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REDACTIONEEL 

Ik weet al langer dat ik in een bijzondere buurt woon. Het is er mooi, 
rustig en de huizen zijn autenthiek en stijlvol. 
Maar  toen ik vernam dat in ‘mijn’ Gentsestraat, slechts een paar 
deuren verderop, bewoners tijdens de Tweede Wereldoorlog zomaar 
zijn opgepakt, weggevoerd en vermoord in concentratiekampen, 
werd ik wel even stil. Kunt u het zich voorstellen? Er wordt op de 
deur geklopt, je doet open en je wordt meegenomen, enkel omdat je 
van Joodse afkomst bent.

Hoe moet dat voor de buurt geweest zijn? Wat moet dat voor impact hebben gehad op de 
andere buurtbewoners? Jammer genoeg kan ik het niet meer vragen aan mijn oma, die in 
dit zelfde huis gewoond heeft vanaf 1910 tot haar dood in 1988. Ook al was zij enige tijd 
tijdens de oorlog gevacueerd naar de Laan van Meerdervoort, zij kon met haar paspoort 
op haar meisjesnaam ‘Arts’ op de fiets het Sperrgebiet in, omdat de Duitsers dachten dat 
ze van beroep ‘Artz’ was. Diverse malen heeft zij haar woning, toen leegstaand, in die 
tijd kunnen bezoeken. Zou zij iets gezien of gemerkt hebben van de hartverscheurende 
taferelen die zich afgespeeld moeten hebben in de nabije buurt?

Het recentelijk gepubliceerde naslagwerk ‘Scheveningen 1940-1945: de slachtoffers en 
hun wereld’ van André van Kruijssen, vertelt over de Joodse buurtbewoners die uit hun 
huizen weggevoerd zijn. Een ontroerend en waardevol document dat u zeer zeker als 
wijkbewoner moet inzien.

Een gebeurtenis van een heel andere orde maar waar ik ook stil van werd is de gewiekste 
actie van  twee jonge onschuldig uitziende meisjes die een bejaarde vrouw in haar eigen 
woning beroofden van haar pinpas en code. 
In deze Gazet wordt deze beroving gereconstrueerd.

En ten slotte word ik gelukkig ook stil van mooie positieve dingen: het prachtige huis van 
de heer de Jager aan de Sprank, Klein Zwitserland. En van het indrukwekkende voorma-
lig KLM-hoofdkantoor, nu het gebouw van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, met 
haar klapwiekende vogelvleugels.

Veel leesplezier!

Marit Berssenbrugge

GazetScheveningen-Bad

Voorpagina foto: het groene houten huis van de famie De Jager aan de Kwekerijweg 



De Bewonersvereniging Noordelijk Sche-
veningen zoekt een secretaris (m/v) voor het 
bestuur . Op dit moment worden de werk-
zaamheden met kunst- en vliegwerk door 
andere bestuursleden opgevangen; maar dat 
mag niet veel langer duren. Daarom vragen 
wij uw hulp bij het vinden van een nieuwe 
secretaris. 

De secretaris zorgt voor een goede com-
municatie tussen bestuur, wijkbewoners en 
de buitenwereld, waaronder gemeentelijke 
instanties. Omdat de secretaris de maan-
delijkse bestuursvergaderingen voorbereidt 
moet je van alles op de hoogte zijn en dat 
vraagt regelmatig overleg, schrijven en e-
mailen. 

Dat lijkt zwaar, maar de secretaris heeft hulp. 
Wij hebben op ons kantoor in de Wijkwinkel 
een enthousiaste secretaresse, die (parttime) 
vrijwel alle voorkomende administratieve 
werkzaamheden verricht. En de verslagen 
van onze bestuursvergaderingen worden 
verzorgd door één van de andere bestuurs-
leden. Om die reden is onze secretaris vooral 
een coördinator. 
 

De Bewonersvereniging Noordelijk Sche-
veningen houdt zich bezig met o.a. ver-
keer- en parkeerproblematiek, groen, al dan 
niet in bloembakken, en ander straatmeu-
bilair, (geluid)overlast bij evenementen, alle 
(nieuw)bouwplannen in de wijk. 
Daarnaast hebben wij een belangrijke por-
tefeuille sociaal-cultureel werk. In dit sociale 
pakket van het verenigingswerk zit het be-
heer van cursussen (o.m. talen), tekenmid-
dagen, bingo, kunstexposities van getalen-
teerde buurtgenoten en de spreekuren voor 
familierecht en andere juridische zaken. De 
bedoeling van die activiteiten is de contac-
ten tussen wijkbewoners onderling te ver-
sterken.

De behartiging van wijkbelangen in het pu-
blieke domein (groen, verkeer, evenementen 
e.d.) vergt een actieve inzet bij de contacten 
tussen wijkbewoners en gemeente. Op dit 
terrein behandelt het wijkbestuur zaken, die 
langs verschillende kanalen op ons bureau 
komen. Soms zijn dat eigen initiatieven. De 
bestuursleden wonen natuurlijk allemaal in 
de wijk en lopen soms tegen dingen aan 
waarvan ze zeggen: daar moet iets mee ge-

GEZOCHT: SECRETARIS VAN UW WIJKBESTUUR
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beuren. Daarnaast bespreken we suggesties 
en/of klachten van wijkbewoners, die mede-
standers zoeken of die in hun contacten met 
de gemeente ondersteuning nodig hebben. 
Ook de aankondiging van de gemeente van 
bouwplannen in de wijk kan aanleiding zijn 
om in actie te komen. Veel van die infor-
matie verzamelt zich eerst op het bureau 
van secretaris, die er vervolgens voor zorgt 
dat deze zaken door de juiste personen c.q. 
commissies behandeld worden.

Als u tijd en gelegenheid hebt om deze 
belangrijke rol in ons bestuur in te vullen, 
neem dan contact op met voorzitter Martin 
Bevers, tel. 3228500. Of attendeer een ken-
nis op ons verzoek. 

De Bewonersvereniging Noordelijk Sche-
veningen is in onze wijk een actieve, levende 
beweging. Dat blijkt uit de ruim 70 wijkge-
noten, die bereid zijn op allerlei terrein een 
deel van hun tijd en kennis als vrijwilliger aan 
de wijkgemeenschap ter beschikking te stel-
len. 

Dank voor uw hulp.
Rob den Heijer, 

waarnemend secretaris BNS

B E W O N E R S V E R E N I G I N G  B N S

Het nieuwe jaar is bij de Bewonersvereni-
ging Noordelijk Scheveningen energiek van 
start gegaan. Na onze herhaalde oproep 
voor bestuurskandidaten heeft zich alsnog 
een aantal wijkbewoners gemeld en inmid-
dels zijn wij druk doende deze kandidaten 
in te werken en klaar te stomen om onze 
BNS en WNS (Wijkvereniging Noordelijk 
Scheveningen) vol onder zeil te houden. 
En vooral goed op koers. 

Op 20 april zal de Algemene Ledenverga-
dering zich uitspreken over onze aanbeve-
ling voor hun benoeming. Hopelijk kan ik 
de voorzittershamer dan overdragen aan 
een ingewerkte nieuwe BNS-voorman, die 
samen met het nieuw gevormde bestuur de 
dienstverlening aan wijkbewoners verder 
kan uitbouwen.

Leefklimaat
In de mij nog resterende tijd is er overigens 
nog aardig wat werk te verzetten. Naast de 
inmiddels weer tot leven gebrachte Com-
missie Kuststrook, waarvoor een nieuw 
aangetreden kandidaat-bestuurslid zich met 

succes heeft ingezet, moet worden gewerkt 
aan de uitbouw van een Commissie Woon- 
of Leefklimaat. Deze commissie houdt zich 
bezig met de oplossing van grotere en klei-
nere dagelijkse ongenoegens, waaronder 
rondzwervend vuil, meeuwenoverlast, ge-
luidsoverlast, wangedrag op straat en an-
dere vormen van sociale onveiligheid. 

BIT-team
Om het gevoel van veiligheid op straat te 
versterken wordt in onze wijk binnenkort 
een zogenaamd Buurt Interventie Team 
(kortweg BIT genoemd) geïnstalleerd. De 
bedoeling is dat dit team in de wijk regelma-
tig surveillances uitvoert en over hun waar-
nemingen rapporteert. Zij noteren kapotte 
verlichting of straatmeubilair en zorgen er-
voor dat deze meldingen bij de juiste instan-
ties terechtkomen. De wandeling gebeurt, 
met name in de voorbereidingstijd, ook wel 
in gezelschap van de wijkagent. 

Het BIT-team zal bestaan uit wijkbewoners, 
die hun woonomgeving een warm hart toe-
dragen en tijd hebben en willen besteden 

aan de kwaliteit van wonen van ons allen. 
Ik roep u op aan de start van ons BIT-team 
uw medewerking te verlenen. Voorlopig 
hoeft u zich alleen maar aan te melden 
als belangstellende. Dat kan door u aan te 
melden in de Wijkwinkel (tel. 3541081) bij 
onze gastvrouw Agnes Koopmans of bij mij 
op tel. 3228500.

In de loop van de maand april zal een 
voorlichtingsavond worden georganiseerd, 
waarop belangstellenden over deze nut-
tige wijkactiviteit uitgebreid zullen worden 
geïnformeerd: hoe het werkt en wat daarbij 
komt kijken De berichtgeving daarover vindt 
ook plaats met behulp flyers, door berichten 
op onze digitale muurkrant en in de plaat-
selijke pers. 

Met uw aller inzet kan onze vereniging 
zijn dienstverlening aan wijkbewoners met 
een nuttige activiteit uitbreiden. Gezamen-
lijk leveren wij hiermee een belangrijke 
bijdrage aan het veilig en schoon houden 
van ons prachtige deel van de badplaats 
Scheveningen!

Martin Bevers, voorzitter BNS

BUURT INTERVENTIE TEAM: MELDT U AAN!



De commissie Verkeer en Ruimtelijke Or-
dening van de bewonersvereniging voert 
veel overleg met de gemeente Den Haag. 
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling is goed 
benaderbaar maar heeft dikwijls afwijkende 
inzichten over het afwikkelen van het verkeer 
in Scheveningen. Vaak moet er harde strijd 
geleverd worden om de gemeente te overtui-
gen waarbij wij niet schromen om, in goede 
samenwerking met naburige wijkverenigin-
gen, het stadsbestuur er bij te betrekken. 
Maar het is niet altijd kommer en kwel.

Positief
In de afgelopen jaren heeft de VRO een reeks 
van verkeersgevaarlijke knelpunten drin-
gend onder de aandacht van de gemeente 
gebracht. Dikwijls heeft de gemeente posi-
tief op onze opmerkingen gereageerd en in 
een aantal gevallen ons verbeteringsvoorstel 
aangenomen. 

Een paar voorbeelden 
Voetgangers moesten vroeger op het Gevers 
Deynootplein erg lang wachten om te kun-
nen oversteken: het openbaar vervoer kreeg 

altijd voorrang. Op aandringen van de VRO 
heeft de gemeente de werking van de ver-
keerslichten sterk geoptimaliseerd. Ook de 
verkeerslichten op de kruising van de Zwol-
sestraat en de Harstenhoekweg zijn aange-
past: de installatie werkt nu alleen bij een 
hoog verkeersaanbod. Tijdens drukke dagen 
of tijdens evenementen komen op afroep 
verkeersregelaars op een aantal kruispunten 
het verkeer regelen. De verkeersonveilige 
situaties bij de bushaltes op de Stevinstraat 
tussen de Gentsestraat en de Hasseltsestraat 
zijn aanmerkelijk en met name voor overste-
kende voetgangers verbeterd hetgeen ook 
het geval is voor de wegbewijzering op en 
rond het Gevers Deynootplein. 

De verwijzing naar de parkeergarages is 
nog niet naar wens maar daar denkt de ge-
meente nog over na. De gevaarlijke situatie 
bij de Willem de Zwijgerschool door fout 
geparkeerde auto’s is gezamenlijk met ver-
ontruste ouders bij de gemeente besproken 
met als gevolg dat ook hier de standaard-
verkeersmaatregelen voor scholen gehan-
teerd zullen worden. Ten slotte zal de ge-

meente in overleg met de Nederlandse Fiet-
sersbond de oversteek voor fietsers op het 
Madurodamplein verbeteren in samenhang 
met de werkzaamheden voor de rotonde 
Wittebrug. 

We zijn er nog niet
De herinrichting van de Doorniksestraat is 
een geval apart. Deze straat werd al geruime 
tijd geleden bij de gemeente aangemeld 
als gevaarlijk. Door zijn brede rijstroken en 
voorrangskruising was het meer een race-
baan dan een wijkontsluitingsweg. Voor de 
buurt en de VRO echter geheel onverwacht 
begon de gemeente met een reconstructie. 
Snelle actie van de VRO heeft nog enkele 
verbeterpunten opgeleverd, maar helaas 
staan de bushaltes volgens ons niet op een 
goede plek. Behalve de Doorniksestraat 
heeft de commissie VRO nog een aanzien-
lijke lijst met verkeersgevaarlijke situaties 
en we stellen het zeer op prijs als u ook an-
dere gevaarlijke verkeersproblemen aan ons 
meldt. 

Aad Pronk,
namens de Commissie Verkeer en Ruimtelijke 

Ordening van BNS en Duttendel/Wittebrug

POSITIEVE RESULTATEN SAMENWERKING 
GEMEENTE EN VRO
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C O M M I S S I E  A A N G E L E G E N H E D E N

Om het verkeer ingoede banen te leiden is in 
Nederland lang geleden het RVV (Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens) in het le-
ven geroepen. Al naar gelang de situatie dit 
vereiste, veranderde de wetgever die regels. 
Zo hebben we ook in Nederland nog links 
gereden wat historisch terugvoert tot aan de 
Romeinen. En eind jaren twintig werd een 
maximum snelheid van 50 km per uur in de 
bebouwde kom vastgesteld.

De laatste ingrijpende wijziging was in 
1990. Onder het motto “geef het verstand 
de voorrang” is een geheel nieuw RVV 
gemaakt inclusief een nieuwe bijlage met 
verkeersborden. Het oude ‘linksafverbod’ 
bord bijvoorbeeld komt er niet meer in voor. 
Naast afstemming van de verkeersregels in 
Europees verband was ook de doelstelling 
de grote hoeveelheid verkeersborden terug 
te dringen. De weggebruikers hoefden op 
minder borden te letten en konden volgens 
logische regels aan het verkeer deelnemen. 
De maatregel had ook een positief effect op 
het aanzien van de openbare ruimte; dit was 
zeker het geval binnen de bebouwde kom. 

De wegbeheerders kregen destijds relatief 
lang de tijd om de borden te saneren. Maar 
in een grote stad als Den Haag kunnen er 
toch nog steeds borden voorkomen die er 
volgens het RVV niet meer horen te staan. 

Wat kunt u zelf doen?
Als bewoner van de wijk kunt u nagaan of 
borden er onterecht staan. Ook kunnen we 
nagaan of borden slecht zichtbaar zijn door 
ouderdom, afdekking of door overwoeke-
ring van groen. Het kan voorkomen dat er 
overbodig wegmeubilair aanwezig is. Bij-
voorbeeld onnodige paaltjes of betonban-
den die het parkeren moeilijk maken. 

De commissie Verkeer en Ruimtelijke Orde-
ning (VRO) van onze mooie wijk doet een 
beroep op u om ons dergelijke situaties te 
melden. Wij zullen uw reacties bundelen en 
dit met de gemeente bespreken. 

Dit geldt ook voor een ander aspect in onze 
wijk. Een aantal panden is danig aan het 
verpauperen. Soms gaat het om panden 
die lang leegstaan en door de eigenaar niet 
meer onderhouden worden. Al deze pan-
den veroorzaken een vermindering van het 

aanzien van de wijk. Ook hiervan willen wij 
melding maken bij de gemeente. 

Graag horen wij van u welke panden wij bij 
de gemeente moeten bespreken.

Uw reacties kunt u per mail melden aan 
commissie.verkeer@bns.myweb.nl of tele-
fonisch via telefoonnummer 3541081

Aad Pronk, 
lid van de commissie VRO

VERKEERSBORDEN

GRATIS JURIDISCH ADVIES

mr. P.I.A.P.M. Zwaga 
tel. 070-3626769

U kunt ook contact opnemen met de wijk-
winkel.

Spreekuur elke 1e dinsdag van de maand 
in de wijkwinkel



Rolf van Nauta Lemke kondigt aan dat hij 
de voorzittershamer zal neerleggen - kan-
didaten voor opvolging gevraagd.

Zijn besluit is ingegeven door de onvermij-
delijke vaststelling dat het nagenoeg on-
mogelijk is om ondernemerschap, gezin en 
Vereniging alle optimaal te combineren en 
recht te doen. Het valt hem zwaar dit te 
doen - maar tevens om het voort te zetten. 
Dat is uiteindelijk voor niemand goed. 
”Als zelfstandig ondernemer ben ik over-
wegend in het buitenland actief met de 
spreekwoordelijke miljoen luchtkilometers. 

De belangen van de Wijkvereniging als 
voorzitter, als manager van mijn zaak, als 
counsellor van opdrachtgevers en vader van 
mijn gezin lijden daaronder in toenemende 
mate en dat mag niet gebeuren. We willen 
toch allemaal kwaliteit?”, zegt Rolf.

Op dit moment is nog geen kandidaat voor 
de positie van voorzitter genomineerd. 
Onze medebestuurders zijn naarstig op zoek 
en het netwerk denkt mee. Mocht dat niet 
mogelijk blijken vóór de ALV dan zal Tom 
Ensink, secretaris en vice-voorzitter, ad inte-
rim optreden.

VOORZITTER DUTTENDEL & WITTEBRUG TREEDT AF
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”Ja, hoe eindig je 
dan? Rest mij jul-
lie allemaal hartelijk 
te danken voor jullie 
kontakten, collegiali-
teit, steun en prettige 
samenwerking gedu-

rende de afgelopen twee jaren. Ongetwij-
feld zullen we elkaar nog talloze malen zien 
en spreken, dat hoop ik van harte - ik ben 
en blijf immers een bewoner. 
Dus - uit het oog, niet uit het hart.”
Rolf

D U T T E N D E L  &  W I T T E B R U G

Gezocht voor de website: 
REDACTEUREN / SCHRIJVERS / REPORTERS  M/V 

English authors welcome!

We zoeken betrokken bewoners die artikelen, stukjes, columns, 
verslagen willen schrijven voor de website. 
Alle redacteuren m/v werken comfortabel vanuit huis. Een web-
site kent geen kantoortijden en iedereen kan dus in eigen tijd zijn 
stukjes maken en insturen. 

Als er bewoners zijn die handig zijn met de digitale camera, fo-
tobewerking en Powerpoint is dat een plus – maar geen ver-
plichting. De huidige webredacteur en de webmaster verzorgen 
opmaak en de plaatsing op de website: daaraan hoeft u niets 
te doen. 

Bezoek onze website www.duttendelwittebrug.nl eens en be-
denk wat ú daaraan voor aardigs zou kunnen bijdragen. Weet u 
iemand? Of bent u zelf geïnteresseerd? 

Stuurt u a.u.b. een mailtje voor een eerste contact aan:  
webredactie@duttendelwittebrug.nl
Of bel voor informatie met Reinier H. Pestman, webredacteur,  
op 06 21 58 16 16

VAN DE WIJKVERENIGING DUTTENDEL & WITTEBRUG

Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug zoekt
BESTUURSVOORZITTER M/V

Onze huidige voorzitter Rolf van Nauta Lemke treedt af op de 
Algemene Leden Vergadering van 28 maart as. Idealiter zouden 
we tijdens die ALV reeds zijn opvolger benoemen.

Daarom komen we graag snel in contact met kandidaten voor 
de voorzittersrol. We denken aan een ambitieus denker en doe-
ner, een leidinggevende persoon en tevens uitvoerend bestuurs-
lid, met bijzondere affiniteit voor onze wijken.
De voorzitter geeft leiding aan secretaris, penningmeester, be-
stuurslid communicatie & website en groen, water, cultuur & 
evenementen. Ook voert hij/zij zelf de portefeuille Veiligheid en 
Expats. 

Bezoek onze website www.duttendelwittebrug.nl voor een 
compleet overzicht van activiteiten.
Bent u zelf geïnteresseerd aan deze sociaal zo belangrijke func-
tie? Kent u iemand die u wilt voordragen? 

Stuurt u dan uw email aan secretaris@duttendelwittebrug.nl . 
Voor inlichtingen kunt u bellen met de secretaris, Tom Ensink, 
op 06 22 69 33 78 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING WIJKVERENIGING DUTTENDEL & WITTEBRUG 
op maandag 28 maart 2011. Aanvang 20:00 uur.

Aula van ”Zorg-wooncentrum Oldeslo”, Maurits de Brauwweg 18. 

In de vergadering legt uw Bestuur verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Tevens geeft zij rekenschap van de financiën 
van de vereniging, gecontroleerd door de Kascommissie. Vervolgens geeft zij daar een beeld van de geplande en verrichtte activiteiten 
voor haar bewoners. Aansluitend worden de plannen en de lopende projecten en akties voor het nieuwe bestuursjaar, van april 2011 
tot april 2012, voorgelegd. 
Het Bestuur roept alle inwoners op naar de ALV te komen immers, daar hebt u de ultieme gelegenheid tot bewonersparticipatie, iets dat 
wij duidelijk nastreven in ons motto - voor en door bewoners. 

Voor voorbeelden van vergaderstukken, agenda en verslag bezoekt u www.duttendelwittebrug.nl



Ruim een jaar geleden werden de bewo-
ners van het Belgisch Park geconfronteerd 
met de plannen van Respect Zorggroep 
Scheveningen om Deo Gratias te vernieu-
wen. Vanuit de wijk, èn van daarbuiten, zijn 
bezwaren tegen deze plannen gerezen. Een 
kort overzicht van de stand van zaken.

Werkgroep
De werkgroep ‘Nieuw Deo Gratias’, een 
onderdeel van de commissie Verkeer en 
Ruimtelijke Ordening van de wijkvereniging, 
heeft informatie over de bouwplannen ver-
zameld. Er zijn gesprekken gevoerd met de 
gemeente, Respect, Kamer van Koophan-
del, winkeliers en anderen. 

De werkgroep heeft nu voldoende ken-
nis om de plannen inhoudelijk te toetsen, 
maar om de financiële aspecten te beoor-
delen – vooral van belang in verband met 
de supermarkt – moet meer informatie bo-
ven water komen. De werkgroep heeft de 
volgende samenstelling: Armando Lorenzo 
(vz), Mart Kaastra, Paul Crefcoeur, Henrick 
Fabius, Ben van der Kleij, Hans Reijnen en 
Ton Vreeken. Daarnaast zijn er contacten 
met externe specialisten op het gebied van 
bouwkundige zaken (inclusief de financiële 
kant) en regelgeving. 

Hoogte en volume
Er wordt een discussie gevoerd over hoogte 
en volume van de nieuwbouw. De werk-
groep stelt dat de nieuwbouw twee keer 
zo hoog wordt als het huidige gebouw en 
vrijwel drie keer het volume zal krijgen. Zij 
gaat hierbij uit van de rekenmethode die bij 
bestemmingsplannen gehanteerd wordt, 
waarbij ook ondergrondse bouw meetelt. 
Respect en de dienst DSO van de gemeente 
gebruiken een eigen rekenmethode waarbij 
alleen het zichtbare deel wordt gemeten. 
Hoe het ook zij, de nieuwbouw zal aanmer-
kelijk hoger en volumineuzer worden. 

Supermarkt
Volgens Respect kan de nieuwbouw alleen 
gefinancierd worden door in het gebouw 
een supermarkt op te nemen. 
De werkgroep trekt deze noodzaak in twijfel; 
een verzoek om de financiële onderbouwing 
ervan in te zien, heeft nog geen resultaat 
opgeleverd. De impact van een supermarkt 
is dusdanig groot, dat een grondige geza-
menlijke discussie over alternatieven naar de 
mening van de werkgroep gerechtvaardigd 
is. 

Bezwaren van anderen
Niet alleen de wijkbewoners hebben beden-
kingen. Ook de Kamer van Koophandel en 
de Ondernemersvereniging Belgisch Park 
zijn in gesprek met de gemeente. De KvK 
richt zich daarbij vooral op handhaving van 
gemeentelijk beleid; de winkeliers zijn zeer 
bezorgd over de effecten van de supermarkt 
op het winkelcentrum Gentsestraat / Stevin-
straat. Zie hiervoor ook Badgazet 205. Deze 
twee partijen coördineren hun initiatieven 
met de werkgroep.

Voorlichting Raadsleden
In de afgelopen maanden heeft de werk-
groep drie bijeenkomsten belegd om een 
tiental fracties van de gemeenteraad op de 
hoogte te brengen van plannen en bezwa-
ren. Dit bleek zeer nuttig te zijn; één van de 
politieke partijen heeft over dit onderwerp 
een lijst met vragen opgesteld voor het Col-
lege van B&W. Het is de bedoeling dat op 
28 februari een gesprek plaatsvindt tussen 
Raadsleden en Respect Zorggroep.

Procedure
De eerste stap op de wettelijke weg naar een 
bouwvergunning is een ‘Nota van Uitgangs-
punten’ die door de gemeenteraad moet 
worden vastgesteld; al eind 2009 werd hier-
voor een concept opgesteld. In de plannen 
van Respect die in september afgelopen jaar 
zijn gepresenteerd, werd er vanuit gegaan 
dat deze nota in oktober 2010 zou worden 
vastgesteld. Tot nu toe is dat echter niet ge-
beurd, wellicht als gevolg van de bezwaren 
van winkeliers en bewoners. 

Hoe verder?
Kort geleden hebben – op aandringen van 
de wethouder – Respect en de werkgroep 
gesproken over eventuele alternatieven 
voor het bouwplan. Respect staat daar niet 
onwelwillend tegenover, zolang de locatie 
en het geplande zorgaanbod gehandhaafd 
blijven. De werkgroep heeft niet de midde-
len om alternatieven in detail uit te werken, 
en ziet dat ook niet als haar taak. Hoe deze 

‘opening’ verder uitgewerkt kan worden, is 
nog niet duidelijk. Wel is het bemoedigend 
dat het vele werk van de werkgroep vruch-
ten begint af te werpen. We houden u op 
de hoogte.

Jan van Pesch
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W I J K A A N G E L E G E N H E D E N

NIEUWBOUW DEO GRATIAS – DE STAND VAN ZAKEN

IN MEMORIAM SEDJE HÉMON

Op 8 februari is, 87 jaar oud, Sedje Hé-
mon-Frank overleden. Een bijzondere 
vrouw. Zij groeide op aan de Gentse-
straat 11 waar haar ouders een winkel 
hadden voor korsetten en andere lin-
gerie. Ze werd gegrepen door het rijke 
muzikale leven in het Scheveningen van 
begin vorige eeuw en kwam, door haar 
werk als ‘corsettiëre’, bij veel bekende 
musici over de vloer. Ze was ook een 
moedige vrouw. Na het uitbreken van 
de oorlog moest zij als Joodse onder-
duiken, maar ze nam ook actief deel 
aan het verzet. Lichamelijk heeft zij daar 
zwaar voor moeten boeten, maar gees-
telijk heeft het haar niet geraakt: ze nam 
weer vioollessen en ontwikkelde zich tot 
een veelzijdig musicus. Daarnaast was 
zij een creatief tekenaar en exposeerde 
haar werk in binnen- en buitenland, 
waarbij zij later de muziek en het teken-
werk combineerde. 

Van 26 maart tot 12 april is een ten-
toonstelling van haar werk gepland bij 
de Kunstkring aan de Dennenweg; het is 
op dit moment niet bekend of dit door-
gaat. 
Sedje Hémon voelde zich altijd betrok-
ken bij onze buurt en heeft bijgedragen 
aan het jubileumboek ‘125 Jaar Belgisch 
Park’ (pag. 392-395 en de foto op 397). 
Haar warme en inspirerende karakter 
zullen mij altijd bijblijven.

Jan van Pesch 

De verhouding van oud- (lichtgrijs) en nieuwbouw (donkergrijs)
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”Van Aerssenstraat 11, Herman 
Cohen de Boer, Amsterdam, 18 
oktober 1888-Sobibor, 7 mei 
1943, 54 jaar…. ” 

Op zondag 30 januari 2011 om 
kwart voor twee precies begint 
Daan in Muzee Scheveningen  
met het voorlezen van een in-
drukwekkende lijst namen.
 Daan is een van de tien leerlin-
gen van het VCL die deze mid-
dag de namen van alle joodse 
Scheveningers die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn vermoord, zullen 
voorlezen. Na twintig minuten neemt 
Iris het van hem over: ”Badhuisweg 29, 
Leentje Elte-Blok, Den Haag, 16 okto-
ber 1877- Bergen-Belsen, 1 november 
1944, 67 jaar…..”
Dit voorlezen gebeurt ter gelegen-
heid van de presentatie van het boek 
‘Scheveningen 1940-1945, De slacht-
offers en hun wereld’. Het boek is ge-
schreven en samengesteld door André 
van Kruijssen. Zelf spreekt hij lie-
ver niet van een boek, maar van een 
monument. Een monument voor de 
slachtoffers van de nazi’s.

Tijdens de middag houdt professor dr. 
Henk den Heijer een lezing over het 
ooit zo rijke en bloeiende joodse leven 
in Den Haag. Opnieuw huiver je als 
toehoorder bij de enorme aantallen 
slachtoffers. Zakelijke cijfers die aan-
komen als mokerslagen.
Iets dergelijks geldt voor het monu-
ment van Van Kruijssen. Wat bij eer-
ste lezing slechts een opsomming lijkt 
van adressen, namen, plaatsen en 
leeftijden, wordt op het moment dat 

de feiten goed tot je doordringen een 
schrijnende aanklacht tegen zoveel 
onmenselijkheid en onrecht.

André van Kruijssen werd op 25 sep-
tember 1940 geboren in het Harsten-
hoekkwartier. Toen hij ouder werd re-
aliseerde hij zich hoe groot het aantal 
joodse bewoners uit zijn directe woon-
omgeving is dat werd vermoord. In de 
zeventiger jaren ging Van Kruijssen 
werken als docent wiskunde aan het 
Johan de Witt aan de Nieuwe Duin-
weg. In de hal van de school stond een 
monument ter nagedachtenis aan de 
oud-leerlingen van de school die het 
slachtoffer waren van de Tweede We-
reldoorlog. Elk jaar werd rond 4 mei 
bij het monument een boek neergelegd 
waarin het lot van de slachtoffers staat 
beschreven. Naast het boek, onder een 
glazen plaat, lag een lijst met de na-
men van alle leerlingen en oud-leerlin-
gen die zijn vermoord omdat zij joods 
waren. 

In 1995, toen de school veranderde in 
een VMBO, kwam er een einde aan de 
jaarlijkse herdenking in de hal. Dit feit 

en de simpele vaststelling dat 
de maatschappij aan het ver-
loederen was, een gedachte die 
nog eens bevestigd werd toen 
hij achterop een auto las ‘Ik rot-
zooi maar wat aan’, heeft André 
de beslissing doen nemen tot de 
oprichting van zijn eigen monu-
ment, het boek ‘De slachtoffers 
en hun wereld’.

Op dertig januari wordt het eer-
ste exemplaar door de schrijver 

aangeboden aan burgemeester Van 
Aartsen. Van Aartsen is zichtbaar on-
der de indruk en vertelt dat hij zijn 
eigen adres opgezocht heeft en heeft 
moeten constateren dat in het huis 
naast hem ook slachtoffers hebben ge-
woond.

Hoe velen van ons zullen er wonen in 
of naast zo’n ‘schuldig’ huis? Het boek 
van André van Kruijssen verbloemt 
niets, maar confronteert des te meer.
In het Muzee is het inmiddels scheme-
rig geworden. De meeste mensen zijn 
vertrokken. Maar de VCL-ers zijn er 
nog. Samen met hun leraar geschie-
denis. Om kwart voor vijf leest Ollie 
als laatste: ”Zwolsestraat 363, David 
Bood, 30 april 1906-Auschwitz, 31 
maart 1944, 37 jaar.”

Dick Leijnse

C O L U M N

MONUMENT

Het boek kan gekocht worden bij: 
De Vulpen (Frederik Hendrikstraat), 
Boekhandel Scheveningen (Keizerstraat). 
Bruna-Fahrenheitstraat en 
Bruna-Gentsestraat.

Naar aanleiding van onze melding in ons 
lijfblad, de Scheveningse Courant en het 
AD/HC dat iemand de sjoelbak van de Ou-
deren-Soos definitief had “geleend” heb-
ben wij tevergeefs geprobeerd enig spoor 
hiervan te ontdekken. En net toen we zou-
den overleggen hoe we in die lacune kon-
den voorzien werd ik gebeld door mevr. Ilse 
Wielczek, die zich als wijkbewoner zeer had 
geërgerd aan de brutaliteit om zomaar iets 

uit de Wijkwinkel te ontvreemden. Zij stelde 
voor een nieuwe sjoelbak te sponsoren en 
dat aanbod hebben wij dankbaar aanvaard. 
Uiteraard gaat dat niet ongeweten voorbij 
en daarom is afgelopen donderdag 13 ja-
nuari bij het overhandigen van de nieuwe 
sjoelbak in overleg met de voorzitter van de 
Soos (Fons Slijpen) besloten de sjoelbak te 
vernoemen naar de gulle geefster. Aange-
zien het onmogelijk was voor mevr. Wiel-

czek om bij die overhandiging aanwezig 
te zijn zal zij worden uitgenodigd om een 
middag te komen kennismaken onder het 
genot van een kopje koffie, zodat ook de 
leden van de Soos haar hun dank kunnen 
uitspreken. De leden van de Soos kunnen 
zich nu weer opmaken voor hun jaarlijkse 
wedstrijd voor de beste schijvenspeelster 
of-speler.

Martin Bevers

OUDERENSOOS BLIJ VERRAST MET NIEUWE SJOELBAK



Alles aan het gebouw klapwiekt. Straks slaan 
de daken hun vleugels uit en vliegen weg. 
Dan zitten we met een voormalig KLM-
hoofdkantoor zonder dak. 

Dat gevoel krijg je als je je blik laat gaan 
over het huidige Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat op de Plesmanweg. Ook de vele 
vogels, gebeeldhouwd in de gevel boven de 
huidige hoofdingang, werken mee aan dat 
gevoel. Op en neer slaande vleugels, daar-
door is de gevel altijd in beweging, altijd 
richting omhoog. 

En, er zijn nog meer vogels! Hoog boven de 
rechteringang aan de Raamweg hangt een 
ronde bol- de wereldbol?-, omringd door 
sculpturen. Als je goed kijkt, zie je ze, tien 
vogels in vlucht. Zouden er nog meer van dit 
soort (wereld)-bollen aan de gevels hangen? 

Nee, dit is de enige, wat moet betekenen dat 
dit een belangrijke gevel is, met misschien de 
oorspronkelijke hoofdingang? 

Zou Albert Plesman, oprichter van de KLM, 
het allemaal zo bedoeld hebben? Zou hij 
opdracht gegeven hebben tot klapwie-

kende daken, lijkend op vogels c.q. vlieg-
tuigen? Of heeft architect Dirk Roosenburg 
de luchtvaart vanuit eigen fantasie zo mooi 
gesymboliseerd? Hoe kun je het bedenken, 
wat prachtig gevonden!

Eigenlijk is alles aan het oorspronkelijke ge-
bouw prachtig, de bakstenen oprijzende 
gevels, de verticale ramen, de verschillende 
met elkaar verbonden vleugels, de locatie- 
de onderlangs stromende Kwekerijvaart-, de 
weinige massa voor een monumentaal ge-
bouw, de tuin ervoor (vroeger er omheen). 

Waarom staat dit gebouw eigenlijk op deze 
plaats en niet op Schiphol? Wat is het raad-
sel achter de (wereld)-bol met vogels, be-
vestigd juist aan de Raamweggevel en niet 
aan een andere?

De KLM, door Albert Plesman opgericht in 
1919, barstte uit zijn voegen in de dertiger 
jaren. Plesman wilde graag een prestigieus 
hoofdkantoor, niet bij Schiphol, -teveel la-
waai-, maar in de buurt van zijn politieke 
vrienden in Den Haag. Zijn oog viel op het 
terrein van een voormalig Artilleriepark in de 
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EEN JUWEEL VAN STEEN

Foto boven: Allereerste vleugel van het gebouw, 

parallel lopend aan de Raamweg

Foto onder: de blauwe tram met daarachter de da-

ken van het KLM-gebouw

Gevel met vogels boven hoofdingang aan de Plesmanweg



duinen (de villa’s in het Hubertuspark wa-
ren nog niet gebouwd). Dirk Roosenburg, 
’architect der KLM’ en inmiddels vriend van 
Plesman, kreeg de opdracht.

Het gebouw moest een sfeer van degelijk-
heid, veiligheid, luxe en avontuur uitstralen, 
aspecten van de burgerluchtvaart, die, in 
de beginperiode, klanten lokten. De eerste 
vleugel van vier stuks, parallel lopend aan de 
Raamweg, was begin mei 1940 klaar. 

De ingang aan de rechterkant van de vleu-
gel blijkt dus inderdaad de oorspronkelijke 
hoofdingang, dé verklaring voor de bol die 
daar ver boven hangt, pal naast de eerste di-
rectiekamer van Plesman op de vierde etage. 
Deze kamer, met aan de ene kant uitzicht op 
de duinen en aan de andere kant op het Vre-
despaleis, is nog steeds in originele staat, op 
de oude globe na, die schijnbaar altijd aan 
Plesman’s zijde stond. 
Prompt na oplevering van het gebouw 
brak de Tweede Wereldoorlog uit, de KLM 
kromp, verdere plannen werden stopgezet, 
het gebouw werd verhuurd aan het Minis-
terie voor Sociale Zaken. In 1943 was er 

sprake van sloop door de bezetter, gelukkig 
is het daar niet van gekomen. 

Na de oorlog, Plesman had niet stilgezeten, 
werden in sneltreinvaart de drie andere vleu-
gels aangebouwd ( 1946, ’47 en ’49), alle 
in de zelfde stijl. Plesman’s kamer verhuisde 
naar de vierde etage van de tweede vleugel 
boven de Kwekerijvaart en is tegenwoordig 
de Minister’s kamer. De vleugel aan de Bad-
huisweg, later Plesmanweg genaamd, kreeg 
de huidige, nieuwe hoofdingang. Met een 
afzichtelijke betonnen luifel op gedraaide 
kolommen, duidelijk niet van Roosenburg’s 
hand, maar wel door hem gedoogd als 
object van een jongere generatie. Roosen-
burg’s zoon beeldhouwde de vogels in de 
nieuwe gevel.
Om ruimte te maken voor de uitbreiding, 
werd de blauwe tram, die achter het ge-
bouw langs reed, een stuk verlegd. De fun-
damenten van de oude trambrug zijn nog 
steeds te zien naast het fietsbruggetje. Om 
de vier vleugels heen werd een schitterende 
tuin onder architectuur ontworpen door de 
schoonzus van de architect, Sophie Rosse-
Luyt. 

En zo lijken al die daken daar dus al zestig 
jaar te klapwieken en als vliegtuigen te wil-
len wegvliegen!

Wat schetst de verbazing als blijkt dat, en-
kele honderden meters verder op, op de 
Nieuwe Parklaan, een door Roosenburg ont-
worpen woonhuis staat met exact het zelfde 
dak als het voormalige KLM-hoofdkantoor. 
Ook daar lijkt het zo weg te vliegen. Toch is 
daar géén sprake van symboliek van vogels, 
vliegtuigen of KLM. 

Bovenstaand verhaal is dus eigenlijk gewoon 
onzin. Roosenburg’s daken waren áltijd 
zacht hellend en overstekend. Waar fantasie 
niet toe kan leiden! Roosenburg heeft mij in 
de maling genomen….

Eeke Crabbendam
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Huize Windekind, Nieuwe Parklaan 76



In 1976 kreeg De Jager, inmiddels rayonchef, 
het groene huis bij het witte bruggetje te 
huur aangeboden door directeur Bos van de 
Plantsoenendienst. Dan kon hij meteen een 
oogje in het zeil houden op het terrein van 
de Dienst. Prettig, boterhammetje tussen 
de middag thuis. Helaas duurde die situatie 
niet lang; na drie maanden werd hij assistent 
chef buitendienst op het hoofdkantoor aan 
het Huygenspark. Een kritische man als De 
Jager kon Bos daar wel gebruiken, al raadde 
hij hem eens aan: ”Zet mijn bril op, ga een 
half uur fietsen en kijk alleen naar de goede 
dingen, daar word je een beter mens van”. 

Het groene huis, oorspronkelijk bestaande uit 
twee huisjes, is in 1918 gebouwd als tijdelijk 
verplaatsbaar administratiekantoor voor de 
Dienst Gemeenteplantsoenen. Je kon er o.a. 
je loon afhalen. Was de kassier er niet, dan 
werd je verzocht op de bank te wachten. 
Twee andere, nog steeds bestaande, houten 
schuren deden dienst als houtloods en sme-
derij. Een stenen schuur was magazijn en 
het Zwitserse huis de directeurswoning. Een 
prachtig complex bij elkaar, De Jager had het 
graag als museum gezien. Helaas kreeg hij 
daarvoor geen gehoor. 
In de oorlog was het kantoor niet in gebruik 
vanwege de ligging in het spergebied. Na-
dien breidde de Dienst Gemeenteplantsoe-
nen zich dermate uit, dat verhuizing nood-
zakelijk werd. Het kantoor werd opgesplitst 
in Kwekerijweg 4 en 6 en kreeg een woon-
bestemming voor twee gezinnen, tot de 
komst van De Jager.

Volgens De Jager telde de Kwekerijweg ooit 
ook de nummers 1-17a. Oplossing voor het 
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vraagstuk waarom de huizenrij bovenaan de 
Kwekerijweg begint met 17b. Deze andere 
huisjes stonden achter de kwekerij, meteen 
voorbij de splitsing met de Hubertusweg. 
Ook bevond zich daar een theeschenke-
rij met tuin, genaamd Klein Zwitserland, 
voorheen herberg ”De Rustende Schutter”. 
Mogelijk zijn naam en functie van de her-
berg gewijzigd in 1923 toen de schietba-
nen in het Hubertusduin gesloten werden 
vanwege overlast. Dus geen schutter meer 
die een borrel kwam halen. De huisjes en 
de theeschenkerij zijn uiteindelijk door de 
Duitsers gesloopt voor de aanleg van een 
tankgracht. 

In 1994 kreeg De Jager, inmiddels adviseur 
van de Directie, als bewoner het eerste recht 
van koop van Kwekerijweg 4-6. Den Haag, 
op dat moment een artikel-12 gemeente, 
had geld nodig. En zo werd hij eigenaar van 
deze prachtplek. 
Johannes de Jager heeft nu, gezien zijn 
leeftijd, besloten ergens anders te gaan 
wonen. Dat zal wennen worden voor hem 
en zijn vrouw. Hij zal het zwanenechtpaar 
met jongen missen dat al meer dan tien jaar 
koninklijk langs komt glijden in het voorjaar. 
En de boswachters die nog steeds een kop 
koffie komen halen, het groen en de omge-
ving. Maar wij zullen hem ook missen, want 
meneer de Jager, zijn vrouw en het groene 
houten huis bij het witte bruggetje over de 
Sprank, tja, dat hoort gewoon een beetje bij 
elkaar. 

Eeke Crabbendam

In het groene houten huis naast het witte 
bruggetje over de Sprank ( Kwekerijvaart), 
daar woont hij al jaren, meneer de Jager. 
Die meneer die in de zomer voor de zoveel-
ste keer terugzwaait vanuit zijn tuin, als een 
bekende het bruggetje passeert. 

Het huis staat te koop, reden om eens te 
horen hoe de bewoner op dit wonderschone 
plekje terecht is gekomen. 

Eénmaal binnen in het huis, komen we, slin-
gerend door allerlei vertrekken, stuk voor 
stuk voor uitkijkend op groen, terecht in 
de woonkamer. Mevrouw de Jager neemt 
ook plaats, vergiet met sperziebonen op de 
knieën, en slaat aan het doppen. 

Meneer de Jager, geboren in Dinxperlo in de 
Achterhoek in 1931, heeft zijn liefde voor 
natuur en tuinbouw van zijn vader, evan-
gelist. Vandaar zijn studie aan de Land- en 
Tuinbouwschool in Boskoop, wat - zo vlak 
na de oorlog - een enorme onderneming 

was vanuit het oosten van het land. In 
1954 accepteerde hij een baan als opzich-
ter bij de Gemeentelijk Plantsoenendienst 
in Den Haag, nóg verder van huis. Maar 
hier was volop werk begin jaren vijftig en 
”waar brood is, is je vaderland”, aldus De 
Jager. Maar geen woonruimte, daar moest 
je getrouwd voor zijn. Dus huwde hij zijn 
verloofde in Dinxperlo en kwam zodoende 
op de wachtlijst. Dat werd voorlopig reizen 
in het weekend, zaterdagavond na het werk 
naar huis en zondag weer terug. 

MENEER DE JAGER

Kwekerijweg 4-6

Meneer de Jager op zijn praatstoel
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Er was eens – heel kort geleden, – een 83-
jarige vrouw, wonend in een portiekwoning 
bij u in de buurt.
Laat in de middag, tegen etenstijd, wordt 
er bij haar aangebeld. Tweemaal. Ze denkt 
dat het haar zoon is. Die belt altijd twee 
keer, want anders doet ze de deur in prin-
cipe niet open. En 's avonds zeker niet.

Ze doet open en daar staat een jong meisje, 
van een jaar of 16, lief gezichtje: “Dag me-
vrouw” , zegt ze, “ Ik moet van mijn school 
een werkstuk maken en een ouder iemand 
interviewen die hier al heel lang woont. 
Woont u hier al lang?” 
“Ja zeker”, zegt de vrouw. “ Ik woon hier al 
tientallen jaren”.
Het meisje stelt allerlei belangstellende 
vragen over de buurt. 
De koude wind gaat parten spelen. “Kom 
maar even binnen, het is hier zo koud”, 
zegt de vrouw. Op dat moment verschijnt 
er uit het niets een tweede meisje. “Dag 
mevrouw, ik moest nog even mijn fiets 
op slot zetten”, zegt ze. Beiden volgen de 
vrouw de woning binnen.
Het eerste meisje begint meteen te kletsen: 
“Ah, wat woont u hier leuk, en wat een 
leuke foto’s, wie zijn dat allemaal?” vraagt 
ze en de vrouw volgt haar naar de schoor-
steen waar een aantal foto’s van haar kin-
deren en kleinkinderen staan.

De vrouw is duidelijk trots op haar kinderen 
en kleinkinderen en begint enthousiast te 
vertellen over hun werk, hun woonplaats, 
hun leeftijd en hun hobbies.
Het meisje vertelt nog dat ze zelf een an-
dere culturele achtergrond heeft.

Plotseling verschijnt het tweede meisje 
achter hen in de kamer: “Jeetje, is het al 
zo laat, we moeten gaan”, zegt ze en het 
eerste meisje volgt haar meteen naar de 
voordeur. “Dag mevrouw” roepen ze nog 
en dan zijn ze weg.
De vrouw vindt het eigenlijk wel erg jam-
mer dat de meisjes al zo snel weg moesten, 
ze vond het wel gezellig, even kletsen met 
die leuke jonge meiden.

De rest van de avond blijft ze voor de televi-
sie zitten en ze gaat vroeg naar bed.

De volgende dag gaat de vrouw boodschap-
pen doen. Ze pakt haar tas en loopt naar de 
grootgrutter. Bij de kassa wil ze afrekenen 
met haar pinpas. Maar de pinpas zit niet 
meer in haar tas. De pinpas is weg. Op weg 
naar huis loopt ze even bij haar zoon langs 
om te vertellen dat ze haar pinpas kwijt is.
Ze praten samen over hoe en waar de pas 
zou kunnen zijn vergeten of verloren, en 
zo komt ook de gebeurtenis van de vorige 
avond ter sprake.

De zoon, gemachtigd om haar internet re-
kening te beheren, logt meteen in en ziet in 
een oogwenk dat er duizenden euro’s zijn 
afgeschreven van haar rekening. 
Niet in Den Haag, maar wel elders in het 
land. ‘s Avonds voor 24.00 uur en nog een 
keer na 24.00 uur.

De vrouw is geschokt. “Het waren zulke 
aardige leuke meisjes!” roept ze en slaat 
uit schaamte en uit verdriet haar handen 
voor haar gezicht. 

Moraal van dit verhaal: helaas kun je van-
daag de dag niemand, niemand vertrou-
wen. Laat dus niemand ‘s avonds zomaar 
binnen in uw huis; laat uw pincode nooit 
in de buurt van uw pinpas, ook al bent u al 
wat ouder en bang de code te vergeten. 
U kunt ‘m nog beter op uw arm schrijven.

Misschien, als die meisjes zelf in de 80 
zijn, wordt er op een avond ook bij hen 
aangebeld door een onschuldig uitziend 
kind…… 

Marit Berssenbrugge

KEN JE WIJK
 
Eigenlijk zou je iedere week, alert en wel, 
een toertje door je wijk moeten maken op 
zoek naar ongekende plekjes, hoekjes, door-
kijkjes of ander moois.
Maar daar komt het natuurlijk niet van: de 
tijd domineert ieders leven en de macht der 
gewoonte sust de nieuwsgierigheid in slaap!

Het was heel verrassend te ontdekken hoe je 
blik op je wijk ook opgefrist kan worden door 
een gesprekje met een “nieuwkomer”.
Ik sprak met Henny Frank, die samen met 
haar man, nog maar nauwelijks zes weken 
geleden, Oegstgeest vaarwel heeft gezegd 
en op de Badhuisweg is komen wonen.

Den Haag had altijd al aantrekkingskracht:
“Lekker struinen in de Bijenkorf, je te goed 
doen aan een mierzoete gemberbolus van 

de Bonneterie en als beloning na een hele 
middag sjouwen, een opkikkertje op het ter-
ras van het Gouden Hooft”.
Dát , de vele theaters en niet te vergeten, 
het “voorname” Voorhout met een vleugje 
Haags van hoedjes en hakjes en een vleugje 
internationaal van grote diversiteit, maakt 
dat het goed toeven is in Den Haag, vind 
ze.

Toch is de beslissing om de stap te wagen 
van Oegstgeest naar Den Haag, geen ge-
makkelijke geweest, vertelt ze. “Maar toen 
ik eenmaal, op een zomerse dag, in alle 
vroegte, de zondagochtendsfeer hièr ge-
proefd had, was ik om!”

De serene rust van de Badhuisweg, waar de 
zon zijn stralen liet ketsen op de oude gevels, 

even verder de kwekerijweg met het witte 
bruggetje over de Sprank, de kastanjes met 
hun wijdgetakte kruinen, de vogels en het 
ritmische geklik-klak van een vroege ruiter, 
die behoedzaam dit schouwspel binnen reed 
en het klokkengebeier van de Badkapel, in 
de verte.....Ze was verkocht en het is “haar 
wijk” geworden!

“Oh nee, Oegstgeest is nog niet vergeten, 
maar de keus voor deze unieke plek is een 
goede geweest!”
En ik...ik heb voor het eerst, bewust, de 
klokken van de Badkapel gehoord , en ik 
wacht met smacht op de eerste zomerse 
zondagochtend!

Elly van der Pol

WAAR GEBEURD……IN UW EIGEN BUURT



Er moet me iets van het hart............

Vanochtend zag ik in de Scheveningse 
Courant op pag. 5 een klein berichtje met 
foto over een overvolle hondenpoep af-
valbak.
Daarna deed ik boodschappen bij AH op 
het Harstenhoekplein en zag zakjes met 
hondenpoep (niet bij een afvalbak) liggen, 
een naar gezicht.
Wat zou ik het prettig en belangrijk vinden 
als men meer aandacht zou besteden aan 
dit probleem van de hondenpoep.
Ik begrijp heel goed hoe leuk het is om 
een hond te hebben, er lekker mee naar 
buiten te gaan, te wandelen in al onze 
parken (behalve het Westbroekpark waar 
ze niet mogen komen, maar het trouwens 
toch wel doen), maar oh, wat ze achterla-
ten…….
Ik die graag wandel en ook als oma met 
kleinkinderen….. , het bos is vooral in be-
zit genomen door baasjes met honden, die 
niet goed opletten waar de hondendrol 
terecht komt en het zeker niet opruimen. 
Op de grasveldjes kan je niet meer met de 
kinderen spelen, paden, naast de paden, 
alles ligt vol. Vooral bij de ingangen van 
de parken, het is echt om er wanhopig van 
te worden.
Ik lees vooral ’gezellige’ berichten over 
honden, niets over de andere kant van het 
verhaal. Zou er niet een campagne gestart 
kunnen worden om hondeneigenaren daar 
meer bewustzijn over bij te brengen? Is het 
onverschilligheid, luiheid, te weinig afval-
bakken, te veel honden? 
In maart start er een actie “Nederland 
schoon” maar ook daar wordt de overlast 
van hondenpoep niet genoemd. Wat een 
gemiste kans!
Het is een echt groot probleem gewor-
den.

Naam inzender bij redactie bekend

Theatervoorstelling DE VIER VROUWEN VAN WILLEM VAN ORANJE 
wordt herhaald

Deze voorstelling heeft in het najaar van 2010 o.a. zesmaal in Muzee Scheveningen 
plaatsgevonden. Deze voorstelling wordt herhaald op 

zaterdag 7 mei a.s. om 16.00 uur en om 20.15 uur, beiden in Muzee Scheveningen

17

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

Voorstelling van SIMON STEVIN (1648-1620), wiskundige van Maurits 
Een monoloog 

Deze voorstellingen zijn een herhaling (wegens groot succes) van de vier voorstellingen 
die in het najaar van 2010 in Muzee Scheveningen hebben plaatsgevonden. 
Ook deze voorstelling vindt weer in Muzee Scheveningen plaats en wel op:
 
vrijdag 4 maart 20.15 uur en op zondag 6 maart om 16.00 uur

I N G E Z O N D E N  B R I E F

Noteert u alvast de volgende data en 
themamiddagen in uw agenda:

21 maart 
De Lente: tuinieren voor ouderen en genie-
ten van groen
18 april
Bewegen, gym en wandelen
 
De themamiddagen zijn op maandag en 
beginnen om 14.00 en duren tot 16.00 uur. 
Entree:  € 2,50 per keer.
Lokatie: Zorg-Wooncentrum Oldeslo, Mau-
rits de Brauwweg 18 in de wijk Duttendel.

Inlichtingen bij Ester de Vries, Oldeslo
tel. 352 10 41, e-mail: e.devries@oldeslo.nl 
of 
Martin Bruijn, Welzijn Scheveningen
tel. 06 43 12 30 43

Bridgeclub
Er is animo om een Bridgeclubje voor buurt-
bewoners Duttendel/ Wittebrug op te star-
ten. Heeft u hiervoor ook interesse geef u 
dan op.
 
Leesclub
Een groepje dames wil graag een leesclub 
beginnen. Wilt u meedoen geef u dan op.
 
Heeft u zelf een bepaalde expertise, vaar-
digheid of kwaliteit die u wilt inzetten voor 
uw buurtbewoners?
Neem dan contact op met Martin Bruijn op 
06 43 12 30 43
 

Ester de Vries
Activiteitenbegeleidster Odeslo 

Martin Bruijn 
Projectmanager Welzijn Scheveningen

THEMAMIDDAGEN IN OLDESLO



DOORGRONDELIJKE SPREUKSELS
Uitspraken van speurneuzen gedaan op radio en tv

“De weg loopt bijster”
(Willem Alexander en Maxima onvindbaar voor de pers; Renske Her-
rema , radio 1, 04/02/2002)

“Ik hoorde de wegscheurende banden. Maar ja, je hecht 
er geen aandacht aan”
(ooggetuige van de  moord op Cor van Hout; B en W, 24/01/2003)

“Het is nu allemaal anders. Ze pakken een blaffer en 
schieten je nachtkaars uit”
(politie expert, radio 1, 22/09/2003)
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Horizontaal
3. Negatief gevolg van een dieet (13)
8. Oorvijg in de gevangenis (3)
9. Dan is het twee voor twaalf op de Mount Everest 

(2+7+3)
11. Groepjes pianisten, bassisten en drummers in de 

Blinkerd (11)
14. Onderdeel (of gevolg) van 16 hor (5)
15. Zo’n bezem is gevaarlijker (5)
16. Filmscripts die volkomen dreigen te misluk-

ken (13)
18. Hij berekent de draagkracht van / voor
  bruggenbouwers (17)
19. Een drankvergunning waarvan ook anderen dan 

kroegbazen gebruik mogen maken (15)

Verticaal
1. Nimmer nooit (5)
2. Levendig en stralend, maar toch geen paradijselijke omgeving 

(3)
3. Daar kunnen freules mee pronken die aan de KMA studeren 

(11)
4. Wat Jan, Piet en Klaas van plan waren (9)
5. Van daar naar een echte creditcard is maar een kleine stap (5)
6. Zulke familieleden hebben vaak hoge posities (4)
7. Rotte vruchten (7)
10. Dat krijg je ervan als Hillen zijn ministerie op orde brengt (9)
11. TV serie die bij keelartsen populair was (3+4+1)
12. Familie van de polllepel (8)
13. Engelse traditie (7)
14. Bouwseltjes van lange latten (9)
17. Zulke tralies irriteren (7)

Oplossingen uiterlijk 20 maart sturen naar: Leuvensestraat 81, 
2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl 
We werken met een ‘competitiesysteem’ voor Badcrypto’s nrs. 42 
t/m 47. U kunt daaraan meedoen óók als u er niet helemaal uit-
gekomen bent. Na Badcrypto 47 krijgen de drie deelnemers met 
de hoogste totale score een aardige prijs. Blijf dus uw oplossingen 
insturen, geheel of gedeeltelijk!

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 41:
Horizontaal:
5.Consumentenvuurwerk; 11.Sfeermaker; 12.Reuzenslalom; 14.Ge-
bit; 15.Achterstallen; 18.Knalfeesten; 19.Pausmobiel; 22.Tafelschik-
king; 23.Milieu; 24.Excuus; 25.Meeuw.
Verticaal:
1.Ace; 2.Stof; 3.Overkomen; 4.Judas; 6.Sneeuwbaleffect; 7.Middel-
tje; 8.Wiede; 9.Kerstversiering; 10.Borrelnootjes; 11.Sijs; 13.Licht-
schip; 16.Speurneus; 17.Adam; 19.Pakjes; 20.Oprit; 21.Blauw.
N.B. In de omschrijving van 25 hor. zat een fout (‘dagen’ moest ‘da-
ken’ zijn); alle oplossingen hiervan worden daarom goed gerekend! 

En de winnaar is…
De winnaars van de afgelopen competitie zijn: 1e Mw. Katie 
Vroklage, Arnhemsestraat; 2e Theo Hattink uit Veenendaal; 3e 
Mw. An van den Berg, Kortrijksestraat. Gefeliciteerd! En dank aan 
de Hotelschool en de Wijkvereniging voor de ter beschikking ge-
stelde prijzen.

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 42 1 2

3 4 5 6 7

8

9

10

11 12 13 14

15 16 17

18
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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.
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STADSDEELKANTOOR, 
Scheveningseweg 303, 2584 AA, tel. 353 56 00
KLACHTENLIJN GEMEENTE  tel. 14070
KLACHTENLIJN GELUIDSOVERLAST  tel. 14070

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

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

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

MELDPUNT EENZAAMHEIDSBESTRIJDING 55+
Voor het ontvangen van een wekelijks bezoekje door een vrijwilliger.
Marja Verhoeve, tel. 350 06 94

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

WIJKVERENIGING EN BEWONERSVERENIGING 
NOORDELIJK SCHEVENINGEN
Martin Bevers Voorzitter, Senioren in de wijk, APS
Akke de Vries 2e Secretaris
Phil van der Zalm Penningmeester
Rob den Heijer Wijkmedia en Communicatie, APS
Steven Witkam Verkeer en Ruimtelijke Ordening
Rob Visser  Groen
Harry de Jongh Bad Gazet, lid bestuur

SECRETARIAAT
Wijkwinkel Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen, tel. 354 10 81
E-mail: bestuur@bns.myweb.nl , Website: bns.myweb.nl
Muurkrant: www.wijkverenigingbelgischpark.nl/muurkrant/mkix.php
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
  12.30 - 14.00  elke 1e dinsdag v.d. maand juridisch 
   spreekuur op afspraak dhr. Zwaga
Woensdag 14.00 - 17.00 elke 3e week v.d. maand spreekuur in 
   familierecht 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
Æde Schoustra Penningmeester, Bouw, Vergunningen 
   en Lokaal Verkeer
Tom Ensink   Vice-Voorzitter, Secretaris
Walter Dekkers Ruimtelijke Ordening en Verkeer, APS
Reinier Pestman Webredacteur 
   webredactie@duttendelwittebrug.nl
Jaap van der Zwan Webmaster

Correspondentie-adres  Postbus 84475, 2508 AL  Den Haag
mail: secretaris@duttendelwittebrug.nl Site: www.duttendelwittebrug.nl

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

WIJKAGENTEN BUREAU NIEUWE PARKLAAN
Telefoonnummer: 0900-8844

Verzorgingsgebied Boulevard
 Wijkagent Renske Kroese
Verzorgingsgebied Harstenhoekkwartier / Belgisch Park / Duttendel
 Wijkagent Cees Varkevisser
Verzorgingsgebied Renbaankwartier / Westbroekpark / Wittebrug
 Wijkagent Pjotr Vreeswijk

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
Jamie Breukel (06-21817602 '96 355 20 78 e. (f. d.)
Estelle Strijers (06-15268926) '95 306 18 65 e.
Floris van Dreven '94 350 70 87 e.
Bas Zaalberg (06-51289960) '94 358 94 68 +. 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.
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.
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.
Lara Migchelbrink(06-23005481) '90 355 33 31 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.
Davine Taal '89 06-47 80 49 46 e.
Mariana Fonseca Cardoso '87 306 18 44 e. sp. p.
Carina Müller (06-24126357) '87 324 64 32 e. f. 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.
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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

CHIROPRACTOREN Chiropractie voor al uw rug- en nekklachten en 
geschikt voor alle leeftijden.
Erik Stegeman DC, Kai Verena Stoffers DC, Judith Romijn DC, Cock 
Lommerse DC. Zwolsestraat 197, tel. 350 26 38, 
www.chiropractie-stegeman.nl

HUISWERKBEGELEIDING, BIJLESSEN, RT en entreetoets groep 7 en 
citotraining groep 8.    AFTER’S COOL Scheveningen 070-358 99 30, 
info@afterscool.nl

JEU DE BOULES VERENIGING B-3 zoekt nieuwe leden.
We spelen 4x per week, het hele jaar door. Binnen of buiten bij sporthal/
zwembad de Blinkerd. Voor gratis proeflessen bel 070-350 32 06.

PEDICURE/VOETVERZORGING – (aangesloten bij Provoet), 
M.H.G. de Graaf-Koppelman. Stevinstraat 298, tel. 358 54 38

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

PRIMA GEWICHT, als werken aan je gewicht vooral leuk moet zijn! 
Gediplomeerd gewichtsconsulent in Scheveningen. Verantwoord wer-
ken aan een nieuwe levensstijl. Lilian van der Leeuw 06-46 17 46 81, 
info@primagewicht.nl, www.primagewicht.nl

SCHILDERLES: Marion Ernst geeft professionele, gezellige schilder- en 
tekenlessen in het sfeervolle atelier van ArtsDelight, Stevinstraat 125. 
Inlichtingen: 06-54 63 05 05, of 322 56 03

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)

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.

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!” 

WINKELVERENIGING “EIGEN HULP” (1878-1983)
Wie heeft nog informatie, foto’s, verpakkingen, folders, nota’s, etc. be-
treffende deze levensmiddelenwinkels (18 filialen in de regio) o.a. ooit 
gevestigd Stevinstraat 226.
Gaarne contact met Theo van Ewijk, tel. 070-3471547.

WORKSHOP GLASKRALEN maken door Mirjam Kruijf. In het gezellige 
atelier van ArtsDelight, Stevinstraat 125. Werken in de vlam met smel-
tend glas, met prachtige trollbeads als resultaat. Info www.bymirjam.nl 
of 322 56 03

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


