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REDACTIONEEL 

Het is nu officieel. We leven in een tijd van recessie en van crisis.
Men klaagt, men lijdt, men protesteert. 
Ook in uw Gazet ontbreekt het dit keer niet aan een kritische 
noot en uitingen van protest.

Protest over de Gemeentelijke voornemens het Zwarte Pad met hoogbouw te ver-
knallen. 
Het plan om een nieuw Internationaal Gerechtshof te bouwen van 12 verdiepingen 
aan de van Alkemadelaan. 
De wellicht op handen zijnde sloop van diverse gebouwen in Scheveningen als voor-
bode van de uitvoering van het plan Jerde.
De eventuele verhuizing van ons lief, leuk Madurodam. 
De metamorfose van de Lourdeskerk in een Oosters meditatief centrum.
De verminking van een pand aan de Badhuisweg en konijnen die de macht overne-
men in Scheveningen.

Deze bovenstaande onderwerpen komen allen aan bod in deze editie van de Gazet.

‘Regeren is vooruit zien’; ‘vernieuwen is gezond’; ‘stilstand is achteruitgang’ en ‘in-
novatie werkt stimulerend!’
Er zijn echter momenten dat ik ernstige twijfels heb over bovenstaande ‘waarheden’.  
Met name als ik de plannen inzie die men voor ons Scheveningen in petto heeft. 

Gelukkig is er ook nog genoeg moois in de wijk waar we voorlopig nog van kunnen 
genieten: een boswandeling, het strand tijdens een storm, oude statige panden, een 
fietstocht door de duinen en niet te vergeten de Scheveningen Bad Gazet, die met 
een vrolijke plof op uw deurmat valt!

Veel leesplezier! 

Marit Berssenbrugge

GazetScheveningen-Bad

Voorpagina foto: De Lourdeskapel door J. Schepers.



We bereiden ons voor op minder goede 
tijden; de kredietcrisis is het gesprek van de 
dag, bijna dagelijks bereiken ons 
berichten over wéér een ontslaggolf en op 
Scheveningen worden de gemoederen danig 
bezig gehouden door de vergaande plannen 
voor de Scheveningse kust! 

Ellende alom, je zou er moedeloos van wor-
den … maar dat doen we dus even niet! 
Juist in deze tijd is er grote behoefte aan 
ontspanning en afleiding en daar gaan wij, 
met elkaar, voor zorgen! Vanuit de wijkver-
eniging is een evenementencommissie op-
gericht die allerlei activiteiten gaat organise-
ren, voor jong en oud. Een mooi voorbeeld 
hiervan zijn de huiskamerconcerten die, na 
een succesvolle eerste editie in 2008 - en op 
veler verzoek - dit jaar een vervolg zullen 
krijgen. Maar ook een straatfestival, open 
dagen, exposities en activiteiten met Sin-
terklaas en Kerst staan op het programma. 
Bij de organisatie wordt, waar mogelijk en 
nodig, nauw samengewerkt met de winke-
liersvereniging. 
 
GEEN ZIN? GEEN TIJD? … 
DAT KOMT GOED UIT!
Niemand lijkt tegenwoordig nog zin of tijd te 
hebben om permanent in de een of andere 
commissie plaats te nemen. En dat komt ons 
goed uit, want dat willen we namelijk ook 
niet! Wat willen wij dan wél? Wij zoeken 
(gezellige) mensen op wie wij tijdelijk een 
beroep kunnen doen, maar alleen dan wan-
neer dat nodig is. Het werkt als een soort 
uitzendbureau: u geeft zich op en wij bel-
len/mailen u als we hulp nodig hebben. U 
bepaalt op dat moment zelf of u zin en tijd 
heeft om mee te doen, maar u zit nergens 
aan vast. 

DUS …
Doe mee en geef u op! Enthousiasme is een 
vereiste. Ervaring is niet nodig, maar als u 
over specifieke kennis en/of kwaliteiten be-
schikt is dat natuurlijk wel mooi meegeno-
men. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met ondergetekende. Ook uw 
ideeën en/of suggesties voor activiteiten zijn 
van harte welkom. Crisistijd of niet, in 2009 
wordt het nóg gezelliger in onze wijk!

Ellen Struik
T. 06 – 18 68 71 09

E. ellen@bureauplesse.nl

Leden van het bestuur en van de commis-
sies van onze bewonersvereniging hebben 
in de maand februari een zware agenda 
afgewerkt. In het kader van de samenspraak 
met de gemeente over de herontwikkeling 
van Scheveningen-Bad hebben zij in enkele 
weken een tiental bijeenkomsten bijgewoond, 
waarop ideeën en commentaar konden 
worden geleverd op de invulling van de 
zogenaamde Nota van Uitgangspunten voor 
Scheveningen-kust. 

In het kader daarvan hebt u ongetwijfeld 
kennis kunnen nemen van de mogelijke 
sloop van het Palacecomplex (flats en win-
kels), één of meer Oranjeflats en van de Kur-
hausappartementen. Leden van het bestuur 
en van onze (en ook uw) commissie Verkeer 
en Ruimtelijke Ordening hebben zich met 
veel overgave energiek in de strijd geworpen 
met als uitgangspunt de woonbebouwing in 
Bad te kunnen handhaven en Torremolinos-
achtige decors in onze woongemeenschap 
te voorkomen. 

Om dat te bereiken zijn met hulp van direct 
betrokken bewoners fraaie alternatieven 
ontwikkeld. Ook is een degelijk commen-
taar opgesteld, waarin stevig weerwoord 
wordt geleverd op de Discussienota, die 
wethouder Marnix Norder met zijn project-
team voor Scheveningen-Bad heeft opge-
steld. Daarnaast zijn velen van u de afgelo-
pen maand in de gelegenheid geweest om 
tijdens bijeenkomsten op de Pier op eigen 
kracht mee te discussiëren. 

Bij dit omvangrijke en belangrijke werk 
staat ons vanzelfsprekend eerst en vooral 
het belang van de betrokken bewoners en 
ondernemers voor ogen. In de discussies 
met gemeentebestuurders en ambtenaren 
hebben wij ons dan ook hard gemaakt voor 
bescherming van uw woongenot en verzet 
tegen ongefundeerde en onnodige sloop 
van woongebouwen. 

Dit werk is nog niet af. Definitieve besluiten 
worden rond het begin van komende zomer 
door de gemeenteraad genomen. Voor veel 
van onze medebewoners is dat letterlijk en 
figuurlijk een periode van slopende onzeker-
heid. Over onze visie en ook de activiteiten 
van anderen zullen wij u zo accuraat mo-
gelijk op hoogte houden via onze website 
(www.bns.myweb.nl), de muurkrant in de 
wijkwinkel (en op uw pc) en via persbe-
richten naar AD/Haagsche Courant, Sche-

veningsche Courant en andere media. Ook 
in deze Bad-Gazet treft u over dit enorme 
ontwikkelingsproject informatie aan.
Voor directe informatie over de stand van za-
ken in de uitvoering van de bestaande plan-
nen met de Boulevard en Scheveningen-Bad 
kunt u terecht bij het Informatiecentrum op 
de Boulevard, vlak bij het restaurant Binky 
Beer in de voormalige Kaarsenmakerij. 

Martin Bevers
voorzitter

GEZELLIGHEID 
IN CRISISTIJD
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NIEUW LID REDACTIE: 
HARRY DE JONGH

Tijdens en na afronding van zijn doctoraal 
onderwijskunde aan de Universiteit van Lei-
den vervulde Harry verschillende functies in 
met name het hoger beroepsonderwijs. Begin 
tachtiger jaren raakte hij echter gefascineerd 
door de toenemende automatisering en infor-
matisering; dat was dan ook de reden dat hij 
vervolgens Bestuurlijke Informatiekunde aan 
de Universiteit van Amsterdam studeerde. 
Sedert geruime tijd combineert Harry de 
Jongh zijn expertise op het terrein van onder-
wijskunde en informatiekunde in zijn functie 
van docent informatiemanagement op de Ho-
gere Hotelschool aan de Brusselselaan. Door 
het internationale karakter van de school was 
en is Harry veelvuldig in het buitenland op in-
ternationale conferenties, voor het doen van 
onderzoek en presenteren van de resultaten 
en het begeleiden van stagiairs. 
Harry was gastdocent aan het Dublin Institute 
of Technology en The Manchester Metropo-
litan University. Iets langer dan een jaar is 
Harry vrijwilliger bij de Bewonersorganisatie 
Noordelijk Scheveningen waar hij lid is van de 
Commissie Verkeer en Ruimtelijk ordening. 
Harry is getrouwd en heeft een dochter. Hij 
heeft veel hobbies en te weinig tijd; is verslin-
gerd aan natuur en fotografie. 

ZWARE AGENDA
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GRATIS WEGWIJZER 
IN FAMILIEZAKEN

Na bijna 35 jaar in het notariaat werkzaam te 
zijn geweest, waarvan ruim 25 jaar als nota-
ris, heb ik op 1 juli 2007 mijn notariële praktijk 
beëindigd. Velen van u hebben de weg gevon-
den naar notariskantoor Setz, dat de afgelopen 
20 jaar in onze wijk was gevestigd. Dankzij de 
nimmer aflatende inzet en zorg van mijn echt-
genote, heb ik mijn kantoor kunnen runnen op 
mijn eigen wijze: een laagdrempelig 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 bestuur van 
Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen 
besloten tot het organiseren van een GRATIS 
SPREEKUUR VOOR MENSEN UIT DE WIJK 
met vragen of problemen op familierechtelijk 
gebied.

Elke derde woensdag van de maand ’s-middags 
- en eventueel op een avond - hou ik spreek-
uur in de wijkwinkel. Het spreekuur is bestemd 
voor mensen met vragen op het gebied van het 
familierecht, met name over erfeniskwesties, 
testamenten, huwelijkse voorwaarden en sa-
menlevingscontracten.
Ik zal vragen beantwoorden en advies geven 
over de te bewandelen weg naar een juiste op-
lossing. Door middel van dit spreekuur hoop ik 
een laagdrempelige wegwijzer in familierecht-
aangelegenheden te zijn voor wijkbewoners.

Het is een spreekuur waarvoor van tevoren een 
afspraak gemaakt moet worden.
Daarvoor kunt u mij bellen onder nummer 070 
–  306.30.10
Tijdens het spreekuur vinden in de wijkwinkel 
geen andere activiteiten plaats, zodat privacy is 
gewaarborgd. 

Mr J.A.J. Setz

ZORG EN WONEN IN 
OLDESLO OF AELBRECHT 
VAN BEIJEREN

Stichting Zorggroep Oldael is ontstaan  

uit de fusie tussen de zorginstellingen voor 

ouderen Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren.

In de lommerrijke omgeving van Duttendel en het 

Benoordenhout bieden wij u een appartement dat 

u kunt betrekken met een indicatie voor wonen en 

zorg. Tevens heeft de Stichting de beschikking over 

een aantal aanleunwoningen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met mevr. J. van der Hout, bewonersconsulente 

van Oldeslo  en Aelbrecht van Beijeren- 

telefoon 070 352 10 41.

U kunt ook onze brochure opvragen of 

onze website bezoeken: WWW.OLDAEL.NL

Maurits de Brauwweg 18   
2597 KE  Den Haag



‘Het gaat slecht met onze nationale badplaats. 
Het wordt steeds minder aantrekkelijk voor 
ondernemers om te investeren, omzetten lo-
pen terug, de badplaats heeft geen uitstraling, 
Scheveningen verloedert. 
Kortom, Scheveningen moet op de schop’, 
althans volgens wethouder Marnix Norder 
van wonen en bouwen. 

Het kan geen kwaad te memoreren wat 
de gemeentebestuurders voor ogen heb-
ben als ze zeggen dat Scheveningen op 
de schop moet. Een citaat uit de nota van 
uitgangspunten Masterplan Scheveningen 
Kust: ‘Scheveningen moet dé badplaats van 
Noordwest-Europa worden, een badplaats 
met internationale allure , die vier seizoenen 
per jaar aantrekkelijk is voor bewoners en 
bezoekers, met Bad en Haven als zwaarte-
punten’. 
Dus: aanzienlijke uitbreiding van woning-
bouw vooral in de hoogte, het stimuleren 
van omvangrijke evenementen en het aan-
leggen van een vierde haven voor grote 
cruiseschepen waarmee duizenden extra 
toeristen aangetrokken moeten worden. De 
effecten van deze grootschalige projecten 
zullen niet beperkt blijven tot Haven of Bad, 
maar zullen elkaar wederzijds in negatieve 
zin beïnvloeden. Maar laten we ons maar 
beperken tot Scheveningen-Bad. Wat staat 
ons hier te wachten en kunnen we daar zelf 
nog wel invloed op hebben? Welnu, in beide 
gevallen ziet het er somber uit. 

Plan Jerde 
Het is bekend dat wethouder Marnix Nor-
der niet schroomt zich te bedienen van  
overvaltechnieken. Zo werd in september 
2008 plotseling het plan Jerde van het ge-
lijknamige Amerikaans architectenbureau 
gelanceerd. Neemt u maar eens een kijkje 
op www.wereldstadaanzee.nl. 

Dit plan Jerde dient gestalte te geven aan de 
belangrijkste doelstelling van de gemeente 
voor Scheveningen-Bad: het aantrekken van 
meer bezoekers, spreiding van het bezoek 
over het hele jaar en verlenging van de ver-
blijfsduur. Dus het aantrekken van attracties 
die in alle seizoenen amusement bieden aan 
jong en oud, het realiseren van een aantrek-
kelijk winkelaanbod, het aanbieden van een 
aanlokkelijk cultureel programma met een 
ruim aanbod van musea en theaters en het 
geven van een grondige facelift aan toeristi-
sche trekpleisters zoals de pier. En, oh ja, en 

er moeten ook nog 260 woningen gebouwd 
worden (1050 in heel Scheveningen!), 600 
hotelkamers en voor al die bezoekers, hotel-
gasten en nieuwe bewoners is er ook nog 
parkeergelegenheid nodig! Bovendien moet 
de bezoeker van Scheveningen op afstand 
al de indruk te krijgen dat men de kust 
nadert; een nieuwe pier behoort vanaf de 
Zwolsestraat zichtbaar te zijn. Sloop is dan 
onvermijdellijk: in één van de sloopvarian-
ten (er zijn er vier in totaal) verdwijnen de 
noordelijke Kurhausflat, 
de Palace Promenade 
met flats, en de meest 
zuidelijke Oranjeflat. Wo-
ningbouw zal in hoge 
woontorens worden sa-
mengetrokken op onder 
meer de plaats waar nu 
(nog) de tramremise en 
het skotel van de hogere 
hotelschool staat. 

Alhoewel wethouder 
Norder voortdurend zegt 
dat er nog niets besloten 
is over eventuele sloop 
zijn er toch aanwijzingen 
die het tegendeel sug-
gereren. Op 14 februari 
2008  werd immers de 
Nota Uitgangspunten 
Scheveningen-Kust door 
de gemeenteraad aangenomen. In deze nota 
is het principe van pleinen, lijnen en sferen 
opgenomen voor met name Scheveningen-
Bad. Dit principe kan zonder sloop natuurlijk 
niet gerealiseerd worden. 

Samenspraak
Een volgende overval, waardoor vooral 
de Gezamelijke Scheveningse Bewoners-
organisaties zich in een hinderlaag gelokt 
voelden, betreft het zogenaamde samen-
spraakprogramma dat in december van 
het vorig jaar in een persbericht naar bui-
ten gebracht werd. Bewoners(organisaties) 
en ondernemers werde uitgenodigd mee 
te praten over de discussienota Masterplan 
Scheveningen-Kust waarin het plan Jerde 
toch weer centraal blijkt te staan. Men 
vroeg de belanghebbenden binnen zes we-
ken met standpunten en (tegen)voorstellen 
te komen, waarvoor (zoals de gezamelijke 
Scheveningse bewonersorganisaties in een 
brief op poten aan Marnix Norder laat we-
ten) ‘u zelf een klein jaar, een aanzienlijke 

staf en een buitenlands architectenbureau 
nodig had’. Wat betreft deze samenspraak 
ontkomt menigeen niet aan de indruk dat 
Norder cs probeert met een dik rookgordijn 
sloop en plan Jerde aan het gezicht te ont-
trekken. 

Op een samenspraakbijeenkomst van 18 
januari op de pier bijvoorbeeld was de re-
gie volledig in handen van de wethouder, 
omringd door projectleiders en ambtenaren 

alwaar hij krampachtig een sfeer van ‘met 
z’n allen de schouders eronder’ trachtte te 
creëren. Aan kleinere tafels werd de discus-
sie geleid door huurlingen van de wethou-
der en mocht men meepraten over vragen 
die door de gemeente bedacht waren. Die 
vragen stelden niet de uitgangspunten ter 
discussie maar hoe die uitgangspunten inge-
vuld moesten worden. Mij bekroop sterk het 
gevoel dat we ons als makke schapen naar 
de slachtbank lieten leiden. Maar misschien 
is de kredietcrisis voor Scheveningen wel een 
‘blessing in disguise’. Het zal wel niet zo ge-
makkelijk zijn om in deze tijd investeerders 
voor de ambitieuze plannen te vinden en 
wat dat betreft is het te hopen dat de crisis 
aanhoudt tot de komende gemeenteraads-
verkiezingen. Om Johan Cruijff maar eens te 
citeren: ‘elk nadeel heb z’n voordeel’, en wat 
Norder betreft: ‘we gaan het pas zien als we 
het doorhebben’.

Harry de Jongh
Commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening 

BNS

SCHEVENINGEN-BAD, OVERGELEVERD AAN DE GEMEENTEBESTUURDERS ?
OFWEL, ALS MAKKE SCHAPEN NAAR DE SLACHTBANK ?
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Uitleg door de wethouder Marnix Norder 



In zijn werkkamer op het complex van het 
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland in Meijendel 
wijst Hans Lucas grijnzend naar een archief-
kast waarop een spandoek prijkt met de tekst: 
‘Hoezoo natuurherstel? Natuurvernietiging! 
Zinloze verspilling gemeenschapsgeld, mooi 
recreatiegebied wordt opgeofferd voor een 
ideetje van natuurambtenaren (speeltuintje 
voor een bioloog?)’. Een treffende illustratie 
van de vaak eenzijdige en ongenuanceerde 
protesten aan het adres van dit bedrijf. Niet 
zelden wordt de indruk gewekt dat de natuur-
beheerders van Meijendel maar wat doen. 
Tijd om de medaille eens om te draaien. 

Aan het woord is Hans Lucas, beleidsadvi-
seur, bioloog en onderzoeker bij het duin-
waterbedrijf.

De feiten
Lucas zet eerst maar eens wat wat feiten op 
een rijtje. In het verleden kwam het drink-
water uit sloten, rivieren, putten en andere 
bronnen, vaak van zeer slechte kwaliteit. 
Ook in Den Haag dronk men vervuild wa-
ter, onder andere uit de Hofvijver, met re-
gelmatige cholera– en tyfusepidemieën als 
gevolg. 
In 1874 start de Duinwaterleiding van  
’s-Gravenhage met waterwinning in de dui-
nen bij Scheveningen en vindt spoedig na-
volging door Delft (bij Monster) en Leiden 
(bij katwijk). De duinen herbergden enorme 
zoetwaterreservoirs, maar door de bevol-
kingsaanwas aan het begin van de twintig-
ste eeuw werd meer water aan het duin ont-
trokken dan er neerslag viel. Om toch aan de 
vraag te kunnen blijven voldoen, werd vanaf 
1940 rivierwater naar het duin gebracht. 
Sinds 1996 worden de duinen van Solleveld, 
Meijendel en Berkheide geïnfiltreerd met ri-
vierwater uit de Afgedamde Maas bij Brakel. 
Via een 110 km lange pijpleiding vindt dit 
water zijn weg naar de zogenaamde infiltra-
tieplassen in de duinen. 

Waterproducent en natuurbeheerder
Behalve als waterproducent treedt het duin-
waterbedrijf ook op als natuurbeheerder. Dit 
beheer concentreert zich op de belangrijkste 
functies van het duin: kustverdediging, na-
tuur, recreatie, waterwinning, landschap en 
archeologie. Het laat zich denken dat deze 
veelheid aan functies nogal wat groeperin-
gen in het leven roept die hun belang met 
verve behartigen. Op dit punt aangekomen 
zie ik Hans Lucas zijn blik heel even naar het 
plafond richten. De vlinderstichting, de libel-

lenvereniging, de vogelwerkgroep, vereni-
gingen voor het behoud van de duinhage-
dis, Stichting Duinbehoud en dan heb ik het 
nog niet eens over de 28 à 30 verschillende 
zoogdiersoorten met uiteraard de bijbeho-
rende clubs. De ruiters, de motorcrossers, 
de mountainbikers, de wandelaars. Allemaal 
hebben ze iets met Meijendel en allemaal 
hebben ze er een mening over. En die steken 
ze niet onder stoelen of banken. 
Het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland ziet zich 
dan ook gesteld voor de taak om in de uit-
voering van het beheer de eerder genoemde 
functies zodanig op elkaar af te stemmen 
dat zoveel mogelijk alle belangen worden 
behartigd zonder daarmee afbreuk te doen 
aan de kwaliteit van het gebied. Afgezien 
nog van lokale en provenciale regelgeving 
speelt ook de landelijke overheid, en in toe-
nemende mate de Europese, een rol op het 
terrein van milieubeheer. Echter, één van de 
belangrijkste doelstellingen is het bevorde-
ren van de dynamiek van het duin. 

Ecosystemen
Na de Noordzee vormen de duinen het 
grootste ecosysteem van Nederland, zich uit-
strekkend van Zwin in Zeeland tot aan Rot-
tumeroog. Van de kust naar het binnenland 
is er een opeenvolging van karakteristieke 
biotopen: strand, zeereep, openduinval-
leien, struweelduinen en binnenduinrand-
bossen. Verder zien we meren en plassen, 
moerassen, droge en natte duingraslanden 
en heiden. Als gevolg van deze variatie in 
bodem en biotopen hebben de duinen een 
grote rijkdom aan planten- en diersoorten; 
‘absoluut de moeite waard om in stand te 
houden’, aldus Lucas. Maar de diversiteit 

van dit ecosysteem wordt bedreigd door 
de zogenaamde vergrassing en verstrui-
king. Het duinwaterbedrijf initieert allerlei 
onderzoeksprojecten die tot doel hebben 
deze vergrassing en verstruiking tegen te 
houden. Vaak wordt onderzoek uitbesteed 
aan universiteiten als Wageningen en Am-
sterdam. Bovendien weet Hans Lucas zich 
gesteund door zo’n 170 vrijwilligers die on-
derzoek doen naar hele specifieke aspecten: 
de vleermuis, de vlinder, de zandloopkever, 
de libel, elke zich in het duin ophoudende 
vogelsoort, het damhert, de vos, noem maar 
op. En dan heb ik het nog niet eens over 
de flora. Lucas ziet erop toe dat dit onder-
zoek volgens gestandaardiseerde methoden 
plaatsvindt om consistentie en kwaliteit van 
de onderzoeksresultaten te waarborgen. Te-
vens wordt de vergrassing en verstruiking 
om de vijf jaar met luchtfoto’s in kaart ge-
bracht. 

Visie en beleid
De uitkomsten van al deze onderzoekin-
gen en analyses gebruikt het bedrijf voor 
het ontwikkelen van visie en beleid. Zowel 
visie en beleid worden getoetst aan een 
ingewikkeld systeem van milieuwetten, in-
spraakprocedures en overige regelgeving op 
alle niveaus: lokaal, provinciaal, landelijk en 
Europees . ‘Denk maar niet dat er ook maar 
één schop de grond ingaat voordat een hele 
reeks vergunningen is aangevraagd’, aldus 
Lucas en hij illustreert dit met een voorbeeld: 
één van de beleidsmaatregelen om de dyna-
miek van het duin te vergroten is het rege-
nereren van infiltratieplasjes (het teruggeven 
aan de natuur) om zodoende het herstel van 
de natte duinvalleien te bevorderen. 
Zeker een stuk of vijftien vergunningen pas-
seren de revue: voor het kappen van bo-
men, voor het verzetten van grond, voor het 
transporteren van grond, voor het bescher-
men van het achterland, een vergunning in 
het kader van de Flora en Faunawet, een 
aanlegvergunning en ga zo maar door. 

Knelpunten
Naar de toekomst kijkend signaleert Lucas 
twee belangrijke knelpunten. Het gaat hier 
om de ambitieuze plannen van, jawel daar is 
ie weer, wethouder Norder om hoogbouw 
te realiseren op (o.a.) de parkeerlus nabij het 
Zwarte Pad. Ook de bouw van het internati-
onaal gerechtshof, wat twaalf verdiepingen 

GEDREVEN NATUURBEHEERDERS

8

Hans Lucas

vervolg op pagina 9



9

DE ´FACE LIFT´ VAN CAROLINE

Geloof het of niet, maar deze foto’s tonen hetzelfde pand aan de Bad-
huisweg 72. 
Villa Caroline viert dit jaar haar honderdste verjaardag. Zij werd in 1909 
gebouwd voor het gezin van C.H. Breunung, directeur van het Rotter-
damse transport- en cargadoorsbedrijf Voigt & Co. Hij was niet de enige 
Rotterdammer die in die tijd besloot als forens in het Belgisch Park te gaan 
wonen: via het Hofpleinlijntje reed je in 36 minuten comfortabel naar je 
werk in Rotterdam. Ook mevrouw Breuning was hier tevreden; de nabije 
zee verlichtte haar reuma. 
Bij de bouw van de villa werd niet op een dubbeltje gekeken. Er kwamen 
monumentale zandstenen balkons met zuilen, het dak werd getooid met 
smeedijzeren versieringen en een windwijzer met het jaartal 1909. Ook 
aan ruimte geen gebrek. Het gezin omvatte uiteindelijk zeven kinderen, 
maar de18 kamers boden toch ruim onderdak aan Duitse dienstmeisjes. 
Die meisjes moesten eerst wel wennen aan dat rare onweer boven zee, 
elke avond; je zag wel het flitsen, maar je hoorde nooit de donder. Wisten 
zij veel van vuurtorens! Wie dit mij vertelde? Guido Mundt, in 1925 aan 
de Gentsestraat 127 geboren als het jongste kind van een van de meisjes 
Breuning. Tragisch genoeg overleed zijn moeder toen hij net één jaar oud 
was. Guido werd toen in villa Caroline onder de hoede genomen van zijn 

grootmoeder (op het rechter balkon) en twee ongetrouwde tantes. Later, 
als getrouwd man, kwam hij terug in zijn ouderlijk huis aan de Gentse-
straat. Door zijn interesse, en door zijn gevoel voor geuren en kleuren, 
werd hij een soort wandelend geheugen van de buurt. In het aanstaande 
boek ‘125 Jaar Belgisch Park’ maken wij daarom dankbaar gebruik van 
zijn herinneringen.

Met Caroline is het niet goed afgelopen. De villa werd in latere jaren mis-
schien wel wat te groot voor een gemiddeld gezin. Ook de leegstand 
tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft haar waarschijnlijk geen goed ge-
daan. Maar de manier waarop zij omstreeks 1960 toegetakeld werd, zou 
je je ergste vijand niet toewensen: de mooie balkons gingen tegen de 
grond, de villa werd onthoofd. Voor de nieuwe gebruiker van het pand, 
het ‘Centrale Bureau voor het Katholiek Ziekenhuiswezen’, was deze ‘face 
lift’ misschien een teken van moderniteit. En parkeerplekken zijn voor een 
kantoor wellicht efficiënter dan sierhekken en een tuin met monumentale 
plantenbakken. Maar jammer is het wel. En terugdraaien kan niet meer. 
Wat we wel kunnen doen? Waakzaam zijn. Want langs de Badhuisweg 
staan nog wat potentiële klantjes voor begerige ‘plastische chirurgen’. Laat 
deze vroeger zo illustere promenade niet in een nachtmerrie eindigen.

Jan van Pesch

OUD en NIEUW  (9)

hoog gaat worden, baart zorgen. Hoog-
bouw in de onmiddellijke nabijheid doet 
afbreuk aan de natuurbeleving. Een tweede 
zorg is het oprukken van de stedelijke agglo-
meratie. Reeën, (dam)herten, bunzings en 
kleinere zoogdieren worden hierdoor steeds 
meer in hun mogelijkheden beperkt om 
langs de Nederlandse kust te trekken. De 
woningbouw op het voormalige vliegveld 

Valkenburg is daarvan een goed voorbeeld. 
Als ik vraag wat hij nu het meest fascine-
rende stukje van Meijendel vindt slaat de 
passie toe. Met een zekere gloed in zijn 
ogen verhaalt Lucas over de kikkervallei. 
Het is open duin, het is dynamisch, de wind 
heeft hier nog vat op het landschap, je ziet 
er verschillende amphibieën, er groeien or-
chideën .....

Zo alles bij elkaar genomen lijkt het natuur-
beheer over Meijendel wel iets meer te zijn 
dan ‘een speeltuintje voor een bioloog’.

Harry de Jongh

vervolg "GEDREVEN NATUURBEHEERDERS"



U heeft er regelmatig over kunnen lezen, en 
aan borreltafels worden ze regelmatig be-
sproken: al die gemeentelijke plannen voor 
sloop en nieuwbouw langs de kust. Dat gaat 
zo al jaren. Vrijwel altijd betreft het ‘nota zus’ 
of ‘plan zo’. Maar wat die met elkaar te ma-
ken hebben is vaak niet duidelijk en in welk 
stadium ze zijn evenmin: moet er nog jaren 
overlegd worden of gaat de boel binnenkort 
op de schop? 
We zijn ons licht gaan opsteken bij Rob 
den Heijer (Wijkvereniging Noordelijk 
Scheveningen) en Robbert van den Helm 
(Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug).

De grote lijn
In principe bestaat de procedure uit drie stap-
pen: 1) een ‘Structuurvisie Den Haag 2020’ 
waarin de gemeente haar ambities heeft 
beschreven; 2) een ‘Nota van Uitgangspun-
ten’ waarin de structuurvisie verder wordt 
uitgewerkt, en die als basis dient voor over-
leg met bewoners en belanghebbenden;  
3) de huidige Discussienota, waarin de plan-
nen voor Haven, Dorp en Bad nader worden 
uitgewerkt. Het geheel van die plannen heet 
in de wandelgangen een ‘Masterplan’; alle 
plannen komen daarin samen. Deze proce-
dure geldt voor veel wijken in Den Haag. Wij 
zullen ze apart belichten voor zover ze van 
belang zijn voor Noordelijk Scheveningen..

‘Structuurvisie Den Haag 2020, 
Wereldstad aan Zee’
Deze visie werd in 2005 vastgesteld. Bij 
de behandeling ervan in de gemeenteraad 
heeft de Bewonersvereniging Noordelijk 
Scheveningen er nadrukkelijk op aange-
drongen al in een vroeg stadium betrokken 
te worden bij de invulling van de plannen. 
In het verleden (bij de vorige totale her-
bouw van de kust omstreeks 1978) zijn de 
bewoners immers regelmatig ‘voor het blok 
gezet’ omdat aan projectontwikkelaars on-
omkeerbare toezeggingen waren gedaan. 
De bewoners wensten geen herhaling van 
deze situatie. Daarnaast werd de Raad er 
aan herinnerd dat de groei van de woning-
voorraad in Scheveningen in de voorgaande 
tien jaar (26,2%) veel sterker was dan die 
van Den Haag (6,9%) en dat ook de bevol-
kingsdichtheid er al veel hoger was (84 vs 
65 inwoners per hectare). Tenslotte werden 
de problemen met grondwater en verkeer 
genoemd die het directe gevolg waren van 
de hoogbouw en sterke uitbreiding. 

Ondanks deze bezwaren werd de ambitie 
‘Wereldstad aan Zee’ gehandhaafd; het 
werd de voornaamste bron van wantrou-
wen en protest van bewoners en bewoners-
verenigingen. 
Voor Scheveningen 
werd in de structuur-
visie o.m. de ambitie 
vastgelegd om de 
kuststrook aantrek-
kelijker te maken 
voor toeristen, vooral 
door hen te verleiden 
hier langer te verblij-
ven en meer te spen-
deren. Er werden 
getallen genoemd 
(xx1000 m2) voor 
ruimte die beschik-
baar zou moeten ko-
men voor zaken als 
hotels en kantoren, maar ook voor minder 
duidelijke doelen als ‘wellness’ en ‘leisure’. 
Of al deze ambities wel binnen dit gebied 
zouden passen, of wat er gesloopt zou 
moeten worden om de nodige ruimte vrij te 
maken, was de bewonersverenigingen niet 
duidelijk. Dat ook de politiek hier twijfels 
over had, bleek wel uit een amendement 
dat aangenomen werd tijdens de vaststel-
ling van de Structuurvisie: “Bij Kijkduin en 
Scheveningen wordt terughoudendheid be-
tracht. Grootstedelijke ontwikkeling is daar 
niet aan de orde. Bij ontwikkelingen aan 
de kust, Scheveningen en Kijkduin, zijn de 
aantallen woningen die in de structuurvisie 
zijn genoemd niet leidend.” Ook in het co-
alitieakkoord van 2006 werd een beperking 
van het aantal te bouwen woningen afge-
sproken. 

‘Nota van Uitgangspunten Scheveningen’
Deze nota werd op 14 februari 2008 door 
de gemeenteraad vastgesteld. De ambities 
werden hierin meer specifiek beschreven. De 
plannen voor vier deelgebieden - Verkeer & 

Ruimte, Havenkwartier Noord, Dorp en Bad 
-  werden in ‘voorstudies’ verder uitgewerkt. 
De drie eerstgenoemde delen werden uitge-
werkt door de Dienst Stedelijke Ontwikke-
ling. Voor Scheveningen Bad werd een an-
dere weg gekozen omdat het duidelijk was 
dat de invulling van de plannen in dit gebied 
gecompliceerder zou zijn. Het Amerikaanse 
bureau The Jerde Partnership kreeg daarom 
opdracht een voorstel te doen. Hoewel de 
gemeente voortdurend benadrukt dat dit 
voorstel geen officiële status heeft, is vooral 
dit ontwerp een bron van zorg voor de 
bewoners(verenigingen) omdat het promi-
nent getoond wordt op de gemeentelijke 
website en in het informatiecentrum. 
Het plan zou resulteren in rigoureuze sloop 
/ herbouw rondom het Kurhaus, bij de hui-

dige tramremise en langs de Zwolsestraat.  
Voor de duidelijkheid is het goed om op te 
merken dat de plannen voor nieuwbouw 
ten Zuiden van de haven (op het voormalige 
Norfolkterrein, en al in de Structuurvisie ge-
noemd) versneld zijn doorgezet in verband 
met het vertrek van het containerbedrijf. 

De bovengenoemde vier voorstudies zijn in 
de afgelopen twee maanden openbaar be-
sproken tijdens drie ‘gebiedsbijeenkomsten’, 
negen ‘themabijeenkomsten’en een ‘onder-
nemersbijeenkomst’. De resultaten daarvan 
zullen de komende tijd bekend worden.

‘Masterplan Scheveningen’
Het gebruik van de naam ‘Masterplan’ kan 
makkelijk misverstand oproepen. Een leek 
kan de indruk krijgen dat alle plannen pas 
ten uitvoer zullen komen nadat ze uitge-

STRUCTUURVISIES, NOTA’S, MASTERPLANNEN
ZIET U DOOR DE BOMEN HET BOS NOG?
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Eén van de ‘grandioze’ voorstellen 

uit het plan Jerde.
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De oplossing die wordt gepropageerd ligt 
vooral op het terrein van sloop en nieuw-
bouw. Details van de plannen zijn te vin-
den in een blauwe brochure die in 20.000 
exemplaren is verspreid. Deze meldt opge-
wekt dat er plaats moet komen voor hotels, 
theaters, een hoogwaardig winkelcentrum 
en nieuwe pleinen die zicht op zee geven.

Ja, zouden wij in China leven dan zou het 
wellicht mogelijk zijn om alle bebouwing 
te slopen (op het Kurhaus na) en dan de 
kuststrook opnieuw in te richten, met ont-
werpen door top-planologen en -architec-
ten en zonder op de kosten te letten. On-
geveer zoals is gedaan voor de Olympische 
Spelen in Beijing.

Evenwel: “tussen droom en daad, staan 
wetten in de weg en praktische bezwa-
ren”.

Wij Nederlanders worden weliswaar “de 
Chinezen van het noorden” genoemd 
maar totale sloop laten wij ons niet wel-
gevallen. Ook al zou het slechts gaan om 
enkele gebouwen links en rechts van het 
Kurhaus, met op de begane grond nering 
en daarboven 800 appartementen.

Als ik dit schrijf is het januari. Dat is de 
maand waarin veel mensen humeurig 
worden omdat het buiten koud, nat en 
donker is. En dan komen daar dit jaar nog 
onprettige vooruitzichten bij waar velen 
in ons stadsdeel mee te maken zullen krij-
gen.

Ik doel hier op het streven om van 
Scheveningen dé badplaats van Noord 
West Europa te maken. Bad (wij dus) 
doet het niet zo goed, want de 14 miljoen 
jaarlijkse bezoekers blijven korter en be-
steden minder dan voorheen. En dus moet 
Scheveningen aantrekkelijker worden ge-
maakt om een breder publiek te verleiden 
meer geld uit te geven.

Tot zover kunnen wij dit met instem-
ming volgen. Scheveningen Bad ontbeert 
charme en bezienswaardige architectuur. 
De Zwolsestraat is bekroond als de lelijkste 
straat en het Kurhausplein is uitgeroepen 
tot één van de minst geslaagde pleinen in 
het land. Erger is dat alle naoorlogse bouw 
aan onze kust van een diepe troosteloos-
heid getuigt. Behalve het Kurhaus en de 
zee is er niets moois terwijl de meeste win-
kels, eethuizen, bordelen en flipperkastpa-
leizen gekenmerkt worden door een droe-
vig makend gebrek aan allure.

MOEILIJKE TIJDEN

C O L U M N

Je hoeft geen deskundige te zijn om je zor-
gen te maken over de sociale offers van 
zo‘n duivels plan, nog helemaal afgezien 
van de jarenlange bouwput en de finan-
ciële consequenties voor alle stadgenoten 
die belasting betalen.

Natuurlijk zijn er andere oplossingen te 
bedenken om Scheveningen op te leuken. 
De vraag is of ons huidige stadsbestuur 
bereid is van koers te veranderen. Eens 
megalomaan, altijd megalomaan, vrees 
ik. Ik zei het al in mijn aanhef: je zou er 
humeurig van worden.

Gelukkig is het, als u dit leest, al weer bijna 
lente. De zon schijnt en binnenkort komt 
eindelijk het bericht dat de oorspronkelijke 
bewoners van Scheveningen, de konijnen, 
de macht hebben overgenomen en het ge-
hele college van burgemeester en wethou-
ders plus de meeste raadsleden hebben op-
gesloten in een donker hol op een geheime 
plek in de Scheveningse Bosjes.

En alle konijnen dansen vrolijk en zingen 
het strijdlied van de Scheveningers: “Wij 
willen geen wereldstad, de hakken in het 
zand, houd stand”.

Dick Leijnse

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

breid zijn besproken en in dat Masterplan 
zijn opgenomen. Niets is minder waar. De 
versnelde uitvoer op het Norfolkterrein is al 
genoemd. Ook andere deelplannen kunnen 
op verschillende momenten afgerond wor-
den. Het Masterplan is meer een omschrij-
ving van het hele proces, min of meer ver-
gelijkbaar met een bestemmingsplan. Voor 
bewoners is het misschien eenvoudiger om 
over dit begrip heen te lezen en zich te con-
centreren op de deelplannen.

‘Plan De Solà Morales’
Ook dit plan, dat de afgelopen jaren nogal 
de aandacht heeft getrokken, is min of meer 
afgerond. Delen ervan zijn overgenomen 
in de ontwerpen voor versterking van de 
Zwakke Schakels in de kust. Het werk hier-
aan, voornamelijk langs de boulevard, gaat 
in de loop van dit jaar beginnen.

‘Internationale Zone’
Een onderdeel van de Structuurvisie is ook 
het versterken van Den Haag als zetel van in-
ternationale (vredes)instellingen. De meeste 
plannen hebben betrekking op gebieden 
buiten Noordelijk Scheveningen. Het enige 
onderdeel waarmee de lezers van de Gazet 
mogelijk meer direct te maken krijgen, is de 
bestemming van het terrein van Maduro-
dam. Mocht Madurodam op den duur wil-
len verhuizen (b.v. om te kunnen uitbreiden) 
dan dient het Masterplan opnieuw als een 
soort bestemmingsplan om de bouw van 
woningen of kantoren voor internationale 
instellingen mogelijk te maken.

Bewonersplannen
Tenslotte is het nuttig om te weten dat de 
bewoners van Scheveningen zich niet klak-
keloos neerleggen bij het éénrichtingsver-
keer in het genereren van plannen. De ge-
zamenlijke wijkverenigingen bestuderen de 

voorstellen kritisch; vooral het oplossen van 
toenemende verkeersproblemen als gevolg 
van alle initiatieven lijkt een ondergeschoven 
kindje te worden. Daarnaast is een grote 
groep bewoners van de kuststrook actief 
met het opstellen van eigen voorstellen voor 
het invullen van de gemeentelijke ambities. 
Veertien vertegenwoordigers van Vereni-
gingen van Eigenaren langs de kust (totaal 
zo’n 3000 bewoners!) zijn, onder leiding van 
Harry Bruintjes, met een architect in gesprek 
over het ontwerpen van alternatieven die 
beter aansluiten op de wensen van de be-
woners. Zij werken daarbij nauw samen met 
de wijkverenigingen. U zult er de komende 
tijd ongetwijfeld over horen.
Dit overzicht kan slechts beknopt zijn. Meer 
informatie kunt u vinden in het informatie-
centrum aan de boulevard (naast Sealife) of 
op de website www.wereldstadaanzee.nl. 

Jan van Pesch

vervolg "STRUCTUURVISIES"



U kunt het zich vast nog wel herinneren:  het 
oude postkantoor aan de Stevinstraat 185. Via 
een buitentrap kwam je in een hal met post-
bussen aan de rechterkant. Ging je links de 
deur door, dan stond je vrijwel direct in de rij. 
Een zestal loketten naast elkaar, met achterin 
een kantoorruimte en een enorme kluis. 
Links achterin een telefooncel. Altijd druk, 
altijd wachttijden….

In 1934 werd het gebouwd, en op 1 febru-
ari 1935 werd het in gebruik genomen als 
bijpostkantoor. Toen het postkantoor zijn 
deuren sloot en de postactiviteiten bij Bruna 
werden ondergebracht, heeft het pand  jaren 
onduidelijke vastgoedbedrijven geherbergd.  
Ik had sinds de sluiting van het postkantoor 
geen voet meer in het pand gezet en was 
enorm nieuwsgierig naar de huidige staat en 
inrichting.

Sinds kort is het gebouw in handen van 
horeca werving- en selectie- en uitzend-
bureau ‘Basics’. Basics zit sinds 1992 in 
Scheveningen. In 1994 betrokken zij een 
kantoor in de Stevinstraat recht tegenover 
café de Paljas en nu heeft Basics het oude 

postkantoor dan eindelijk weer tot 
leven gebracht.

Mirjam Steenbrink, mede eigenaar 
van Basics, ontvangt mij hartelijk en 
vertelt hoe blij ze is met dit gebouw: 
“ We konden er 
eigenlijk zo in. Het 
pand valt onder  
beschermd stads-
gezicht, dus we 
mochten geen en-
kele verandering 
aanbrengen aan 
gevel of ramen”. 
De benedenruimte 
– het uitzendbureau – is opgedeeld in di-
verse kleinere kantoren; allemaal uitkomend 
in de centrale ontvangsthal waar de witte 
monumentale bar met krukken en spiegels 
een hoofdrol vervult. De oude kluis met de 
10-tallen centimeters dikke deur staat er 
nog en doet nu dienst als berghok. 

Een trap omhoog leidt tot het werving- en 
selectiebureau van Basics. Vroeger was dit 
een dienstwoning. Wat een luxe! Een heel 

lichte ruimte met enorm overdekt 
terras, veel ramen, een grote keu-
ken en een prachtige badkamer (die 
in het geheel niet meer gebruikt 
wordt). Bepaald geen straf om hier 
te moeten werken.

Mirjam vertelt: “Nu we hier zitten is er wel 
een en ander veranderd. In het vorige pand 
hadden we jarenlang veel passanten en 
veel bedrijvigheid voor de deur. De leven-
dige markt op donderdag, de Paljas tegen-
over ons; zij keken bij ons naar binnen en 
wij keken bij hen naar binnen. Ons kantoor 
was erg laagdrempelig en het was er dik-
wijls druk met mensen die gezellig kwamen 
kletsen. Toen was Bruna heel dichtbij, nu is 
Bruna ver weg.

12

advertentie

STEVINSTRAAT 185: 
VAN BIJPOSTKANTOOR TOT HORECA UITZENDBUREAU



We hebben nu minder voorbijgangers maar 
meer aanloop. Sinds we aan deze kant van 
de Stevinstraat zitten, komen steeds meer 
basic-ers langs om partijen in te plannen, te 
evalueren en om gewoon bij te praten.”
Basics levert horeca personeel aan de zake-
lijke markt (tijdens grote evenementen zo-
als The Night of the Proms, ontvangsten in 
sociëteit De Witte of bruiloften in Gember) 
maar ook aan particulieren. Veel studenten 
schrijven zich in (Hotelschool studenten maar 
ook studenten van de Haagse Hogeschool 
of van de Kunstacademie). Mirjam: “Ieder-

een hier krijgt eerst een training van ons. 
We leren hoe je borden vasthoudt, hoe  je 
uitserveert, hoe je met plateaus loopt tijdens 
een receptie etc. Wij zijn gespecialiseerd en 
gericht op de mens. Al ons personeel weet 
wat de horeca is en wat gastvrijheid is. We 
verhuren talent”.
Het werving- en selectiebureau vervult va-
catures binnen de gastvrijheidindustrie in 
binnen- en buitenland en heeft vestigingen 
in Londen, Dubai en Willemstad (Curaçao).

Marit Berssenbrugge
www.basicshr.com , www.caribbeanhr.com 
www.welkombijbasics.nl 
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desnoods instemmen met villa’s of 
eengezinswoningen, maar dat zou 
de woningnood weer te weinig 
verlichten. Er gebeurde dus niets, 
ook omdat kort daarna de Duitsers 
binnenvielen. De weinige men-
sen die tijdens de evacuatie van 
Scheveningen in de jaren 1942-
1945 in de buurt bleven wonen, 
waren niet rouwig om de eerdere patstelling: 
het terreintje was ideaal voor het verbou-
wen van aardappelen en groente. Ook na 
de oorlog behield deze plek een ‘agrarische’ 
bestemming: er kwamen schooltuintjes.

Eerste stenen
Omstreeks 1953 werd er ernst gemaakt met 
de bebouwing van dit terrein. Op 11 juli 
1953 werd de eerste steen gelegd voor de 

Willem de Zwijgerschool en - 
in samenhang daarmee - wer-
den plannen uitgewerkt voor 
de kerk. Architect J.H. den He-
ijer kreeg de opdracht voor het 
ontwerp, de kerkgemeente 
kreeg van alle kanten financiële 
hulp, en aannemer A.J. Boon 
won de bouwopdracht voor 
de somma van ƒ204.150! Bij 
eerste steenlegging op 30 april 
1955 metselde wijkpredikant 
G.O. Donner een gedenksteen 
in met het veelzeggende tekst 
‘Jezus Christus is de hoeksteen 
van dit huis’. De naam van de 

kerk past wel bij Scheveningen (‘Ichthus’ is 
Grieks en betekent ‘vis’) en de aanwezigheid 
van extra zaalruimte maakt haar ook tot een 
belangrijk sociaal trefpunt, een hoeksteen 
van de wijk. Deze functie kwam misschien 
wel het duidelijkst tot uiting op 29 april 1976 
toen in deze kerk de oprichtingsvergadering 

plaatsvond van de ’Wijkvereniging Belgisch 
Park, Westbroekpark en Scheveningen 
Noord’. 

Eigentijds
Gedurende 55 jaren bleef de kerk een ver-
trouwd huis voor de (vrijgemaakt) gerefor-
meerde gemeente. Maar de tijden en de 
mensen veranderen. De kerkgemeente van 
300 mensen bestaat nu voor ongeveer 80% 
uit jongeren in de leeftijdscategorie 18-35 
jaar. Er kwam daarom behoefte aan een 
modernere en lichtere inrichting. Met de ac-
tie ‘Kerk in de steigers’ werden de nodige 
financiën bij elkaar gehaald en onder leiding 
van projectleider Michael Lubbers onder-
ging de kerk in nog geen drie maanden een 
eigentijdse gedaantewisseling. Op 26 okto-
ber werd de vernieuwde kerk feestelijk in 
gebruik genomen tijdens een dienst onder 
leiding van de eigen predikant ds Kim Bat-
teau. De preekstoel was verdwenen, maar 
de vier houten panelen ervan - gemaakt 
door beeldhouwer Cor Wijker - werden op 
31 januari in de zijbeuk opnieuw ‘onthuld’. 
Met deze vernieuwing hoopt de Ichthusge-
meente ook haar functie als ‘hoeksteen van 
de wijk’ een verdere stimulans te geven.

Jan van Pesch

Het interieur van de Ichthuskerk aan de Duin-
kerksestraat is het afgelopen najaar grondig 
en fraai vernieuwd. Een goede aanleiding om 
eens naar verleden en toekomst van deze kerk 
te kijken.

U kent de Ichthuskerk wel, daar tussen 
Gentse-, Kortrijkse-, Duinkerkse- en Veurn-
sestraat, schouder aan schouder met de Wil-
lem de Zwijgerschool. Waar men niet vaak 
stil bij staat, is dat dit ‘vierkantje’ het laatste 
stukje Belgisch Park is dat bebouwd werd. 
Plannen waren er al lang. Zo dacht de ge-
meente in 1931 over de bouw van een ge-
reformeerde lagere school op deze plek; er 
werd zelfs een opdracht gegeven voor een 
ontwerp. Maar de dienst Stadsontwikke-
ling & Volkshuisvesting had andere ideeën 
en prioriteiten: vanwege de woningnood 

stelde deze dienst omstreeks 1938 voor om 
er een wooncomplex van vier woonlagen 
neer te zetten. De nieuwe bewoners van de 
omringende straten voelden daar (begrijpe-
lijk!) niets voor en mobiliseerden de pers. 
In kranten vielen termen als ‘aanfluiting’ 
en ‘aanstootgevend’. De bewoners wilden 

De witte monumentale bar in de centrale ruimte.

EEN NIEUWE KERKZAAL 
VOOR DE ICHTHUSKERK 

De schooltuintjes bij de Kortrijksestraat in 1949. 

Van rechts af Connie van Dijk, Coby van Leeuwen met haar broertje 

en Gerrit van der Poel. Foto Connie van Dijk)

Het nieuwe interieur tijdens de inwijding. 

Veel licht, en veel jeugdige kleding.



(MAAR DE LOURDESKAPEL 
BLIJFT ONAANGETAST!)

Een stukje historie
In 1912 werd, op verzoek van de toenma-
lige bisschop van Haarlem mgr. Callier, een 
begin gemaakt met de oprichting van een 
nieuwe parochie in Scheveningen, naast de 
toen bestaande Antonius Abt.
Antonius Binnewiertz, kapelaan van de St 
Agnes kerk aan de Beeklaan, werd gevraagd 
er de scepter te zwaaien. Hij was een vurige 
Maria-vereerder en kreeg toestemming zijn 
nieuwe parochie te wijden aan Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes.
Achter het circustheater kwam het eerste 
gebouw als hulpkerkje eind 1912 gereed. 
Intussen werd daar vlak naast de definitieve 
kerk gebouwd, onder leiding van architec-
ten Kropholler en (later) van Moorsel. Het 
ging overigens niet enkel om het ontwerp 
voor een kerk, maar ook voor een toren, een 
pastorie, een kapel ter ere van Maria en een 
reeks herenhuizen aan weerszijden van de 
kerk. 
Pas in  1925 werd de kerk ingewijd. Zon-
der toren, want die verrees pas in 1965!  De 
Lourdes kapel werd in 1913 al in gebruik 
genomen. Intussen is de kerk met belen-
dende gebouwen al vele jaren een Rijksmo-
nument.

Van toneel naar meditatie
In 2005 werd de Lourdeskerk gesloten en de 
parochie ‘fuseerde’  met die van de Marte-
laren van Gorcum en de Antonius Abt. Deze 
laatste, de moederkerk van Scheveningen, 
bleef als enige in gebruik als kerk.
Na een korte leegstand huurde het Nationale 
Toneel de kerk als repetitieruimte en voerde 
er een toneelstuk op, met groot succes. 
Vanaf begin 2008 stond de kerk wederom 
leeg. En nu, ruim een jaar later, wordt de 
ruimte in gebruik genomen door ‘Chi Zone’ 
een ‘Oost ontmoet West’  trefcentrum waar 
yoga, thai chi en meditatie lessen worden 
gegeven.  In een volgende Gazet leest u 
meer over dit Oosters centrum.
De aangrenzende voormalige pastorie wordt 
momenteel verhuurd aan een particulier. En 
de Lourdeskapel? Die is God-zij-dank nog in 
oude staat en nog altijd in gebruik. 

Vrijwilligers gevraagd!
In de kapel ontmoet heb ik een ontmoeting 
met Annemie Konings en Con Meegdes, 
beiden coördineren het beheer van de kapel.  

Op een van de houten kerkbanken vertellen 
zij over hun werkzaamheden, met fluiste-
rende stem, want de kapeldeur wordt regel-
matig geopend door bezoekers, die kaars-
jes opsteken en plaats nemen in een van 
de banken. Con: “Er worden in deze kapel 
helaas nauwelijks nog diensten gehouden. 
Maar de kapel is open van 9 uur ’s ochtends 
tot 6 uur ’s avonds en wordt druk bezocht. 
Door wie? Vaak door ouderen, die hun oude 
parochiekerk missen of die een herinnering 
aan Lourdes willen ophalen nu ze zover niet 
meer kunnen reizen, maar ook door jonge 

mensen. Door autochtoon en allochtoon. 
Allen hebben behoefte hebben aan rust en 
een moment van bezinning. En zwervers, 
tja, die tref je hier ook wel eens aan”. 
Annemie vertelt dat de kaarsenverkoop een 
heel belangrijke bron van inkomsten is voor 
de kapel 
Het voormalige altaar staat vol met bloemen, 
in allerlei vazen zorgvuldig geschakeerd. 
Langs de grotwand twee tafels met planten.  
Annemie: “Mensen laten hier dikwijls bloe-
men achter, maar ook hun zielenroerselen 
laten ze achter in een speciaal boek, waar 
bezoekers een boodschap in kunnen schrij-
ven. Het geeft mensen kracht en steun en 
dat  is ongelooflijk belangrijk”. 
Con en Annemie coördineren het openen 
en sluiten van de kapel, houden toezicht en 

zijn aanspreekpunt. Dit doen zij samen met 
vele vrijwilligers. Maar, zegt Annemie: “We 
kunnen altijd vrijwilligers gebruiken, dus doe 
vooral een oproep!”

Ik kijk eens goed om me heen en laat de se-
rene sfeer op mij inwerken. Het is een schit-
terende kapel.
In het koorgedeelte van de kapel is een ver-
kleinde maar zeer nauwkeurige kopie van 
de grot in Massabielle bij Lourdes, waar 
volgens de overlevering Maria is verschenen 
aan Bernadette Soubirous. Onder het Maria-

beeld – evenals de grot zelf vervaardigd door 
beeldhouwer Stracké – is zelfs een stukje 
steen van de echte grot in Massabielle inge-
metseld. De Haagse kunstenaar en toen pa-
rochiaan Antonius Ninaber van Eijben (geb. 
1896) maakte de muurschildering (voltooid 
in 1924) boven de oude doorgang naar de 
kerk en de eerste pastoor Binnewiertz heeft 
een gedicht gemaakt dat boven de uitgang 
van de kapel is ingemetseld. 
Kortom, lezers: het is zeer zeker de moeite 
waard om de kapel eens binnen te gaan!  En 
mocht u zich geroepen voelen als vrijwilliger 
de kapel mede te bewaken en verzorgen, 
neem contact op met Annemie Konings: 
3556230.

NB: na het gesprek in de kapel brengen we een aan-

sluitend bezoek aan de kunstgalerie van Annemie Ko-

nings, onder de kerk. Zij woont en werkt al ruim 40 

jaar in onze wijk. Wegens gezondheidsredenen moet 

Annemie met de galerie stoppen. Er staat prachtig 

door haar vervaardigd keramiek en beelden (waaron-

der een complete kruisweg voor aan de muur), een 

bakoven, draaischijf en allerhande pottenbakartike-

len. En die moeten allemaal weg! Heeft u interesse? 

Bel Annemie en laat u verrassen door al dit moois! 

Marit Berssenbrugge

ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDESKERK 
WORDT EEN OOSTERS MEDITATIEF CENTRUM
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Het Haags Toonkunstkoor, één van de top-
amateurkoren van Den Haag, heeft de ko-
mende twee jaar een spannend programma. 
Dit jaar neemt het koor deel aan het Festival 
Classique met de uitvoering van de opera 
Dido and Aeneas van Henri Purcell op de 
Hofvijver. En op 11 december voert het koor 
samen met het ResidentieOrkest de wereld-
première uit van het werk Mare Liberum van 
de Haagse componist Roel van Oosten in de 
Dr Anton Philipszaal. Volgend jaar staat onder 
meer de Matthäus-Passion in de Grote Kerk 
op het programma. Een goede reden dus om 
met twee van de in Scheveningen wonende 
koorleden, Ria Roelands en Gé Brussaard, te 
praten over het Haags Toonkunstkoor.

Goede sfeer
Zowel Ria als Gé zingen zo’n kleine 10 jaar in 
het Toonkunstkoor. Toevallig was bij beiden 
de kraam op de Haagse Uitmarkt het eer-
ste contactpunt met het koor. De kraam viel 
op vanwege de mogelijkheid ter plekke een 
stemtest te doen. Ria had ervaring in een 
musicalkoor, maar zocht een koor waarbij ze 
iets meer op haar tenen moest staan. Gé had 
als jongen een keer de Matthäus-Passion 
gezongen en wilde wel eens als volwassene 
dat stuk meezingen. Hij had, komende uit 
Spijkenisse waar hij huisarts is, “kouwe kak” 
gevreesd, maar niets daarvan aangetroffen. 
Hij vond de sfeer meteen leuk. Overigens, 
als tenor, de stemgroep die het moeilijkst te 
vinden is, werd je vanzelfsprekend gekoes-
terd! De sociale cohesie in het koor is sterk. 
Bijna zestig van de honderd koorleden zet-
ten zich op één of andere manier in voor iets 
extra’s. Zo doet Gé mee in de cateringcom-
missie, die elke dinsdagavond na de repetitie 
in het Alloysius College, een drankje schenkt 
voor diegenen die zin hebben even na te 
praten.

Ambitie
Naast de sfeer zijn de kwaliteit en de am-
bitie belangrijk. Daarbij speelt de dirigent 
een essentiële rol. Gelukkig heeft men het 
volgens Ria en Gé enorm getroffen met de 
dirigenten. Meer dan 25 jaar heeft Oane 
Wierdsma het koor op een inspirerende ma-
nier geleid en langzamerhand op een hoger 
niveau gebracht. Het overlijden van Oane 
vier maanden geleden was voor eenieder 
een enorme schok. Maar gelukkig is er nu 
weer een buitengewoon actieve en ervaren 
dirigent, Daan Admiraal, die toont dat hij de 
koorleden weet mee te nemen in de nieuw 

in te studeren stukken. Zoals 
Ria opmerkt: ”het is één van 
de taken van de dirigent, dat 
je, ook als je van een nieuw 
stuk denkt ‘wat moet dat wor-
den?’, na een paar weken van 
het stuk gaat houden”. Gé 
vindt de grote verscheidenheid 
van het repertoire spannend, 
van de zeventiende eeuwse 
Purcell tot de hedendaagse Roel van Oos-
ten, van het religieuze Gloria van Vivaldi tot 
een opera van Verdi!

Programma
Vorig jaar tijdens het succesvolle Festival 
Classique dacht Ria: “Op dat podium in de 
Hofvijver zou ik ook wel eens willen zingen!” 
Als secretaris in het koorbestuur had Ria ook 
de mogelijkheden met de organisatie van 
het Festival over een inbreng van het Haags 
Toonkunstkoor te praten. Het voorstel om 
in het Purcell-jaar (Purcell is in 1609 gebo-
ren) de korte en populaire opera Dido and 
Aeneas te zingen, leidde tot een interessante 
brainstorm met de organisatie van het festi-
val. Alle betrokkenen werden enthousiast bij 
het idee om deze opera, die zich op de rede 
van Carthago afspeelt, op het podium in de 
Hofvijver uit te voeren.
Even enthousiast vertellen Ria en Gé over 
een ander initiatief van het koor. Vier jaar 
geledenis besloten om de Haagse compo-
nist Roel van Oosten opdracht te geven een 
stuk te componeren op teksten uit Mare Li-
berum, het traktaat dat Hugo de Groot in 
1609 publiceerde. Dit werk betekende een 

mijlpaal in de ontwikkeling van het inter-
nationaal recht, in dit geval het zeerecht. 
Wethouder Jetta Klijnsma zag meteen de 
betekenis in van de viering van het 400-
jarig jubileum van Mare Liberum voor Den 
Haag als centrum van internationaal recht. 
Van september tot december 2009 worden 
allerlei activiteiten rondom het thema Mare 
Liberum 1609-2009 in Den Haag georgani-
seerd. Als afsluiting zal op 11 december de 
wereldpremière van het Mare Liberum in de 
Dr Anton Philipszaal plaatsvinden.
Omdat concertzalen, solisten en orkesten 
ruim tevoren gecontracteerd moeten wor-
den, is men al hard bezig met de organisatie 
van het programma van 2010. Zo ligt nu al 
vast dat het koor op Palmzondag in de Grote 
Kerk de Matthäus-Passion van J.S. Bach zal 
uitvoeren, een werk waarvoor traditioneel 
veel belangstelling is.

Meer mannen!
Op mijn vraag of er nog wensen zijn voor 
het koor is het antwoord unaniem: “er moe-
ten meer mannen komen zingen. Vooral aan 
tenoren is er een tekort. Dat is een globaal 
probleem, zoals de Volkskrant recentelijk 
schreef. “In een tijdperk van druk, druk, 
druk is zingen een goede en dus gezonde 
ontspanning”, bevestigt huisarts Gé Brus-
saard.

Verdere informatie is te verkrijgen via de 
volgende adressen.
Informatie over koor en programma – web-
site Haags Toonkunstkoor: 
www.haagstoonkunstkoor.nl
Belangstelling voor zingen in het koor: Ria 
Roelands, telefoonnummer 070-350 40 61.
Opera Dido and Aeneas zaterdag 13 juni 
19.30-20.30 uur. Zie Festival Classique web-
site:  www.festivalclassique.nl
Mare Liberum: website Mare Liberum pro-
gramma: www.mareliberum.nu 
(let op! niet .nl maar .nu)

Erik Werner

MANNEN GEZOCHT VOOR EEN 
WERELDPREMIÈRE IN DEN HAAG
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Ria Roelands en Gé Brussaard
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Horizontaal
 1. De beginselen van de spellingleer (3)
 6. Lieflijk knoopje in een zakdoek (15)
10. Om wijnhandelaren mee op te lichten (7)
11. Een tap waar héél veel bier uit komt (8)
12. Plank van de juiste afmeting (9)
14. Ge-leiding (5)
15. Dat is 21 hor niet bij ons (6)
17. Adellijke sleutelmaker (8)
19. ”Ei, ei, ei, wat zijn wij heden blij” (9)
21. Gewichtige munt (4)
22. Met zulke kleding aan gaat het je voor de wind (8)
23. Explosief groeiend postbedrijf (3)

Verticaal
 2. De kosten om de bolletjestrui veilig te bewaren (8)
 3. Dynastie die in mootjes is gehakt (8)
 4. Dat personeel moet z’n mond houden en zich er bij neerleggen 

(4 of 2+2)
 5. De rommel van smerige rokers (10)
 6. Rationeel stemmen (15)
 7. Zit aan een zelfgenoegzame theepot (8)
 8. Hoogleraar op Wimbledon (10)
 9. Speeltoestel voor dikke dames (8)
13. Zo’n romannetje verdrijft de hoofdpijn (8)
16. Wat schotsen zijn na een pittige storm (7)
18. Wat groepjes boeren eindeloos doen (7)
20. Frisdrank voor opscheppers (3)

Oplossingen uiterlijk 31 maart sturen naar: Leuvensestraat 81, 
2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl 

We werken dit jaar met een ‘klassement’ voor Badcrypto’s nrs. 30 
t/m 35. U verdient ook punten als u er niet helemaal uitgekomen 
bent. Stuur uw oplossing dus in ieder geval op!

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 30

AANKONDIGING 

voorstellingen van het 
historisch belevingstheater 

HET PORTRET SPREEKT 
OVER JULIANA EN BERNHARD 

IN MUZEE SCHEVENINGEN

In samenwerking met Muzee Scheveningen zal het historisch 
belevingstheater HET PORTRET SPREEKT van Michel Meissen 
een aantal voorstellingen ’Juliana en Bernhard van Nederland’ 
presenteren op:
donderdag 19 maart (sterfdag Juliana), vrijdag 20 maart, 
zaterdag 21 maart en zondag 22 maart, 
alsmede op zaterdag 25 april en zondag 26 aprill, 
welke zullen worden gehouden in Muzee Scheveningen. 

Zie ook www. muzee.nl en www.hetportretspreekt.nl

Kaartverkoop Muzee Scheveningen, 
Neptunusstraat 92, tel. 3500 830.
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Spreekt u geen Pools?

Ik ook niet, maar ik kan u 
wel helpen bij uw schilder-
klussen. U kunt bij mij te-
recht voor het plakken van 

glasvlies, het opknappen en schilderen van muren en 
plafonds, en het lakken van houtwerk. Ook maak ik 
muurversieringen en andere decoraties. 
Alleen mijn uurloon lijkt wel Pools! Op mijn website 
www.sierschilder.nl kunt u mijn werk zien. 

Janneke van Pesch (06-1915 6921)

Spullen te vervoeren (in bestelbus)? Een klusje in of om het 
huis? Een kast of meubel (bijv. van Ikea) in elkaar gezet? 
Maar ontbreekt het u aan mogelijkheden, tijd, 
of twee rechterhanden?
Misschien dat ik u kan helpen (tegen een redelijk tarief).
Robin 350 2355 / 06 - 55 748 149
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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
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.  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 14.00 - 17.00 elke 3e week v.d. maand juridisch spreekuur  
   op afspraak dhr. Setz
  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:   Maandag - Frans; Woensdag - Tekenen;
   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 Pjotr Vreeswijk

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.
Floris van Dreven '94 350 70 87 e.
Patricia Bitter ‘93 06 108 29 649 x. e.
Loek Crefcoeur '93 355 79 57 e. d.
Emma Herschberg '93 06-14417772 e.! d.
Leonard Oirbans (06-30214150) '93 322 31 67 e. f. d.
Micky Schepers (06-33626500) '93 322 92 63 e.!
Sanne van Beek (06-50438500) '92 365 23 39 e. f. d.
Claudia Dorigo (06-21435039) '92 201 15 06 e. f. d. s.
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
Kim den Heijer '91 06-41 50 11 75 e.
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 
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  350 54 09 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.

CURSUS FRANS VOOR BEGINNERS 
Cursus Frans voor beginners: grammatica en conversatie. 

Start op 23 maart bij voldoende aanmeldingen. 
10 lessen op maandag 13.00-14.00 uur. 
Kosten € 42,50 incl. koffie/thee/lesmateriaal. 
Locatie: Wijkwinkel, Gentsestraat 22 A.

Voor aanmeldingen en informatie: 
secretariaat wijkwinkel 354 10 81 
of via e-mail  bestuur@bns.myweb.nl
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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

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

Lieve betrouwbare OPPAS gezocht voor jongetje (4jr) dat half mei naar 
de Willem de Zwijgerschool gaat. Dinsdag en donderdag na schooltijd 
(15:00 -19:00u). Voor meer informatie: familie Eijrond, 06-47242448 
of annemiek76@hotmail.nl

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)

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   

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. 


