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REDACTIONEEL 

DEAR EGLISH READERS, WELCOME TO THE BADGAZET!
This is the first issue of our local magazine which is also directed 
to you. If you flip to page 7 you will uderstand what our inten-
tions are. And pay particular attention to the last paragraph of 
Grant Maclachlan’s article. This is a test which will run until the 
end of this year. All depends on your feedback! 

En u, beste Nederlandse lezer, wees niet bevreesd dat uw blad 
door buitenlanders wordt overgenomen. We willen alleen uitzoeken of onze niet 
Nederlands sprekende buurtgenoten interesse hebben in de Badgazet èn de wijkver-
eniging. Zij vormen tenslotte bijna een kwart van de bewoners van Scheveningen 
Noord! Als er voldoende feedback is gaan wij door met het plaatsen van artikelen 
waarin zij wellicht speciaal geïnteresseerd zijn. Dat zullen er één of twee per num-
mer zijn; verder blijft het blad gewoon in onze moederstaal!

Wat er dit keer te lezen valt? Veel over sport. Geen wedstrijduitslagen of diepte-in-
terviews met geblesseerde topvoetballers, maar achtergronden over de fantastische 
sportverenigingen die in de buurt actief zijn. We hebben de grens tussen sport en 
spel vaag gehouden; een gezonde geest huist immers in een gezond lichaam. En dat 
geldt voor jong en oud.

Er zijn ook individuen of groepen die hun sportieve activiteiten juist voor anderen 
ontplooien. Janine van der Zalm (pag. 7) doet dat voor slachtoffers van borstkanker, 
de Lions Club Den Haag-1 (pag. 19) voor meervoudig gehandicapte kinderen in Den 
Haag. Zij verdienen onze steun.

Bent u niet zo sportief ingesteld? Denk dan eens aan deelname in één van de com-
missies van de wijkvereniging. Of in het wijkbestuur zelf. Uw hulp is nuttiger dan u 
zelf denkt. Het is bovendien gezellig, en het verbreedt uw kijk op de wijk.

Goed beschouwd is het thema van dit nummer dus eigenlijk niet ‘sport’ maar ‘mee-
doen’. Of u nu op sportief vlak een kampioen bent of  een kruk, Nederlands spreekt 
of niet, jong bent of al een tijdje meeloopt, meedoen kunt u allemaal. Doen!

Jan van Pesch

GazetScheveningen-Bad

Voorpagina foto: Korfbal Beach Challenge



’T IS WEER VOORBIJ 
DIE MOOIE ZOMER…

De herfst staat weer voor de deur, maar het 
bestuur van de wijk- en bewonersvereniging 
heeft deze zomerperiode niet stil gezeten. 
Het Concept Masterplan Scheveningen-
Kust, inmiddels door het College van B&W 
vastgesteld en verspreid, krijgt nu onze 
volledige aandacht. En de vorming van de 
commissie ‘senioren in de wijk’, de jongste 
loot aan de stam van de BNS/WNS, heeft 
voortgang gekregen. 

Ook aan de verdere ontwikkeling van onze 
Muurkrant, die binnen de gemeente Den 
Haag nog steeds een pilot-functie vervult, 
blijven wij werken. Het is alleen jammer 
dat de hoofddirectie van AHOLD de plaat-
sing van een tweede beeldscherm in de 
AH vestiging aan de Amsterdamse straat 
heeft geblokkeerd, en dat nog wel op de 
dag van de geplande feestelijke ingebruik-
stelling. Dat vonden wij, de gemeente en 
de vestigingsmanager natuurlijk niet leuk. 
Maar de besprekingen daarover, die door 
de gemeente worden gevoerd, zijn nog 
steeds gaande. Dus wie weet….????

Inmiddels heeft het bestuur van de Onder-
nemersvereniging Belgisch Park (nieuwe 
naam, nieuw bestuur, nieuw elan!) zich 
met succes gestort op de voortzetting van 
het vorig jaar augustus gestarte Festival. 
In de derde week van augustus heeft dat 
weer veel bijgedragen aan de vitaliteit van 
onze wijk. Er is een mooie nieuwe traditie 
geboren!. 

De Commissies Groen, Verkeer en Ruimte-
lijke Ordening zullen zich, samen met het 
bestuur, sterk maken om de bewonersbe-
langen optimaal te bevorderen bij de vast-
stelling van het Masterplan in de Commis-
sie SRO en de Gemeenteraad in september 
en oktober. Daarmee kan dan worden bij-
gedragen aan een nette, zinvolle, groene 
en verkeersoptimale verbouwing van 
Scheveningen-Bad in de komende 15 jaar.
Hopelijk kunnen we dan bij de Kerstboom 
op het pleintje bij AH in december tevre-
den terugzien op een goede afloop van dit 
overleg. 

Martin Bevers, 
voorzitter Bewonersvereniging 

Noordelijk Scheveningen

Het zal niemand zijn ontgaan dat er veel 
staat te gebeuren met het verkeer en de 
ruimtelijke ordening op Scheveningen, met 
name Scheveningen-Bad. Het is ook duide-
lijk dat bewoners bij de les moeten blijven 
om het woonklimaat en leefbaarheid veilig te 
stellen. De commissie Verkeer en Ruimtelijke 
Ordening (VRO) is een groep enthousiaste 
vrijwilligers die de belangen van de be-
woners behartigt. Wat begon als de com-
missie Verkeer werd in de afgelopen jaren 
uitgebreid met Ruimtelijke Ordening. Een 
logische combinatie, want waar gebouwd 
wordt komen ook nieuwe verkeersstromen 
op gang.

Vanwege het grote aantal onderwerpen is 
de commissie onderverdeeld in verschil-
lende werkgroepen die ieder hun eigen 
verantwoordelijkheden behartigen, vaak in 
overleg met direct betrokken bewoners. Dat 
is vooral het geval bij tijdelijke werkgroepen 
die betrokken zijn bij specifieke ingrepen 
in de wijk, zoals de herinrichting van een 
straat. Sommige werkgroepen hebben meer 
continuïteit, zoals de werkgroepen Verkeers-
veiligheid en Media die maandelijks pittige 
en veel gelezen artikelen schrijven voor de 
Scheveningsche Courant. 
De commissie probeert zaken te bundelen, 
en zorgt voor afstemming en eenduidige 
communicatie met de gemeente, van hoog 
tot laag. Dat gaat zo ver dat de gemeente 
sommige door de commissie geschreven 
teksten letterlijk heeft overgenomen voor het 
Concept Masterplan voor Scheveningen.

Verkeer
Vergroten van de verkeersveiligheid en 
terugdringen van verkeersoverlast staan 
voorop. Daarvoor heeft de commissie regu-
lier overleg met gemeente en politie. Waar 
nodig bemiddelen we bij de aanleg van 
extra oversteekplaatsen, aanpassingen van 

kruispunten, veiligheid bij school of herin-
richting van straten. Zo is vorige zomer de 
Stevinstraat heringericht en is nu de Door-
niksestraat aan de beurt. Maar het verkeer 
houdt niet op bij de grens van de wijk. Van-
daar dat de commissie samenwerkt met de 
bewonersorganisaties van Dorp en Haven. 
En onze directe buren – de wijkvereniging 
Duttendel-Wittebrug - maken zelfs deel uit 
van de commissie.

Ruimtelijke ordening
Het afgelopen jaar is een stortvloed van 
plannen voor Scheveningen-Bad gelanceerd. 
Van bijna complete sloop van Scheveningen-
Bad tot wat nu het Concept Masterplan 
heet. Het heeft veel moeite gekost om de 
gemeente te overtuigen van de zin en onzin 
van sommige plannen, en de gevolgen voor 
het verkeer. 
Hierin heeft het BOB-platform (bestaande 
uit bewoners, ondernemers en bezoekers) 
een belangrijke rol gespeeld. Namens de 
bewoners zaten twee commissieleden in dit 
platform. Maar er spelen ook kleinere plan-
nen, zoals de nieuwbouw van voormalig 
Huize Helena aan de Gevers Deynootweg. 
Op aandringen van de commissie heeft de 
gemeentelijke Welstandscommissie de ar-
chitect opgedragen zijn ontwerp aan te pas-
sen. De tijd zal het leren hoe dit bouwplan 
uiteindelijk vorm krijgt.

Elke twee maanden komt de voltallige com-
missie bijeen. Dit zijn openbare vergade-
ringen waarbij u ook aanwezig kunt zijn. 
Dit jaar vergadert de commissie nog op 8 
september en 3 november. Bent u geïnteres-
seerd en wilt u een vergadering bijwonen? 
Neem dan contact op met commissiesecre-
taris Aad Pronk, telefoon 070 3548116. 

Steven Witkam
voorzitter commissie VRO 
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W I J K A A N G E L E G E N H E D E N

COMMISSIE VERKEER 
EN RUIMTELIJKE ORDENING 

CURSUS FRANS VOOR LICHT GEVORDERDEN 
BASIS GRAMMATICA EN CONVERSATIE

Start 28 september 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: 354 10 81 of e-mail: bestuur @bns.myweb.nl



De Commissie Groen zet zich in voor ver-
groening, behoud en bescherming van groen 
en natuur in de wijk. Een greep uit de ge-
beurtenissen van de afgelopen periode.

Groei en Bloei
Onze Wijkvereniging is er, met dank aan 
de stadsdeeldirecteur Scheveningen, in ge-
slaagd zeven bloembakken in de Gentse-
straat te laten plaatsen. Deze worden door 
de winkeliers verzorgd. We proberen er vol-
gend jaar meer te krijgen.
Recentelijk zijn twee grote bomen aan de 
Gentsestraat ter hoogte van Fotomaatje 
gekapt. Wij hebben er bij de stadsdeeldi-
recteur op aangedrongen om redelijk grote 
bomen te herplanten. De gemeente liet ons 
weten dat deze bomen maximaal zo groot 
(of klein) konden zijn als de bomen die al 
eerder in de Gentsetraat waren geplant. De 
wijkboom op het pleintje voor Albert Heijn 
heeft bezoek van de ‘bomendokter’ gehad. 
De boom is volgens hem levensvatbaar.

De Zwolsestraat heeft inmiddels een be-
hoorlijke groenimpuls gekregen. Wij probe-
ren het groen daar verder uit te breiden. In 
het kader van het Masterplan Scheveningen 
Kust is een verdere vergroening van de 
Zwolsestraat voorzien. Helaas geldt dat niet 
voor de Gevers Deynootweg. Wij trachten 
de gemeente hier alsnog warm voor te krij-
gen.

Gemeentelijke plannen
Het in juli gepresenteerde concept Mas-
terplan kent op het gebied van groen nog 
een paar verrassingen. Zo wil de gemeente 
aan het Zwarte Pad een ‘zomerboulevard’ 
aanleggen. Ook denkt zij aan het doortrek-
ken van een fietspad vanaf het Zwarte Pad 
in noordelijke richting naar het Koningsbos. 
Zoals bekend zal Meijendel de status van 
Natura 2000 gebied krijgen; dit houdt in 
dat er strenge regels voor natuurbescher-
ming zullen gelden. De provincie heeft al in 
de jaren negentig het doortrekken van dit 
fietspad verhinderd. De Commissie Groen 
is geen voorstander van de plannen. Het 
streekplan Zuid-Holland West (ZHW) sluit 
enige vormen van extensieve recreatie niet 
uit. De plannen van de gemeente bergen 
het gevaar in zich dat intensieve recreatie 
aan de duinrand van Meijendel ontstaat met 
alle nadelige gevolgen voor de kwetsbare 
natuur. Onze wijkbewoners weten Meijen-
del prima te bereiken via de hoek Harsten-
hoekweg / Groningsestraat.

De BNS heeft, in overleg met de Wijkver-
eniging Duttendel en Wittebrug, ook een 
reactie ingediend op het concept bestem-
mingsplan Oostduinen. De gemeente heeft 
namelijk een beschermd stukje duin, west 
van het Carlton Beach Hotel, niet in het be-
stemmingsplan opgenomen. De wethouder 
heeft de gemeenteraad nu toegezegd dat 

dit stukje duin niet bebouwd zal worden. 
Een beetje gratuit, want in het streekplan 
ZHW staat het duin als beschermd natuur-
gebied beschreven. In onze reactie hebben 
wij ook aangegeven waarom het hierboven 
genoemde fietspad niet doorgetrokken zou 
mogen worden.

Wij hebben een aanvraag ingediend voor 
2010 in het kader van ‘Een miljoen voor 
groen’. Door de economische omstandig-
heden is het de vraag of deze aanvraag 
een kans van slagen heeft. Zoals wij eerder 
schreven, streven wij er ook naar de Gevers 
Deynootstraat en de Harstenhoekstraat, 
maar ook de doorgangen naar zee, te ver-
groenen.

Helpt u mee?
Onze oproep aan bewoners zich op te ge-
ven als lid van de Commissie Groen heeft 
helaas nog niet tot resultaat geleid. Wij wil-
len de bewoners zo veel mogelijk betrekken 
bij onze activiteiten. Wij kunnen het niet al-
leen. Bewoners van onze wijk met affiniteit 
voor groen en natuur die ook een bijdrage 
in de wijk willen leveren, worden nogmaals 
van harte uitgenodigd zich op te geven als 
lid van de Commissie Groen. Dat kan bij mij 
(06-44066521) of bij Agnes van de wijkwin-
kel.

Rob Visser,
Voorzitter Groencommissie BNS
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ACTIVITEITEN COMMISSIE GROEN

Een beeld van de duinen dat nooit verloren mag gaan!



HELLO AND A VERY WARM WELCOME 
TO THIS NEW ENGLISH SECTION OF THE 
BADGAZET!

With the number of International residents 
in our community ever increasing we have 
decided that an English section would be a 
useful addition to this magazine.
Statistics from the Gemeente Den Haag 
show that there are over 20% international 
residents living in Scheveningen Noord, the 
area encompassing Belgisch Park (including 
flats along the coast), Westbroekpark, Dut-
tendel & Wittebrug and part of Renbaan-
kwartier. Many are expatriates on temporary 
assignment but many are foreigners who 
have settled in Scheveningen. The interna-
tional focus and flavour of our community 
will increase with the establishment of the 
International Sector in The Hague and the 
new location of the International Criminal 
Court (ICC) which will be built on the site of 
the Alexander Kazerne in 2013. 

Based on all this the decision has been made 
to bring our international neighbours into 
the fold of the Badgazet and the Resident’s 
Committees! The Badgazet has always been 
a means to give voice to the activities within 

our community and the aim of the English 
section will be no different. 

The last two pages of this magazine give 
useful information about services such as 
baby sitters, classified advertisements, com-
munity policing as well as a host of useful 
contacts and telephone numbers. Most of 
this information is clear even if you don’t 
read Dutch but if some of it is not, we will 
attempt to make that information under-
standable as well. Let us know!

THE BADGAZET GOES INTERNATIONAL!
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Feedback please!
In return for our initiatives we would also like 
some help from you our international neigh-
bours. In order to make our launch a success 
we very much welcome your feedback and 
comments as well as ideas for articles, activi-
ties or even if you just want to have your say. 
This magazine is distributed within the area 
of two Residents Committees: the BNS (Be-
wonersvereniging Noordelijk Scheveningen) 
and Duttendel & Wittebrug. Both have their 
own websites, the latter with information in 
English as well. Duttendel & Wittebrug also 
have an ’expat liaison officer’ who is respon-
sible for promoting issues for the internatio-
nal community within that area and who will 
also be the focal point for the English section 
in the Badgazet editorial group. 

We hope you enjoy our first issue. Again, 
comments are most welcome. Please mail 
your feedback or questions for more in-
formation to the following email adress: 
Grant@xs4all.nl 

Grant Maclachlan 

Grant Maclachlan

In Nederland wordt per jaar bij circa 12.000 
vrouwen borstkanker vastgesteld. Bij vrou-
wen tussen de 40 en 55 is het doodsoorzaak 
nummer één. In ons land heeft een vrouw 
een kans van 1 op 8 om ooit in haar leven 
borstkanker te krijgen. 

Kille en anonieme statistieken zijn het. Dat 
verandert als een van die vrouwen een 
buurtgenote, kennis of familielid is. En ook 
als je in contact komt met mensen die zich 
inzetten om er iets aan te doen. Een van hen 
is Janine van der Zalm uit de Deventerse-
straat. Samen met een collega gaat zij op 10 
en 11 oktober van Amersfoort naar Amster-
dam wandelen. Die 60 km is een flinke uit-
daging; zij mag bovendien alleen meedoen 
als zij 1500 Euro sponsorgeld inlegt. 
Er zijn al tenminste 350 inschrijvingen, dus 
als het goed gaat halen deze deelnemers 
aan de wandeling ‘A Sister’s Hope’ zo’n half 
miljoen bij elkaar voor preventieve maatre-
gelen en verder onderzoek naar borstkan-
ker. Dat wil je toch steunen?

Hoe u kunt helpen
U kunt Janine op verschillende manieren 
helpen. Ten eerste staan er collectebussen 
bij ‘Ice Kinderkleding’, kruidenier Van der 
Linden en John’s Inn. 

Als u aan huis gebonden bent, dan kunt u 
een donatie overmaken naar giro 2947137 
t.n.v. ‘Stichting A Sisters Hope’ te Amster-
dam, onder vermelding van ‘Janine van der 
Zalm, deelnemer 1428’ (dit nummer is be-
langrijk!). 

Tenslotte kunt u bij haar (voor 2,50 Euro) 
een mooi zelfgemaakt armbandje kopen of 
een persoonlijke bijdrage geven; dan kunt u 
haar ook succes wensen! 
Janine woont aan de Deventersestraat 14, 
tel. 350 40 86 of mobiel 06-111 000 89 (na 
12 uur).

Meer informatie over dit initiatief kunt u vin-
den op de website www.asistershope.org.

A SISTER’S HOPE: WANDELEN MET EEN GOED DOEL

Janine van der Zalm met collectebus



As a Duttendel resident now for 5 years I had 
always thought that I lived in a safe area. 
When I returned from holiday last January I 
was rudely awakened to the rather unplea-
sant truth to find that two of my neighbours 
had been burgled whilst they were away. 

Background
I grew up in Duttendel having attended 
the old English School on Tapijtweg before 
leaving Holland in 1973. I was always under 
the impression that Duttendel was a village 
within a city, where everyone knew each 
other and you could happily leave your door 
open when you went out. 
Unfortunately this is no longer so. Don’t get 
me wrong, statistically out of the 8 subdi-
visions of the Scheveningen area Duttendel 
featured half way in the ranking of criminal 
activity with the total number of thefts being 
around 45 in 2008. These were mostly bur-
glaries whilst people were away and Holland 
has one of the lowest violent crime figures in 
Europe so please don’t have nightmares!

Initiatives
As a result of this disturbing event I decided 
to contact my neighbours and our commu-
nity police officer, Cees Varkevisser, to see 
what we as a community could do. The res-
ponse was overwhelming. 

A meeting was organised at the police station 
in Scheveningen hosted by Cees and atten-
ded by about 30 residents from Duttendel. 
A number of valid preventative points were 
raised. Most importantly, the initiative has 
expanded considerably with a number of 
smaller neighbourhood watch programmes 

started and also as a result of the original 
meeting an article appeared in the Badgazet 
April issue advising of some of the precau-
tionary measures that could be taken. 

Communication between the police, the re-
sidents committee and the community has 
increased substantially since then. A number 
of individual neighbourhood watch groups 
have contacted the police directly on how 
to prevent crime and be more vigilant on 
preventative measures. 
The Residents Committee has started re-
gular monthly meetings with the police to 
discuss current criminal activity and to find 
out the various ‘MO’s of how thefts have 
occurred. 
These monthly discussions form the base 
of an exchange of ideas and statistical in-
formation on what is going on in the area. 
For obvious reasons confidential information 
is not given but basics such as how, where 

and when thefts have occurred can in turn 
be relayed to the residents committee and to 
the community either through the Badgazet 
or through websites.

In the first 4 months of this year the high 
trend of thefts continued, however in May 
arrests were made and both June and July 
have been quiet. Good news for us resi-
dents!

A piece of advice....
The key advice from Cees Varkevisser is 
clear. Be aware and alert. Close windows 
and balcony doors when leaving your house 
and tell your neighbours when you are on 
holiday. This may seem common sense but 
common sense often is the most effective 
way of foiling crime! 

... and an interesting tip
As part of my connection with the police I 
was invited to take part in the Scheveningse 
Police’s ’Burgers in Blauw’ (citizens in blue) 
programme aimed at familiarizing the pu-
blic with their work. The programme gives 
a fantastic insight into the daily activities of 
the Scheveningen police and during a shift 
of 9 hours they allow a member of the pu-
blic to get a taste of their daily routine.

For me the programme was far from rou-
tine! I was welcomed to the Saturday after-
noon shift by the shift commander and then 
it was off for the 3.00 pm until midnight 
shift with one of the patrol groups. Riding 
with the team in the police patrol car gives 
a tremendous insight into the extremes of 
situations the police have to deal with. One 
minute checking a car for faulty brake lights 
to the excitement of driving under emer-
gency conditions to a car accident involving 
a possible injured party. From a case of drun-
ken and disorderly to a car fire in a busy built 
up area. 

My overall impressions was the enthusiasm 
with which the police embrace this pro-
gramme, and their professional but friendly 
approach to the public. 
Those interested in participating in such a 
programme should contact Remco Delsasso 
of the Scheveningse police or Cees Varkevis-
ser, Community police officer for Duttendel 
Wittebrug, Harstenhoekkwartier & Belgisch 
Park.

Grant Maclachlan
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POLICING THE COMMUNITY – ‘CITIZEN IN BLUE’

Het jaarlijkse vuurwerkfestival, aangekon-
digd in kranten en op affiches en dus uit-
nodigend voor mensen om er naar toe te 
gaan. 
Maar: op donderdagavond om 21.00 uur 
was heel Scheveningen al bomvol. Er was 
geen parkeerplaats meer te krijgen en poli-
tieagenten stuurden automobilisten op de 
Nieuwe Parklaan en de Badhuisweg terug 
naar huis, omdat men de auto’s niet meer 
kwijt kon. 
Gastvrijheid ten top!

En als je dan tot de gelukkigen behoort die 
een plekje heeft weten te bemachtigen, 
zie je bij terugkomst een bon onder je rui-
tenwisser omdat je niet genoeg geld in de 
automaat hebt gedaan. Alweer een staaltje 
van gastvrijheid!
Mijn voorstel: op dit soort van avonden 
iedereen onbetaald laten parkeren in heel 
Scheveningen; en het Malieveld als par-
keerterrein laten fungeren, met gratis tram-
kaartje naar Scheveningen!
Dat zou pas gastvrijheid zijn!

Marit Berssenbrugge

VUURWERKFESTIVAL IN ’GASTVRIJ’ SCHEVENINGEN

Community police officer, Cees Varkevisser
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OVER BUNKERS EN BANKEN

We zitten op het hoogste punt van het Westbroekpark, de heuvel aan 
het kanaal. Een oude duintop misschien? Nee, het terrein vóór ons was - 
voordat het in de 19e eeuw werd afgegraven – weliswaar een woest duin-
gebied, maar de heuvel is daar geen overblijfsel van. Het is mensenwerk.

In de laatste jaren van de 2e Wereldoorlog werden in deze omgeving 
bunkers aangelegd, zowel daar verderop (in de Nieuwe Scheveningse 
Bosjes) als achter ons, in het Van Stolkpark. Communicatie daartussen, en 
verbindingen met Duitse diensten elders, was belangrijk. Daarom werd op 
deze plek een radiobunker gebouwd; onder ons de ruimtes voor zendap-
paratuur en een reparatiewerkplaats, hier boven een grote zendmast. Op 
de linker foto (uit juni 1947) zijn de betonnen voetstukken van die mast 
nog te zien. En die koeien? Nuttig voor de melk, zo vlak na de oorlog. En 
niet ongewoon, want al lang geleden liep hier vee te grazen.

Het uitzicht is nog net zo vredig als in 1947 maar er is nogal wat veranderd. 
In de eerste plaats de bomen: de natuur en de plantsoenendienst hebben 
hun best gedaan. De betonnen voeten zijn verdwenen, het plateautje 
werd keurig afgezoomd. Op de hoek rechts verscheen een bronzen object 

van Toon Kelder (1894-1973). Oorspronkelijk bevond dit beeld zich in 
het Haags Gemeentemuseum en was het gevormd uit hout, bedekt met 
koper. Overeenkomstig de wens van Kelder is het na zijn dood in brons 
gegoten en hier geplaatst. 
Ook onze zitplaats, de Westbroekbank, is nieuw. Het is een aandenken 
aan Pieter Westbroek, de ontwerper en aanjager van dit prachtige park. 
In 1929 was er al zo’n aandenken onthuld, een door Dirk Roosenburg 
ontworpen bank schuin voor de Rudolf Steinerkliniek. Maar vanwege een 
uitbreiding van de kliniek moest die daar omstreeks 1955 weg. Op deze 
heuvel kwam in 1957 een vervanger. Het werd een eenvoudiger ontwerp, 
maar de oorspronkelijke gedenksteen verhuisde mee. 

De rust stemt filosofisch. De Duitsers verloren de oorlog, de gemeente 
lukte het niet om deze betonnen bunker te slopen. Dit menselijk falen 
leverde ons dit prachtige panorama op. Maar praktisch is het ook: thee-
schenkerij ‘De Waterkant’, hier vlak achter onze rug, kan er haar meubilair 
héél erg veilig stallen. 

Jan van Pesch / Paul Crefcoeur

OUD en NIEUW  (11)

HET PORTRET SPREEKT

Een jaar geleden gaf de Stichting ‘Het Por-
tret Spreekt’ een aantal uitvoeringen in het 
Schevenings Muzee. Er was toen zo veel 
belangstelling dat besloten is om twee van 
deze toneelstukken te herhalen.

Het stuk ‘Rokken rond Constantijn’ wordt 
opnieuw uitgevoerd op zondag 13 septem-
ber, de uitvoering ‘Juliana en Bernhard van 
Nederland’ op de zondagen 27 september 
en 29 november. 
Alle voorstellingen zijn om vier uur ’s mid-
dags en vinden plaats in het Schevenings 
Muzee aan de Neptunusstraat 92. 

Kaarten kunt u aan de kassa kopen. U kunt 
ook reserveren, telefonisch via 3500830 of 
per mail op info@muzee.nl. 
De toegangsprijs is € 15; daar is een con-
sumptie bij inbegrepen, èn toegang tot alle 
zalen van het museum! 

Komt u tijdens de eerste twee speeldagen, 
dan kunt u er o.a. de 50 spectaculaire onder-
water-foto’s bekijken van Peter Verhoog. 

De affiche van de voorstelling 

over Juliana en Bernhard



Op Klein Zwitserland bevindt zich sinds mei 
2006 een groot fitness centrum met de naam 
Max Health Club. Vroeger speelde hier de 
Haagse Squash Rackets Club, maar de zeven 
squashbanen van toen zijn inmiddels, op één 
na, omgetoverd tot een waar fitness paradijs.

Ik heb een afspraak met Jacco Helmink, 
sportinstructeur en lid van het leidingge-
vende team met, onder andere, externe 
contacten in zijn portefeuille. De ontvangst-
ruimte is comfortabel ingericht met tafels en 
zitjes, en een riante bar. Om de hoek bevindt 
zich een crèche, die elke ochtend geopend 
is om kleuters onder toezicht te laten spelen 
terwijl hun ouders zich in het zweet sporten, 
maar waar het nu stil is omdat het middag 
is. 
Jacco: “Wij begonnen in 2006 met zo’n 
1000 leden maar zijn inmiddels meer dan 
verdubbeld. De overgrote meerderheid van 
onze leden komt hier individueel binnen, 
uit alle delen van de regio. Wij willen ver-
der groeien en blijven daarom actief zoeken 
naar nieuwe leden. Hierbij zoeken we ook 
naar nieuwe vormen van fitnesstraining en 
dienstverlening. Zo hebben wij een Junior 
Club opgezet voor jongeren van 12 tot 16 
jaar die te jong zijn voor een lidmaatschap 
maar onder begeleiding kunnen trainen op 
woensdag- en vrijdagmiddagen“. 

De club is schitterend gelegen in Klein Zwit-
serland met zicht op bomen, duinen en 
sportvelden. Jacco: “Wij proberen optimaal 
gebruik te maken van onze omgeving door 

ook buitentrainingen te organiseren. Die 
kunnen bestaan uit looptraining in het park 
of door de duinen, Pilates en Body Balance 
op het veld, maar ook uit voetbaltraining 
onder leiding van een voetbaltrainer. Verder 
zijn wij onlangs met bokstraining begonnen 

en die loopt heel aardig.“ Hierbij 
teken ik aan dat deze bokstraining 
niet aan kleuters in de crèche wordt 
gegeven maar aan volwassenen. 
Al met al is er nogal wat personeel 
nodig. Afgezien van zestien sport-
begeleiders zijn er nog 14 medewer-
kers die algemene taken hebben bij 
de receptie, bar en crèche. Verder is 
er een fysiotherapeut, terwijl ook de 
diensten kunnen worden ingeroe-
pen van het SMA, een gespeciali-
seerd sport medisch adviescentrum, 

om bijvoorbeeld leden te helpen tijdens re-
validatie. En er zijn voor de nabije toekomst 
plannen voor een beauty centre binnen het 
Max-gebouw.
Na ons onderhoud maken we een rond-
gang door de diverse fitnessruimten, die 
zich vooral op de eerste en tweede verdie-
ping van het gebouw bevinden. Er vallen mij 
een aantal zaken op. Ten eerste: er zijn heel 
veel fitnessapparaten van een grote diver-
siteit en het ziet er allemaal nieuw uit. Ten 
tweede: vanaf de cardio-apparaten heb je 
een prachtig uitzicht op de natuur rondom 

het gebouw. Ten derde: de zaal waarin ge-
spinned wordt heeft 45 fietsen die in thea-
tervorm staan opgesteld. Ik ben onder de 
indruk.
Maar dan heb ik de trots van Max nog niet 
eens gezien. Dat zijn de twee ROM-machi-
nes, waarin je in 2 x 4 minuten een volle-
dige fitnesstraining kunt ondergaan. Echt 
iets voor de jachtige manager of de huis-
vrouw met haast. De machine ziet eruit als 
een futuristische contraptie. Eerst train je het 
bovenlichaam met een roeibeweging. Dit 
duurt vier minuten en wordt gevolgd door 
een training voor het onderlichaam waarbij 
een stepbeweging wordt gemaakt. Jacco 
doet voor hoe het werkt. Het lijkt mij rede-
lijk zwaar maar hij verzekert mij dat zelfs ik 
en andere lezers van de Badgazet dit zouden 
kunnen. Wellicht wilt u het eens proberen. 
Voor meer gedetailleerde informatie over de 
ROM-machine en de andere activiteiten bij 
Max is er de goedverzorgde en uitgebreide 
website maxhealthclub.nl.

Dick Leijnse

MAX HEALTH CLUB
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Als u een wandeling maakt door Klein Zwit-
serland, over het lange pad, langs de sloot, 
dan is de kans groot dat u hoort schreeu-
wen, applaudisseren en fluiten wanneer u 
de hockey velden van KZ nadert.
KZ:  bijna elke Hagenaar weet dat deze af-
korting staat voor Klein Zwitserland, een van 
de grootste hockey clubs van Nederland.

Opgericht in 1908 als TOGO (Tot Ons Ge-
noegen Opgericht) fuseerde de club in 1974 
met de Haagse Hockey en IJshockey Club. 
De fusie betekende betere velden en betere 
accommodatie. Vanaf 1934 is de hockey 
club te vinden aan de Klatteweg, te midden 
van veel groen. Naast hockey is er lange tijd 
ook cricket gespeeld op KZ. 
Hockeyers richtten ooit de Cricket Club 
Klein Zwitserland op die later fuseerde met 
de Krekels en tot de ‘Klein Zwitserland Kre-
kel Club’ werd gedoopt. En zelfs de Haagse 

Bowls Club is gevestigd op de KZ velden. 
KZ is in al die jaren van haar bestaan diverse 
malen kampioen geworden van Nederland 
en heeft sinds enige tijd een jeugd leden-
stop omdat de belangstelling voor een lid-
maatschap dermate groot was geworden 
dat – met name op zaterdagen – de velden 
overvol waren. 

Klinkt allemaal positief, maar toch is de 
voorzitter Willem van Es niet echt vrolijk als 
ik hem spreek. 
“Financieel heeft KZ het niet makkelijk. Vo-
rig jaar zijn de toenmalige voorzitter en pen-
ningmeester afgetreden omdat de begroting 
werd afgekeurd. Er was in anderhalf jaar te-
veel geld uitgegeven en de sponsoring viel 
enorm tegen. Inmiddels is het tekort geluk-
kig al behoorlijk ingelopen maar we moeten 
voorzichtig blijven”. 

Marit Berssenbrugge

HOCKEY OP KLEIN ZWITSERLAND



Tennis is al eeuwenlang geliefd in Den Haag. 
Zo liet Filips de Schone (1475-1506) een 
tennisbaan aanleggen achter het Binnenhof 
en was Koningin Juliana in de jaren ’30 
regelmatig te vinden op de tennisbaan. Ook 
op de Metsbanen heeft zij ooit menig bal-
letje geslagen. En vele grote namen hebben 
hier hun eerste tennislessen gehad: Marcella 
Mesker, Richard Krajicek en Robin Haase.

De Metsbanen aan de Berkenbosch Blok-
straat zijn in 1926 officieel geopend; het 
stadion erbij is daarmee het oudste van Ne-
derland. In 1939 werd de Haagse Lawn Ten-
nisclub De Metselaars opgericht. 
Het is nu een vereniging met ca. 900 leden 
waar gezelligheid heel belangrijk is en waar 
het sociale middelpunt gevormd wordt door 
het clubhuis ‘De Herreberg’. Door haar ka-
rakteristieke vormgeving en sfeer wordt de 
Mets door sommigen ook wel ‘Klein Wim-
bledon’ genoemd.

De Mets beschikt over 13 gravelbanen (drie 
met verlichting), een oefenmuur en een 
mini-baan voor de junioren. Iedere woens-
dag is er ‘inloop-dubbel-avond’ wat inhoudt 
dat men zonder afspraak om het half uur 
met andere partners de baan wordt opge-
stuurd.

Op de Mets werden tot 1986 veertig maal 
de Nationale Kampioenschappen georga-
niseerd, en 39 keer werd hier om de Davis 
Cup gespeeld. Sinds 1993 wordt er jaarlijks 
de Siemens Open gehouden, een Chal-

lenger toernooi dat bekend staat als een 
kweekvijver voor toekomstige wereldtop-
pers. Het Centre Court biedt dan plaats aan 
meer dan 3000 toeschouwers. In 2006 riep 
de ATP (de internationaal overkoepelende 
tennisorganisatie) de Siemens Open uit tot 
het best georganiseerde Challenger toernooi 
ter wereld.

De combinatie van tennis èn gezelligheid 
past bij het bijzondere karakter van de Mets. 
De club heeft een bloeiende jeugdafdeling 
en een deskundige trainingstaf die zowel 

HAAGSE LAWN TENNIS CLUB DE METSELAARS
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beginner als topper nog iets kan leren. En 
parkeerproblemen heeft u niet bij de Mets, 
want de Metselaars bieden u gratis een par-
keervergunningen aan!

Wilt u eens kennismaken met deze klein-
schalige vereniging, neem dan contact op 
met Gonny Ninaber 070-3556054 of kom 
langs in het clubhuis.
Meer informatie: www.demetselaars.nl

Marit Berssenbrugge

Haags Symfonie Orkest EUTERPE
Voor ons najaarsconcert op zaterdag 14 november 2009 met werken van

Claude Debussy, Camille Saint-Saëns en Peteris Vasks
zoeken wij nog versterking, met name

1e/ 2e violisten en altviolisten
Ons orkest van ruim vijftig leden is gevarieerd van samenstelling wat betreft leeftijd en

orkestervaring. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Kom gewoon eens langs tijdens een
repetitie op maandag avond (20.00- 22.30 u) in de Vrije School, Waalsdorperweg 12.
Of neem contact op met: Joop Wagenaar, 06 51 98 00 90, joop.wagenaar@planet.nl

www.haso-euterpe.nl



Korfbal is zo Hollands als wat. Het werd in 
1902 bedacht door de Amsterdamse onder-
wijzer Nico Broekhuysen. Het is de enige 
sport in de wereld waarbij een team bestaat 
uit evenveel vrouwen als mannen. Een bij-
zondere sport dus!

Omstreeks 1920 werd er op een braaklig-
gend terreintje bij de Berkenbosch Blok-
straat al gespeeld met zo’n korfje, maar pas 
in 1927 werden er plannen gemaakt om in 
Scheveningen een korfbalclub op te richten. 
Hoewel het de ‘Christelijke Korfbal Vereni-
ging KVS’ ging heten, fulmineerde de gere-
formeerde predikant vanaf de kansel tegen 
het gezamenlijk sporten van mannen en 
vrouwen. Gerrit Jautze, de eerste voorzitter 
van de club, trok zich daar weinig van aan. 
Dat hij een doorzetter was, blijkt ook uit het 
feit dat hij enthousiast meespeelde, ondanks 
zijn houten been!

Zwerversbestaan
KVS heeft nogal wat gezworven. Ze begon-
nen aan het strand, verhuisden eerst naar het 
Nettenboetstersveld bij de watertoren (lastig 
met al die netten!), speelden in 1937 een 

tijdje op Klein Zwitserland (bleek ook niet 
ideaal) en trokken toen naar de grote speel-
weide in het Westbroekpark. Na de 2e We-
reldoorlog speelden ze eerst op het terrein 
waar nu de Blinkerd staat, maar verhuisden 
toch weer naar de speelweide. Daar kregen 
ze ook de beschikking over een clubhuis. 
De club groeide, maar dat leverde ook pro-
blemen op. Het clubhuis werd te klein, dus 
de leden moesten aan de slag om de boel 

te herbouwen. In 1975 werd het feestelijk 
heropend. Lastiger was het veld: er was veel 
concurrentie van recreanten op de speel-
weide. En het terrein langs de Cremerweg 
had zo’n helling dat bezoekende teams 
steen en been klaagden. Na jarenlange 
procedures lukte het in 1997 om toestem-
ming te krijgen dat terrein te egaliseren en er 
een kunstgrasveld aan te leggen. Het werd 
‘Cas van Dijk Sportpark’ genoemd, naar de 
voorzitter die de stuwende kracht achter het 
project was geweest maar die in 1996 veel 
te jong overleed. 

Een familieclub
Of het nu door het gemengd sporten komt, 
door de prachtige ligging in het park òf door 
de Scheveningse mentaliteit, de club heeft 
een gezellige en warme band. De ouders 
zetten de kinderen niet met de auto af en 
vertrekken dan, maar ze spelen zelf net zo 
enthousiast in hun eigen teams. Het aan-
tal leden schommelt tussen de 400 en 500 
waarvan zeker één derde actief is als coach 
of scheidsrechter, als hulp achter de bar of bij 
het onderhoud van het terrein. Opvallend 
detail: de Gazet wordt al jarenlang vooral 

bezorgd door spelertjes van KVS waarbij de 
ouders vaak meelopen. Het is een club met 
diepe wortels in de wijk.

Successen en zorgen
Naast de gezelligheid wil KVS ook spor-
tief presteren, niet alleen op het veld maar 
ook in de zaalcompetitie die een enorme 
vlucht heeft genomen. Lastig is dat wel: om 
op hoog niveau te spelen moet er eigen-

lijk dagelijks getraind worden, maar dat is 
door gebrek aan zaalcapaciteit een enorme 
opgave. De Blinkerd (door de warmte van 
het badwater al niet zo ideaal) heeft ook 
andere sporters binnen haar muren, zodat 
de topspelers veel moeten uitwijken naar 
andere Haagse zalen. Het eerste team heeft 
daardoor nogal wat gependeld tussen over-
gangs- en hoofdklasse (de club is het ‘Vo-
lendam van de korfbalsport’) maar speelt nu 
wel weer in de hoofdklasse.

Voelt u er voor om - mèt of zonder uw 
kinderen - eens bij de korfbalclub rond te 
kijken, neemt u dan contact op met de se-
cretaris Corrie van Dijk, tel. 325 8226 of via 
kvs.denhaag@knkv.nl. 

Jan van Pesch

EEN BIJZONDERE SPORT, EN DAT IS HET
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Waarin onderscheidt de tennisclub Leimo-
nias zich van andere tennisclubs? Dat was 
het belangrijkste onderwerp van het gesprek 
dat ik had met Willem de Vries, president 
van de al 121 jaar oude tennisvereniging.  

Leimonias is één van de oudste tennisclubs 
van Nederland die nog steeds in de hoog-
ste klasse van de nationale tenniscompetitie 
speelt. Toen Leimonias op zondag 7 juni jl. 
voor de zeventiende keer het landskampi-
oenschap won - na in 2007 en 2008 op de 
tweede plaats te zijn geëindigd - viel het 
Willem op hoeveel respect men in de Ne-
derlandse tenniswereld voor een club als 
Leimonias heeft. Zo’n oude club, en nog 
steeds op topniveau meedraaien! Leimonias 
staat met 17 kampioentitels nummer één op 
de nationale erelijst.
Dat meedraaien op topniveau betekent dat 
men ook trainers op topniveau heeft, de 
tennisschool Don & Burgersdijk. Daarvan 
profiteren niet alleen de toptennissers, maar 
ook de andere spelers, met name de circa 
370 jeugdleden.

Ook door de breedte van het tennisaanbod 
onderscheidt de club zich: toptennis, ‘ge-
wone’ competitie en zuiver recreatief tennis. 
Jong en oud kan kiezen of men competitie 
wil spelen of dat men naar de baan komt 

om met vrienden of vriendinnen een balletje 
te slaan. 
Daarnaast worden nog vele activiteiten ge-
organiseerd die ertoe bijdragen dat men de 
andere leden leert kennen en ontdekt met 
wie men nog meer zou kunnen spelen. Tot 
die activiteiten behoren het openingstoer-
nooi, waar de 80 deelnemers ook met de 
‘toppers’ mochten spelen, een Paaseitjes-
toernooi voor kinderen, het familietoernooi, 
clubkampioenschappen en een laddercom-
petitie. Verder  bestaan er plannen voor een 
wekelijkse familieavond met maaltijd op 
vrijdag. 
Met 10 gravel en 4 smashcourt banen, al-
lemaal met verlichting, zijn er ruime speel-
mogelijkheden. De smashcourt banen zijn 

all-weather banen die ook 
wintertennis mogelijk maken. 
Er zijn plannen om nog twee 
banen tot smashcourt om te 
bouwen.

Door de aard van de sport 
heeft een tennisclub gauw 
wat individualistische trekjes. 
Bij Leimonias is de sfeer toch 
heel levendig, en door alle 

activiteiten ontstaat er een goede band tus-
sen de leden. Het bestuur probeert die band 
door nieuwe activiteiten verder te verster-
ken. Willem is zelf actief bezig het clubhuis 
nòg gezelliger te maken, bijvoorbeeld door 
het inrichten van een wand met historisch 
belangwekkende foto’s. “Zie je die foto met 
Scheurleer, die in 1933 kampioen werd? De 
tennisbond heette toen nog NLTB zonder de 
K ervoor” vertelt Willem enthousiast!
 
De ligging van het clubhuis, de tuin en de 
banen tussen de steile hellingen van de dui-
nen maken deze club in alle opzichten uniek 
in Nederland.
Voor verdere informatie: www.leimonias.nl

Erik Werner

WAT MAAKT LEIMONIAS ZO’N BIJZONDERE TENNISCLUB? 
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Na 33 jaar hun Stal Wittebrug aan de Bad-
huisweg te hebben gehad, verhuisden 
eigenaar Hans Burik en zijn vrouw Joke 
met hun paarden naar de voormalige politie-
manege aan de Hubertusweg. 
“Die verhuizing was een grote vooruitgang” 
vertelde Hans mij. “Veel meer ruimte hebben 
we hier, en we hoeven niet meer de straat op 
elke keer als we met de paarden naar buiten 
willen.”

Er zijn bijna geen maneges in de Randstad 
die, zoals Manege Wittebrug, vlakbij de mo-
gelijkheid hebben om buiten te rijden. Want 
buiten rijden, dat is waar de meeste ruiters 
voor komen. De ruiterpaden in het Huber-
tuspark of de Nieuwe Scheveningse Bosjes 
zijn ideaal voor relatieve beginners. Maar 
diegenen die het paardrijden onder de knie 
hebben, gaan naar de duinen of het strand. 
De basis voor beginnende ruiters is dres-

suur binnen de manege. Zo leert men in het 
eerste jaar goed, comfortabel en ontspan-
nen rijden. In het tweede jaar komt ook 
het buiten rijden op het programma. Voor 
geoefende ruiters organiseert de manege in 
de periode april tot en met september elke 
avond 2 uur lange buitenritten!

Na een jaar kunnen de ruiters meedoen 
aan wedstrijden. Die worden georganiseerd 
door de Ruitervereniging Stal Wittebrug, 
die nauw met de Manege verbonden is en 
waarvan het grootste deel van de ‘klanten’ 
van de Manege ook lid is. 

Hans Burik is er trots op dat juryleden tij-
dens die wedstrijden regelmatig opmerken 
hoe goed zij de sfeer en de kwaliteit van de 
‘Wittebrug’ vinden. Die goede sfeer ontstaat 
door de wedstrijden, de lessen in groepsver-
band, en door het napraten in het clubhuis.

Elke week komen er zo’n 300 ‘klanten’ rij-
den. De ruiters vormen een internationaal 
gezelschap; indien nodig worden de in-
structies ook in het Engels, Frans en Duits 
gegeven. Hans hecht zeer aan kwaliteit. Hij 
heeft geholpen bij de ontwikkeling van een 
‘ruitersportpaspoort’, het ‘diploma rijden’ en 
een kwaliteitscertificaat in Nederland. 
   
Vanaf een leeftijd van 10 jaar kan een kind 
met paardrijlessen beginnen. De jeugd vormt 
de grootste groep, en daarvan zijn meisjes 
ruim in de meerderheid. 
Het enthousiasme van de jeugd viel mij op 
tijdens de rondleiding. Het was instructie-
week voor kinderen die al wat langer rijden; 
vijf dagen lang de hele dag met de paarden 
bezig zijn. Dat betekent o.a. gymnastiek te 
paard, springen en - met veel liefde - paar-
den verzorgen. Dierenwelzijn ligt de kinde-
ren na aan het hart!
Voor verder informatie: home.tiscali.nl/stal-
wittebrug.nl/

Erik Werner

MANEGE WITTEBRUG
EEN PRACHTPLEK IN HET HUBERTUSPARK 

Het clubhuis en de banen, 

verscholen in het groen



In 1984 opende In-Tension zijn deuren voor 
het eerst. Aan de Badhuisweg, onder het à 
la carte restaurant Le Debut van de Hotel-
school, konden niet alleen Hotelschool stu-
denten en personeelsleden, maar ook buurt-
bewoners gebruik maken van de fitnessap-
paratuur, de aerobics lessen en de sauna’s. 

In-Tension, met als directeur ras-Schevenin-
ger Simon Rog, zit sinds 2005 aan de Mar-
cellisstraat, in het pand waar tot die tijd de 
bibliotheek gehuisvest was. Met meer dan 
2000 leden is In-Tension uitgegroeid tot een 
volwassen en professioneel centrum waar 
mensen van alle leeftijden aan hun gezond-
heid kunnen werken. 

Voor kleine kinderen is er judo, Dance for 
Kids en jeugdfitness. Maar ook voor 55+ ers 
zijn er speciale groepstrainingen ter bevor-
dering van het uithoudingsvermogen, de 
souplesse en de spierversteviging.
Naast de fitness biedt In-Tension ook Ae-
robics, Pilates, Power Yoga, Kickboxen en 
Zumba (dansen op opzwepende muziek) 
aan. En wat is er heerlijker dan je vermoeide 
spieren te verwennen in een Finse sauna of 
een Infra rood sauna? Ook dat kan bij In-
Tension. Daarnaast is zijn er zonnebanken, 
is er een schoonheidsspecialiste, een fysio-
therapeut en een masseur. Sinds kort orga-
niseert de Algemene Nederlandse Bond van 

Ouderen er speciale creatieve dagen. Er is 
ook opvang voor kleine kinderen. 

Wist u dat maar liefst drie van de zes Ga-
zet redactieleden lid zijn van deze ‘Health 
Club’? Nou, dan moet het wel in orde zijn, 
toch? Misschien voor de lezer een reden om 
eens te gaan kijken. Nieuwe leden krijgen 
vanaf september de eerste maand gratis lid-
maatschap en hoeven geen inschrijfgeld te 

betalen. En bent u al lid maar brengt u een 
nieuw lid aan, dan wordt u een maand lid-
maatschapsgeld kwijtgescholden. Dus: kom 
uit die stoel en bel 070-3318811 of bezoek 
In-Tension in de Marcellisstraat 200, www.
in-tension.nl

Marit Berssenbrugge

IN-TENSION HEEFT VEEL TE BIEDEN

18

Er wordt in onze fraaie badplaats al geruime 
tijd geschaakt. Dat wist u wellicht niet, 
waarde lezer, maar dat komt vermoedelijk 
omdat schakers weinig lawaai maken en in 
het algemeen niet gesteld zijn op pottenkij-
kers. Slechts af en toe halen schaakpartijen 
uit Scheveningen het landelijke nieuws. 
Vroeger, in het begin van de vorige eeuw, 
gebeurde dat vaker want toen werden er 
regelmatig internationale schaaktoernooien 
in Scheveningen gehouden met de sterkste 
schakers uit die tijd. 

Het toernooi van 1923, bijvoorbeeld, is on-
sterfelijk geworden door een partij die sinds-
dien bekend staat als de Scheveningse Vari-
ant. Wellicht zou deze variant als inspiratie 
kunnen dienen voor onze stadsbestuurders 
in hun streven naar een Wereldstad aan Zee: 
dat ook met weinig kosten de aandacht van 
de wereld op Den Haag kan worden geves-
tigd. 

In 1910 werd de Residentie Schaakclub 
opgericht en in 1945 de Scheveningse 
Schaakvereniging Belgisch Park. Deze clubs 
fuseerden in 1998 en gaan sindsdien verder 
onder de naam Residentie Schaakclub Bel-

gisch Park. Volgend jaar viert 
de club, dankzij de RSC, zijn 
100-jarige jubileum.
Ik spreek tijdens de vakantie 
(er wordt niet gespeeld van 
20 juli tot 24 augustus) af 
met Gerard van der Zijden, 
secretaris van het bestuur, 
op een zomeravond in au-
gustus. 

De club telt momenteel 36 le-
den. De jongste is 7 jaar oud, 
de oudste de 80 gepasseerd. 
Er wordt gespeeld op maan-
dagavonden in het souter-
rain van de Ichthuskerk. De 

avond begint om 18:45 met training voor de 
jeugd, die wordt gegeven door drie broers 
van der Zijden, allen ervaren spelers. Zoiets 

RESIDENTIE SCHAAKCLUB BELGISCH PARK

Simon Rog, temidden van zijn team. (Foto: Harry de Jongh)
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Wist u dat er in onze buurt drie bridgevereni-
gingen zijn? Ik niet, althans tot kort geleden.  
Als je op internet naar bridgeclubs in onze 
buurt zoekt kom je er twee tegen. Met de 
derde ben ik via via in contact gekomen. In 
deze aflevering stel ik er twee voor, die beide 
in de Ichthuskerk spelen. De derde speelt op 
een andere locatie en zal wellicht in een an-
dere aflevering aan de beurt komen. 

De Bridge Club Belgisch Park werd in 1945 
opgericht. Ik spreek af met de voorzitter, 
Aad Kops, in zijn woning in het havenkwar-
tier. Kops: ”Op dit moment hebben wij 58 
leden. Het oudste lid is 90, het jongste 53 
jaar oud. Wij spelen elke donderdagavond, 
ook in de zomer.” 

De opkomst verschilt uiteraard van week tot 
week maar er kan toch altijd gerekend wor-
den op minimaal 7 tafels; op  hoogtijdagen 
wordt met maximaal 14 tafels gespeeld, dus 
met 56 bridgers. “Wij kunnen nog wel iets 
groeien, maar de zaalruimte vormt een be-
perking voor het aantal leden”, aldus Kops. 
Tijdens het seizoen worden onderlinge com-
petities gespeeld in cycli van zes weken, met 
promotie en degradatie aan het eind. In de 
zomer speelt iedereen in dezelfde groep. 

De club is aangesloten bij de Nederlandse 
Bridge Bond en bezit digitale kastjes waar-
mee per tafel de resultaten van een spel 
worden ingevoerd, waarna een compu-
terprogramma de uitslagen berekent. Het 
niveau waarop gebridged wordt varieert 
uiteraard per deelnemer. Kops: “Wij volgen 
de regels van de Bridge Bond wel redelijk se-
rieus. We hebben een wedstrijdleider en een 
gecertificeerde arbiter, maar de gezelligheid 
staat voorop. Veel van onze leden zijn er al 

lang bij, één zelfs vanaf de oprichting. De 
sfeer is goed en gezellig en dat is waar wij 
vooral naar streven.” 

De tweede bridgeclub die in de Ichthuskerk 
speelt heet De Hinde en werd zo’n 40 jaar ge-
leden opgericht. Ik spreek met de voorzitter, 
mevrouw Annelies van Maanen. “De oor-
sprong van de naam De Hinde is onduidelijk. 
Wij  zijn beslist geen jonge herten want onze 
34 leden hebben een gemiddelde leeftijd die 
boven de 70 ligt. Onze bridgemiddag is dins-
dag, behalve in de zomer wanneer wij  twee 
maanden stoppen”, verklaart mevrouw Van 
Maanen. “Vergeleken met onze club is het 
Belgisch Park meer professioneel. Wij spelen 
uitsluitend voor de gezelligheid. Wij doen 
een onderlinge competitie, met wekelijkse 
promotie voor de winnaars van de B-lijn  en 
degradatie voor de laagst geplaatsten van 
de A-lijn.” Bij De Hinde loopt het ledental 
langzaam terug, “dus zouden wij er graag 
wat nieuwe leden bij willen hebben”, zegt 
mevrouw Van Maanen.  

Ik vind het opmerkelijk dat er twee verschil-
lende clubs zijn die op dezelfde locatie spe-
len. Zou een fusie niet in overweging kun-
nen worden genomen? “Uiteraard”, zeggen 
beide voorzitters, “maar onze verenigingen 
zijn gezond en levenskrachtig en willen hun 
specifieke karakter behouden. Sommige van 
onze leden zijn ook lid van de andere vereni-
ging, dus we zijn al op allerlei manieren met 
elkaar verbonden. Meer is op dit moment 
niet nodig”. 
Beide clubs spelen dus in de Ichthuskerk aan 
de Duinkerksestraat 11, de Bridge Club Bel-
gisch Park op donderdagavond vanaf 19:30 
uur, De Hinde op dinsdagmiddag vanaf 
13:30 uur.  

Voor nadere informatie kunt u zich wenden 
tot de voorzitters, de heer A. Kops van de 
Bridge Club Belgisch Park (354 2350) 
en mevrouw Annelies van Maanen 
van De Hinde (345 2582).

Dick Leijnse

BRIDGEN IN HET BELGISCH PARK
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BRIDGEN VOOR 
GEHANDICAPTE KINDEREN

Wilt u tijdens het bridgen ook de meervou-
dig gehandicapte kinderen in Den Haag 
helpen? Dat kan tijdens de jaarlijkse Charity 
Bridgedrive van ’Lions Club Den Haag 1’. 
Op zondag 8 november bent u vanaf 12:30 
welkom op de Draf- en Renbaan Duindigt in 
Wassenaar. Van 13:00 tot 17.30 uur wordt 
er in twee lijnen gespeeld, de A-lijn voor 
competitie- en gevorderde clubbridgers en 
een B-lijn voor gezelligheids bridgers. Er 
zijn prijzen met een totale waarde van meer 
dan €500. 

Inschrijving
Via e-mail (vandeloo@casema.nl) of per 
post naar de heer E. van de Loo, 
Mauvestraat 8, 2596 XR Den Haag o.v.v. 
hr/mw, namen deelnemers, adres, e-mail 
adres, telefoonnummer, A of B lijn. 
De sluitingsdatum is 23 oktober 2009. 
Kosten: €40 per paar over te maken vóór 
28 oktober op rek.no. 366185691 t.n.v. 
‘Lions Club Den Haag-1’ te Den Haag, 
o.v.v. ‘Bridgedrive 2009’.
Informatie: 
Eduard van de Loo 06-23227708 en 
Walter Dekkers 070-3559285.

als “Oom Jan leert zijn neefje schaken”. 
Om 19:45 nemen de oudere leden het over. 
Voor hen zijn er diverse onderlinge compe-
tities. Gerard: ”De sfeer op de clubavonden 
is plezierig. Er wordt serieus geschaakt, of 
gevluggerd, er staat een biertje of een kopje 
koffie naast het bord en de tijd vliegt.”

De club speelt met drie teams in de Haagse 
competitie. Het hoogste team speelt in de 
op één na hoogste klasse van de Haagse 
regio. “Promotie naar de hoogste afdeling 

is een mooi streven voor het jubileumjaar 
2010”, aldus Gerard.
Het aantal schakers dat in clubverband zijn 
hobby bedrijft neemt in Nederland, en ver-
moedelijk wereldwijd, gestadig af. Dat valt 
te betreuren maar het is vast en zeker een 
gevolg van ons jachtige leven. Ook bij de 
RSC Belgisch Park daalt het aantal leden 
langzaam maar zeker, niet omdat mensen 
ophouden met schaken, maar omdat zij ver-
huizen of een te druk leven krijgen. 

Gerard stelt vast dat de club nieuwe leden 
goed kan gebruiken. 
Het nieuwe seizoen is net weer begonnen. 

Mocht u interesse hebben, kom dan eens 
langs op een maandagavond in de Ichthus-
kerk, Duinkerksestraat 11. U bent dan meer 
dan welkom om de sfeer te proeven en, zon-
der verplichtingen, een partijtje te spelen. 

Voor meer informatie: bezoek de website 
van de vereniging, rsc-bp.duinsoftware.nl.

Dick Leijnse

vervolg van pagina 18 
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Of je het nu hebt over Bocca, Bolle, Curling, 
Jeu de Boules of Bowls, al deze sporten heb-
ben als verre voorvader een spel dat al door 
de oude Egyptenaren werd gespeeld. Van 
traditie gesproken!

Maar voor de KZ-hockeyers die omstreeks 
1985 met Bowls begonnen was die tradi-
tie vast niet de belangrijkste aanleiding. Ze 
vonden gewoon dat ze toch wat te oud 
werden om gekromd achter een balletje aan 
te rennen. Maar ze wilden wel in beweging 
blijven. In die tijd werd de BBC televisie ook 
in Nederland populair, en bij het zien van En-
gelse Bowls-wedstrijden viel het kwartje: dat 
kunnen wij hier ook doen! Er lagen op Klein 
Zwitserland mooie grasvelden - al konden 
die niet concurreren met de Engelse ‘greens’ 
van soms wel 800 jaar oud - en er was een 
hok bij het clubhuis om materiaal op te slaan. 
Ze konden zó aan de slag.

De vereniging
Omdat er genoeg belangstelling bleek te 
zijn, werd begin 1990 de vereniging ‘Haagse 
Bowls’ opgericht. Er kwam een bestuur, sta-
tuten en een echte ‘baancommissaris” maar 
het werd bewust kleinschalig gehouden. De 
vereniging is niet aangesloten bij de ‘Neder-
landse Indoor en Outdoors Bowls Bond’ en 
het woord ‘competitie’ is taboe. Er wordt 

onderling gespeeld, elke maandag, woens-
dag en vrijdag van tien tot twaalf; om elf uur 
gezellig koffie drinken en bijpraten. Er zijn 
zo’n 12-16 spelers die vrijwel elke keer ko-
men; daarnaast nog 60 die het laten afhan-
gen van het weer of hun andere bezighe-
den. Af en toe worden afspraken gemaakt 
met identieke verenigingen in Den Haag of 

elders om samen te spelen. 

Sport of Spel?
Iedereen die een krant van de 
vloer kan oppakken, kan ook 
Bowls spelen. Is het daarom 
niet meer dan een spelletje? 
Het vergt wel ervaring en 
coördinatie om de ballen zo 
dicht mogelijk bij de ‘jack’ 
(het kleine balletje dat als 
doel dient) te laten uitkomen, 
vooral omdat de ballen in een 
flauwe bocht rollen. Dus toch 
een sport? Laten we het in het 
midden houden; bewegen en 
gezelligheid, daar draait het 
om. Denkt u dat u te onhandig 
bent? Geen probleem, want u 
heeft alle tijd om het te leren: 
Bowls kan tot op hoge leeftijd 
gespeeld worden. Een nieuwe 
heup of een recente hartope-
ratie hoeft geen probleem te 
zijn; misschien raadt de speci-
alist zulke beweging zelfs aan. 
Maar denk niet dat u er zich 
niet thuis zult voelen als u nog 

goed van lijf en leden bent: als aan het eind 
van het spel onzekerheid is over de afstan-
den tot de jack, dan komt er een meetlint 
aan te pas. Helemaal vrijblijvend is het dus 
niet!
Bent u geïnteresseerd of zoekt u informatie, 
neem dan contact op met de secretaris Dhr. 
G. Lelieveld, Plesmanweg 78, 2597 KR Den 
Haag, tel. 354 9888.

Jan van Pesch

DE HAAGSE BOWLS – 7000 JAAR TRADITIE
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Beweging en gezelligheid. 

Geen vrijblijvendheid

BUITEN SPEL GEZET?

Hebben we uw vereniging of clubje over 
het hoofd gezien? Geen nood: als er een 
jubileum of een andere interessante ge-
beurtenis aankomt, grijp dan uw kans en 
laat het de redactie horen. 
We komen graag langs.



Mooi weer trekt altijd grote hoeveelheden 
recreanten naar het natuur- en waterwinge-
bied Meijendel. Recreanten in allerlei soor-
ten en allemaal met een andere invulling van 
het begrip recreatie. 

Op een in het voorjaar gehouden publieks-
bijeenkomst van het duinwaterbedrijf, dat 
zich tegenwoordig ‘Dunea’ noemt, wist één 
van de medewerkers te vertellen dat men 
nog net had kunnen voorkomen dat ook 
motorcrossers het natuurgebied als oefenter-
rein zouden gebruiken. Overigens vroeg ik 
mij af of ‘Dunea’ misschien ergens voor staat 
en jawel hoor, in een persbericht legt het 
bedrijf uit dat ‘Dun’ is afgeleid van het En-
gels/Franse woord ‘Dunes’ en ‘Ea’ staat voor 
water (l’eau). Maar zou je dat laatste dan 
ook op z’n Frans moeten uitspreken: Duno? 
Is men dan niet bang voor een verbastering 
als ‘Don’t know’? Nu ja, terzake. 

Veel recreanten dus en daaronder veel fiet-
sers en met name heel veel racefietsers. Op 
deze laatste categorie kom ik zo nog terug. 
Plaats van handeling in dit verhaal, of mis-
schien kan ik beter spreken van ‘plaats de-
lict’, is het fietspad dat begint bij de entree 
van Meijendel op de kruising van de Gro-
ningsestraat en de Harstenhoekweg. Bij de 
watertoren vindt het fietspad aansluiting op 
het gedeelte dat afkomstig is van de Pomp-
stationweg. Daarna vervolgt het zijn weg in 
noordelijke richting naar o.a. de boerderij 
van Meijendel waar menigeen verpoost om 
het traditionele pannenkoekje met spek te 
verorberen. 

Mentaliteit
Op die mooie dagen krijgt het fietspad een 
capaciteit en vooral ook mentaliteit te ver-
werken waarop het niet berekend lijkt te 
zijn. De breedte van het fietspad laat in ie-
der geval niet toe dat, zoals vaak het geval 
is, men gewoon stug met z’n tweeën naast 
elkaar blijft fietsen terwijl men dan ruim over 
de weghelft voor het verkeer in tegenover-
gestelde richting komt. Eén categorie maakt 
het daarbij wel erg bont en dat zijn de race-
fietsers. Grote pelotons, in de regel met een 
rood waas voor de ogen, gespeend van elk 
verantwoordelijkheidsgevoel, zich met grote 
snelheid voortbewegend, nemen bezit van 
het fietspad. 
Blijkbaar verkeert deze groep in de veronder-
stelling dat het fietspad uitsluitend voor hen 
is aangelegd en anderen er oneigenlijk ge-
bruik van maken. Een voordeel is wel dat je 
ze altijd hoort aankomen. Bijvoorbeeld wan-

delend op de weg voor bestemmingsverkeer 
van de waterfabriek pal naast het fietspad is 
ieder gesprek voor enige ogenblikken vol-
komen onmogelijk als zo’n peloton voorbij 
trekt. De racers kletsen voortdurend met 
elkaar, maar daarbij uit volle macht schreeu-
wend, terwijl ze niet meer dan 40 centimeter 
van elkaar verwijderd zijn. Ook met deze ui-
ting van intimiderend machogedrag eisen ze 
weer een stuk van de openbare ruimte op. 

“Daar heb je weer zo’n club“, zei mijn vrouw 
laatst nog. “Nee, hoor“, zei ik, “dit zijn geen 
echte racefietsers, want ze schreeuwen niet 
tegen elkaar. “

Rechtszaak
Het laat zich denken dat dergelijk onver-
antwoordelijk gedrag regelmatig aanleiding 
geeft tot gevaarlijke situaties waarbij het 
voor de betrokkenen slecht afloopt. 

Strafpleiter Benedicte Ficq kan hierover 
meepraten. In een item van het tv-pro-
gramma EénVandaag getiteld ‘Het is oor-
log op het Nederlandse Fietspad’ doet ze 
haar verhaal. “Als een kanonskogel kwam 
een kluwen racefietsers, twee, drie rijen dik 
met een waanzinnige snelheid op mij af en 
mijn laatste gedachte was: zijn ze helemaal 
knettergek geworden? Daarna kwam ik pas 
weer bij bewustzijn in de ambulance.“ Twee 
weken is Ficq uit de roulatie geweest. 

De fietsersbond in Utrecht staat er niet raar 
van te kijken; vrijwel elke dag komen er 
klachten binnen. Maar Ficq laat het er niet 
bij zitten en heeft inmiddels zowel de fiet-
sersbond als de gemeente aansprakelijk ge-
steld. Ze eist aanpassing van de fietspaden 
en een gedragscode voor de racefietsers. En 
terecht. Je kunt er op wachten dat ook op 
de smalle fietspaden in Meijendel vergelijk-
bare ongelukken zullen gebeuren, zeker als 
Dunea zijn zin krijgt om met een onover-
zichtelijk woud van hoge en dikke palen de 
entrees van het natuurgebied te markeren. 

De verschillende bezwaarschriften tegen 
dit voornemen van Dunea bij de gemeente 
ingediend gebruiken zonder uitzondering 
mede de verkeersveiligheid als argument. 
Maar ja, wat is dan de oplossing? Verboden 
toegang voor racefietsers? Hm.... Mentali-
teitsverandering? Hm.... Laten we hopen 
dat er niet eerst een vreselijk ongeluk moet 
gebeuren voordat verantwoordelijke instan-
ties maatregelen nemen.

Harry de Jongh

DE TERREUR VAN HET PELOTON
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Nijpende situaties, in dit geval op het fietspad op de Harstenhoekweg richting watertoren.
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Horizontaal

 2. Met zulk overspel worden de regels van de Blinkerd 
met voeten getreden (10)

 7. Locatie voor het skiën tijdens de Olympische Spelen 
van 2028? (5+11)

 9. Kees de Jongen’s abonnement op de Blinkerd (10)
10. Poeder om het team mee op te jutten (7)
12. Zeilbootje voor mannen als Pronk, Knoester of 
 Den Heijer (3)
13. Onderdeel van de Olympische Spelen 

waarop Saar Boerlage goud won (8)
17. Verzameling medailles in augustus (5)
18. Dat doet een blijde stenengooier (14)
20. Het werk van 23 vert (9)
21. Voertuig met (of zonder) wielen (4)
24. Fleurige ammunitie bij het kleiduif-

schieten (13)

Verticaal
 1. Doet alsof hij een aanvaller is (11)
 2. Tricot voor iemand die verslaafd is aan wielrennen (13)
 3. Waarmee Faas Wilkes extra geld afpingelde (7)
 4. Daarmee zetten jeugdroeiers hun voeten vast (8)
 5. Zitting voor een supporter (9)
 6. Om je te bedrinken na een zware nederlaag (10)
 8. Voor dijkversterking wellicht nuttiger dan voor de Arena (5)
 9. Als die wielrenner brokken maakte, mocht je niet jokken (9)
11. Afstammelingen van de Egyptenaren die met het hoofd scoor-

den (6)
14. Cricket-onderdeel dat voorbij is (4)
15. Zo’n Engels drankje kegelt je omver (4)
16. Het karakter van Nadal bij het serveren (6)
19. Gladde Scandinaviërs (5)
22. Toernooi voor reflecterende parlementariërs (2)
23. Sleetje voor geheelonthouders (3)

Het thema van deze Gazet luidt ‘sport’; de crypto is geheel in stijl! 
Oplossingen uiterlijk 5 oktober 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. 32:
Horizontaal:
4. Strandwallen; 7. Omslag; 9. Smart; 10. Hooikoorts; 11. Gok;  
12. Roerloos; 13. Pimpelmees; 16. Snip; 17. Tolk; 18. Afstoten;  
19. Trapdeuren (-hekjes of -hekken is ook goed); 20. Soes.

Verticaal:
1. Boezems; 2. Drum; 3. Klad; 5. Drankorgel; 6. Kermispop; 7. Op 
hoge poten; 8. Bovenmeesters; 9. Stalles; 14. Molière; 15. Snot-
neus.

BADCRYPTO nr. 33

Spullen te vervoeren (in bestelbus)? Een klusje in of om 
het huis? Een (laminaat)vloer gelegd? 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.

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

1

2 3 4

5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19

20

21 22 23

24



25

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. 14070
KLACHTENLIJN GELUIDSOVERLAST  tel. 14070

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.
Sarah van Soldt '94 06-14512743 e. d.
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.
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   

DRU CENTRE Yoga, meditation & wellbeing. English and Dutch classes. 
Phone, mail or visit us at Stevinstraat 260.
tel 3319182, info@drucentre.nl, www.drucentre.nl
For health, balance and relaxation.
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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.

CELLOLES aangeboden voor jong en oud, beginners en gevorderden.
Lessen worden gegeven in het Zeehelden kwartier. Kom gerust kennis 
maken. Bij mij kunt u een cello huren en meteen beginnen.
www.cellolesindenhaag.nl 06 18189005 Scarlett Arts

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

Aangeboden: NASCHOOLSE OPVANG. Hallo ik ben Joke (1950) Ne-
derlandse, betrouwbare, creatieve, gezellige naschoolse oppas met re-
ferenties. Maandag, dinsdag, donderdag van 15.00 uur t/m 18.30 uur. 
Ik kan ook lekker koken voor de kinderen. Telnr. 070-3522406. 

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)

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!” 

DRU CENTRE Yoga, meditatie & welzijn. Lessen in Nederlands en En-
gels. Bel, mail of kom langs bij Stevinstraat 260. Tel 3319182, 
info@drucentre.nl, www.drucentre.nl 
Voor gezondheid, balans en ontspanning.


