van de hoofdroutes 
van noordelijk Scheveningen grootscheeps 
aangepakt. Gedurende die twee maanden 
heeft de Stevinstraat een flinke opknapbeurt 
ondergaan. 

Er is een nieuwe oversteekplaats bijgekomen 
ter hoogte van de kruising met de Gentse-
straat nabij de Van Alkemadelaan. De oude 
oversteekplaats ter hoogte van de bushalte 
bij de Duinkerksestraat, die vaak voor ge-
vaarlijke situaties zorgde, is weggehaald. De 
bushaltes zijn opgehoogd voor een betere 
instap in de bus. Over een flinke lengte van 
de straat zijn de stoepbanden en de goot ver-
vangen. Door de hele straat vanaf de Van Al-
kemadelaan tot aan het winkelgedeelte van 
de Gentsestraat is nieuw asfalt en nieuwe 

belijning gekomen. En even 
verderop bij de kruising met 
de Badhuisweg is een nieuw 
pleintje aangelegd. 

Al met al ziet de straat er 
weer netjes uit. De uitvoe-
ring liep ook redelijk vlotjes, 
waardoor de overlast rede-
lijk binnen de perken bleef. 
In de eerste weken zijn in 
verschillende fasen de stoepbanden en go-
ten vernieuwd. Gedurende die periode bleef 
de straat open voor verkeer en kon men ver-
derop in de staat en in de zijstraten parkeren. 
Alleen toen men 14 juli met het vervangen 
van het wegdek en de oversteekplaatsen 
begon moest de straat een week helemaal 
dicht. Die week was het soms wel een hele 

HERINRICHTING STEVINSTRAAT

tour voor bewoners om bij hun woning te 
komen. Ook werd de parkeerdruk in de zij-
straten behoorlijk opgevoerd. Voor de lief-
hebber was de troost om eens een heuse as-
faltfreesmachine en asfalteringscombinatie 
van dichtbij te bekijken. Hoewel een aantal 

vervolg op pagina 9
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Heel wat van onze wijkgenoten bevestig-
den oranje ornamenten aan hun auto of 
gevel. Sommige van onze straten kregen 
een oranje aanzien door ze te overspan-
nen met oranje vlaggetjes. Andere stra-
ten bleven soberder maar ook achter de 
ongedecoreerde gevels verbleven, naar ik 
vermoed, toch nog aardig wat oranjesup-
porters. Zelfs mijn enigszins hardhorende 
buurvrouw van tegen de honderd wilde 
geen wedstrijd missen. Ach, kon dit maar 
altijd blijven duren, deze collectieve ver-
broedering. 

Vervolgens gingen “wij” met meer dan 
100.000 oranje uitgedoste supporters 
naar Bazel, om daar de hele dag te bral-
len en te hossen met een blikje bier in de 
hand. Uiteindelijk zagen de meesten op 
grote schermen in Bazel de wedstrijd die 
je thuis op dezelfde manier en heel wat 
goedkoper had kunnen zien. 

Toen pas begreep ik dat deze landgenoten 
gewoon trots op Nederland waren en dit 
gevoel wensten te delen met zoveel moge-
lijk gelijkgezinden. 

Tijdens het laatste Europese voetbalkam-
pioenschap heerste de oranjegekte in ons 
land. U herinnert het zich ongetwijfeld 
nog wel. Wij leefden in een roes, die paar 
weken. Want “onze jongens” vertoonden 
het mooiste spel van allemaal, zij scoor-
den er lustig op los en bleken een echte 
vriendenclub. Zelfs de bankspelers deel-
den in de euforie. En omdat wij, het grote 
publiek, nu eenmaal allemaal bankspe-
lers zijn deelden wij in de glorie en waren 
wij met zijn 16 miljoenen ook een echte 
vriendenclub geworden. Wij waren voor 
eventjes verzoend met ons kikkerlandje, 
voelden ons Hollanders en zagen de toe-
komst zonnig in. 
We hulden ons collectief in oranje kle-
ding en zetten malle oranje hoedjes op 
ons hoofd om uiting te geven aan dit ge-
voel. 

Vergeten, voor even, waren de dagelijkse 
zorgen: het gezeur over loononderhande-
lingen, de hoge olieprijs, het slechte weer 
of onze gemiddeld toch deerniswekkende 
huwelijkse staat. Want “onze jongens” 
gingen op naar de volgende wedstrijd en 
“wij” gingen met hen. Het was een roes 
en we waren er van overtuigd dat “we” 
het wel tot het einde zouden klaren.

ORANJEGEVOEL

C O L U M N

Maar het blijft een wonderlijk verschijn-
sel dat zo velen naar Bazel zijn gegaan, 
niet om naar de bergen te kijken of het 
Tinguely-museum te bezoeken, maar om 
te hossen en te drinken.

Bij mij zijn naar aanleiding van Bazel 
vragen in het hoofd gaan malen. Zoals: 
is het normaal om trots op Nederland te 
zijn? En hoeveel van onze medeburgers 
zijn eigenlijk trots op Nederland?  En 
hebben al die mensen stemrecht? En ma-
ken ze daar dan ook gebruik van? En op 
welke partij stemmen ze dan?  En leidt 
dat dan ook tot de hierboven beschreven 
verbroedering en eensgezindheid?

Al deze vragen stemmen mij droevig en 
leiden onafwendbaar tot die ene sleutel-
vraag die ik maar niet schijn te kunnen 
uitbannen: is democratie de minst kwade 
van alle mogelijke staatsvormen? Hoe 
meer ik erover nadenk,  hoe meer het 
antwoord mij ontgaat.
Overigens: ook ik heb zeer genoten van 
het voetbal van deze zomer en ik durf 
zelfs te bekennen dat die oranjepet mij 
eveneens paste, want niets menselijks is 
uw columnist vreemd.

Dick Leijnse

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

zaken nog niet klaar was, zoals de betege-
ling van de bushaltes, was de straat een dag 
eerder dan gepland op 17 juli eind van de 
middag al informeel open voor verkeer. De 
week erna zijn de bushaltes afgemaakt. 

Als commissie kunnen we deels tevreden zijn. 
Van de punten die we de afgelopen periode 
onder de aandacht hadden gebracht in het 
overleg met de gemeente is een aantal mee-
genomen, zoals de nieuwe oversteekplaats 
bij de Gentsestraat, en het verwijderen van 
de oude oversteekplaats bij de Duinkerk-
sestraat. Afgelopen najaar was de nieuwe 
oversteekplaats bij de Namensestraat er al 
gekomen. Er is ook overal belijning geko-
men van de rijbaan en de parkeervakken. 
Maar er blijft altijd wat te wensen over. He-
laas is het verzoek om een doorgetrokken 
middenstreep niet meegenomen, ondanks 
dat men dat wel had toegezegd. Tevens 
zijn de parkeerstroken nogal krap bemeten. 

Daardoor is de rijbaan niet 
versmald wat had kunnen 
helpen de snelheid van 
passerend verkeer te ver-
minderen. Men heeft ook 
geen ruimte gevonden 
om fietsstroken aan te 
leggen op het brede stuk 
tussen de Van Alkemade-
laan en de Gentsestraat. 
Blijkbaar heeft men een 
versmalling van de rijbaan onwenselijk ge-
acht. Daarbij komt dat de Stevinstraat geen 
onderdeel blijkt uit te maken van het zoge-
naamde ‘hoofdroutenetwerk’ voor de fiets, 
maar wel voor twee HTM-lijnen. Het instel-
len van een 30 km zone is al helemaal te veel 
van het goede gebleken. 

Desondanks blijft de Commissie Verkeer en 
Ruimtelijke Ordening zich inzetten voor de 
verkeersveiligheid, parkeren en verkeer in 

noordelijk Scheveningen. Wilt u uw mening 
geven over de nieuwe inrichting van de Ste-
vinstraat? Zijn er zaken waarvan u vindt dat 
die in het overleg met de gemeente nadere 
aandacht behoeven? Dan kunt u contact 
opnemen met de Commissie Verkeer en 
Ruimtelijke Ordening via e-mail: commissie.
verkeer@bns.myweb.nl. 

Ruben Vrijhoef, 
Commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening

vervolg van pag. 8  
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EN MENSEN IN BEWEGING 
BRENGEN

Sinds begin april staat in de etalage van de 
Wijkwinkel aan de Gentsestraat een groot tv-
scherm, waarop dagelijks berichten verschij-
nen die te maken hebben met gebeurtenissen 
in of rond onze wijk. Dit berichtenvenster is 
de digitale muurkrant van de Bewonersvereni-
ging Noordelijk Scheveningen (BNS). 

De digitale muurkrant is één van de activitei-
ten die in de Nota Lokaal Verbinden van de 
gemeente Den Haag wordt genoemd als in-
strument tot verbetering van de communi-
catie op wijkniveau. Het initiatief voor deze 
‘muurkrant’ is vorig jaar door BNS genomen. 
Formeel is de BNS al sinds april 2006 ‘in de 
lucht’, want de krant kan sinds die datum via 
het internetadres http://muurkrant.residen-
tie.net/bns op elke pc worden opgevraagd 
en gelezen. 

Meer lokaties
De bedoeling is dat in de loop van de tijd 
elders in de wijk op andere publiek toegan-
kelijke locaties ook schermen worden ge-
plaatst. Het bestuur van de BNS voert daar-
voor gesprekken met kandidaten. 

Voor de opzet en inrichting van de muur-
krant is het pionierswerk verricht door Rob 
den Heijer, die nog steeds de redactie voert. 
Rob is in het bestuur van de bewonersver-
eniging belast met de portefeuille Media & 
Communicatie. Rob is voormalig journalist 
en heeft een bureau voor tekstproducties. 

Ervaring
Over zijn ervaringen zegt hij het volgende: 
“Uit mijn ervaring tot op heden is wel dui-
delijk, dat het bijhouden en ontwikkelen van 
een digitale Muurkrant geen project is, dat 
je er op een zonnige maandagmiddag even 
bij doet. Mijn relatief snelle handling van dit 
project komt zonder enige twijfel voort uit 
mijn ervaring als dagbladjournalist. Dat ik 
daarnaast ook nog wijkbestuurder ben, ver-
groot vanzelfsprekend mijn inlevingsvermo-
gen. Maar die combinatie raap je niet elke 
dag van de straat”. 
 
Het tekstuele beheer van een Muurkrant 
vergt volgens Rob vaardigheden, die verder 

reiken dan het talent van de gemiddelde 
briefschrijver. “Je moet gevoelig zijn voor de 
wijze waarop tekst in beeld verschijnt, hoe 
de lezer daarop reageert en hoe je binnen 
een beperkte (tekst)ruimte je boodschap 
volwaardig en zinvol houdt”.
 
Korte berichten
Rob heeft de muurkrant van de BNS “BNS 
Text” gedoopt. “Door het format biedt de 
Muurkrant uitsluitend korte berichten, die 
makkelijk leesbaar zijn en geselecteerd wor-
den op hun verband met de eigen wijk. De 
digitale muurkrant is daarmee een soort Te-
letekst op wijkniveau”. 

Gevolg daarvan is wel, dat vrijwel alle in-
formatie die zijn bureau passeert, moet 
worden gekortwiekt. Daarnaast vergt het 
muurkrant-beheer het opzetten van lijnen 
met nieuwsverstrekkers, zodat die je weten 
te vinden voor de distributie van hun infor-
matie. Dat betekent dagelijks attentie op 
voor de wijk relevante nieuwsfeiten. Het se-
cretariaat van de BNS in de Wijkwinkel helpt 
hem daarbij. 
 
Betere keuzes
Rob hoopt, dat dit nieuwe informatiekanaal 
er toe bijdraagt, dat meer wijkbewoners 
zich daadwerkelijk gaan bezig houden met 
de kwaliteit van hun woonomgeving. “Mijn 
overtuiging is gebaseerd op de filosofie: een 
goed geïnformeerde consument maakt ver-

antwoordelijke keuzes. Dat geldt volgens 
mij ook voor wijkbewoners”.  
Voor op de eigen woonomgeving afge-
stemde informatie bestaat een groeiende 
belangstelling, zo blijkt uit cijfers van de 
Haagse Stadsenquête. Wijkkranten in Den 
Haag hebben hun positie in 2007 verder 
versterkt en zijn als bron voor lokaal nieuws 
voor de Hagenaars voor het eerst (veel) be-
langrijker dan AD/Haagsche Courant. De 
trend was al eerder ingezet. 

Hagenaars maken voor lokaal nieuws vooral 
gebruik van het medium TV West (64%). 
De Posthoorn (52%) is een goede tweede. 
Daarna volgen de wijkkranten, die stijgen 
van 34% naar 39%. De Haagsche Courant 
maakt een vrije val – van 37 naar 25% - en 
staat nu op een vierde plaats. “Mede op 
grond van die cijfers  vertrouw ik er op, dat 
deze muurkrant in een behoefte voorziet”. 

Hoop te verdedigen
“Op de tweede plaats hoop ik, dat het men-
sen in beweging brengt. Ik vind dat, dat wij 
hier in Noordelijk Scheveningen bevoorrecht 
wonen. Wij hebben dus een hoop te ver-
dedigen. En daar moeten zoveel mogelijk 
wijkbewoners aan meewerken”, aldus Rob 
den Heijer. 

BNS TEXT MOET WIJKBEWONER BETER 
INFORMEREN

10

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

Bestuurslid Rob den Heijer bij ’zijn’ digitale muurkrant in de Wijkwinkel.



Tijdens het bezoek van wethouder Kool aan 
de Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug 
op 9 juli j.l. had het bestuur van de wijkver-
eniging een interessante en positieve uitwis-
seling van gedachten met de wethouder en 
de hem begeleidende medewerkers van het 
stadsdeel Scheveningen.
U zult zich misschien afvragen, waarom de 
heer Kool deze wijk met een bezoek vereerde? 
Wethouder Henk Kool is niet alleen belast 
met de portefeuille Sociale zaken, Werkgele-
genheid en Economie, maar hij is tevens wet-
houder voor het stadsdeel Scheveningen. Van-
wege die laatste verantwoordelijkheid maakt 
hij een ronde langs de wijkverenigingen.
Waarover praat men bij zo’n bezoek aan een 
wijk die in vrijwel alle opzichten relatief pro-
bleemloos is? Bij dit bezoek ging het over drie 
thema’s.

In de eerste plaats over het karakter van de 
wijk, die vooral bekend staat als een groene 
villawijk met, qua architectuur, interessante 
huizen, waarvan verscheidene als kantoor 
gebruikt worden. Maar in de wijk bevinden 
zich ook het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat, de Alexander- en Frederikkazerne, 
de Stadskwekerij, een belangrijk onderdeel 
van het Duinwaterleidingbedrijf Zuid-Hol-
land (bij de watertoren), de verzorgings-
centra Rudolf Steiner en Oldeslo, een basis-
school, een tiental diplomatieke vestigingen 
en twee topsportverenigingen, namelijk de 
hockeyclub Klein Zwitserland en de tennis-
vereniging Leimonias.  
Het tweede thema betrof de aandachts- 
en zorgpunten, waarvoor bewoners van 
de wijk bij het bestuur van de wijkvereni-
ging aandacht gevraagd hebben. Enkele 
voorbeelden: de slechte kwaliteit van veel 
fiets- en wandelpaden (vooral een pro-
bleem voor bewoners die zich met een rol-
lator voortbewegen), het groffe onderhoud 
van het openbaar groen, afwezigheid van 
winkelvoorzieningen, frequent klein van-
dalisme, verstopping van de wegen naar 
Scheveningen-Bad, gebrekkig openbaar 
vervoer (eigenlijk alleen aan de randen) en 
overlast van instanties grenzend aan de wijk 
(met name de parkeeroverlast van de Peni-
tentiaire Inrichting).
Van alle punten hebben de desbetreffende 
medewerkers van het Stadsdeel goede nota 
genomen. Zowel de mooie en interessante 
plekken van de wijk alsook de bovenge-
noemde aandachtspunten konden de wet-

houder en “zijn gevolg” waarnemen tijdens 
een rondwandeling.

De meest levendige discussie ontstond 
rond het derde thema: samenwerking met 
de gemeentelijke instanties. Terwijl naar de 
mening van het wijkbestuur de samenwer-
king met het Stadsdeel Scheveningen en de 
politie over het algemeen soepel verloopt, 
bestaat er onvrede over de “samenspraak” 
bij grote projecten. De manier waarop de 
gemeente en met name de dienst Stedelijke 
Ontwikkeling bij sommige projecten com-
municeert, leidt onvermijdelijk tot irritatie en 
achterdocht, wat uiteindelijk bijdraagt aan 
een afkalving van de geloofwaardigheid van 
de overheid. 
Wethouder Kool kon zich bij enkele van 
de genoemde voorbeelden voorstellen dat 
de communicatie niet goed genoeg was 
verlopen. In die gevallen zou het beter zijn 
geweest als de communicatie van de ver-

schillende gemeentelijke diensten minder 
versnipperd en meer gecoördineerd zou zijn 
verlopen. Maar...de wethouder vroeg ook 
om begrip voor de ervaring van de gemeen-
telijke diensten dat er bij vrijwel elk voorstel 
tegenstanders zijn. Wanneer die tegenstan-
ders hun zin niet krijgen, zullen ze zeggen 
dat er niet naar hen geluisterd is. Van be-
stuurszijde is nadrukkelijk gesteld dat het 
niet primair gaat om gelijk krijgen, maar om 
een echte dialoog met een uitwisseling van 
argumenten: luisteren betekent reageren!
Op een klacht dat de gemeente alsmaar be-
leid op beleid blijft stapelen, antwoordde de 
wethouder dat ook hij er voorstander van 
is het accent te verschuiven naar concrete 
uitvoering.
 
Met meer begrip voor elkaars situatie en er-
varing werd deze discussie gesloten.

Erik Werner

INTERESSANT BEZOEK VAN WETHOUDER KOOL 
AAN DUTTENDEL EN WITTEBRUG
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Het bespreken en bekijken van aandachts- en zorgpunten.

In het kader van de noodzakelijke actualisering 
van bestemmingsplannen heeft het Gemeen-
tebestuur een Voorontwerp-bestemmingsplan 
Duttendel openbaar gemaakt. Op het gebied 
Duttendel is deels geen bestemmingsplan 
van toepassing en deels valt het gebied onder 
sterk verouderde bestemmingsplannen (bijv. 
het Plan Berlage uit 1911 en het Uitbreidings-
plan uit 1956). Bovendien is de aanwijzing 
door het rijk van delen van het plangebied tot 
beschermd stadsgezicht uit 1988 juridisch-pla-
nologisch niet goed geregeld.

Hoewel de formele ter-inzage-legging en de 
daaraan gekoppelde inspraakprocedure pas 
plaats gaat vinden aan de hand van een Ont-
werp, laat de gemeente via het huidige Voor-

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN DUTTENDEL

ontwerp alvast zien wat de hoofdlijnen zijn van 
het nieuwe bestemmingsplan.

U kunt kennis nemen van het Voorontwerp via 
de website van de gemeente Den Haag: www.
denhaag.nl (onder de rubriek Zoeksysteem be-
stuurlijke stukken en dan als zoekterm Voor-
ontwerp-bestemmingsplan Duttendel invoe-
ren).

Als u in dit (nog zeer vroege) stadium al com-
mentaar wilt leveren, kunt u uw opmerkingen 
aan ons melden via ons e-mailadres: dutten-
del-wittebrug@hetnet.nl .

Het Bestuur van de Wijkvereniging 
Duttendel en Wittebrug 
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VILLA BUITENZORG EN DE FAMILIE TUIJT

Dit keer neem ik u mee naar de Badhuisweg. Vlak naast de Hotelschool 
ziet u een groot wit kantoorgebouw. De voorlopers ervan getuigen van 
een familie die een duidelijk stempel heeft gezet op de vroegste bouw in 
deze buurt.

Al in 1809 kreeg Abraham Tuijt hier stukken grond in erfpacht. Tuijt zat 
in de vis maar handelde ook in bouwmateriaal; zijn zoons werden aan-
nemers. Twintig jaar later begon de aanleg van de Badhuisweg die dwars 
over de terreinen van de familie kwam te liggen. Ze raakten wat grond 
kwijt, maar voor het gebruik van de rest was het gunstig. Toch duurde 
het nog tot 1860 voor kleinzoon Abraham Adriaan Tuijt hier aan de slag 
ging. Aan de kant van de weg waar we staan bouwde hij twee villa’s voor 
de zomerverhuur. Ook lapte hij een al oude schuur op en noemde die 
eufemistisch ‘Villa Dunica’. In 1872 bouwde hij een vierde villa, op de plek 
waar we naar kijken. Het huis kreeg eerst de naam ‘Mignonnette’ maar 
werd later omgedoopt in ‘Buitenzorg’. Tussen 1888 en 1893 logeerde 
de Amsterdamse  kunstschilder Albert Neuhuijs hier ‘s zomers. Hij was 
bevriend met Jacob Israëls, Anton Mauve en de gebroeders Maris en hij 
sloot zich later aan bij de Haagse School. In zijn kielzog kwamen tal van 
adellijke en kunstzinnige Amsterdammers logeren.

Terwijl deze mensen zich amuseerden, zat Tuijt niet stil. Hij bouwde ook 
verderop aan de Badhuisweg, verkocht delen van zijn grond en werd een 
vermogend man. Hij kon het zich toen permitteren in Villa Rambla te 
gaan wonen, het huis op de splitsing van Antwerpse- en Luiksestraat. 
Vanwege zijn ervaring met de verhuur werd hij in 1889 ook aangesteld als 
beheerder van de vele villa’s die in het Belgisch Park werden aangelegd. 
Een man met invloed dus. In het jubileumboek ‘125 Jaar Belgisch Park’ 
komt hij verder ter sprake.

In 1908 werd Villa Buitenzorg gesloopt. In opdracht van de Haagse ‘ban-
ketmagnaat’ Lensvelt kwam er een nieuwe villa, met dezelfde naam. Dit is 
het huis dat u op de oude foto ziet. In 1956 werd er het Hoofdbedrijfschap 
Ambachten gevestigd. Ruim twintig jaar later werd het pand door een in-
braak met brandstichting zo beschadigd dat het gesloopt moest worden. 
Het witte kantoorpand kwam er voor in de plaats. Het is ongetwijfeld 
efficiënter dan de oude villa, maar de vroegere gemoedelijkheid is helaas 
verloren gegaan. Jammer, en een extra reden om waakzaam te zijn!

Jan van Pesch

OUD en NIEUW  (6)

Zij verhuisde na vele jaren in het Schak ge-
bouw, in het centrum van Den Haag, naar 
Scheveningen. Eerst als kraakwacht, het 
pand zou afgebroken worden, en sinds twee 
jaar als vaste bewoner.

Het pand wordt gebruikt als een professi-
onele kunstzinnige werkplaats, waar beel-
dende kunstenaars theatergezelschappen, 
musici en dansers een werkplek kunnen 
vinden. In het aankomende theatersei-
zoen gaat De Acteerstudio gaat voor het 
eerst korte acteercursussen geven die ge-
richt zijn op mensen in onze wijk en groot 
Scheveningen. 
De docenten van De Acteerstudio  hebben 

allemaal internationale professionele erva-
ring op theater gebied.

Deze cursussen spelen zich af op verschil-
lende theatrale vlakken. Fysiek Theater, Spe-
len met Maskers, (Panto) Mime, Acteren, 
Stem en de Laban Karakteranalyse.
Als je geïnteresseerd bent en meer wil we-
ten over dit aanbod, bekijk dan de website 
www.acteerstudio.org onder de tab: Acteer-
cursussen. 

Op 20 september aanstaande is er ook een 
opendag van De Acteerstudio waar de do-
centen informatie en introductielessen ge-
ven van 13.00 tot 17.00 uur.

DE ACTEERSTUDIO
KORTE CURSUSSEN
Het mooie oude schoolpand aan de Deven-
tersestraat 21 is helemaal opgeknapt door 
de gemeente en op 24 augustus opende De 
Acteerstudio haar deuren in het kader van het 
125 jarig bestaan van het Belgisch Park. Op 
deze feestelijke dag exposeerden beeldend 
kunstenaars hun werk en waren er diverse 
demonstraties.

De Acteerstudio is tien jaar geleden begon-
nen in het oude schoolgebouw met hun 
driejarige parttime avond acteeropleiding. 



Karel de Rooij is geboren en getogen in de 
Haagse Stationsbuurt, maar heeft al jaren 
zijn hart verpand aan het Belgisch Park. Een 
beroemde buurtbewoner (entertainer, cabare-
tier, muzikant, acteur;  hij vormde onder meer 
jarenlang met Peter de Jong het duo Mini en 
Maxi,  waarmee zij groot internationaal suc-
ces boekten) vertelt:

Misbruik gemaakt van bekendheid
“Ik ben opgegroeid aan het Stationsplein, 
maar ik had  een tante wonen in de Luik-
sestraat. Daar kwam ik vaak als kind. Bo-
vendien liep ik regelmatig door de Nieuwe 
Scheveningse bosjes naar de Vrije School. En 
verjaardagen werden gevierd op de heuvel 
in het bos. De buurt kende ik dus al heel 
lang. Ik had iets met deze buurt en heb er 
eigenlijk altijd al willen wonen. Toen ik ging 
samenwonen met mijn huidige vrouw, was 
dat op het Belgische Plein, waar zij op ka-
mers woonde. Vandaar uit zijn we gaan 
zoeken en kochten we een parterre/souter-
rain in de Leuvensestraaat. Het souterrain 
was nog bewoond door een oudere me-
vrouw die ingeschreven stond in een tehuis 
in Apeldoorn. Ze stond op de wachtlijst en 
wilde daar zelf liever vandaag dan morgen 
naar toe. Maar er was geen plaats. Toen ons 
tweede kind in aantocht was heb ik eerlijk 
gezegd een beetje misbruik gemaakt van 
mijn ‘bekendheid’. Ik ben naar Apeldoorn 
gegaan en heb geregeld dat die mevrouw 
met voorrang werd geplaatst. Zij blij, wij blij, 
iedereen blij”.

Kunst is verwondering
Karel komt uit een muzikaal gezin. Zijn va-
der was een bekende Jazz pianist: “Er wordt 
nu nog steeds over hem gesproken door 
vakgenoten. Er is zelfs een straat naar hem 

vernoemd in Rotterdam. Hij stierf op jonge 
leeftijd. Ik was 11 toen hij overleed. Mijn 
moeder was een zeer goede violiste en mijn 
opa was pianist en begeleidde vele arties-
ten waaronder Louis Davids”. Karel volgde 
een klassieke opleiding aan het Conserva-
torium, maar voelde steeds meer voor de 
‘cabareske’ kant van het vak. “De essentie 
van kunst is het ontroeren, het raken. Kunst 
is verwondering, verbazing, maar humor 
hoort daar voor mij bij. Humor en tragiek 
liggen zo dicht bij elkaar. Die grens zoek ik 
graag op”. 

Welke rol speelt het Belgisch Park in je ar-
tistieke leven?
“Ik zou overdrijven als ik zeg dat het een 

bron van inspiratie vormt, maar het is wel 
een oase van rust. En rust is voor iemand 
als ik broodnodig. Ik leid een hectisch be-
staan en hier is het heerlijk thuis komen”. 
Karel was actief in de organisatie van het 
Haagse ‘Festival Classique’ en heeft voor de 
Gemeente veel gedaan om nieuwe burgers 
(“dat klinkt wat aardiger dan allochtonen”) 
kennis te laten maken met kunst. “We heb-
ben een abonnementserie samengesteld, 
met een programma dat iedereen, met wat 
voor nationaliteit dan ook, kon raken. Van 
de Ashton Brothers, tot de Wereldband 
etc.”. De rol die Karel speelt tijdens het 125 
jarig jubileum van zijn geliefd Belgisch Park 
is niet zo groot. “Het wordt mij allemaal te 
veel om daar ook een voortrekkende rol in te 
spelen. Maar ik voel me wel verplicht om er 
aan deel te nemen en heb een adviserende 
stem in het geheel. Er zijn drie culturele zon-
dagen gepland. 

Zondag 24 augustus vindt de opening plaats 
van het culturele festijn in de acteerstudio 
aan de Deventersestraat. Niemand weet dat 
daar een studio zit. Er wordt daar balletles 
gegeven, acteerles, schilderles en pianoles. 
Er gebeurt daar heel veel moois en het is zo 
zonde dat de buurtbewoners dat niet we-
ten.”

Zondag 31 augustus is er een koffieconcert/ 
lezing met bekende buurtbewoners in het 
Schevenings museum (aanvang 11.15) o.a. 
zal schrijfster Miep Diekmann daar optre-
den. Karel zal daar samen met z’n broer Nico 
de Rooij op humoristische wijze vertellen 
over z’n werk als Mini & Maxi en met voor-

KAREL DE ROOIJ

“MIJN GROTE WENS: EEN MUZIEKTENT OP HET BELGISCH PLEIN!”
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Foto: Roy Beusker
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beelden komen waarbij de viool, panfluit en 
zingende zaag zeker niet achterwege zullen 
blijven. Titel:” De Ernst van de Humor”. 

De derde zondag is op 7 september. Dan 
zijn er huisconcerten in diverse huizen in de 
buurt. In elk huis duurt een concert onge-
veer 35 minuten. Daarna kan men naar het 
volgende huis om weer een ander concert 
bij te wonen. De solisten zijn allen beroeps 
en uit de buurt. 

vervolg KAREL DE ROOIJ

De slotmanifestatie vindt plaats op zater-
dag 13 september met een braderie voor 
de buurtbewoners en misschien een lunch. 
(Red.: zie programmering elders in het 
blad.)

Heeft Karel – net als veel bekende Neder-
landers – nog geen behoefte aan een vrij-
staande villa in het Gooi? 
“Vergeet het maar. Over 10 jaar ben ik nog 
steeds een Belgisch Park bewoner en liefst 

woon ik dan nog steeds in dit huis in de Leu-
vensestraat! Ik heb overigens nog wel een 
grote wens: een grote muziektent op het 
Belgisch Plein. Heel vroeger heeft ‘ie er ook 
gestaan! En dan iedere zondag matinee, vrij 
toegankelijk voor iedereen. De tekening van 
de tent is er overigens al, nu nog de uitvoe-
ring…..  wie weet komt die wens nog eens 
uit!”

Marit Berssenbrugge

Het werk aan het jubileumboek vordert ge-
staag. De komende maand kunt u er alvast op 
vóórintekenen. Dat levert iedereen voordeel 
op, ook u.

Het jubileumboek beschrijft een lange 
periode - zelfs wat meer dan die 125 jaar 
van het lustrum - en een uitgestrekte ge-
bied: van Kanaal tot duinen, van de Witte-
brug tot de kust. Het onderzoek daarvoor 
heeft veel nieuws opgeleverd. Voor het 
eerst wordt het ontstaan van Noordelijk 
Scheveningen uitgebreid beschreven. 
De projecten van grote geldschieters en doortastende onderne-
mers komen aan de orde. Ook de grootse plannen die de wijk 
totaal hadden kunnen veranderen àls ze waren doorgegaan. 
Daarnaast krijgen de kleurrijke bewoners de volle aandacht: de 
kunstenaars en aannemers, de politici en middenstanders, de 
idealisten en boeven. 

Het boek wordt dikker dan gedacht. Maar dankzij gulle toezeg-
gingen van een aantal sponsoren kan de prijs aantrekkelijk blij-

ven. Als u dit leest, heeft uitgever Aprilis 
het manuscript van de nodige redactie 
voorzien. Er is een selectie gemaakt uit de 
honderden illustraties. De oplage van een 
dergelijk boek is moeilijk in te schatten; 
we doen het daarom voorzichtig aan. 

Voorintekenen levert wat meer zekerheid. 
De uitgever maakt dat aantrekkelijk door 
€ 5 korting te geven als u uw exemplaar 
vóór 1 oktober bestelt. 

Dat kunt u doen door de bestelbon (aan 
de achterkant van onderstaande foto) in te vullen en in een, met 
postzegel voorziene envelop op te sturen naar: 
UITGEVERIJ APRILIS, POSTBUS 141, 5300 AC ZALTBOMMEL. 
Bij een boekhandel inleveren kan ook. 

De presentatie van het jubileumboek zal in het najaar plaatsvin-
den, maar de preciese datum is nog niet vastgelegd. Alles op z’n 
tijd. Maar dat het boek er komt, staat vast!

Jan van Pesch en Paul Crefcoeur

JUBILEUMBOEK ‘125 JAAR BELGISCH PARK’

Pieter Winsemius, de schrijver van het voorwoord, 

in zijn jonge jaren aan de Mechelsestraat.
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Aan de binnenkant van de gevangenismuur stond 
Jacqueline met een vijftiental mensen op de buitenplaats 
te wachten tot ze binnen werden gelaten voor een rond-
leiding.
Attributen, die men bij zich droeg, moesten worden afge-
geven zoals sleutels, zware sieraden, fototoestel, mobiele 
telefoons, etenswaar en drank.

Er kwam beweging in de groep. Een deur ging open en 
aan een loket werd van elke deelnemer paspoort of rij-
bewijs ingenomen. Daarvoor in de plaats kreeg men een 
oranje sleutelband omgehangen, waar een plastic kaartje 
aanbengelde. Jacqueline wist dat er 
een uitgebreide toegangscontrole zou 
worden uitgevoerd. Eenzelfde con-
trole wordt ook toegepast op de bezoe-
kers van de gevangenen. Ze moest nu 
pieploos door de poort zien te komen, 
die hier scherper stond afgesteld dan 
op Schiphol.
Tot twee keer toe werd ze teruggeroe-
pen. Op haar schoen bleek een klein, 
bijna onzichtbaar gespje te zitten. Bij 
de derde keer mocht ze op kousevoe-
ten doorlopen en haar schoenen van de röntgenband op-
vangen.

In een kleine zaal met hoge ramen, voor iedere deur een 
bewaker, was koffie verkrijgbaar. Deze keer met een trac-
tatie van een koekje, of een carré met oranjeglazuur.
Pas, toen alle koffiekoppen leeg waren gedronken werd 
aanstalten gemaakt voor de rondgang,
Nog enige aanwijzingen van een bewaker die, halverwege 
op een trap gezeten, op de groep neer keek. Hij waar-
schuwde, dat tijdens de rondgang geen gebruik kon wor-
den gemaakt van de toiletten en dat de luikjes voor de 
celdeuren niet mochten worden opengeklapt op straffe, 
dat men dan meteen buiten de deur zou worden gezet.
Officieel is dit gebouw geen gevangenis. De gedetineerden 
die hier zitten zijn nog niet afgestraft. Daarom verblijven 
ze voorlopig in dit 'Huis van Bewaring'.

Langs de witte binnenmuur liet een zwarte spin zich 
langzaam aan zijn uiterstdunne, zelfgesponnen ragdraad 
zakken. Griezelend volgde Jacqueline zijn geruisloze be-
weging. Ze rilde even. Vergeleek toen, als antoniem van 
dit symbool, de beroofde bewegingsvrijheid van de gede-
tineerden. Een keer in de week mogen zij bezoek ont-
vangen van maximaal een uur. Twee dagen van tevoren 
moeten de namen worden opgegeven van de eventuele 
bezoekers. Niet meer dan drie volwassenen en twee kin-
deren worden onder strenge controle toegelaten. Het be-
zoekuur wordt niet verlengd als men door omstandighe-
den  te laat komt.

Als een gelede slang bewoog de groep zich nu door lange 
gangen met tussendeuren, die telkens geopend noesten 

worden met een sleutel. Achter de groep werden de deu-
ren weer op slot gedaan.

Jacqueline bleef even alleen achter in een leegstaande cel, 
om de emotie te kunnen voelen bij eenzame opsluiting. 
Een hoog kaal vertrek, met een bed, een kast en tv. Een 
wasbak aan de wand en een wc van zink in de hoek. Een 
gesloten deur. Geen raam. Geen uitkijk!

De creatieve ruimte voor houtbewerking, en de ruimte 
voor een andere specialiteit waren groot. Hier werken al-
leen geselecteerde gevangenen, omdat gebruik wordt ge-

maakt van machines en gereedschap. 
Geen bewaker als toezicht. Wel een 
meester, die geleerd heeft anders naar 
mensen te kijken. Naar hun gedrag, 
naar situaties en naar dingen die zich 
voordoen. Ze hebben daardoor een 
scherpere blik gekregen.

Een verrassing was de bibliotheek 
waar ruim zeven duizend boeken en 
tijdschriften worden bewaard.
Het gros van de bewoners leest tijd-

schriften. Een klein gedeelte leest ook gedichten.
Op een brede, lage tafel lagen boeken uitgestald die de 
laatste twee dagen waren teruggebracht. Nieuwsgierig las 
Jacqueline de titels en verwonderde zich over de keuze 
die de inwoners hadden gemaakt.

De laatste ruimte die de groep bezocht was de stille 
ruimte. Lange tafels in carré geplaatst. Aan de buitenkant 
stoelen. Aan de raamkant stond een tafel als een soort 
altaar, met daarop een bijzonder beeld. Schilderijen met 
Oosterse taferelen aan de muur. 
Achter het altaar stonden drie mensen. Een humanist, 
een jonge vrouwelijke protestantse dominee en een af-
gevaardigde uit de gelovige moslimwereld. Om de beurt 
vertelden zij iets over hun werk en hun ambtsgeheim.
Na deze rustgevende omgeving kwam het einde.

In een van de laatste gangen stond een driedelige glazen 
vitrine. Daarin lagen, na een controle, de buitgemaakte 
gruwelijkste zelfontworpen martelwapens. Scheermesjes 
in verholen omkleedsels, stiletto, scharen. Puntige scher-
ven glas in een gevest van zwachtels en pleisters.
De inventiviteit in het smokkelen van drugs was even 
groot.

Kan er vriendschap ontstaan tussen gedetineerden en 
een bewaker? Ja, zeker was het antwoord. Dat gebeurt 
meestal met iemand uit de groep geselecteerden. Buiten 
de gevangenis moet het contact worden verbroken.

Het is waar, dat in het Huis van Bewaring alleen Neder-
lands  mag worden gesproken.
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Scheveningen is veranderd. Het is niet meer 
wat het geweest is. Daar zullen de meeste 
lezers het toch wel mee eens zijn. Dit proces 
van verandering is uiteraard al tientallen jaren 
aan de gang, maar voor Rinus Aandewiel, 
geboren en getogen Scheveninger, begon de 
ellende pas goed eind jaren ’90. 

Vestia (een geprivatiseerd Gemeentelijk wo-
ningbedrijf) begon woningen te bouwen in 
Scheveningen. De doelgroep van Vestia was 
echter niet de – startende - Scheveninger! 
Slechts 30% van de woningen waren sociale 
huurwoningen, terwijl de vraag veel groter 
was dan het aanbod. De jongeren verlieten 
Scheveningen dus voor goedkopere wonin-
gen aan de rand van Den Haag of daar  bui-
ten. Rinus Aandewiel zocht een uitlaatklep 
voor de ergernissen die het gebrek aan so-
ciale huurwoningen met zich meebracht en 
werd actief binnen de in 1998 opgerichte ac-
tiegroep ‘Comité Leefbaar Scheveningen’.

”De Scheveninger kwam niet aan bod. De 
nieuwe bewoners waren hoofdzakelijk niet-
Scheveningers met een dikke beurs. Katwijk 
en Noordwijk hebben wel hun eigen sociale 
huurwoningen, maar Scheveningen liep in 
de jaren 70 langzaam leeg. Dat was de di-
recte aanleiding tot het benaderen van een 
actiegroep. Niks doen is toch geen optie?”

Tijdens de Pim Fortuyn – hype veranderde 
de naam Comité Leefbaar Scheveningen in 
'Rust aan de Kust'. “Het woord Leefbaar 
kreeg toen een andere lading en daar wil-

den wij niet mee geassocieerd worden”.  
Rust aan de Kust wil maar een ding: ”de 
identiteit van Scheveningen moet behouden 
blijven. We zijn niet tegen evenementen of 
toeristen. Je kunt nu eenmaal geen hek rond 
Scheveningen zetten. Maar de evenemen-
ten van Scheveningen Bad verplaatsen zich 
steeds dichter naar de haven en het dorp. 
Verkeerstechnisch kan men het helemaal 
niet meer aan. 14 miljoen bezoekers per 
jaar is echt teveel. Scheveningen is zo uniek. 
Scheveninger zijn zegt iets over familieban-
den, banden met de haven. Scheveningen 
kun je proeven, je kunt het ruiken. En dat 
unieke gaat straks langzaam maar zeker ver-
loren. Scheveningen verliest zijn identiteit en 
dat is doodzonde”.

De actiegroep hield enquetes, verzamelde 
handtekeningen en liet van zich horen tij-
dens gemeentelijke vergaderingen. Rinus: 
“We houden ons rustig, we zijn alles behalve 
agressief , maar we zijn zeer zeker een luis in 
de pels van de Gemeente Den Haag!”.
Rust aan de Kust is tegen projectontwik-

kelaars en hun plannen om lelijke gebou-
wen neer te zetten, die vervolgens jaren 
leeg staan omdat ze onbetaalbaar zijn. Ri-
nus: “In 2006 vertrok de Norfolk line uit 
Scheveningen. Dat hele gebied kwam dus 
vrij. Wethouder Norder zag zijn kansen en 
maakte plannen. De haven moest worden 
gedempt en dure hoge woningen moes-
ten worden gebouwd. Wij van Rust aan de 
Kust zijn in 2007 – samen met de bewo-
nersorganisaties Duindorp, Havenkwartier 
en Scheveningen-Dorp, met een alterna-
tief plan gekomen: ‘Scheveningen leeft’. In 
ons plan stonden sociale huurwoningen en 
economische belangen centraal. Wij zeiden: 
”laat de havens open, laat de recreatieve 
ruimtes in tact. Het familiestrand, de sche-
pen, de hengelaars, laat Scheveningen zijn 
identiteit houden! Maar ze luisteren niet naar 
ons. De Gemeente wil bouwen, uitbreiden. 
Er moeten volgens hen iconen komen aan 
de kust, een beetje a la het Vrijheidsbeeld in 
New York. Belachelijk toch? Scheveningen 
is toch geen speeltuin? Voor het genot van 
enkelen wordt het plezier van velen opgeof-
ferd. Het is moeilijk om daar iets tegen te 
doen. Weet je dat het Gevers Deynootplein 
twee jaar geleden tot het allerlelijkste plein 
van Nederland is uitgeroepen? Nu dreigt er 
weer een gebied verkwanseld te worden aan 
megalomane plannen met 3 torens van ca. 
100 meter hoog. Eén bewonersorganisatie 
zet geen zoden aan de dijk. De diverse be-
wonersorganisaties in Scheveningen moeten 
de handen ineen slaan en zich gezamenlijk 
breed maken tegen het Haagse geweld!” 

Rinus maakt zich oprecht zorgen. “We blij-
ven vechten, maar ik ben bang dat die idi-
ote plannen van de Gemeente uiteindelijk 
wel uitgevoerd gaan worden. Er zullen veel 
hoogbouwwoningen verschijnen, bewoond 
door vooral ex-pats. Een haven met enorme 
economische potentie, ook voor volgende 
generaties, mag niet opgeofferd worden 
voor korte termijn denken en volplempen 
met woningen wordt dus een historische 
vergissing. Wie gaat dit volgende generaties 
uitleggen? 
Over 10 jaar woon ik hier nog wel hoor, 
mij krijg je hier niet weg, maar voor mijn 
zoon zal er geen woning meer beschikbaar 
zijn. En Scheveningen zal nooit meer mijn 
Scheveningen zijn”.

Marit Berssenbrugge

RINUS AANDEWIEL VAN ACTIEGROEP ‘RUST AAN DE KUST’: 

”NIKS DOEN IS GEEN OPTIE!”
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PAPIER HIER, 
PAPIER HIER - DANK U WEL!  
EEN SPROOKJE?

De inhoud van de enveloppe met afzen-
der ’Dienst Stadsbeheer’ op 1 april jl. leek 
een goed gelukte grap: dát was lachen! Ik 
kreeg een boete van € 141, zijnde de kosten 
voor het verwijderen van verkeerd 
aangeboden huisvuil op het Bel-
gischeplein. Ha ha! Daar woon ik 
niet eens! 

Als fanatiek afvalscheider word 
ik in mijn omgeving nogal eens 
als milieufreak bestempeld en ik 
bedacht al snel wie de afzender 
van deze ludieke brief zou kunnen 
zijn. 
Helaas…bij doorlezen bleek de 
brief serieuzer dan gedacht, er zat 
een échte acceptgirokaart onder-
aan de brief gehecht met het ver-
zoek de boete binnen 30 dagen te 
voldoen. Dát was schrikken, want 
in de brief werd gemeld dat er geen bezwaar 
kon worden ingediend. Oh? Toch maar ge-
beld met het gemeentelijk Contactcentrum, 
waar werd vermoed dat in een naast de pa-
pierbak gedeponeerde zak of doos adresge-
gevens van mij zouden zijn gevonden en dat 
ik wel degelijk schriftelijk tegenargumenten 
kon indienen. Binnen 2 weken zou ik een 
bericht van ontvangst krijgen. 
Op 3 april schreef ik mijn brief. Mijn argu-
mentatie betrof vooral de vaak overvolle 
bakken (zie bijgaande foto), waardoor 
afvalscheiders niet bepaald worden aan-

gemoedigd. Toen werd het stil. Héél lang 
bleef het stil. Wat te doen? De boete moest 
binnen 30 dagen betaald worden! Brave 
burgers houden zich aan de regels, en in af-
wachting van nadere berichten  maakte ik 
– zéér tegen mijn zin – € 141 over. Het bleef 
stil. Tót er op 17 mei een brief van de Dienst 
Stadsbeheer in de bus viel. Hoera! Een reac-

tie op mijn bezwaren! Helaas…het was een 
aanmaning. Een ’Eerste Herinnering’ omdat 
de vordering niet betaald was. Wéér gebeld 
met het Contactcentrum – waar zou worden 
uitgezocht wat er aan de hand was.
Weer bleef het stil. Maar in mijn hoofd 
werd het steeds minder stil: door het gebrek 
aan reactie groeide mijn irritatie zó dat ik ’s 
nachts begon te dromen over papierbakken. 
Ik  besloot te gaan bellen. Een snelle afwik-
keling leek in het verschiet. 
Heeft u wel eens geprobeerd (het juiste) 
contact te krijgen bij de Dienst Stadsbeheer, 

het gemeentelijk Contactcentrum, de afde-
ling Handhaving Milieu en Leefbaarheid 
(of zoiets)? Ik zou zeggen: houden zo. Dat 
kost úren en leidt tot weinig: óf de persoon 
in kwestie (wie?) is overgeplaatst naar een 
andere afdeling, óf langdurig telefonisch in 
gesprek, óf is met lunchpauze, óf in verga-
dering, óf heeft net de stage afgerond en 

werkt elders, óf is met vakantie, 
óf……
Op 18 juni ontving ik een brief 
waarin staat dat mijn bezwaar niet 
ontvankelijk is verklaard en het 
Hoofd Juridische Zaken en Milieu 
Toezicht meldt dat de boete van 
€ 141 terecht is uitgeschreven. 
Hierop heb ik telefonisch gerea-
geerd - de ondertekenaar blijkt 
echter telefonisch niet bereikbaar: 
zijn dossiers worden door een 
dienstdoende ambtenaar behan-
deld. De arme man heeft mij va-
ker dan hem lief is aan de telefoon 
in mijn zoektocht naar gerechtig-
heid. Toen ik hem vertelde over 

de overvolle bakken, zei hij dat als de bak 
niet geleegd is, er gebeld kan worden met 
de milieubeheerder. Oh? Moet ik mijn gsm 
voortaan meenemen als ik papier of glas 
wegbreng? Naar welk nummer moet ik dan 
bellen? Dat zoekt u wel even voor me op? 
Staat dat niet op de bak dan? Nee! 
Dit verhaal is geen sprookje, het begint te 
lijken op een thriller waarvan het eind nog 
niet in zicht is. In het volgende nummer 
hoop ik u de (goede?) afloop te kunnen be-
richten.

Annelou Oorthuys
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I N G E Z O N D E N

Het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) 
heeft plannen voor de bouw van een nieuwe 
informatie- en horecakiosk bij de Watertoren 
aan de Pompstationsweg. Bij de kiosk hoort 
een terras van 180 vierkante meter. 
De snackcaravan op deze locatie brandde kort 
geleden af. 

De bouwplannen voorzien ook in een nieuw 
poortgebouw bij de entree van het DZH-
terrein. Door de herinrichting kun je straks 
vrij om de Watertoren heen lopen. In een 
toelichting spreekt het Duinwaterbedrijf van 
de realisering van ‘een volwaardig recreatief 
knooppunt’
Volgens de plannen zullen routes voor ver-

schillend verkeer (fiets en auto) duidelijker 
van elkaar worden gescheiden. Daardoor 
zal op deze druk bezochte fietslocatie een 
veiliger kruispunt ontstaan. 
Het Duinwaterbedrijf realiseert met de bouw 
van de informatiekiosk de lang gekoesterde 
wens om naast het infocentrum aan de 
Wassenaarse kant van Meijendel ook aan 
Scheveningse zijde een bezoekersopvang te 
hebben. 
Voor de informatieverstrekking aan de be-
zoeker zal gebruik worden gemaakt van 
panelen en multimediavoorzieningen. Ook 
komen ook er toiletten.

Bouwplannen in strijd met geldende
bestemmingsplan
De bouwplannen zijn in strijd met het gel-
dende bestemmingsplan, maar passen wel 

in het nieuwe bestemmingsplan dat in nog 
in de ontwerpfase is. Voor de vergunning-
verlening is daarom een zogenaamde artikel 
19 procedure vereist. De welstandscommis-
sie heeft de plannen reeds goedgekeurd.

HORECA BIJ 
WATERTOREN

Schets van de nieuwe info- en horecakiosk bij de 

watertoren. De kiosk zal optisch deels in een duin-

heuvel verdwijnen.



Horizontaal
1. Problemen soepel verhelpen (7)
6. Lichaamslengte (2)
8. Onzinnig harnas (6)
10. Daar stammen we allemaal van af (10)
13. Dat zijn baby’s soms, en volwassenen na de va-

kantie vaak (9)
14. Daar is wat aan, als er iets te beleven valt (4)
16. Zo iemand hangt zichzelf vol met XXL costuums 

(10)
17. Nietes, juist ziek (5)
19. Digitale hersenen (12)
20. Maandblad van de Nederlandse Vereniging 

van Diëtisten (20)
22. Daar waren tweelingen haast onafscheide-

lijk (4)
23. De hoeveelheid radioactiviteit waardoor je 

zakt (14)
27. Kleding van een softwareprogrammeur (3)
28. Transseksuele kameraad (12)
29. Met die ziekte heb je pech, behalve als je het op je achterwerk 

hebt (3)

Verticaal
1. Zo’n klap hoort een beetje bij 7 vert (3)
2. Vanaf de geboorte niet weekhartig (11)
3. Die brengt me in verlegenheid (4)
4. Pinnig meisje (3)
5. Grondsoort die ook wel de oorzaak is van 13 hor (6)
7. Een mening hebben over aambeeld en stijgbeugel (8)
8. Zo’n kwast is bot (5)
9. Onbetrouwbare kussen-levering (12)
11. Geloof maar dat iemand die zo kijkt de waarheid spreekt (9)
12. Zeer pittig onderdeel van de training van padvinders (10)
15. Zieke vermaledeide socialist! (4+4)
18. Voor het kauwen zou ik hier niet voor kiezen (7)
19. Kapsel voor surfers? (9)
21. Aanlokkelijke speelkaart (3)
24. Zelfde onderwerp (4)
25. Talent om anderen plezier te doen (4)
26. Als je die hoog gooit maak je een goede kans (4)

Onder de inzenders van goede oplossingen wordt het boekje ‘Schil-
deren en wonen op Scheveningen in de Belle Époque’ verloot, aan-
geboden door het Muzee i.v.m. de gelijknamige tentoonstelling. 
Bedankt daarvoor! 
Oplossingen uiterlijk 1 oktober sturen naar: Leuvensestraat 81, 
2587 GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl. 

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 28 uit Gazet nr. 190:
Horizontaal:
2.Luchtband; 7.Kg; 8.Struikrover; 9.Bintjes; 11.Sloffen; 12.Kaaskop-
pen; 15.Bars; 16.Feil; 18.Ca; 19.Immer; 21.Blokhut; 22.Lammeren.
Verticaal:
1.Snik; 2.Laken; 3.Hittegolf; 4.Beuk; 5.TGV; 6.Toren; 7.Kofferbak; 
9.Bikini; 10.Tas; 11.Speelbank; 13.Alsmaar; 14.Dreun; 17.Expres; 
18.Coma; 20.Ramp.

De winnares van de poster was mevrouw An van den Berg, 
Kortrijksestraat 45. Gefeliciteerd!
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NIEUWE EIGENAAR YON

In een eerdere uitgave van de Gazet is de lunchroom ‘Yon’ aan de 
Badhuisweg 191 al eens belicht. Een klein sfeervol etablissement, met 
zonnig terras, waar u in alle rust een kopje koffie kunt drinken of een 
broodje kunt eten. 
De toenmalige eigenaar van Yon, John Verkijk, is helaas in april jl. over-
leden. Zijn neef Jur Kempenaar heeft de lunchroom overgenomen en 
doet dit op uitstekende wijze, geheel in stijl van zijn oom. 
Op vrijdagavond kunt u bij Yon terecht voor een Indonesisch buffet. En 
op zondag biedt Yon u de gelegenheid te genieten van een uitgebreid 
en uitstekend verzorgd lunchbuffet. Met zelfgemaakte appeltaarten, 
een heuse chocoladefontein, exclusieve amuses en een goed glas wijn. 
Parkeren voor de deur is gratis! De moeite van een bezoek waard! 

CURSUSSEN 

ENGELS, HONGAARS, NEDERLANDS EN SPAANS
(cursus Nederlands: voor Engels-, Hongaars- en Spaanssprekenden) 
Start augustus/september 2008. Vrijdagochtend, -middag of -avond. 
Groepscursussen (eventueel privéles). Informatie bij secretariaat wijk-
winkel, telefoon 354 10 81 of via e-mail bestuur@bns.myweb.nl 
Ook rechtstreeks bij de docente Conny van Sluijs, tel. 06-18 77 75 45 
of via e- mail taalbureaugibraltar@zonnet.nl 

FRANSE CONVERSATIE VOOR LICHT GEVORDERDEN
Start 29 september 2008. Maandagmiddag 13.30 - 14.30 uur (10 les-
sen). Aanmelden bij secretariaat wijkwinkel, telefoon 354 10 81 of via 
e-mail bestuur@bns.myweb.nl
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AVOND- EN WEEKENDDIENSTEN
APOTHEKEN tel. 345 10 00
DOKTERSNACHTDIENST tel. 346 96 69
TANDARTSENDIENST (spoedgevallen avond- en weekend) tel. 311 03 05

APOTHEKEN 
Duinapotheek, mevr. T. Vlietstra, Stevinstraat 203, tel. 355 18 66
Seinpostapotheek, dhr. L.S. Hu, Gevers Deynootweg 57 E, tel. 358 55 34

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

TANDARTSEN
G.B.v.d.Berkhof, Luiksestraat 24, tel. 355 17 67
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
Mevr. H.E.A.Kamminga-Bredero, Nieuwe Parklaan 7, tel. 355 56 31
Praktijk Gentsestraat 30: tandarts - R.M. Fledderus, tel. 358 77 21; ortho-
dontie - R. Maijer (orthodontist), B.E. Becking, tel. 322 38 67
J.H.B. Verbeek, Stevinstraat 191, tel. 355 64 55

BURENHULP Belgisch Park en omgeving
Ans Postma, tel: 354 12 59

BURENHULP Duttendel en Wittebrug
Nynke Boots, tel: 352 08 50, Els Wouterlood, tel: 350 67 51

CENTRAAL MELDPUNT TIJDELIJKE VERZORGING 
Oldeslo, tel. 352 10 41

DIENSTENWINKEL  St. Van de Kolk, Elandstraat 154, tel. 360 14 65  
www.dienstenwinkel.nl, Werkzaamheden in en om het huis. 

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

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

OUDERENADVISEURS SCHEVENINGEN 
Informatie en advies voor 55+ over wonen, zorg en welzijn, 
tel. 350 06 94, op werkdagen van 9.00 - 16.00 uur
Welzijn Scheveningen, Keizerstraat 71c, tel. 416 20 20 
www.welzijnscheveningen.nl

VERTROUWENSLIJN tel. 360 14 65

WIJKBUS SCHEVENINGEN  tel. 338 54 95

DIERENARTSEN 
Dierenkliniek Stevinstraat, I.M. de Maesschalck, Namensestraat 13 (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, Kuststrook
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
Rob Visser  Groen

SECRETARIAAT
Wijkwinkel Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen, tel. 354 10 81
E-mail: bestuur@bns.myweb.nl , Website: bns.myweb.nl
Giro Bewonersvereniging (BNS) 6257688, Giro Wijkvereniging 544261 

WIJKWINKEL: geopend maandag, donderdag, vrijdag 10.00 - 14.00 u; 
dinsdag 9.00 - 14.00 u; woensdag 10.00 - 12.00 u. Tel. 354 10 81

VERHUUR: Wijkwinkel per uur of dagdeel te huur voor vergaderingen, 
  familiefeestjes e.d. Prijs op aanvraag.

ACTIVITEITEN IN DE WIJKWINKEL
Dinsdag   9.15 -  9.45 trombosedienst
  10.00 - 12.00 inloop koffie-ochtend
Woensdag 20.00 - 22.00 BINGO, 2e en 4e week van de maand
Donderdag 14.00 - 16.00 SOOS voor ouderen
   (klaverjassen, bingo, rummikub, praatje)
Cursussen:   Vrijdag - Engels, Hongaars, Nederlands, 
   Spaans

WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUG
Robbert van den Helm Voorzitter, Ruimtelijke Ordening, Verkeer  
Erik Werner  Secretaris, Bad Gazet  
Æde 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

WIJKAGENTEN BUREAU NIEUWE PARKLAAN
Telefoonnummer: 070-424 50 11

Verzorgingsgebied Boulevard
 Wijkagent Sascha Turk

Verzorgingsgebied Harstenhoekkwartier / Belgisch Park / Duttendel
 Wijkagent Cees Varkevisser

Verzorgingsgebied Renbaankwartier / Westbroekpark / Wittebrug
 Wijkagent Edwine Smit

STADSDEELKANTOOR, 
Scheveningseweg 303, 2584 AA, tel. 353 56 00

KLACHTENLIJN GEMEENTE  tel. 353 30 00
KLACHTENLIJN GELUIDSOVERLAST  tel. 353 67 77

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
Estelle Strijers (06-15268926) '95 306 18 65 e.
Patricia Bitter ‘93 354 42 33 x. e.
Loek Crefcoeur '93 355 79 57 e. d.
Emma Herschberg '93 06-14417772 e! d.
Micky Schepers '93 06-18381096 e. !
Roderik Oosterholt '92 355 47 23 x.
Ellen Plugge ‘92 355 13 40 e.
Stephanie Vulcano(06-50884260) '92 351 27 09 e.
Jan Folkers '91 06-28775945 e. f
Niels Verschuren ‘91 350 91 94 e. f.
Hans Crefcoeur '90 355 79 57 e. d.
Eveline van Haaften '90 06-44057446 e.
Marieke Nieuwstraten  ‘90  351 47 72 e.
Grace Patry ‘90 354 00 22 e. f. s
Shirani Spaans '90 06-24 41 66 51 e.
Batja Springer ‘90 358 65 58 x.
Nikki van Zunderd  ‘90  06-42168519 e. d. 
Renske van Beek (06-20014922) ‘89 365 23 39 e.
Lucie Cotte ‘89 350 79 82 e. f.
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.
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 beta-
ling 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 ont-
vangst van betaling geplaatst. Plaatsing van Gazetjes geschiedt onder de ‘Voor-
waarden Gazetjes Scheveningen-Bad Gazet’, gedeponeerd bij het secretariaat 
van de Bewonersvereniging 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

BOEKEN GEVRAAGD: Antiquariaat ”Bij Nader Inzien” vraagt boeken 
te koop. Adres: Heemraadstraat 219, tel. 345 22 07 / 350 04 30. Ope-
ningstijden: donderdag 12.00-17.30 uur, vrijdag 12.00-17.30 uur en 
zaterdag 11.00-17.00 uur.

CHIROPRACTOREN
Erik Stegeman DC, Kai Verena Stoffers DC, Margreet Leemhuis DC. 
Zwolsestraat 197, tel. 350 26 38, www.chiropractie-stegeman.nl

Boek resultaat met een HERBALIFE COACH - Wilt u uw energie verho-
gen, betere sportprestaties, uw gewicht beheersen, een mooiere huid, 
of zoekt u een zakelijke mogelijkheid? Uw onafhankelijke Herbalife dis-
tributeur, kan erbij helpen. info@jegezondheid.nl of 070 - 350 99 04.

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 

HUISWERKCLUB DUTTENDEL: WISKUNDELESSEN door gerouti-
neerde eerstegraadsdocente. En voor alle noodzakelijke huiswerkbege-
leiding. 070 3826094

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

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

SPEELTUIN KAATJE MOSSEL – 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 tot 23 jaar. Kom ook eens kijken! 
Inlichtingen: 355 41 64 of (355 63 42 op zaterdag)

WERELDMODEWINKEL SARI SCHEVENINGEN, Stevinstraat 125 –  
De nieuwe collectie komt eraan. Presentatie najaarscollectie: zaterdag 
13 september tijdens Belgisch Park festival op catwalk Gentsestraat/
Bosschestraat en vrijdag 26 september, 20.00 uur, in de winkel. 
Internet: www.sari-wereldmodewinkels.nl.

WERELDWINKEL SCHEVENINGEN, Stevinstraat 149 – Voor: originele 
cadeaus, een goede fles wijn, leuk speelgoed en prachtige sieraden. 
Maar ook voor: geurige wierook, heerlijke koffie, thee en chocolade. 
Kortom voor al uw wensen!” 

ZEESPIEGEL. Praktijk voor Kinesiologie en Hotstone Massage
Kinesiologie; een natuurlijke oplossing voor vele klachten. 
Hotstone massage; een weldadige manier om zowel lichaam als geest 
volledig te ontspannen. Haal meer uit het leven! 
Meer info: www.zeespiegel.nl , Brugsestraat 43 , 070-3062963   




