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Europa en de eigen cultuur! Daarover is, in het kader van de Euro-
pese verkiezingen afgelopen maand, veel gesproken. 
Zijn onze wijken niet bij uitstek symbool van dit  thema? 
De ene kant, Europa, is herkenbaar in het Belgisch Park dat met 
Belgisch geld is opgezet terwijl we in de namen Klattepark, genoemd 
naar de Duitser Heinrich Klatte, en het Kurhaus de Duitse invloed 
herkennen. Het hoofdstuk ‘Internationalisme in Scheveningen’ in 
het zojuist verschenen boek ‘125 jaar Belgisch Park’ laat zien hoe 

er rond 1905 in samenhang met de plannen voor het Vredespaleis een serieuze lobby 
was om in de Oostduinen een ‘wereldhoofdstad’ te maken. Door de grootsheid van de 
plannen en door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is er niet veel van die wereld-
hoofdstad terecht gekomen. Nu, 100 jaar later lijkt de geschiedenis zich te herhalen met 
de plannen genaamd ‘Den Haag, wereldstad aan zee’. Net als bij de ontwikkelingen in 
Europa vragen velen zich af of de ontwikkelingen voor onze ‘Wereldstad aan zee’ niet te 
groots zijn en niet te snel gaan?
Over de huidige plannen voor Scheveningen leest u meer in deze Gazet.
 
De andere kant, de eigen cultuur, wordt steeds belangrijker nu men zich juist door ‘Eu-
ropa’ afvraagt of die eigen cultuur niet bedreigd wordt. Om die levend te houden lijkt er 
een hernieuwde belangstelling voor geschiedenis te ontstaan en ziet men in alle boek-
handels stapels boeken over eigen land, provincie, gemeente of woonwijk.
Eén van de Haagse wijken met een bijzondere eigen cultuur is het Belgisch Park. Het 
lijkt dan ook logisch dat over juist deze wijk op 15 april een heel mooi boek is versche-
nen. Over de aanbieding van dat boek staat in deze aflevering een verslag. Een verslag 
van de traditionele Koninginnedagviering op het Belgisch Plein en een verhaal over 
vakantie vieren in Scheveningen in de jaren ’60 dragen bij aan het bewaren van onze 
geschiedenis.

Natuurlijk is er weer aandacht voor de mens in deze aflevering: een wijkagente en de 
beheerster van het clubhuis van Leimonias. 
Ten slotte is er ook aandacht voor de gezondheid van de mens: Nordic walking en de zorg 
voor de ouderen in onze wijken. Bewoners wordt gevraagd als vrijwilliger te helpen bij de 
coördinatie van hulpactiviteiten voor zelfstandig wonende ouderen.
En via de onderwerpen Zorg, Europa en de Eigen Cultuur vraag ik me opeens af of de 
vele buitenlanders in onze wijk, die vaak onze buren zijn, wat meer hulp van ons kunnen 
gebruiken om wegwijs te worden in onze cultuur!

Erik Werner

GazetScheveningen-Bad

Voorpagina foto: Het kurhaus in de jaren 60



ACTIVITEITEN VAN DE 
BEWONERSVERENIGING 
NOORDELIJK 
SCHEVENINGEN

Voor de komende maanden is er weer veel 
werk aan de winkel in de wijk
Er worden door de Evenementencommis-
sie al weer plannen uitgewerkt om het vo-
rig jaar zo geslaagde Belgisch Park Festival 
- in samenwerking met de Ondernemers-
vereniging Belgisch Park - in de zomer 
opnieuw te organiseren en er wordt druk 
gesleuteld aan een nieuwe editie van de 
“huiskamerconcerten”.

Ook de bestuursleden zitten niet stil. Zij 
houden bij de ontwikkeling van het Mas-
terplan Scheveningen-Kust de vinger aan 
de pols. Vanwege de voorgenomen ver-
bouwing van de omgeving van het Kur-
haus tot en met het Carlton Beachhotel, 
het Palaceplein en het Circusplein is dat 
voor wijkbewoners van groot belang. Nu 
de periode van samenspraak is beëindigd 
staat vervolgens de discussie over het con-
cept-ontwerp Masterplan voor de deur. In 
juni is een eerste concept in het Circus-
theater aan geïnteresseerde wijkbewoners 
gepresenteerd en direct na de vakantiepe-
riode zal de behandeling in raadscommis-
sie en gemeenteraad zeker plaats vinden.

Dan zal blijken in hoeverre de gemeente 
zich iets heeft aangetrokken van de in-
breng van de bewoners en de diverse or-
ganisaties die hebben deelgenomen aan 
de samenspraakmogelijkheden. Wij zullen 
de plannen zoals gebruikelijk weer nauw-
gezet  bestuderen en waar nodig gebruik 
maken van de inspraakmogelijkheden 
om uw woonbelangen zo goed mogelijk 
te beschermen. Via de verschillende me-
diakanalen houden wij u daarvan op de 
hoogte.

Martin Bevers,
Voorzitter Bewonersvereniging 

Noordelijk Scheveningen

Bewoners- en Wijkvereniging Noordelijk 
Scheveningen houdt zich van oudsher bezig 
met het zoeken van oplossingen voor allerlei 
grotere en kleinere ongemakken van wijkbe-
woners. Die kunnen variëren van vervuilde 
straten en hangjongeren tot grootschalige 
plannen van de gemeente. Zaken die het 
woongenot kunnen bederven.

Doordat een deel van de wijkproblematiek 
een structureel dan wel terugkerend karak-
ter heeft, heeft het bestuur in de loop der ja-
ren een aantal commissies ingesteld met elk 
hun eigen werkgebied. Op die manier kan 
specifieke kennis beter worden opgebouwd 
en behouden. 

Zo ontstonden er commissies voor Verkeer 
en Ruimtelijke Ordening, voor Leefbaar-
heid, voor Groen, voor de Kuststrook en 
voor het Oranjefeest op het Belgische Plein. 
Daarnaast worden, afhankelijk van de pro-
blematiek,  ad hoc commissies gevormd, zo-
als die voor de organisatie van het 125-jarig 
jubileum van het Belgisch Park. Ook is er een 
bestuurslid dat Media en Communicatie in 
zijn portefeuille heeft. 

Beeldvorming ouderzorg
Het Bestuur is al enige tijd bezig met een 
onderzoek naar de woon- en leefsituatie van 
oudere bewoners in onze wijk. Om daar-
van een betrouwbaar beeld te krijgen is er 
contact gezocht met de leiding van Welzijn 
Scheveningen. Deze organisatie heeft ou-
derenadviseurs in dienst en zet bijvoorbeeld 
vrijwilligers in voor verjaardagsbezoeken 
aan ouderen vanaf 70 jaar. Tevens is er con-
tact geweest met Zorggroep Respect, die in 
Scheveningen onder meer Bosch en Duin en 
Deo Gratias beheert. 

Een eerste werkgroep
In 2007 is  contact gelegd met alle organi-
saties in Noordelijk Scheveningen die zich 
bezighouden met ouderenzorg. Als resul-
taat daarvan werd een werkgroep ingesteld. 
Daaraan namen deel: Welzijn Scheveningen, 
Zorggroep Respect, Bewonersvereniging 
Duttendel & Wittebrug en Bewonersvereni-
ging Noordelijk Scheveningen. Rob van den 
Bos van het Stadsdeelkantoor was gespreks-
leider.
Deze samenspraak leidde in de loop van 
2008 tot het besluit om een enquête te 
houden onder ouderen vanaf 70 jaar in 

Noordelijk Scheveningen. Bovendien werd 
besloten alle zorginstellingen in Noordelijk 
Scheveningen bij de werkgroep te betrek-
ken. Op deze manier werd de werkgroep 
groter en professioneler. De door deze 
werkgroep uitgewerkte enquête is in okto-
ber/november 2008 bij 2500 wijkbewoners 
uitgezet.

Behoefte is duidelijk
Begin 2009 zijn de gegevens uit de respons 
van de ouderen (26% heeft antwoord ge-
geven en teruggestuurd) door de profes-
sionals verwerkt en door bureau Steda tot 
een handzaam resultaat uitgewerkt. De 
werkgroep is daarmee aan de slag gegaan 
en alras bleek dat er in onze wijk een groot 
aantal zaken bestaat, waaraan aandacht 
moet worden besteed. 
Voor de professionals van de zorginstellin-
gen zal dat – veel – meer werk betekenen. 
MAAR ZEKER NIET ALLEEN VOOR HEN!
Nadrukkelijk is gebleken, dat hoe ouder 
mensen zijn hoe meer zij afhankelijk zijn van 
hulp bij allerlei  zaken. Zo is er bij mensen van 
80 jaar en ouder een duidelijke behoefte aan 
bezoek en kleine hulpdiensten, zoals bood-
schappen doen, vuilnisbak buiten zetten en 
andere vormen van burenhulp. Daarnaast 
is er behoefte aan informatie over sociale 
zorgverlening, de buurtbus, de ooievaars-
pas, de zorgpas enz.

Help ons helpen
De Bewonersverenigingen Duttendel en Wit-
tebrug (D&W) en Noordelijk Scheveningen 
(BNS) willen proberen in die behoefte te 
voorzien. Daarom zoeken wij mensen die 
binnen een nieuw te vormen Commissie 
Ouderenzorg bereid zijn deze hulpactivitei-
ten te coördineren. Daarnaast zoeken wij 
vrijwilligers die specifieke hulptaken op zich 
willen nemen. 

Kandidaten kunnen zich voor nadere infor-
matie wenden tot:
Martin Bevers, Groningsestraat 165 
(T 070 3228500 
emailadres m.bevers1@kpnplanet.nl). 
of Ellen Zevenbergen, Abbenbroekweg 8 
(T 0703543875 
emailadres ellen@zbergen.demon.nl
 

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

OOK DE OUDEREN IN ONZE WIJK ZIJN 
ONS EEN ZORG. DAARVOOR IS UW HULP NODIG



Het is zeker dat er wat gaat gebeuren met de 
Nieuwe Parklaan. Er is en wordt wat aan ge-
knutseld, maar er is nog niets fundamenteels 
veranderd. Men heeft bijvoorbeeld een mid-
deneiland gemaakt bij de Nieuwe Badkapel. 
Maar dat heeft niet de gewenste veiligheid 
opgeleverd. De situatie is zó onveilig dat er 
weer iets moet gebeuren. 

Bij de Wittebrug zal begin 2010 een ro-
tonde aangelegd worden zodat de door-
stroming van het verkeer en de situatie 
voor de fietsers verbetert.
De tijdelijke keerlus voor de tram bij Madu-
rodam is bijna een feit. Die keerlus is niet 
voor niets gebouwd. Die moet het mogelijk 
maken dat de noodzakelijke vernieuwing 
van het tramspoor tussen Madurodam en 
Scheveningen uitgevoerd kan worden.
Er worden dus plannen gemaakt voor de 
Nieuwe Parklaan. Of ze zijn er zelfs al?

Laten we eerst kijken wat deze laan nu 
is?
• Een allee met voorname uitstraling, ge-

accentueerd door de 4 rijen bomen, die 
overigens een behoorlijke ruimte nodig 
hebben.

• Eén van de belangrijke toegangswegen 
naar Scheveningen

• Een goede, snelle en veilige verbin-
dingsroute naar Scheveningen per 
tram.

• Een laan met fietspaden.
• Een parkeergelegenheid voor de be-

woners en gedeeltelijk ook voor bezoe-
kers.

De ervaring van enkele jaren geleden, toen 
de gemeente voorstelde om een ventweg 
gecombineerd met fietspad langs de hui-
zen aan de zuidzijde aan te leggen, leerde 
dat daarvoor de ruimte ontbrak.
De conclusie kon en kan eigenlijk niet an-
ders zijn dan dat met het toenemende au-
toverkeer en de toenemende behoefte aan 
parkeerruimte er niet genoeg plaats is voor 
alle gewenste functies.

Er lijkt alleen een goede oplossing gecre-
eerd te kunnen worden door zaken weg te 
laten en elders te realiseren. Maar wat?
• De bomen opofferen?
• Een éénrichtingsverkeersysteem opzet-

ten, zodat bijvoorbeeld verkeer naar 

Scheveningen over de Badhuisweg en 
terugkomend over de Nieuwe Parklaan 
rijdt?

• Zou de tram een andere route kunnen 
volgen, bijvoorbeeld weer over het 
oude traject langs de Badhuisweg of 
slechts in één richting over de Nieuwe 
Parklaan gaan? 

• Of moet de tram ondergronds?
• Zou men werkelijk willen overwegen 

de afgescheiden fietspaden weg te ha-
len?

• Kan de parkeerstrook worden op-
geofferd of drastisch worden terug-
gebracht, zodat die alleen een lokale 
functie krijgt?

• Of....moeten of gaan er misschien nog 
veel drastischer maatregelen genomen 
worden?

In alle gevallen zou het helpen als er min-
der auto’s zouden rijden. Dat kan eigenlijk 
alleen door automobilisten een snelle ver-
binding met het openbaar vervoer aan te 
bieden met goede parkeermogelijkheden 
aan de rand van Scheveningen en een 
goede aan- en afvoerroute voor auto’s. De 
gemeente lijkt opnieuw te bestuderen of 
de Randstadrail naar Scheveningen door-
getrokken zou kunnen worden, maar die 
heeft nog meer ruimte nodig dan de hui-
dige tram!

De werkgroep Nieuwe Parklaan heeft aan-
gegeven dat zij graag zou meedenken over 
mogelijke oplossingen die een breed draag-
vlak hebben en een verbetering opleveren. 
Er lijkt helaas nog weinig enthousiasme bij 
de gemeente te bestaan om deze dialoog 
aan te gaan.
Suggesties of reacties van bewoners zijn 
zeer welkom. Die kunnen gezonden wor-
den naar nieuweparklaan@planet.nl.
 

Benno Smit en Armando Lorenzo, 
Werkgroep Nieuwe Parklaan, 

Commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening 
van de Bewonersverenigingen Noordelijk 

Scheveningen en Duttendel/Wittebrug.

WAT GAAT ER GEBEUREN 
MET DE NIEUWE PARKLAAN?
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W I J K A A N G E L E G E N H E D E N

BEZORGERS 
GEZOCHT!

Wil je sparen voor een drumstel of een 

gitaar? Of liever voor de volgende Harry 

Potter? Wat je wensen ook zijn, met het 

rondbrengen van de Scheveningen Bad-

gazet moet het lukken. 

Ons wijkblad wordt elke twee maanden 

rondgebracht. We doen dat met acht be-

zorgers, ieder zo’n 600 à 900 krantjes. 

Daar ben je misschien een uur of zes mee 

bezig, maar je krijgt er ruim een week de 

tijd voor. Je kunt het dus doen als het 

je zelf het beste uitkomt: als het smerig 

weer is, dan kan het ook een dag later! 

Afhankelijk van het wijkje verdien je er 

tussen de 18 en 22 euro mee, en aan het 

eind van het jaar mag je met Nieuwjaars-

kaartjes rondgaan. 

Lijkt het je iets, of wil je meer weten? Bel 

mij dan even (350 2423) 

of stuur een mailtje naar 

janvanpesch@planet.nl. 

Jan van Pesch
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Vooral het langdurige waken van de 
generaal verdient onze waardering. 
Maar valt er nog meer over de generaal 
te vertellen? Jazeker. Cornelis Jacobus 
Snijders (Nieuwe Tonge 1852 – Hilver-
sum 1939) volgde een opleiding aan 
de KMA te Breda tot genieofficier en 
maakte vervolgens een fraaie carrière 
in het leger, die in 1910 culmineerde 
in de benoeming tot opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht. De Lucht-
macht bestond toen nog niet. 
Tegen het eind van de Eerste Wereld-
oorlog zorgde hij nog bijna voor een 
kabinetscrisis omdat hij vond dat Ne-
derland partij moest kiezen en niet neu-
traal mocht blijven. Zijn voorkeur ging 
uit naar een alliantie met Duitsland. 
Het kabinet besloot hem te ontslaan 
wegens defaitisme, maar de koningin 
weigerde het ontslag te bekrachtigen. 
Een maand na het eind van de oorlog 
werd hij alsnog eervol ontslagen. 

Tijdens mijn omzwervingen door onze 
geliefde badplaats kwam ik onlangs op 
de boulevard het monument voor Le-
ger en Vloot tegen. Of liever: mijn oog 
viel op een monumentale trap bij de 
zuidhoek van het Kurhaus aan de voet 
waarvan zich rechts een opvallend 
beeldhouwwerk bevindt dat bestaat 
uit een reusachtig schild geflankeerd 
door twee gebeeldhouwde figuren. Wat 
is dit? Waarom en wanneer is dit hier 
geplaatst? Ik had geen idee, ging naar 
huis om de kwestie uit te zoeken en 
wil u nu de resultaten van mijn onder-
zoekje niet onthouden.

Op het schild is in gouden letters de 
volgende tekst aangebracht: “HULDE 
AAN DE GEMOBILISEERDE LAND- EN 
ZEEMACHT AUG 1914 – NOV 1918” en 
“DEN VADERLAND GHETROUWE”.

De linker figuur is een gehelmde sol-
daat met geweer die landinwaarts 
kijkt. Hij is blijkbaar de personificatie 
van het leger. De rechter figuur is min-
der martiaal, draagt een pet en kijkt 
richting zee. Deze zal dus de vloot 
voorstellen.

Het monument is ontworpen door 
Toon Dupuis en Dirk Roosenburg, 
twee Haagse architecten uit het inter-
bellum. Uit mijn onderzoek is niet ge-
bleken wie het gemaakt heeft maar op 
basis van de geringe kwaliteit van het 
beeldhouwwerk mogen wij aannemen 
dat het door een steenhouwer is ge-
hakt die terecht anoniem is gebleven. 
Het werd op 20 augustus 1921 onthuld 
door generaal C. J. Snijders in aanwe-
zigheid van de koninklijke familie (die 
overigens toen uit slechts drie perso-
nen bestond, wel wat anders dan nu, 
maar dit terzijde). 

Een bronzen plaquette in de muur 
rechts naast het beeld geeft nadere 
details over de generaal. Het vertoont 
zijn beeltenis met de tekst: “CORNE-
LIS JACOBUS SNIJDERS  OPPERBE-
VELHEBBER VAN LAND- EN ZEE-
MACHT HIJ WAAKTE VAN AUGUSTUS  
1914 TOT NOVEMBER 1918 VOOR ‘S 
LANDS VEILIGHEID”.

WAT IS ER TOCH VEEL TE ZIEN IN SCHEVENINGEN

C O L U M N

Als gepensioneerd generaal werd Snij-
ders een vooraanstaande figuur. Zo 
was hij zeer actief in de opkomende 
luchtvaart in de jaren ’20  en de poli-
tiek van de jaren ‘30. Hij was lid van 
het Verbond voor Nationaal Herstel dat 
zich verzette tegen het bolsjewisme, 
het anti-militarisme en het slappe ko-
loniale beleid en pleitte voor saamho-
righeid, opofferingsgezindheid en de 
erkenning van plichten. Allemaal zeer 
goede zaken, maar het Verbond leunde 
wel dicht tegen de NSB aan. Snijders 
werd als lijsttrekker van het Verbond 
in 1933 in de Tweede Kamer gekozen, 
maar gezien zijn gevorderde leeftijd 
(hij was toen 81) stond hij zijn plaats 
af aan de tweede man op de lijst. 

De generaal komt uit mijn onderzoek 
naar voren als een kleurrijk figuur van 
extreem rechtse signatuur met geringe 
behoefte aan nachtrust. Die kunnen 
we in Scheveningen goed gebruiken. 
Maar genoeg over Snijders.

De volgende vragen blijven vooralsnog 
onbeantwoord: Wat doet dit monu-
ment in Scheveningen? Waarom is de 
generaal, die eigenlijk ontslagen werd, 
weinige jaren later geëerd? Wie heeft 
er voor betaald? Waarom kijkt de sol-
daat richting Voorschoten? Waarom 
is de matroos niet krijgshaftiger uit-
gebeeld? Waarom is het monument 
een architectonisch onderdeel van een 
trap aan de Boulevard die naar niets 
leidt?  
Als u het weet mag u het zeggen.  

wordt (misschien) vervolgd

Dick Leijnse



In december van het vorig jaar ging www.
toekomstscheveningenbad.nl de lucht in. 
Op deze site is alles te vinden wat te maken 
heeft met de plannen van de gemeente om 
van Scheveningen ‘een wereldstad aan zee’ 
te maken; vooral ook informatie die som-
mige gemeentebestuurders niet zo goed 
uitkomt.  In korte tijd heeft initiatiefnemer en 
beheerder Chris Sonnemans hiermee onder 
bewoners-organisaties en iedereen die maar 
enigszins betrokken is bij de toekomstplan-
nen van Scheveningen grote bekendheid 
verworven. Tijd voor een gesprek dus.

Verontwaardigd
Wanneer je de lokatie van Sonnemans wo-
ning in ogenschouw neemt, bijna grenzend 
aan het Kurhausplein, is het het niet ver-
wonderlijk dat hij zich zorgen maakt over 
de toekomst van Scheveningen. Als er één 
plek op de schop moet dan is het wel de 
onmiddellijke omgeving van het Kurhaus, 
althans volgens wethouder Marnix Norder. 
Sonnemans is buitengewoon verontwaar-
digd over de nonchalange en het dedain 
waarmee met name Norder zich in de zo-
genaamde samenspraak bijeenkomsten 
ontdoet van alle tegenspraak. 

De ‘human factor’ wordt door gemeente-
besuurders en plannenmakers systematisch 
en categorisch uit de vergelijking wegge-
gumd. Vooral het gebrek aan belangstel-
ling voor de menselijke aspecten is voor 
Sonnemans een motief geweest om met 
zijn website Scheveningen in een daglicht 
te plaatsen dat anders is dan de wethouder 
wil doen voorkomen of welgevallig is. Een 
daglicht dat dus niet voorbij gaat aan het 
feit dat er nu mensen wonen op de plekken 
waar men wil slopen. 

Sonnemans beschouwt de toekomstplan-
nen van Scheveningen ook nog op een 
andere manier. Als agrarisch econoom is 
hij gewend om naar de effecten van sei-
zoenen en klimaat te kijken en op grond 
daarvan komt hij tot de conclusie dat de 
in opdracht van de gemeente uitgevoerde 
bezoekersonderzoeken op onzin berusten. 

In die onderzoeken gaat men volgens 
Sonnemans namelijk uit van de onjuiste  
vooronderstelling dat alle dagen gelijk zijn, 
zonder rekening te houden met het effect 
van aantal zonuren, temperatuur, wind-
kracht en windrichting op werkelijk aantal 

bezoekers. De gemeente komt dus uit op 
gemiddelde bezoekersaantallen die door 
verkeerde onderzoeks-methoden te laag 
zijn ingeschat. Het doet een beetje denken 
aan de statisticus die niet kon zwemmen 
maar toch de rivier overstak omdat hij wist 
dat de rivier gemiddeld één meter diep is; 
hij verdronk. 
Ook de vermeende daling van de toeristi-
sche bestedingen van 20% in de afgelopen 
7 jaar, zoals vermeld in de Discussienota 
Masterplan Scheveningen – Kust, wordt 
door Sonnemans op onderzoekstechnische 
gronden volledig onderuit gehaald. 

Downgrading 
Ook is Sonnemans er bepaald niet gesticht 
over dat z.i. sommige bestuurders niet 
schromen moedwillig de badplaats van een 
slecht imago te voorzien. 
Downgraden noemt Chris Sonnemans 
dat en hij constateert dat daarin drie fasen 
worden gehanteerd. 
1. Kwantitatief. Bijvoorbeeld in plannen 

opnemen dat het economische minder 
of slecht gaat in het gebied waar je wil 
slopen en de verwachting uitspreken 
dat deze tendens zonder nieuwe im-
pulsen zich zeker zal voortzetten. Zo zei 
een ondernemer op een samenspraak 
bijeenkomst dat hij geen lening kon 
krijgen omdat de bank verwees naar de 
negatieve uitspraken van de gemeente 
Den Haag over Scheveningen. 

2. Kwalitatief. In het eerder genoemde 
Masterplan de huidige bebouwing 
voorzien van een matige architecto-

nische kwalificatie en de wethouder 
één en ander laten ondersteunen door 
uitspraken als: ‘de gebouwen rond het 
Kurhaus zijn mij een gruwel’, of ‘dit is 
voor mij een pissteegje’. 

3. Dehumanisering ofwel het ontmense-
lijken van het gebied. Je noemt elke 
reactie van bewoners en ondernemers 
emotioneel en een bestuurder moet 
zich nooit door emoties laten leiden. 
De bestuurder weet wat het beste is 
voor de bewoners en ondernemers en 
ze zullen hem in de toekomst dankbaar 
zijn dat hij hun woon- en werkgebied 
heeft laten slopen.’

Opmerkelijk Advies
Uit de grote aantallen bezoekers van zijn 
website en de reacties kan Chris Sonne-
mans afleiden dat mensen blij zijn dat hij 
tegengas geeft en het downgraden ont-
maskert. ‘En het zit de mensen heel hoog. 
Sommigen zijn er letterlijk ziek van gewor-
den’, aldus Sonnemans. 

Voor al deze mensen heeft hij een bijzon-
der advies: ‘zet de Haagsche slopers op 
een onverkiesbare plaats. Door (tijdelijk) 
lid te worden van de politieke partij die do-
micilie geeft aan de bekende slopers bent 
u in staat de volgorde van de kandidaten 
op de verkiezingslijst mede te bepalen en 
zodoende bijvoorbeeld een Marnix Nor-
der buitenspel te plaatsen (voor zover hij 
dat zelf al niet gedaan heeft, noot HdJ). 
Daarna kunt u zich weer vrolijk afmelden 
als lid’. In het door Sonnemans glunderend 
gegeven advies klinkt iets door van: ‘Wat jij 
kan, vriend Norder, kunnen wij ook hoor.

Harry de Jongh

IN GESPREK MET CHRIS SONNEMANS
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Op woensdagmiddag 15 april scheen de zon 
uitbundig en op de binnenplaats van het 
Muzee Scheveningen was er geen zitplaats 
meer te krijgen. 
Het eerste exemplaar van het boek ‘125 jaar 
Belgisch Park, de ontwikkeling van Nieuw-
Scheveningen’ werd officieel overhandigd 
aan de ambassadeur van België, de heer Luc 
Carbonez. 

Directeur van Muzee, Paul de Kieviet, ver-
welkomde de gasten en gastspreker prof dr 
Pieter Winsemius, voormalig minister van 
VROM en opgegroeid in het Belgisch Park, 
vertelde op grappige wijze hoe hij zich zijn 
in deze wijk jeugd herinnert en bewees dat 
zelfs een voormalig minister in zijn vroege 
jaren een belhamel geweest kan zijn.
Tijdens het muzikale intermezzo, van pia-
niste Jos Kee en violist Victor Enache waren 
zelfs de aanwezig meeuwen voor een mo-
ment stil te krijgen en was ook het publiek 
sprakeloos.

Uiteindelijk kwamen Jan en Paul zelf aan het 
woord en bedankten zij de (oud)bewoners 
die hen van zoveel inspiratie en informatie 
hadden voorzien, waaronder ook de mar-
kante mevrouw Noël van Dompseler, die he-
laas enkele weken eerder was overleden op 
97-jarige leeftijd. Wat verdient deze vrouw 
een respect! Aan haar heeft Scheveningen 
zelfs te danken dat het Kurhaus nu nog 
fier aan de boulevard staat! De sloopkogel 
was al bijna in zicht toen zij in 1972 actie 

voerde tegen de sloop, en uiteindelijke de 
strijd won! Scheveningen is haar veel dank 
verschuldigd.

Terug naar ‘125 jaar Belgisch Park’. Over het 
betreffende boek zelf hoeven we het niet 
meer te hebben; ik denk dat iedere lezer van 
de Gazet inmiddels weet dat Jan van Pesch 
en Paul Crefcoeur na jarenlang keihard wer-
ken samen dit prachtige kindje op de wereld 
hebben gezet. 

De verkoop van het boek loopt goed, maar 
er zijn nog wat exemplaren beschikbaar bij 
Bruna of bij Paagman! Voor 39 euro heeft 
u een historisch document dat een prachtig 
bezit is voor iedere wijkbewoner!

Marit Berssenbrugge

GEDICHTENWEDSTRIJD 
BELGISCH PARK 125 JAAR
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UITREIKING EERSTE EXEMPLAAR 
‘125 JAAR BELGISCH PARK’ BOEK: 
ZELFS DE MEEUWEN WAREN STIL……

Jan van Pesch (l) en Paul Crefcoeur

Pieter Winsemius

Juryrapport 
van de gedichtenwedstrijd
in het kader Belgisch Park 125 jaar

Het Belgisch Park bestond 125 jaar. Voor-
waar een prestatie in een stad waar de 
bestuurders liever afbreken dan bewaren en 
koesteren.
Voor de redactie van de Badgazet, het wijk-
blad van o.a. het Belgisch Park, was deze 
verjaardag aanleiding voor het organiseren 
van een gedichtenwedstrijd.
In eerste instantie werd de lezers van de Ga-
zet gevraagd zich, bij het schrijven van hun 
lofdicht op een van de winkeliers van het 
Belgisch Park, te laten inspireren door Wil-
lem Elsschot.  

In het dagelijkse leven was Elsschot werk-
zaam als reclamemaker en in die hoedanig-
heid hield hij zich ondermeer bezig met het 
aanprijzen van de mosterd van Ferdinand 
Tierentijn. Hij deed dat in de vorm van ver-
zen die later de naam  Mostaerd Verzen kre-
gen. Daarin kunnen we onvolprezen regels 
aantreffen als:

Wat is de beste mosterd van het land ?
Dat is die van Tierentijn Ferdinand.

De uiteindelijke opdracht aan de dichtende 
lezers was om een lofdicht in deze trant te 
schrijven of een ander onderwerp te kiezen 
zolang het maar over het Belgisch Park gaat. 
Ondanks deze uitbreiding viel het aantal in-
zendingen niet mee: slechts elf gedichten 
werden er geschreven over ons toch zeer 
lovenswaardige Belgisch Park. Gelukkig was 
de verscheidenheid groot. Er waren lyrische 
ontboezemingen over o.a. de buurtsuper en 
de wijk- en  wereldwinkel.

De jury, bestaande uit Marit Berssenbrugge, 
redactielid van de Badgazet, en Marjan 
Overdijk, neerlandicus en buurtbewoner, 
besloot om een eerste en een tweede prijs 
toe te kennen.
De tweede prijs is voor mevrouw Van der 
Zwan. Zij komt met haar ode op vishandel 
De Jong nog het dichtst bij de oorspronke-
lijke bedoeling van de redactie: een Vers, 
waarin een winkelier jubelend wordt aange-
prezen.  (Zie vervolg hiernaast)



Op vishandel De Jong
Daar bij de viszaak van De Jong
daar koop ik wekelijks lekk’re tong
‘k geniet van heel de goede sfeer
de kwaliteit, ’t smaakt steeds naar meer.
Vis eten is een goede zaak
het is gezond en ‘k hoop héél vaak
nog bij De Jong te kunnen shoppen
en bij hen aan te kunnen kloppen.

  A.C. v.d. Zwan-Zuurmond

De eerste prijs is voor de heer Frans de Kok. 
In zijn gedicht “Herinnering aan het Belgisch 
Park” toont hij zich duidelijk schatplichtig 
aan Hendrik Marsman die zich een plek in 
ons collectieve nationale geheugen verwierf 
met de prachtige regels: “Denkend aan Hol-
land, zie ik brede rivieren enz. enz “. Op 
een speelse manier vervangt De Kok het 
grote Holland door het knusse en overzich-
telijk Belgisch Park en zingt aldus de lof over 
onze unieke wijk.

Herinneringen aan het Belgisch Park
Denkend aan ‘t Park
zie ik brede straten
fraai door een groene stadswijk gaan
goed onderhouden
geloverde bomen
als trouwe wachters
voor de huizen staan
en in die mooie
ruimte verzonken
de woningen
geplaatst langs de weg
parkjes, bosschages
een koepeltje,
Belgen en Parkers
hier en daar een heg
de atmosfeer is er fijn 
en gemeenschapszin 
wordt bepaald niet in nijdigheid gesmoord 
en in all’ andere wijken 
wordt de rust van het Park
met zijn aardige mensen
geprezen en gehoord
  Frans J. de Kok

De prijzen zijn op 15 april 2009 aan de win-
naars uitgereikt in aanwezigheid van, onder 
andere, de ambassadeur van België. Zie 
het artikel over de uitreiking van het eerste 
exemplaar van het boek "125 jaar Belgisch 
Park".
De prijswinnaars verdienen een groot com-
pliment voor hun dichterlijke talent.

Dick leijnse

30 april 2009 begon prachtig. De zon 
scheen, het Belgische Plein zag er vrolijk uit 
met wapperende vlaggen en kraampjes met 
leuke attracties, spannende springkussens 
en natuurlijk de fantastische muziek die te 
horen was op het open podium. 

Toen in het begin van de middag geleidelijk 
de informatie over de tragedie in Apeldoorn 
bekend werd, heeft de organisatie overleg 
gehad over de voortzetting van het Oran-
jefeest. Afgesproken werd om eventuele 
mededelingen van de Burgemeester af te 
wachten. Toen deze uitbleven werd beslo-
ten om het feest niet te stoppen. 

Gelukkig hebben de kinderen geen weet ge-
had van het drama in Apeldoorn. Het Bel-
gische Plein bruiste de hele dag van gezel-
ligheid. Na de opening met het Wilhelmus, 
een Oekraïense arrangement van het Uzory 
sextet, begon om 11.00 uur het feest op het 
Plein. De kinderen vonden hun weg naar de 
pony’s, naar het springkussen, het treintje, 
de draaimolen en naar tal van andere acti-
viteiten. De sfeer was goed, het was heerlijk 
te zien hoe de kinderen ge-
noten. De ijscoman maakte 
overuren.

Er is heel veel werk verzet door 
heel veel mensen: er was hulp 
bij het opbouwen, bij de at-
tracties, bij de kramen, bij het 
schminken (fantastisch zoals 
die paar meiden de hele dag 
bezig zijn geweest!), bij het 
afbouwen en het opruimen. 
Zonder alle hulp is een dag 
zoals deze niet te organiseren.
Een apart woord van dank 

aan de Politie, die al vroeg 
( 07.00 uur!) ter plaatse 
was om handelaren van 
het Plein en uit de buurt 
te weren. Het blijft een 
kinderfeest, en geen com-
merciële activiteit.

De organisatie bedankt 
iedereen die heeft meege-
holpen om deze dag tot 
een succes te maken. We 
hopen van harte dat dege-
nen die Koninginnedag op 
het Belgische Plein gevierd 
hebben net zo genoten 

hebben als wij. Maar: het zal altijd een dag 
met een zwart randje blijven…. 
Met dank aan al onze sponsoren.

Als er nog kinderen zijn die hun kunstwerk, 
gemaakt in de schilderkraam, zoeken: loop 
even langs de wijkwinkel, want daar liggen 
de kunstwerken droog en wel te wachten 
om opgehaald te worden.

TERUGBLIK OP KONINGINNEDAG 2009
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In de zestiger jaren vierde je meestal vakan-
tie in Nederland. De nasleep van de Tweede 
Wereldoorlog was voelbaar; iedereen moest 
op de centjes passen. Desondanks zijn mijn 
man en ik er gekomen! Eerst afstuderen, dan 
militaire dienst, waarnemen, proberen een 
praktijk over te nemen en pas als je de kost 
kon verdienen, trouwen en kindjes krijgen. 
Bij ons werden dat er vijf op een rij. Met 
dat clubje wilden we wel eens op vakantie. 
De keus viel op Scheveningen waar we een 
bovenverdieping aan de Frankenslag vonden. 
Het bleek niet zo praktisch om aan zee te ko-
men, maar we hadden een fantastische tijd: 
de zon scheen de hele maand!

Scheveningen viel in de smaak, en de VVV 
hielp ons aan een adres dichterbij zee. We 
logeerden aan de Alkmaarsestraat 5, bij 
‘Oma Sindram’. Zij was met ons ingeno-
men toen ze hoorde dat we, net als haar 
zoon, een artsengezin vormden. Het werd 
een jaarlijkse verhuizing van alles wat we 
nodig meenden te hebben: fietsen, step-
pen, rolschaatsen, een bolderkar en na-
tuurlijk een TV zodat de lieverdjes hun 
favoriete programma’s konden volgen: 
‘Barend de Beer’en ‘Pipo de Clown’. 

We zijn acht jaar lang naar de Alkmaarse-
straat teruggegaan. Aan de ene kant omdat 
we het er erg naar onze zin hadden, maar 

ook omdat Oma Sindram eind december al 
opbelde en vroeg of we weer kwamen. Zo 
kreeg ze, in die donkere en eenzame dagen 
voor Kerst, iets om naar uit te kijken. 

De kinderen vermaakten zich opperbest 
met de jeugd uit de buurt. Als die wisten 
dat we kwamen, stonden ze ons hunke-
rend op te wachten. Meteen werden dan 
de spullen gepakt om naar zee te gaan. Er 
werden kuilen gegraven die zo diep waren 
dat er water in kwam. Soms ging pa een 
harinkje eten bij Jan Buijs die met zijn kar 
op de boulevard stond, ongeveer waar nu 
dat schip op het droge ligt. 
Het leek wel of Jan wist dat we kwamen. 
Als hij ons zag, verscheen zijn ontwape-
nende glimlach en toverde hij onderuit de 
kar een paar extra malse maatjes tevoor-
schijn. 
De zoute smaak, vermengd met de zilte 
zeelucht die ongerept je luchtwegen bin-
nenstroomde, is ons bijgebleven. Verliefde 
paartjes flaneerden op de boulevard, uitkij-
kend over de eindeloze zee. Auto’s zoefden 
rustig langs, zonder boem-boemmuziek. 
De stelletjes genoten; zij keek in de etalage 
van Meddens of de verfijnde banketbakker 
Krul, hij had meer oog voor de autoshop. 
Ik weet het: het is nostalgie, die tijd komt 
niet terug. Er kwamen steeds meer strand-
tenten, meer commercie.

Soms was het druilerig weer. Dan moest er 
wat verzonnen worden voor die vijf. Je kon 
naar Wassenaar voor een bezoek aan de 
dierentuin, een evenement dat altijd weer 
‘toppie’ was, vooral door de fratsen van 
de rode, blootgebilde apen en het aaien 
van de bokken en geitjes die vrij rondlie-
pen. De veel bezongen Pier was een uitje 
op zichzelf. Op de uitkijktoren stonden de 

SCHEVENINGEN, DE JAREN 60
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èchte Fred Flintstone en z’n makker Bar-
ney. Soms naar die grote winkelstad Den 
Haag, met genoegens als Marinello voor 
het broodnodige ijsje. Zeker zo leuk was 
de tramrit er naar toe. In onze woonplaats 
was de tram al vóór de oorlog verdwenen; 
aan die tram werd later met weemoed te-
rug gedacht, maar gedane zaken nemen 
geen keer…

Plotseling kwam zoon Eric thuis met de 
mededeling “Ik wil ook wel eens naar het 
buitenland”. Dat klonk spannender! Zijn 
wens werd snel gehonoreerd; we had-
den nog een paar dagen over en maakten 

een reisje langs de Rijn, de Moezel, en via 
Luxemburg en de Ardennen terug. Het 
werd een sof… Dat begon al bij de grens: 
we waren er overheen voor ze het in de 
gaten hadden, net alsof de spoorbomen 
openstonden. Dat zoiets onbenulligs nou 
‘de grens’was… Toen de hotels, die ons 
met de hele kinderschare zagen aankomen 
en dan opeens “complet” bleken te zijn. 
Tenslotte lukte het om kamers te vinden in 
een familiehotel langs de Moezel. Je moest 
netjes - en op tijd - aan tafel zitten, met als 
hoogtepunt: aardappelsoep. De gevolgen 
bleven niet uit: pa moest na het eten friet-
jes halen.  

Nee, dan Scheveningen met zijn vuurtoren, 
zijn boten uit verre kusten, zijn zeepolitie in 
dansende bootjes die rechte, schuimende 
strepen achter zich trokken. De tram, met 
zijn wielen schurend door de bocht langs 
de bloemenzee op het Kurhausplein. 
Scheveningen, waar je óók vreemde talen 
hoorde, al was dat meestal Duits. 

Op het Kurhausplein, in het souterrain, de 
virtuoze Pia Beck. Haar jazzy stem - ver-
mengd met sigarettenrook, ondersteund 
door ritmisch pianospel - kwam uit een 
klapraam naar buiten. Het publiek stond 
zich te verdringen; de muziek van onze 
bevrijders…..

Scheveningen, met zijn nog vaak in kle-
derdracht gestoken bevolking, flanerend 
tussen  vakantiegangers. Parkeerplaatsen 
met Kevers, Lelijke Eenden, Fords, Opels, 
meestal in versleten staat. Maar ze reden 
wèl. En iedereen was tevreden want..…
toen was geluk nog heel gewoon. 

Joke Hak-Cornel

Naschrift: 
Joke Hak (trouw inzendster van de Bad-
crypto) woont elders maar komt in de 
weekenden en vakanties nog steeds naar 
Scheveningen, nu naar het Rederserf. Zij 
stuurde ons dit verhaal uit eigen bewe-
ging. We plaatsen het omdat het zo goed 
past bij de komende zomertijd. Maar ook 
omdat wethouder Norder en zijn project-
groepen er zo veel van kunnen leren over 
wat trouwe bezoekers van Scheveningen 
ècht trekt: kleinschaligheid, warmte en 
gezelligheid.

Redactie
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Heel weinig bewoners van de wijk Duttendel 
werken ook in die wijk. Anita Knol behoort 
tot die weinigen. Ze woont in een flat aan de 
Van Alkemadelaan en ze is beheerster van 
het clubhuis van de Tennisclub Leimonias. 
Daar doet ze heel wat meer dan drankjes en 
hapjes serveren voor de leden van de ten-
nisclub.

Zo verzorgde ze ook de Nieuwjaarsbijeen-
komst van de Wijkvereniging Duttendel en 
Wittebrug op 10 januari van dit jaar. Daar-
over waren de meer dan 50 bezoekers zo 
tevreden, dat er alle aanleiding was om 
eens met haar te praten over haar horeca 
ervaring, over sport en over werken in onze 
wijk. 

Anita is opgegroeid in de sporthoreca. Haar 
ouders beheerden het clubhuis van de Haag-
sche Golf en Countryclub in Wassenaar. De 
eerste 11 jaren van haar leven woonde ze 
“op de golf” midden in de duinen! Vele 
(zeer) bekende Nederlanders heeft ze er ge-
zien. Als er één iemand is geweest uit die tijd 
die diepe indruk heeft gemaakt dan is het 
wel de directeur van de ‘Kristalunie’. Toen 
hij een groot feest gaf op de golfclub, had 
hij het kristal zelf meegenomen. Aan het 
eind van de avond liet Anita’s vader merken 
dat hij onder de indruk was van dit mooie 
kristal. De directeur beloofde uit tevreden-
heid over dit feest, dat hij van alle soorten 
glazen 12 stuks aan Anita’s vader cadeau 
zou doen. Die nacht overleed de directeur. 
Totaal onverwachts werden een paar maan-
den later toch de beloofde glazen geleverd. 
De directeur bleek heel laat die avond één 
van zijn mededirecteuren over dit geschenk 
te hebben geïnformeerd.  

Vanaf haar vierde jaar wist Anita dat ze in 
de horeca wilde. Toen ze elf was, verhuisde 
ze met haar ouders naar Scheveningen. Die 
hadden daar hun eigen restaurant opge-
zet, ‘Le bon Ton’ in de Wassenaarsestraat. 
Zo’n 20 jaar later is ‘Le bon Ton’ verkocht 
aan Janny en Frans Bast, die alleen de naam 
van het restaurant veranderden in ‘Le bon 
Mangeur’. De inrichting bleef tot in detail 
dezelfde. Als Anita er ging dineren was het 
een feest van herkenning, tot 3 jaar geleden 
het restaurant in andere handen overging, 
de naam hetzelfde bleef, maar de inrichting 
totaal veranderde. 

Anita kreeg een harde leerschool bij haar 
vader. Eenmaal volwassen geworden be-

gon ze met hulp van haar ouders haar eigen 
restaurant ‘Au bon Ton’ op de hoek van de 
Kazernestraat en de Denneweg. In die tijd 
ontmoette ze Eddie Knol, één van de topten-
nissers van Nederland in de tijd van Okker, 
Hajer, Fleurie en Soeters. Eddie beheerde het 

tennispark Leeuwenbergh. Ze trouwde met 
hem, maakte van haar restaurant een eet-
café en veranderde de naam in ‘le Cheval’ 
vanwege haar nieuwe achternaam Knol! 
De inrichting werd steeds meer gevuld met 
haar verzameling beeldjes van paarden en 
knollen. Van vele gasten, zoals de leden van 
het Russisch Staatscircus, kreeg ze bijdragen 
voor haar collectie.

Een grote verandering vond plaats toen Ed-
die en Anita het beheer kregen van tennis-
park Phoenix in de Alexanderpolder. Weg 
uit Park Leeuwenbergh, ‘Le Cheval’ ver-
kocht en de droom van Eddie, die geboren 
en gedeeltelijk getogen is in Indonesië, ver-
wezenlijken: een Indisch restaurant begin-
nen, ‘Senang’ in Hillegersberg.

Midden jaren ’90 veranderden twee gebeur-
tenissen het leven radicaal. Hun eerste kind 
werd geboren en kort daarna kreeg Eddie 
een zware hersenbloeding. Het was duidelijk 
dat ze het wat rustiger aan moesten doen. 
In 2000 gingen ze naar tennispark Marlot. 
Eddie is inmiddels vrijwel helemaal hersteld 
en geeft weer tennisles.
Anita wilde na enige tijd meer uitdaging 
met een eigen zaak. Zo kwam ze begin 
2008 bij Leimonias. “Ik vind het fantastisch 
hier”, zegt ze. “Ik voel me opgenomen in 
een warm bad!” Als lid van de Activiteiten-
commissie heeft ze vorig jaar de familiedag 
georganiseerd met een picknick per familie. 
11 juli komt er een ‘damesdag’ voor vrou-
welijke leden en maximaal 1  introducée. Er 
zijn allerlei extra’s zoals een visagiste en een 
mogelijkheid om een nieuwe kleurrijke grip 
voor een tennisracket te krijgen. 
Het is een ieder die wat langer op Leimonias 
komt opgevallen: sinds Anita’s komst waait 

er een nieuwe, frisse wind door het clubhuis. 
Men komt er niet alleen om een drankje te 
drinken na het tennissen of tijdens het kijken 
naar het tennissen. Men kan er ook eten, 
bij lekker weer in de prachtig gelegen tuin. 
Dat vinden met name ook kinderen heerlijk. 
Ook niet-tennisclubleden zijn van harte wel-
kom voor een drankje of een maaltijd. 
Daarnaast verzorgen Anita en Eddie catering 
aan huis en tijdens de wintermaanden ook 
in het clubhuis. Het zal na het lezen van dit 
stukje geen verrassing zijn dat de specialiteit 
van Anita het mediterrane eten is en van Ed-
die het Indische. Wie geïnteresseerd is in de 
catering kan telefonisch Anita 
(06-4107 4810) of Eddie (06-1562 1701) 
bereiken.

Erik Werner

ANITA KNOL EN HAAR CLUBHUIS
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Renske Kroese trad in 2001 in dienst bij de 
politie. Na haar opleiding begon zij haar 
loopbaan bij het bureau aan de Jan Hendrik-
straat. Hier werkte zij aan de handhaving 
van de orde in de binnenstad tot zij, in 2007, 
werd overgeplaatst naar de Nieuwe Parklaan. 
Sinds 18 april 2009 is zij aangesteld als de 
wijkagent voor de Boulevard met de rang 
van brigadier.

Wij hebben afgesproken op de Boulevard. 
Het is een zonnige zaterdagochtend in mei 
en de drukte van dagjesmensen moet nog 
beginnen. Renske komt aangefietst op een 
mountainbike met alles erop en eraan. Zij 
maakt een uitermate sportieve indruk. Ik 
wil wedden dat zij mij zeer snel zou inhalen 
als ik er op de fiets, om wat voor reden dan 
ook,  vandoor zou willen gaan.

Renske: ”Mijn werkterrein als wijkagent is 
het zeefront tussen het Adriaan Maasplein 
en de Wassenaarse Slag. Dat is dus de hele 
Boulevard, plus het Zwarte Pad en nog een 
stuk strand.” Een lang en smal gebied van 
zo’n vier kilometer lengte: allicht dat een 
mountainbike en een goede conditie nodig 
zijn om dit efficiënt te bestrijken. 

Maar: je mag toch niet fietsen op het stuk 
voor het Kurhaus? Renske: ”Ja, ik krijg in-
derdaad een enkele keer opmerkingen uit 
het publiek dat ik zou moeten afstappen 
omdat fietsen hier verboden is. Maar, in dit 
geval is de politie echt een uitzondering op 
de regel. Er is ooit overwogen om een spe-
ciaal verkeersbord te plaatsen om dit dui-
delijk te maken aan het publiek, maar daar 
is van afgezien omdat er al zoveel borden 
aan de Boulevard staan.”

De werkdruk in haar territorium varieert 
sterk met het weer. In de winter of bij 
slecht weer is er niet zo veel te doen. Zij 
heeft dan tijd voor andere politietaken. Op 
andere dagen is het drukker en gebeurt er 
vaak wel iets dat repressief ingrijpen nodig 
maakt. 
Renske: “Het betreft meestal jongeren 
die overlast veroorzaken zoals hangen, 
blowen, drinken of hard geluid uit de au-
toradio. Ik ga daar dan, als de situatie het 
toelaat, in mijn eentje op af en spreek ze 
aan op hun gedrag. 
De politie voert een zero tolerance beleid. 
Het  is dus belangrijk dat iedereen weet 
dat je aan de Boulevard niet met asoci-

aal gedrag wegkomt.”  Uiteraard kan de 
wijkagent het niet alleen af. Informatie is 
van groot belang en Renske hecht daarom 
aan goede relaties met personeel van de 
strandtenten en horecabedrijven die im-
mers de oren en ogen van de Boulevard 
zijn.  

De zomer is de periode van topdrukte; dan 
is er meer politie nodig dan alleen de wijk-
agent. Het zogeheten Kustdetachement 
opereert vanaf 1 juni vanuit een politiepost 
bij de Pier. Wijkagent en kustbrigade wer-
ken in de zomer nauw samen. 
Verder wordt bij mooi weer in de week-
enden extra personeel ingezet. Dit is het 
zogenaamde Paraat Peloton,  meestal zes 
man die in koppels surveilleren. Zij zijn her-
kenbaar aan een donkerblauwe uniform 
met baseballpet en vaak een geel fluores-
cerend hesje. 
Bij grote evenementen, tenslotte, wordt 
ook de bereden politie of de hondenbri-
gade ingezet.

Het is afwisselend werk en Renske ver-
wacht het met veel plezier een aantal jaren 
te mogen doen. Zij lijkt mij daar zeer ge-
schikt voor. 
Als u Renske ergens over wilt spreken bel 
dan 0900-8844; als u iets hebt opgemerkt 
dat u anoniem wilt melden bel dan 0800-
7000.

Dick Leijnse

DE WIJKBIBLIOTHEEK

In de wijkwinkel kunt u inlichtingen krijgen 
over bouwplannen, ouderenvoorzieningen 
of cursussen. U kunt er ook gewoon te-
recht voor een praatje en een kopje koffie. 
Maar weet u wel dat u er ook een kleine 
bibliotheek is?

De boeken zijn geschonken, of ze zijn door 
de wijkvereniging aangeschaft. Er staan 
romans - vaak met Scheveningse onder-
werpen - maar ook historische boeken 
over  andere wijken van Den Haag. Ook 
ons eigen jubileumboek ‘125 Jaar Belgisch 
Park’ kunt u er inzien.

Kort geleden is een er interessante nieuwe 
verzameling bij gekomen. Er waren altijd 
al dozen met oude exemplaren van de 
‘Scheveningen Badgazet’ en haar voorloper 
de ‘Parkgazet’. Helaas was die verzameling 
niet compleet, en het doorkijken ervan was 
nogal omslachtig. Daar is nu verandering 
in gekomen: de hele serie is nu compleet 
en de krantjes zitten in ringbanden. Mak-
kelijk. En een feest om die oude nummers 
eens door te kijken. Ze geven een goed 
beeld van het leven in de badplaats sinds 
1976. Van de vele veranderingen, maar 
ook van de ergernissen die telkens terug 
komen. Interessant en leerzaam.

Heeft u boeken waar u vrijwel nooit naar 
omkijkt maar die er bij zouden passen? De 
wijkvereniging zou u dankbaar zijn als u 
onze eigen bibliotheek wilt steunen. 

Jan van Pesch

WIJKAGENT RENSKE KROESE
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Hebt u ze al gezien? Mensen in het bos die 
met skistokken in de hand wandelen? “Ben 
je je skies vergeten?” wordt hen dikwijls 
nageroepen. Wat doen die mensen? Ze doen 
aan ‘Nordic Walking’, een rage die is komen 
overwaaien uit Scandinavië.

Het Finse leger loopt al tientallen jaren met 
skistokken tijdens de zomermaanden om in 
conditie te blijven en sinds het begin van de 
20e eeuw gebruiken Finse langlaufers hun 
langlaufstokken tijdens hardlopen, sprong-
vormen en andere trainingsvormen om zo-
doende de coördinatie en de spierkracht van 
het bovenlichaam, welke zo belangrijk zijn 
tijdens het langlaufen, ook in de zomer te 
ontwikkelen.

Els Stam heeft de Halo opleiding gevolgd 
(Opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoe-
ding) en is vijf jaar geleden begonnen met 
Nordic Walking, via een ski vereniging. Te-
genwoordig geeft ze les in Nordic Walking 
op diverse locaties in Den Haag, waaronder 
Scheveningen. Els is aangesloten bij de In-
ternational Nordic Walking Association.

Ik wilde er meer van weten en heb met haar 
afgesproken in de Boshut aan de Badhuis-
weg. Ze wordt vergezeld door Axel Rosen-
dahl Huber, voormalig Voorzitter BNS en 
fervent Nordic Walker!

Els: “Nordic Walking is een vorm van wan-
delen waarbij je gebruik maakt van stokken 
waarmee je je door een goede zwaaibewe-
ging van de armen afzet. Door op de juiste 
manier af te zetten wordt het wandelen ef-
fectiever gemaakt. Het is een aangename 
manier van bewegen. Je wandelt en gebruikt 
al je spieren. De belasting op spieren en ge-
wrichten is minder dan bij stevig wandelen 
terwijl de effecten op calorieverbruik en trai-
ning van conditie meer dan 30% hoger zijn. 
Het bovenlichaam doet volop mee tijdens 
het wandelen. Het is niet leeftijd gebonden. 
De oudste deelnemer in mijn klas is bijna 
87! En vergeet niet dat het sociale aspect 
heel belangrijk is voor veel deelnemers. Je 
bent in beweging en je maakt contact met 
anderen. We spreken altijd af in de Boshut 
en drinken dan ook gezellig een kopje koffie 
met elkaar.”

Naast Nordic Walking geeft Els ook les in het 
zogenaamde ‘Masai Walking’. 
De Masai, een stam in Oost Afrika, staan 
bekend om hun perfecte houding en heb-
ben geen enkele last van knie-, heup- en 
rugklachten. Masai Barefoot Technology, 
een Zwitserse footware technologie – bouwt 
hierop voort. 
Els: “De mens loopt veel te veel en te hard 
op de hiel van de voet. Dat is niet goed. Of 
je nu loopt of staat, Masai schoenen dragen 

bij aan je fitness en gezondheid. Door de in-
tensieve training van belangrijke spiergroe-
pen krijg je een krachtiger, slanker lichaam 
en verstevig je buik-, been- en bilspieren 
terwijl je de knieën, heupgewrichten en rug 
ontlast”.

Axel is het levende bewijs. Hij draagt Masai 
schoenen en gaat staan om mij te laten zien 
dat hij een balans moet vinden om niet om 
te vallen. De Masai schoenen die hij draagt 
zijn bijzonder. Axel: “De schoenen hebben 
een afrollende zool waardoor je gewicht 
rust op een bal onder je voet. Je moet dus 
je best doen om te blijven staan en om niet 
achterover of voorover te vallen. Maar het 
effect is geweldig. Deze schoenen zijn mijn 
fitness apparatuur. Het zijn trimmachines. Ik 
fitness dus eigenlijk al wanneer ik opsta van 
de computer om koffie te zetten”! 

Informatie over Masai Barefoot Technology 
en de speciale schoenen is te vinden op 
www.theantishoe.com 
Wilt u deelnemen aan de lessen Nordic Wal-
king of Masai Walking? Dat kan, neem dan 
contact op met Els Stam, elsstam@freeler.
nl of 070-3942029. U kunt ook websites 
bezoeken: www.masai-walking.nl, www.
nordicwalkingachterdeduinen.nl en www.
masaiwalkingachterdeduinen.nl 

Marit Berssenbrugge

LOPEN ALS EEN FIN OF EEN MASAI?
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Horizontaal
 4. Rosse buurt aan zee (12)
 7. Veel drukte over een belastingverandering (6)
 9. Treurig autootje (5)
10. Op zonnige dagen een onbedwingbare neiging van een 
 veeboer (10)
11. Het er op wagen dat je niet bij de neus wordt genomen (3)
12. Zo stil ligt een beschadigd schip (8)
13. Vrij bezopen vogeltje (10)
16. Nog een vogel, maar dan één die zo verkouden is als de veeboer 

van 10 hor (4)
17. Nuttige reisgenoot bij een bezoek aan Babylon (4)
18. Niet geïnteresseerd zijn om met biljarten te beginnen (8)
19. Zulke toegangen tot de zolder moeten met de voet geopend 

worden (10)
20. Gebakje waar je van kunt dromen (4)

Verticaal
 1. Water- of melkopslagplaatsen (7)
 2. Ik heb tabak van zo’n trommel! (4)
 3. Voorlopige vlek (4)
 5. Muziekinstrument voor liederlijke kerkgangers (10)
 6. Moderne muziek bij de bots-autootjes (9)
 7. Zo doet een giraffe zijn beklag (2+4+5)
 8. Juristen op zolder (13)
 9. De beste rang tijdens een cursus op de boerderij (7)
14. Bordeelsluiper uit de Franse tijd (7)
15. Een lichaamsdeel (of het zoontje) van de veeboer van 
 10 hor (8)

Oplossingen uiterlijk 15 augustus 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

Oplossing Badcrypto nr. 31:
Horizontaal: 1.Hof; 5.Bloembol; 7.Cinema; 8.Slakkenhuis; 9.Pup; 
11.Kabelnet; 13.Bak; 15.Droogstoppel; 18.Tor; 19.Opgeruimd; 
20.Als (of: Sla); 21.Parket.

Verticaal: 1.Huid; 2.Fietspad; 3.Postkantoor; 4.Platina; 5.Bagage-
drager; 6.Bocht; 10.Uk; 12.Testis; 13.Boord; 14.Koppel; 16.Tom; 
17.Lomp.

BADCRYPTO nr. 31

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 23 55 / 06 - 55 748 149

 Training voor honden, ook puppy’s

 Wilt u bepaalde gedragingen van uw hond verbeteren,
 zoals trekken, opspringen, veel blaffen, niet luisteren?
  
 Bel dan Anneke Lambert 06-23 929 227.
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COURSES HUNGARIAN/ENGLISH 
INTERMEDIATE (GROUP LESSONS)

When: Friday
Costs: € 110,- for 10 lessons in 20 weeks

Place: Wijkwinkel, Gentsestraat 22a
Max. number of people: 5

 
For more information you can contact: 

06-18777545 (teacher) or e-mail: bestuur@bns.myweb.nl

Oppas voor de nacht ± 6 x p. jaar 1 à 2 wkn in klein Hotel. 
Iemand die hospitality en  verantwoordelijkheid kan bieden. 
Details bespreekbaar in pers. gesprek. 

info@hotel4seasons.com  Tel. 070 - 355 2118
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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
Gerda Haan  Evenementen
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
Rolf van Nauta Lemke  Voorzitter
Erik Werner  Secretaris, Bad Gazet  
Æde Schoustra Penningmeester, Bouwvergunningen 
   en Lokaal Verkeer
Tom Ensink (vice-voorzitter)  Ruimtelijke Ordening en Verkeer
Walter Dekkers Ruimtelijke Ordening en Verkeer, APS
Pita Heusdens-Boelens Groen en Water
Lia Vermeer  Groen en Water
Grant Maclachlan Veiligheid, Expatriates, Welzijn(Jeugd) 
Ellen Zevenbergen Welzijn (Ouderenzorg)

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 Renske Kroese
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 10 82 96 49 x. e.
Loek Crefcoeur '93 355 79 57 e. d.
Emma Herschberg '93 06-14 41 77 72 e.! d.
Lotus Knobbout (06-30789850) '93 338 82 30 e.
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. sp.
Roderik Oosterholt '92 355 47 23 x.
Ellen Plugge ‘92 355 13 40 e.
Stephanie Vulcano(06-50884260) '92 351 27 09 e.
Alona Yermakova '92 06-41 85 49 73 e. russ.
Jan Folkers '91 06-28 77 59 45 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 06-44 05 74 46 e.
Marieke Nieuwstraten  ‘90  351 47 72 e.
Grace Patry ‘90 354 00 22 e. f. sp.
Shirani Spaans '90 06-24 41 66 51 e.
Batja Springer ‘90 358 65 58 
Carlijn van der Werf '90 06-15 89 09 39 e.f.d. it
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. f. d.
Mariana Fonseca Cardoso '87 306 18 44 e. sp. p.
Carina Müller (06-24126357) '87 324 64 32 e. f. d.
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.
Margriet Stafleu '63 06-41 25 11 06 e. f. d.

e : ook engelstalig - english spoken
f : ook franstalig - parle français
d : ook duitstalig - spricht deutsch  russ : russisch
z : ook zweedstalig  it : Italiaans
sp : ook spaanstalig-hablar español  p : portugees
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.

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.zee-
spiegel.nl , Brugsestraat 43 , 070-3062963   

Plaatsing van Gazetjes geschiedt onder de ‘Voorwaarden Gazetjes Scheveningen-
Bad Gazet’, gedeponeerd bij het secretariaat van de Bewonersvereniging Noor-
delijk 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

ALL HANDS ON DECO, een nieuw atelier in Scheveningen, organi-
seert volwassenen- en kinderworkshops en cursussen op maat. Maar 
ook zelf-maak pakketjes en decoratie artikelen kun je er vinden. Kijk op 
www.allhandsondeco.com of bel: 070-3501114.

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

MUZIEKSCHOOL POESJE MAUW Biedt een cursus voor kleuters ter 
stimulering van de muzikale ontwikkeling. Door dansen, klankverhaal-
tjes, liedjes en instrumenten wordt muziek een feest! 
Inlichtingen: 06-54212128 of www.muziekschoolpoesjemauw.nl

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

PIANOLESSEN Voor kinderen vanaf 6 jaar. Inlichtingen: Kim Nauman
06-54212128 of www.muziekschoolpoesjemauw.nl

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)

VROUW VAN MIDDELBARE LEEFTIJD WIL OP UW HUIS PASSEN tij-
dens uw afwezigheid. Rook en drink  niet. Ben het hele jaar beschikbaar. 
Ik pas ook op uw huisdieren. Vergoeding in overleg. Tel.  06-17083231 
tussen 12.00-14.00 uur.

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!” 

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 ontvangst van betaling geplaatst. 


