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REDACTIONEEL 

Al die keren dat ik vroeger op schoolfeestjes stond te dansen op 
het succesnummer  ‘Radar Love’ van de Haagse popgroep Golden 
Earring, kon ik toch nooit weten dat ik ruim 30 jaar later naar 
een tentoonstelling zou gaan ter gelegenheid van het 50 jarig 
bestaan van deze zelfde Earring, die nog altijd Alive and Kicking 
is?
Een hoog gehalte van cultuur en jeugdsentiment.

Nog een geval van sentiment en cultuur: wat moet er een gevoel van serene devotie 
ontstaan, als je een voet in de vroegere woning van onze Volksschrijver Gerard Reve 
kunt zetten! 
Lopen op dezelfde vloer waar hij op gelopen heeft; je hand kunnen leggen op de tafel 
waaraan hij zijn meesterwerk heeft zitten schrijven! 
Mij is dat – nog – niet gelukt, maar een ander redactielid wel en hij schrijft erover 
in deze editie.

Over cultuur gesproken, wist u dat er een heuze Paul van Vliet Academie bij ons in 
de wijk bestaat?  En dat Muzee Scheveningen bol staat van de muziek- en toneelac-
tiviteiten? 

Maar ook andere  hedendaagse zaken worden besproken in deze editie: de wijk-
schouw met Wethouder Norder, de plannen van het BNS Bestuur, het woord van 
de Voorzitter BNS en een bijdrage van de Commissie Verkeer en Ruimtelijke Orde-
ning.

En er is wederom een ’English Section’ waar onze buitenlandse buurtbewoners ho-
pelijk weer blij mee zijn.

Kortom, alweer een interessante Gazet! Veel leesplezier.

Marit Berssenbrugge

GazetScheveningen-Bad



De zomer is voorbij en dat geldt ook voor 
Scheveningen Noord. Behoudens een ople-
ving eind september weinig zomer gezien 
dit jaar zult U zeggen. Weinig zon dus, maar 
aan activiteiten van uw bewonersorganisatie 
heeft het niet ontbroken. 

Als eerste daarvan noem ik de Wijkschouw. 
Samen met wethouder Marnix Norder en 
Stadsdeeldirecteur Tineke Hooiveld hebben 
we in het bekende boulevardtreintje een 
kritische rondgang door onze wijk gemaakt, 
in het gezelschap van zo’n kleine 50 wijk-
bewoners en andere belangstellenden. Wij 
hadden alles terdege voorbereid en konden 
daardoor aan het eind van de tocht de wet-
houder een net boekwerkje meegeven met 
een overzichtelijke opgave van onze opmer-
kingen. Als u daarvoor belangstelling hebt: 
er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar 
in onze Wijkwinkel aan de Gentsestraat.  

Volgende activiteit waarin wij deze zomer 
veel arbeid hebben gestoken is de vorming 
van het BIT (Buurt Interventie Team). BIT-

teams zijn groepjes van wijkbewoners die 
met een periodieke rondgang door straten 
en pleinen de wijk veiliger en schoner wil-
len maken. De eerste wijksurveillance zit er 
inmiddels op, maar wij zoeken nog mensen 
die zich bij dit wijkproject willen aansluiten. 
Geef uw naam door aan Agnes Koopmans 
in onze Wijkwinkel aan de Gentsestraat en 
laat u informeren over dit waardevolle ini-
tiatief, waaraan burgemeester Van Aartsen 
nadrukkelijk zijn zegen heeft gegeven. U 
helpt dan mee aan de verbetering van het 
woonklimaat in uw wijk. 

Verder hebben wij deze zomer commen-
taar geleverd op het Mobiliteitsplan van de 
gemeente Den Haag, op de vernieuwing 
van de trambaan op Nieuwe Parklaan voor 
RandstadRail en ook nog een ledenwerfac-
tie uitgevoerd. 
Een zomer vol met activiteiten dus. 

Ik sluit af met de oproep u in te schrijven als 
van onze wijkvereniging. De subsidiegelden 
zullen minder worden en wij willen onze ac-
tiviteiten voor de wijk ook de komende jaren 
graag voortzetten. Voor € 10 per jaar(!) bent 
u al lid. Bedankt. 

Uw voorzitter, Anton de Vries 

BESTE WIJKBEWONERS SCHEVENINGEN NOORD
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LEDENVERGADERING WNS
op 2 november

De Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen belegt op 
2 november 2011 een ingelaste algemene ledenvergadering. 

Belangrijkste agendapunt is de aanpassing van de contributie voor het jaar 2012.

Leden van de wijkvereniging worden uitgenodigd deze vergadering te bezoeken.

Op 31 augustus is het burgerinitiatief ”Weg 
met de urenbeperking van het bezoekerspar-
keren” gestart. Met een stand van meer dan 
2750 steunbetuigingen zijn wij heel blij. 
Een gang naar de gemeenteraad is hierdoor 
verzekerd. De onredelijkheid van de uren-
beperking en de onmogelijkheid van het bij-
kopen van uren is de reden van dit succes. 

De gevolgen van de urenbeperking
Niet alleen bewoners maar ook mantelzor-
gers, monteurs en alle andere werkenden 
merken de gevolgen van de nieuwe be-
zoekersregeling. Kon vroeger geparkeerd 
worden met een bezoekersvergunning en 
draaischijf nu kan de nieuwe bezoekerspas 
hiervoor niet meer worden gebruikt door de 
beperking van het aantal uren. Iedereen is 
zuinig geworden met zijn parkeeruren. Je 
weet niet of je ze later in het jaar nog nodig 
hebt want bijkopen is onmogelijk. De ge-
meente heeft daarom nu een mantelzorg-
pas voor eenmaal 400 uren per jaar voor 
€107,80 en een dagpas voor werkenden 
voor €12,50 gecreëerd en denkt hiermee 

goed voor de burgers te zorgen. Vreemd 
genoeg is de mantelzorgpas alleen met een 
medische beoordeling verkrijgbaar, hel-
pende handen zonder zo’n verklaring zijn 
kennelijk geen mantelzorgers. Deze bureau-
cratie met nieuwe vergunningen is lastig en 
de kosten moeten natuurlijk doorberekend 
worden. Juist ouderen, zieke en bedlegerige 
mensen die afhankelijk zijn van dagelijkse 
zorgvoorzieningen worden geconfronteerd 
met deze kosten.
Beleid met deze repressieve werking is al-
leen te verdedigen in een gebied waar een 
tekort aan parkeerplaatsen is. Schaarste aan 
parkeerplaatsen heeft met het aantal auto’s 
te maken en niet met de mobiliteit van au-
to’s. De nieuwe bezoekersregeling beperkt 
het aantal bewegingen van auto’s maar niet 
het aantal auto’s. De regeling heeft dus geen 
enkel effect op de parkeerproblemen van de 
stad.

Hoe nu verder
Wij staan nu voor de taak de gemeenteraad 
te overtuigen dat dit beleid oneerlijk is om-

dat de hoogte van deze gemeentebelasting 
wordt bepaald door persoonlijke omstan-
digheden waarop je zelf geen invloed hebt.

Oproep
Iedereen gaat dit aan, ook zij die het betaald 
parkeren in hun buurt op dit moment nog 
niet hebben. Wil je straks niet geconfron-
teerd worden met de registratie en urenbe-
perking dan moet je nu je stem laten horen. 
Ik vraag iedereen die deze petitie nog niet 
getekend heeft dat nu te doen, dat kan 
via http://petities.nl/petitie/weg-met-de-
urenbeperking-van-het-bezoekersparkeren 
en vergeet vooral niet in de e-mail die u 
daarna krijgt uw steun te bevestigen. 
Verdere informatie kan je vinden op de site 
http://www.noordelijkscheveningen.nl/
parkeren en twitteren is mogelijk via twitter.
com/noordschevening. 
Ik wil tot slot alle ondertekenaars van de pe-
titie bedanken voor hun steun. 

Hans van Leeuwen, 
lid van de commissie VRO

HET SUCCES VAN HET BURGERINITIATIEF



Zoals u weet heeft Martin Bevers na vier 
intensieve jaren het stokje overgedragen. 
In die periode heeft de BNS van zich laten 
horen. Een aantal gemeentebestuurders her-
innert zich maar al te goed de gedrevenheid 
waarmee de Bewonersorganisatie Noordelijk 
Scheveningen zich voor de belangen van 
onze badplaats heeft ingezet. Overigens is 
het goed te vermelden dat uitsluitend het 
dagelijks bestuur van de BNS een nieuwe 
samenstelling heeft gekregen, zoals ook al 
eerder in de Gazet is vermeld. De nieuwe 
bestuurders zijn: voorzitter Anton de Vries, 
penningmeester Hetty van den Broek en 
secretaris Riet van Beveren.

Bij zijn aantreden was Anton de Vries nogal 
verbaasd over de invloed die de bewoners-
organisaties op de besluitvorming in de ge-
meenteraad hebben en met name over de 
prominente plaats die de BNS in dit verband 
inneemt. ‘Door haar constructief kritische 
opstelling en vooral ook door een niet af-
latende betrokkenheid bij alles wat vanuit 
beleidsvoornemens van de gemeentelijke 
politiek invloed kan hebben op het wonen 

en werken in Scheveningen is de BNS een 
zeer serieuze partij in het overleg met de 
gemeente. Van mijn kant zal ik er alles aan 
doen om op deze ingeslagen weg door te 
gaan’, aldus de Vries. Het vele werk wat de 
BNS op deze weg tegenkomt wordt voor 
een niet onaanzienlijk deel verricht door de 
verschillende commissies zoals Verkeer en 
ruimtelijke Ordening, de Commissie Senio-
ren in de Wijk, commissie Kuststrook en re-
centelijk toegevoegd de commissie Woon- 
en Leefklimaat. De Vries toont zich aange-
naam verrast door de professionele wijze 
waarop de commissies georganiseerd zijn en 
hun taken uitvoeren. In de afgelopen jaren 
hebben bestuur en commissies zeer veel tijd 
moeten steken in het nauwgezet volgen en 
alert reageren op de beleidsvoornemens van 
de gemeente in het kader van het master-
plan Scheveningen. Een en ander was niet 
zonder succes. De vries vindt het daarom 
een goed idee om het accent nu meer op 
de activiteiten in de wijkwinkel te leggen. Er 
wordt natuurlijk al veel gedaan maar in de 
visie van de voorzitter moet het bestuur van 
de BNS vooral inzetten op het nog meer ver-

kleinen van de afstand tussen vereniging en 
de bewoners in de wijk. ‘Van de kant van het 
bestuur zal er alles aan gedaan worden de 
betrokkenheid van de wijkbewoners bij het 
wel en wee van de wijk te stimuleren. En het 
kan daarbij geen kwaad mensen op hun ei-
gen verantwoordelijkheid te wijzen; het mag 
best van twee kanten komen’, zegt Anton 
de Vries. ’Het past ook in het beeld van een 
zich steeds meer terugtrekkende overheid’, 
zo vervolgt de voorzitter. ‘Dit gaat natuurlijk 
niet van de ene op de andere dag, veran-
deringen in dit opzicht zullen niet spectacu-
lair zijn, evenwel langzaam maar zeker. Dat 
zal overigens nogal een uitdaging voor de 
BNS worden als we kijken naar de besluiten 
van de gemeente om de subsidiering van 
bewonersorganisaties drastisch te wijzigen. 
We zullen waakzaam en kritisch blijven om 
te voorkomen dat de nieuwe subsidiesyste-
matiek niet uitsluitend een gewone bezui-
nigingsmaatregel zal blijken te zijn’, besluit 
de Vries.

Harry de Jongh

NIEUW BESTUUR BNS GAAT DOOR OP DE INGESLAGEN WEG
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Sinds enkele maanden is de commissie 
Woon- en Leefklimaat actief bezig een aantal 
ergernissen in de wijk aan te pakken. 
Hondenpoep, fietswrakken, zwerfvuil, graf-
fiti, stoepen sneeuwvrij in de winter zijn 
zaken, die als zij goed zijn geregeld voor een 
schoon en prettig leefklimaat zorgen.

Sinds 20 september is het Buurt Interventie 
Team (BIT) officieel van start gegaan. Het 
BIT is een initiatief van de Gemeente en valt 
onder de verantwoordelijkheid van de com-
missie Woon- en Leefklimaat. Ook dit team 
kaart bovengenoemde zaken aan bij de ge-
meente, de politie en de woningbouwcor-
poraties en met resultaat. Na de proefrondes 
in juli en augustus zijn er fietswrakken ver-
wijderd, heggen gesnoeid, “achtergelaten” 
vuilniszakken opgehaald en een kapotte af-
valbak vervangen!

Maar wist u dat,
•  U in de wijkwinkel Gentsestraat 22a en 
op het stadsdeelkantoor gratis bruine papie-
ren zakjes kunt halen voor het opruimen van 
de poep van uw hond? U bent daar zelf ver-
antwoordelijk voor en als u betrapt wordt, 
kunt u een fikse boete krijgen.

•  U in de wijkwinkel een formulier kunt 
invullen als er op uw buitenmuur graffiti is 
gespoten? Wij zorgen er dan samen met de 
gemeente voor dat uw muur weer binnen 
een aantal dagen schoon is. En dat kost u 
niets! De woningcorporaties zorgen voor 
hun eigen panden. 
•  U bij het zien van een fietswrak dit bij 
de gemeente kunt melden via nummer 
14070. Een fiets met lekke banden is geen 
fietswrak, een fiets zonder stuur of zonder 
wiel wel. Deze krijgt dan een sticker en ver-
keert de fiets na twee weken nog in dezelfde 
staat, dan wordt hij weggehaald. Een zgn. 
‘weesfiets’, een fiets die al geruime tijd op 
dezelfde plek staat en in redelijke staat ver-
keert, ondergaat hetzelfde lot. 
•  U bovenstaande ook kunt melden via de 
speciale Appt op uw SmartPhone “Verbeter 
de buurt” 

U kunt bevengenoemde zaken ook aan 
Agnes Koopmans in de wijkwinkel (Gentse-
straat 22a, 070-3541081) doorgeven. 
Dan worden deze meldingen tweemaal per 
maand op een speciaal formulier aan de Ge-
meente doorgegeven samen met de meldin-
gen van het Buurt Interventie Team.

Daarnaast proberen wij, meer ‘nietjes’ in de 
winkelstraten te krijgen, zodat men de fiets 
niet tegen de winkelruit hoeft te plaatsen bij 
het boodschappen doen. Voor de komende 
winter buigt de commissie zich over een 
“stoep sneeuwvrij” actie, zodat buurtbe-
woners zonder te vallen veilig naar huis en 
winkel kunnen lopen. 
De commissie houdt zich ook bezig met de 
problematiek van zwerfvuil, vervuiling door 
sigarettenpeuken en met door meeuwen 
opengerukte vuilniszakken.

De leden van het BIT Team zijn de ogen en 
oren van de wijk. Vindt u het leuk en nuttig  
om een of twee keer per maand met enkele 
andere wijkbewoners door een gedeelte 
van de wijk te lopen en te signaleren waar 
bijv. fietswrakken staan, waar de straatver-
lichting kapot is of waar er zoveel fietsen op 
de stoep staan dat u met een rollator niet 
over de stoep kan, meldt u zich dan aan bij 
Agnes Koopmans in de wijkwinkel (070-
3541081) of loopt u even de wijkwinkel  
binnen, Gentsestraat 22a. Openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00 tot 14.00 uur.
Uw ideeën en suggesties zijn van harte wel-
kom.

Joan van Baarle

EEN SCHONE WIJK, DAT DOE JE ZELF



De coalitiepartijen PVDA, VVD, D’66 en 
CDA hebben in hun akkoord 2010 – 2014 
laten weten anders te willen samenwer-
ken met bewonersorganisaties. Als gevolg 
hiervan heeft de gemeenteraad ingestemd 
met een raadsvoorstel Subsidiesystematiek 
Bewonersorganisaties waarin ingrijpende 
wijzigingen ten aanzien van de bekostiging 
van de activiteiten van deze organisaties zijn 
opgenomen. 

De Gezamenlijke Scheveningse Bewoners-
organisaties (GSBO) hebben zich niet onbe-
tuigd gelaten. Door middel van uitgebreid 
commentaar en door in spreken in Raads-
commissievergaderingen is aanzienlijke in-
vloed uitgeoefend op de besluitvorming; 
per saldo is het oorspronkelijk voorstel op 
belangrijke punten verzacht. Met ingang 
van 2012 wordt de nieuwe subsidieregeling 
effectief. In de visie van de coalitie worden 
bewonersorganisaties gezien als ‘aanjagers 
en ondersteuners voor participatie van be-
woners vanuit de wijken’. Deze coalitie wil 
een samenwerkingsrelatie opbouwen waar-
bij bewonersorganisaties niet alleen namens 
de wijk praten maar ook zorgen dat de wijk 
praat. 

Stimulans
Het College van B&W meent met de nieuwe 
subsidieregeling ‘een stimulans te geven aan 
het democratisch functioneren van de be-
wonersorganisaties en prikkels in te bouwen 
om evenveel, of zelfs meer, te kunnen doen 
met minder geld’. Hiertoe wil het College 
een sterke relatie leggen tussen aard en om-
vang van de activiteiten van een bewoners-
organisatie en de hoogte van de subsidie. 

Basissubsidie en activiteitensubsidie
Tot dusver werd aan alle bewonersorganisa-
ties één bedrag aan subsidie uitgekeerd voor 
huisvesting, administratieve ondersteuning 
en het (al dan niet) ontplooien van activitei-
ten voor de wijkbewoners. Vanaf 2012 zal 
de subsidie uit drie delen gaan bestaan. Een 
basissubsidie, bestemd voor de kosten van 
kantoorruimte en communicatie met wijk-
bewoners, een subsidie voor de kosten van 
administratieve ondersteuning en een zoge-
naamde activiteitensubsidie voor de bekosti-
ging van activiteiten voor wijkbewoners. De 
omvang van de basissubsidie is ondermeer 
gebaseerd op het aantal inwoners van de 
wijk in relatie tot het totale aantal inwoners 
van de gemeente Den Haag. Maar het te 

verdelen subsidievolume zal 15% bedragen 
van de totale in 2011 verleende subsidie aan 
alle bewonersorganisaties (52) samen. Met 
ingang van het jaar 2013 wordt de subsi-
die administratieve ondersteuning in tran-
ches afgebouwd totdat in 2015 25% van 
het oorspronkelijke bedrag is bereikt. Het 
subsidiedeel administratieve ondersteuning 
wordt in 2013 voor het eerst (deels) ver-
werkt in de aan te vragen activiteitensub-
sidie. Voor de BNS geldt dat tezamen met 
de subsidie administratieve ondersteuning in 
2015 ongeveer 40 procent van de oorspron-
kelijke subsidie zal resteren. Dit restant zal de 
BNS, zoals overigens alle andere bewoners-
organisaties, middels de activiteitensubsidie 
moeten zien binnen te krijgen. Voor alle dui-
delijkheid: voor elke activiteit apart zal een 
aanvraag ingediend moeten worden.

Standpunt BNS
BNS-bestuurder Rob den Heijer, die gezien 
mag worden als de drijvende kracht achter 
de wijzigingsvoorstellen en communicatie 
met de gemeente dienaangaande, is niet 
onverdeeld negatief over de nieuwe subsi-
diesystematiek. Maar hij plaatst wel kritische 
kanttekeningen. Positief is hij over de ge-

BEKOSTIGING BEWONERSORGANISATIES ONZEKER
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De Bewonersorganisatie Noordelijk 
Scheveningen(BNS) had voor de Wijkschouw 
op 2 september flink wat mensen op de 
been gebracht. Stadsdeelwethouder Marnix 
Norder zei na afloop daarvan onder de indruk 
te zijn. In de twee wagons van het boule-
vardtreintje, dat voor deze gelegenheid was 
afgehuurd, bleef geen plaats onbezet. 

Het bestuur van de BNS had voor de wijk-
schouw een route uitgezet met ca. 25 stop-
plaatsen, waarmee de wijk van onder tot 
boven werd doorkuist. Bij elke halte gaf 
een woordvoerder uit het gezelschap een 
toelichting op de op die locatie bestaande 
problematiek. Dankzij de strakke regie van 
BNS-secretaris Riet van Beveren kon het 
programma volgens planning in anderhalf 
uur worden afgewerkt.

Prioriteiten stellen
De wethouder zei dat de wensen uit het 
omvangrijke schouwprogramma zeker niet 
allemaal kunnen worden gerealiseerd. Dat 
betekent niet dat er niets kan, maar er moet 

nu eenmaal bezui-
nigd worden. Dus 
moeten er prioriteiten 
worden gesteld. De 
aanwezigen putten 
niettemin hoop uit de 
mededeling van de 
wethouder, dat in de 
gemeentebegroting 
voor 2012 voor de 
kwaliteit van de open-
bare ruimte in het ge-
bied Scheveningen-
Bad nog wat geld was 
gevonden. 
De vragen en opmerkingen van de BNS, die 
in fraai boekwerkje waren gebundeld, zijn 
op de agenda geplaatst van het periodiek 
overleg tussen de BNS en stadsdeeldirecteur 
Tineke Hooiveld. 

Suggesties waren er voor de herinrichting 
van het Palaceplein(verlegging tramspo-
ren), voor bescherming van het parkeerter-
rein naast de Oranjeflats (laagbouw), voor 

het behoud van de huidige parkeerlus bij 
het Zwarte Pad als stopover voor bussen 
en touringcars en voor herinrichting van de 
rommelige doorgang tussen Kurhaus en Re-
derserf.

De wijkbewoners van Noordelijk 
Scheveningen kunnen terugzien op een zeer 
geslaagde wijkschouw. 

VOLLE TREIN BIJ WIJKSCHOUW
NOORDELIJK SCHEVENINGEN

vervolg op pagina 8

Stadsdeelwethouder Marnix Norder (midden). Rechts naast hem BNS-voorzit-

ter Anton de Vries. Midden vooraan, met zonnebril, stadsdeeldirecteur Tineke 

Hooiveld. (Foto Rob Visser).



dachte dat in de visie van de verantwoorde-
lijke wethouder van Engelshoven een einde 
dient te komen aan ‘subsidie-door-op-de-
knop-te-drukken’, het ongetoetst en on-
gecontroleerd doorschuiven van algemene 
middelen, zodra iemand daar om vraagt. 
Ook is het goed te verdedigen dat niet elke 
bewonersgroep met een goed doel voor 
ogen, ter uitvoering daarvan over een eigen 
(gesubsidieerd) pand beschikt. 
”In dat opzicht is de sociale arm van de 
overheid in het verleden (te) ver opgerekt en 
dat kan waarschijnlijk best wat minder. Bo-
vendien heeft de BNS geen enkel probleem 
met subsidie die is gebaseerd op de omvang 
van de activiteiten. Dat is misschien minder 

plezierig voor slapende bewonersclubjes, die 
er wellicht alleen maar sigaren van roken, 
maar die ‘pijn’ moet dan maar worden ge-
leden. Ons standpunt hierin wordt versterkt 
door de overtuiging dat de BNS een sociaal 
programma op de mat legt waarvoor zij zich 
niet hoeft te schamen.”

Minder positief is de BNS over de financi-
ele onzekerheid die het gevolg is van deze 
nieuwe systematiek. Tot op heden is ondui-
delijk wat de subsidie voor volgend jaar ople-
vert. En dat is erg laat. Bovendien lijkt discus-
sie te gaan ontstaan over wat in de context 
van deze subsidie als subsidiabele ‘activiteit’ 
kan worden beschouwd. Zo bestaat binnen 
de BNS nu al discussie of het vergaderen van 
commissies op zich geen ‘activiteit’ in de zin 
de subsidieregeling is. 

”In mijn visie zal dat niet gebeuren, omdat 
Den Haag bij die interpretatie waarschijn-
lijk tweemaal zoveel geld kwijt is als nu. 
Kortom, dit gaat nog veel ‘gedoe’ opleveren 
en mogelijk minder geld dan waarop wordt 
gehoopt”, zegt Den Heijer. 

Uitgesproken kritisch is hij over de uitvoering 
van het raadsvoorstel. ”Dat is nu gedropt bij 
de Dienst Publieke Zaken, die moet beoor-
delen wat wel of niet onder activiteit mag 
worden verstaan. Het kan haast niet anders 
dan dat die beoordeling ‘ondershands’ zal 
worden geleid door het beschikbare bud-
get. Want hoe je het ook wendt of keert: 
als de regeling duurder uitpakt, wat zegt de 
wethouder dan?”. 

Harry de Jongh
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Thanks to all of you for your positive res-
ponse to our last section. Now that the unex-
pected second summer seems to have ended 
it is time to curl up again with your copy of 
the Scheveningse Badgazet and meet some 
more residents. 

This time you can enjoy reading about three 
entrepeneurial women who contribute to 
this fantastic area through their skills in Lan-
guage, Art and Beauty!

Marjan Simons was born in the South of 
Holland, and was a high school teacher of 
Dutch for many years. Her interest in diffe-
rent nationalites and cultures inspired her to 
use her skills in the Dutch language to help 
international people to learn Dutch.

”Culture and language of the Netherlands 
are inseparable – they go hand in hand. So 
if you want to learn Dutch properly, it’s im-
portant to focus on both at the same time,” 
says Marjan Simons, Dutch NT2 teacher. She 
is passionate about her profession. A Dutch 
teacher for many years and specialist in the 
field of adult education, she has devoted her 
language skills to helping expats and has 
worked at The British School, Die Internatio-
nale Deutsche Schule and for the employees 
of The European Patent Office.
 
Marjan’s company is called Spiegel Commu-
nicatie & Training (Mirror Communications 
& Training) because she holds a mirror up to 
her students to help them to communicate 
through their body language as well as their 
speaking skills. 

 
As well as teaching her students to read 
and write in Dutch and how to interact with 
Dutch people, Marjan enjoys taking inter-
national students to art exhibits, cultural 
events, and introducing them to local and 
national politics. 
Marjan also enjoys training students towards 
their for NT2-I or NT2-II level exams..
There is always lots of laughter in Marjan’s 
classes because she knows that a positive 
atmosphere is important and good humour 
between different cultures makes learning 
enjoyable. 
For more information: 070-350 67 32 or 
spiegelsimons@gmail.com

Marionne Ernst graduated from the The 
Royal Academy of Art in The Haque, in 
1985 and has enjoyed a successful career as 
an artist ever since. She is inspired by nature 
and roses in particular are her passion and 
she often travels to gardens all over Europe 
to find inspiration. More of her work can be 
seen on her website www.marionneernst.
be 

She organises several painting courses du-
ring the week at Arts Delight, Stevinstraat 

125, where Dutch and international people 
who share a love of painting can mingle to-
gether. Marionne, a teacher and a professio-
nal artist, provides residents of the area with 
several courses in painting, such as aquarel, 
oil, aqrylic, or pastel.

If you would like to learn more about her 
work or perhaps join in, then do contact her 
through Artist Delight on the Stevinstraat. 
There is a very informal warm atmosphere, 
most welcoming!

Sita Khusial was born in India and raised in 
the Netherlands. At the age of eleven she 
came to Holland with her parents , brothers 
and sisters and she is the sixth child of seven 
children. After her secondary education she 
followed her passion for Beauty Therapy 
and trained in this field. 

After thirteen years of working in the City, 
Sita moved to Scheveningen where she was 
attracted to the healthy air near to the dunes 
and the beach. Sita also enjoys the cosmo-
politan and relaxed atmosphere in this area. 
In her salon, which is situated in the Gent-
sestraat, she specializes in natural products 
and therapies for the skin and always enjoys 
helping the local residents and visitors to 
scheveningen feel and look more beautiful!
To call for an appointment or for information 
070-322 99 80 / 06-242 19 620

Karin
Karin.hollreiser@xs4all.nl

DEAR READERS
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English 
section !

Karin Hollreiser

DEN HAAG ’SPELENDERWIJS’ 
LEREN KENNEN? 

De gezellige periode van Sinterklaas en Kerst-
mis komt er aan. Tijd voor spelletjes! Dat kan 
nu met het spel ’City Tour - Den Haag’.

Wijkgenoten Marlies van Muiswinkel en haar 
broer Jacob, de bedenkers van dit spel, vertel-
len er enthousiast over. ”Het is een bordspel 
waarop de Haagse straten staan afgebeeld. 
Op het bord zelf staan luchtige opdrachten 
aangegeven (zoals: ”De Gouden Koets komt 
voorbij, u mag doorrijden tot vakje 12”) en via 
vragenkaartjes wordt je kennis van Den Haag 
en Scheveningen getest. Zo kun je op een ge-
zellige manier meer leren over de rijke historie, 

de vele uitingen van kunst en cultuur, het be-
langrijke politieke centrum en de vele interna-
tionale organisaties. Wie het meeste weet, of 
wie het snelste leert, bereikt als eerste de finish 
op het Malieveld.” 

Marlies en Jacob kwamen op het idee omdat 
veel mensen zich niet realiseren hoe bijzonder 
onze stad is. Er valt vaak nog zó veel te ontdek-
ken. En op deze manier kan iedereen – oude of 
nieuwe bewoners, schoolkinderen of ouders, 
expats of toeristen - de stad op een ludieke 
manier leren kennen.

Eén van de vragen luidt: ”Hoeveel inwoners 
heeft Den Haag?” We gaan het antwoord hier 
niet verklappen, maar burgemeester Van Aert-

sen wist het in ieder geval wel: hij bood de 
ouders van de op 23 augustus geboren Chris 
Roelands, de X00,000e Hagenaar, ondermeer 
een exemplaar aan van dit spel. Wie volgt?

Jan van Pesch
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Gerard Reve (1923-2006) wordt gezien als 
een van de Grote Drie uit de Nederlandse 
literatuur van de vorige eeuw. De anderen 
zijn, zoals u ongetwijfeld weet, Willem 
Frederik Hermans (overleden in 1995) en 
Harry Mulisch (overleden in 2010). Van-
zelfsprekend moeten er ooit biografieën 
over de Grote Drie verschijnen. 
Opvallend genoeg gaat de eerste over 
Reve. Hermans moet, blijkbaar, nog even 
wachten. Reves biograaf, Nop Maas, heeft 
er een kolossaal project van gemaakt. In 
2009 verscheen deel 1 (730 pagina’s), ge-
volgd door deel 2 in 2010 (855 pagina’s). 
Wij hebben deze delen terstond gekocht 
en gelezen. De zeer kloeke boeken be-
schrijven tot in detail het leven, het lief-
desleven, de woonplekken en de werken 
van de Grote Volksschrijver. Het project 
van Maas is nog niet af, want de periode 
die tot dusver is beschreven gaat maar 
tot 1975. Deel 3 moet de resterende 24 
jaar van Reves werkende leven omvatten 
(daarna was hij Alzheimer patiënt). Het 
manuscript is klaar, maar de uitgave is 
vermoedelijk tot Sint-Juttemis verdaagd. 
Reden: de weduwe Reve ligt dwars. Of 
moet ik zeggen: de weduwnaar?

Le Poët Laval
De Volksschrijver was oorspronkelijk arm 
en behoeftig, maar zijn financiële situatie 
verbeterde in de jaren ’60. Mede door op-
tredens op de televisie werd hij landelijk 
bekend; de verkoop van zijn boeken steeg 
en het geld begon binnen te stromen. In 
1969 kocht hij in de Drôme een stuk land 
met de ruïne van een verlaten hoeve en, 
in 1973, “een oude slagerswinkel” in het 
dorp Le Poët Laval, op 15 km afstand. 

Hierover schreef Reve zelf, in een brief aan 
Simon Carmiggelt, dat het de vorm van 
een schip had; “de façade is erg imposant, 
met 1 bordes & en een groot, via 1 stenen 
trap buitenom, te bereiken balcon,waar ik 
het volk zoude kunnen toespreken of een 
huldeblijk in ontvangst zoude kunnen ne-
men. Ik noem het huis dan ook La Grâce.” 
Hij verliet Nederland in 1975 met zijn le-
venspartner Matroos Vos om, ver van al-
les en iedereen, in La Grâce ongestoord 
te kunnen leven. Op het andere perceel 
bouwde hij het Geheime Landgoed, een 
rudimentair onderkomen waar hij in 
alle eenzaamheid schreef. Zijn verblijf in 
Frankrijk duurde tot 1993. Toen verlieten 
Reve en zijn man de Drôme om neer te 
strijken in Machelen, België.

De zoektocht
Dit is een lange inleiding om bij u begrip 
te kweken voor het feit dat wij, tijdens 
een recente vakantie in Zuid Frankrijk, 
naar Reves bezittingen in de Drôme heb-
ben gezocht. Dat was makkelijker gezegd 
dan gedaan. Le Poët Laval bestaat uit 
een middeleeuws en een nieuw gedeelte. 
Wij dwalen eerst door het middeleeuwse 
dorp, maar daar was absoluut geen oude 
slagerswinkel. Bij navraag op de Mairie in 
het nieuwe deel bleek de enige aanwezige 
ambtenaar nog nooit van de beroemde 
schrijver te hebben gehoord. Wat nu? 
Wij hebben La Grâce toen maar op eigen 
kracht, met hulp van foto’s, gevonden. Het 
bevindt zich op ongeveer 100 meter van de 
Mairie. Het is een zeer curieus hoekhuis 
met balkon en buitentrap. Er zijn tekenen 
aan de muur die duiden op Reves Mariade-
votie en op de hoek staat een steen met een 
gegraveerde liefdesuiting van ene JM voor 
GR. Dit alles is door de huidige eigena-
ren (vermoedelijk Nederlandse Revianen) 
niet verwijderd. We namen foto’s en gin-
gen vervolgens op zoek naar het Geheime 
Landgoed in Vesc. 

De biografie beschrijft de locatie als volgt: 
“Datgene wat Reve al snel het Geheime 
Landgoed ging noemen, was vooralsnog 
niet meer dan een fraai en afgelegen kam-
peerterrein zonder enige andere voorzie-
ning dan een redelijk begaanbare weg die 
zich langs een ravijn omhoog slingerde.” 
Maar het gehucht Vesc ligt op zich al in 
the middle of nowhere en bezit diverse re-

delijk begaanbare weggetjes de bergen in. 
Welke zou de juiste zijn? Op straat is er 
niemand om de weg te vragen. Wij slaan 
een zijweg in naar een retraiteoord in de 
hoop daar een menselijk wezen aan te 
treffen. En ja hoor, daar ontmoeten wij, 
achtereenvolgens, een vrouwelijke post-
bode en een vrouwelijke werknemer die 
beiden nog nooit van Gerard Reve hadden 
gehoord. Dan komt een jongeman ons 
te hulp, die mijn pogingen heeft aange-
hoord. Hij spreekt mij aan: “ Gérard Rêve, 
l’écrivain Néerlandais? Je vous explique.” 
Reve zou onmiddellijk van deze jongen 
hebben gehouden en ik beschouw zijn 
verschijning als een mirakel. Wij vinden 
dankzij deze wonderboy het goede wegge-
tje de bergen in, rijden langs het ravijn en 
komen na ongeveer twee kilometer op een 
tweesprong. Het weggetje wordt steeds 
smaller en slechter. Eerst maar eens te 
voet verder. 

Al spoedig klopt ons hart: wij zien het dak 
van een betonnen schuur. Dat is het! Er op 
af! Na enig geklauter staan we er naast en 
bemerken: dit is het toch niet. Het klopt 
niet met de foto’s. Teleurstelling. Maar op 
de wandeling terug naar onze auto zien 
we, aan de overkant van het dal, het Land-
goed wel degelijk liggen. We rijden verder 
tot de voordeur. Het bestaat uit twee, door 
Reve eigenhandig gemetselde, kleine ge-
bouwtjes. De deuren zijn niet op slot. Wij 
gaan naar binnen en kijken rond. Er is 
niets bijzonders te zien; er staat wat meu-
bilair, het is kaal en ongezellig. 

De Belgische schrijver Erwin Mortier 
heeft er in 1997 met zijn partner negen 
dagen gelogeerd en er in 2007 een boekje 
over open gedaan. Hij was er niet happy 
en noemt het Landgoed een ”tot buiten-
verblijf omgebouwde tombe”. Ik kan me 
er iets bij voorstellen. Toch overheerst bij 
ons het unieke van deze plek. Hier schreef 
de schrijver. De gebouwtjes werden door 
hem zelf gemetseld. “Gerard is erg trots 
op zijn buiten,” schrijft Mortier. “Dat heb 
ik zelf ontworpen,” zegt Gerard. “Hoe vind 
je dat?” 
Wij zijn passend ontroerd bij de gedachte 
dat Reve hier heeft gewoond en geschre-
ven, ook al is het niet meer dan een ver-
edelde graftombe. We nemen foto’s en 
keren terug naar ons luxe vakantieverblijf 
in de Ardèche met zijn 21ste eeuwse com-
fort.

Dick Leijnse

C O L U M N

HET GEHEIME LANDGOED

La Grâce



In 1961 begonnen twee Haagse buurjongens 
samen muziek te maken: Rinus Gerritsen 
en George Kooymans hadden een droom. 
Die droom is verwezenlijkt, want nu, ter 
gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de 
popgroep Golden Earring kunt u tot februari 
2012 een tentoonstelling bezichtigen in het 
Haags Historisch Museum. 

De tentoonstelling heet ‘Back Home’. Dit 
was de titel van de eerste plaat die Golden 
Earring uitbracht in de huidige samenstel-
ling.
Die huidige samenstelling is Barry Hay, Ri-
nus Gerritsen, Cesar Zuiderwijk en George 
Kooymans. Zij vormen nog altijd de groep 
Golden Earring en treden dit najaar weer op 
tijdens een tournee.

Den Haag het ‘Liverpool’ 
van Nederland
Het waren de Indische Nederlands die in 
de jaren 50 de rock & roll ons land binnen 
brachten. Deze zogenaamde Indorockers 
legden de basis voor de popmuziek.
In Den Haag ontstonden groepen als de Tee 
Set, Sandy Coast, Q65 en Incrowd en deze 
zorgden ervoor dat Den Haag het ‘Liver-
pool’ van Nederland werd genoemd. 
De Houtrust Hallen, het Kurhaus, maar ook 
De Marathon en Club 192 ontvingen pop-
groepen en hun fans tijdens een ware beat 
explosie.

Mannen als Paul Acket en Jacques Senf wa-
ren heel actief als impresario in die jaren. Er 
waren piratenzenders als Veronica, er was 
de Muziek Express en de Haagse beatgroe-
pen krijgen hun eigen fans. Er ontstonden 
groeperingen als De Kikkers, De Plu’s en De 
Bullen met hun eigen identiteit en kleding en 
zelfs met hun eigen voorkeur voor bepaalde 
merken brommers.

Ik was nog net iets te jong, maar ik kan me 
nog heel goed herinneren hoe mijn beide 
oudere broers op een Puch reden, hun haar 
lieten groeien en hun vrienden selecteerden 
op basis van diezelfde eigenschappen.

De Tentoonstelling
Als ik de trap binnen in het Haags Historisch 
Museum oploop, komen de hoofden van de 
vier heren mij in alle kleurrijkheid tegemoet. 
Ze staan levensgroot afgebeeld op de muur 
en kijken mij aan alsof ze me willen verwel-
komen. Eenmaal boven is het een gezellige 
boel. 

Het is een kleine ruimte, met veel mensen, 
veelal in jeans en leren jasje. Overduidelijk 
is dit een tentoonstelling geliefd door de 
oudere jongeren. De sfeer is gemoedelijk, 
warm en een beetje melancholisch.
 
De wanden hangen helemaal vol. Met pos-
ters uit alle jaren, hoezen van singles en van 
alle ooit uitgebrachte LP’s, portretten en 
quotes. Er hangen diverse koptelefoons en 
schermen met video films van de heren. 

Vooral bij ‘When the Lady Smiles’ staat men 
in de rij om te kijken en te luisteren. 
Deze hit uit 1984 ging gepaard met een sen-
sationele video clip, geregisseerd door nie-
mand minder dan Dick Maas. Wie herinnert 
zich niet de beeldschone roodharige non die 
wordt aangerand in het openbaar vervoer? 
Bij iedereen ouder dan 40 moet zij toch op 
het netvlies gegraveerd staan?

Helemaal ‘zen’ voel ik me ineens als ik mij  
begeef in een tienerkamer uit die jaren. Ik 
herken mijn eigen vroegere kamer: erg veel 
oranje en bruine tinten, een stoel van pit-
riet, diverse kussens op de vloer, posters 
uit de Muziek Express en de Popfoto tegen 
de muur, gekleurde boekenplankjes aan de 
wand en een sfeer waarin ik bijna geneigd 
ben mijn dagboekje van toen weer nieuw 
leven in te blazen.
De kamer is echt ingericht zoals het toen 
was en daar is goed over nagedacht. Wat 
was het een mooie tijd!
U kunt het ook weer herbeleven. Ga naar 
het Haags Historisch Museum, kijk, luister, 
geniet en ga weer als vroeger heel even in 
uw eigen oude tienerkamer zitten wegdro-
men.
 
Haags Historisch Museum

Korte Vijverberg 7, 070-364 69 40

Marit Berssenbrugge

BACK HOME: 50 JAAR GOLDEN EARRING 
IN HAAGS HISTORISCH MUSEUM
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Dit najaar organiseert Muzee Scheveningen 
weer tal van muziek- en toneeluitvoeringen. 
Een klein wonder eigenlijk als je weet met 
hoeveel kortingen en kopzorgen het bestuur 
van deze mooie instelling wordt gecon-
fronteerd. Laat hen niet in de kou staan, en 
geniet van de mogelijkheden.

Muziek
In september is het derde seizoen van de 
succesvolle serie ’Muziek in Muzee’ van 
start gegaan. Het eerste concert is al voorbij, 
maar er komen er nog een paar aan!

Op 30 oktober staan werken van Brahms 
en Tchaikovski op het programma; bezet-
ting voor strijksextet: 2 violen, 2 altviolen en  
2 cello’s. 
Van Tchaikovski wordt het sprankelende 
meesterwerk ’Souvenir de Florence’ uitge-

MUZEE SCHEVENINGEN IS NIET KAPOT TE KRIJGEN

Violiste Heleen Kuiper, 

de spil in de organisatie van de concerten



In het voormalig schoolgebouw aan de De-
ventersestraat 21, al sinds jaren bekend om 
zijn culturele activiteiten, is sinds kort ook 
bovengenoemde Academie gevestigd. 
De opleiding tot cabaretier, kleinkunstenaar, 
entertainer is full-time ( 3 jaar) of part-time 
(4 jaar) en is een particuliere opleiding. 
Er hoeft geen auditie te worden gedaan, een 
motivatiebrief met pasfoto en vervolgens 
een gesprek is voldoende om het eerste jaar 
te starten en te werken aan de ontwikkeling 
van je talent. Je bent daarin een eigen onder-
nemer, puur zelfstandig.

De Paul van Vliet Academie is een Academie 
van formaat met gerenommeerde docenten. 
Daarbij zijn woorden als creativiteit, integri-
teit, eerlijkheid, humor, poëzie en vakman-
schap passend.

Op 17 september j.l., na een perode van 
voorbereiding, is de Academie geopend. 
Ondergetekende was daarbij aanwezig. Een 
bijeenkomst zonder ‘toeters en bellen’ maar 
juist erg indrukwekkend. Een gemêleerd ge-
zelschap in een leeftijdscategorie van 20 tot 
tegen de 60 jaar oud lieten een stukje van 
zichzelf en hun motivatie zien tijdens een 
kennismakingsronde. 

De overeenkomst tussen deze gevarieerde 
groep mensen is de passie voor theater, ge-
talenteerde, gedreven mensen die podium-

kunstenaars zijn, op zoek naar hun orginele 
zelf en hun eigen inspiratiebronnen. 
Zoals genoemd is de doelstelling van de 
Academie hen daarbij te helpen. Wie beter 
dan Paul zelf kan deze Academie woorden 
geven?

Is uw interesse gewekt log dan in op www.
paulvanvlietacademie.nl en hoor deze ras-
artiest na 50 jaar in het vak, uitleg geven. 
Ook kan via bovengenoemde site kennis 

gemaakt worden met de andere docenten, 
aanmeldingsprocedures, onkosten etcetera.
Heel graag kom ik over een aantal maanden 
nog eens langs, om de ontwikkelingen te 
volgen. In de hoop dat ik dan één of meer-
dere studenten kan interviewen over hun 
ervaringen van de opleiding.

Wordt vervolgd...

Ineke Looijaard

DE PAUL VAN VLIET ACADEMIE
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voerd. De componist schreef deze composi-
tie als herinnering aan een mooie, zorgeloze 
zomer in Italië.

Op 11 december is er een kerstconcert 
met trio’s geschreven door twee klaviervir-
tuozen: Hummel en Rachmaninov. Beide 
componisten waren in hun tijd als pianist 
wereldberoemd; Hummel rond 1800 en 
Rachmaninov een eeuw later. 
In deze trio’s is dan ook de hoofdrol weg-
gelegd voor de piano.

Deze laagdrempelige concerten zijn geschikt 
voor jong en oud, en beginnen om 12.00 
uur. De toegangsprijs bedraagt 12 euro voor 
volwassenen en 6 euro voor kinderen t/m 
12 jaar. Na het concert kunt u nog in het 
museum rondkijken. 

Vanwege het karakter van kamermuziek 
vindt de uitvoering plaats in een kleine 

sfeervolle zaal waardoor het aantal plaat-
sen beperkt is. Reserveer daarom tijdig uw 
kaarten.

Toneel
In de vorige Badgazet is al gemeld dat het 
historisch literair theater ’Het Portret Spreekt’ 

dit najaar een nieuw stuk op de planken van 
Muzee brengt over het leven van Erasmus. 

Ter herinnering daarom nogmaals de be-
langrijkste informatie. 
De voorstellingen zijn op: vrijdag 28 okt 
(20.15 uur); zondag 30 okt (16 uur); vrij-
dag 4 nov (20.15 uur); zondag 6 nov (16 
uur); vrijdag 11 nov (16 uur; de 11e van 
de 11e: de dag der zotheid!) en zondag 13 
nov (16 uur).

De voorstellingen duren ongeveer 70 minu-
ten, de toegangsprijs is 18 euro.

Kaarten voor al deze uitvoeringen zijn te re-
serveren bij Muzee (3500 830) en af te ha-
len v.a. een uur voor aanvang. Over al deze 
activiteiten kunt u ook informatie vinden via 
www.muzeescheveningen.nl

Jan van Pesch

Een gemêleerd gezelschap in een leeftijdscategorie van 20 tot tegen de 60 jaar oud met Paul van Vliet 

in het midden, bij de opening van de Paul van Vliet Academie. Foto: Donald van der Maaten



Het moet gezegd, rustig was het wel rondom 
de Witte Brug over het Kanaal rond 1870, als 
we naar onderstaand schilderij kijken. Lekker 
pierewaaien in het gras aan de waterkant, 
even buurten in het lokale café. Of met paard 
en wagen en koetsier uitrijden, vanuit de 
stad over de witte houten Koninginnebrug, 
alias Witte Brug, richting Scheveningen. 
Dwars door de duinen, een prettige rit! Mis-
schien wel naar het Badhuis of even een 
frisse neus aan zee halen. Die stinkende stad 
vol ziektes was toch ook niet alles!

De passagiers in de koets op het schilderij 
zijn alweer op de terugweg richting stad. 
Misschien nog even uitstappen bij Café ’De 
(goede) Aanleg’, op het schilderij direct over 
de Witte Brug rechts, waar nu de tramhalte 
Madurodam ligt? 

Dit schilderij uit 1867 van de Belg J.J. Destrée 
(1827-1888) hangt in het Haags Historisch 
Museum. De schilder woonde en werkte het 
grootste deel van zijn leven in Den Haag en 
staat bekend om zijn topografisch vaak inte-
ressante schilderijen. Daar is dit er zeker één 
van! Want wat is er allemaal niet voor leuks 
op te zien! En vooral te raden! Want als je 
nu op een hoge ladder min of meer op de 
zelfde plek als de schilder toén gaat staan, 
op de Nieuwe Parklaan ongeveer ter hoogte 
van de trambrug over het Kanaal, dan ne-
men hoge gebouwen en bomen het uitzicht 
weg. Bij het Panorama op het Hubertusduin 
maak je nog iets meer kans, maar het blijft 
zoeken en raden. We wagen een poging! 

We kijken richting stad: rechts op het schil-
derij zijn duidelijk te onderscheiden de toren 
en het koor van de Grote Kerk of Sint- Ja-
cobskerk in het centrum bij de Torenstraat, 
inderdaad immens groot, zelfs in de verte is 
het een kolos. En dan zien we de markante 
vierkante toren van een geel gebouw, meer 
naar het midden van het schilderij: tegen-
woordig het hoofdkantoor van de Vereni-

ging van Nederlandse Gemeenten aan de 
Nassaulaan, in 1845 door Koning Willem 
II gebouwd als Koninklijke Manege, later 
ingericht als de Willemskerk. Links daarvan 
zien we het brede dak met slanke toren van 
de Kloosterkerk aan het Lange Voorhout. Je 
moet nu overigens wel een heel hoog punt 
in de stad zien te vinden om dit te kunnen 
ontwaren. Verder naar links volgen niet te 

traceren gebouwen, maar dan komt toch 
nog de Nieuwe Kerk aan het Spui te voor-
schijn, met zijn torentje in het midden, bijna 
aan de rand van het schilderij. 

En dan begint het grote gissen! Op een uit-
vergrote foto van het schilderij worden veel 
meer details zichtbaar. Als we een rij naar 
voren gaan, zien we huizen met witte ra-
men, dat lijken onmiskenbaar de opvallende 
witte raamkozijnen van de Mauritskade. 

De rij dáárvoor laat wat wittige kleinere 
huizen zien, dat zouden de nog steeds be-
staande hofjeshuisjes aan het Javalaantje 
kunnen zijn, verscholen achter de Javastraat. 
De huizenrij het meest op de voorgrond, 
welke straat zou dat kunnen zijn? De Ar-
chipelbuurt werd pas na 1868 ontwikkeld, 

dus na ontstaan van dit schilderij. Dat zou 
betekenen dat de voorste huizenrij eigenlijk 
alleen de Javastraat kan zijn, grens van het 
eerder aangelegde Willemspark. 

Voor het zelfde geld zitten we er helemaal 
naast met deze laatste gissingen, maar het 
is de moeite waard te turen naar de details 
en toch een poging te wagen. Je springt 
op de fiets en gaat ter plekke kijken. Wie 
weet heeft iemand anders nog andere sug-
gesties!

Maar één aspect van dit schilderij blijft staan 
als een huis. In 1867 was het rustig bij de 
Witte Brug over het Kanaal,wanneer je ging 
rijden met een wagentje. Tegenwoordig kan 
je ook uitrijden gaan met je wagentje. Maar 
dat is dan eigenlijk meer scheuren met de 
BMW. Gelukkig is er sinds april 2011 een 
rotonde bij de Witte Brug. Daar moeten we 
echt even op de rem trappen. Maar of dat 
de rust van 1867 doet terugkeren?

Eeke Crabbendam

RIJEN, RIJEN, RIJEN IN EEN WAGENTJE……..
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De voormalige Koninklijke Manege 

aan de Nassaulaan

De Nieuwe Kerk aan het Spui 

De witte raamkozijnen van de Mauritskade



Simon Stevin is onder andere bekend door 
zijn zeilwagen, de eerste paardloze wagen. 
Bronnen melden dat de zeilwagen in 1600 
met 26 man in twee uur tijd met 40 km/uur 
van Scheveningen naar Petten reed. Aan 
“boord” bevonden zich o.a. Prins Maurits, 
de krijgsgevangen Spaanse admiraal Francis 
Mendoza en de 17-jarige Hugo de Groot.

Zelf was hij er niet trots op, maar ironisch 
genoeg is deze actie bij veel mensen blijven 
hangen. Het rijtuig werd enkel aangedreven 
door de kracht van de wind en behaalde 
een snelheid die hoger was dan die van de 
paarden. 
Museum Muzee in Scheveningen bezit een 
schaalmodel van de zeilwagen.

In het gedicht Zeestraat van Constantijn 
Huygens, dat handelt over de nieuwe be-
strate verbinding tussen ’s-Gravenhage en 
Scheveningen die in 1666 gereed was ge-
komen wordt terloops verwezen naar de 
tocht van Maurits en enige hooggeplaatste 
buitenlanders met de zeilwagen;

In een eerder artikel over Stevin in de Bad-
gazet beloofde ik u aandacht te besteden 
aan de Nederlandse woorden, die Stevin 
bedacht. 

Volgens Stevin hadden Adam en Eva in het 
paradijs Nederlands gesproken: de oertaal 
met de meeste korte woorden, die makke-
lijk samenstellingen vormen. Deze taal werd 
volgens hem gesproken in de zogenaamde 
Wysentijt. Stevin gaf de voorkeur aan uitga-
ven in het Nederlands, met eigen woorden 
voor Grieks-Latijnse termen. Zo werd hij een 

van de grondleggers van het 
wetenschappelijke en tech-
nische Nederlands. 

Als geen ander in ons taalge-
bied heeft Stevin zich sterk 
gemaakt voor de verbreiding 
van kennis, niet alleen door 
zijn oorspronkelijke bijdra-
gen op velerlei gebied, maar 

ook door zijn bewuste streven die kennis 
te verbreiden in de volkstaal (door Stevin 
aangeduid als Duytsch of Nederduytsch). 
Zijn invloed op het Nederlands is nog steeds 

merkbaar. In Uytspraeck vande Weerdicheyt 
der Duytsche Tael, een onderdeel van de 
Weegghconst, benadrukte hij het belang 
van de taal, waarin wetenschap wordt be-
oefend. 
In zijn “Beghinselen der Weeghconst” geeft 
Stevin een bijzonder fraai bewijs van de stel-
ling, dat gewichten op twee hellende vlak-
ken elkaar in evenwicht houden, indien de 
gewichten zich verhouden als de lengtes van 
de vlakken. ( bron Wikipedia )

Stevin beweerde dat het Nederlands met 
zijn lettergrepige woorden uitstekend ge-
schikt is voor kennisoverdracht. Hij bedacht, 
als echte purist, Nederlandse namen voor 
wetenschappelijke begrippen. 

Enkele voorbeelden daarvan zijn: 
evenaar, even redigheid (equiratio, analo-
gia), evenwijdig (evenwijdich, parallel), een 
gegeven, kegelsnede, lanckworpigh (nu: 
langwerpig), loodrecht (perpendiculair), 
middellijn (diameter), raaklijn, reden (ratio, 
logos), scheikunde (chemie), stelkunde (al-
gebra), vlak (bij Stevin vlack), wisconst = 
wiskunde (mathematica), wijsbegeerte (fi-
losofie).

Zo kreeg het Nederlands eigen wetenschap-
pelijke woorden, waar andere Europese ta-
len leenwoorden gebruiken.
Aardig om in dit kader te vermelden is wel-
licht dat het woord vernufteling ( ingenieur ) 
aan P.C.Hooft toegeschreven wordt.

(Wordt vervolgd)

Wim P.M. van Wezel

SIMON STEVIN
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Indien die vreughd verslijt, denckt weer op vreemder vonden
Die ’t volck, of om haer niew, of om haer’ waerde monden,
Brenght Wagens onder zeil: daer leeft ‘er noch wel een,
Betakelt van Stevin en van sijn Vorst bere’en:
Ick gev’u niet alleen mijn’ Hagenaers te wachten;
Heel Delft, heel Rotterdam sal Ross en Rad bevrachten,
Om ‘toud-niew wonderwerck te soecken op het strand
Daer ’t een Suyd-weste storm doe vliegen over ‘tsand.

CONCERTEN NIEUWE BADKAPEL

De Stichting ’Vrienden van de Oude Kerk 
en de Nieuwe Badkapel’ gaat onvermoei-
baar door met het vergaren van fondsen 
voor de restauratie van de Nieuwe Bad-
kapel. Net als de afgelopen jaren doet 
de stichting dit o.a. door het organiseren 
van concerten in de Badkapel. 
Alle concerten zijn op zaterdagmiddag 
van 16.00 - 17.00 uur. Noteert u de data 
alvast.

29 oktober: De altviolist Ferdinand Er-
blich zal dit concert verzorgen samen 
met Bert Mooiman op de vleugel. Wer-
ken van Franz Schubert en Johannes 
Brahms staan op het programma.

26 november: Een uniek concert met 
Rene Swankhuizen die de doedelzak be-
speelt, met begeleiding van Bert Mooi-
man op het orgel.

7 januari: Het traditionele Nieuwjaars-
concert voor het hele gezin. Het Salonor-
kest Grandisono speelt klassieke mees-
terwerken en luchtige salonmuziek.

24 maart: Paula van Delden (fluit) en 
Ekaterina Levental (harp en mezzo-so-
praan) vertolken prachtige muziek van 
Camille Saint-Saens, Albert Roussel en 
Andre Caplet.

21 april: Patrick Pranger (bariton) en 
Bert Mooiman (piano) sluiten het sei-

zoen af met liederen van Gerald Finzi, 
Franz Schubert en Hector Berlioz (Les 
Nuits d’Ete).

De toegangsprijs is euro 15 per concert, 
jongeren tot 18 jaar gratis. Abonnement: 
35 euro voor drie concerten naar keuze. 
Studenten: 7,50 euro op vertoon stu-
dentenkaart. Kaartverkoop aan de zaal 
en via badkapelconcerten@gmail.com. 
Na afloop bent u van harte welkom in 
de achterzaal om na te praten met een 
- gratis - drankje en bitterballen!

Verder informatie via www.badkapel-
concerten.nl.

Jan van Pesch
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Horizontaal
 6. Een grapje om de vaart er in te krijgen (15)
 8. Van zulk geschrijf krijg je jeuk in je handen (8)
 3. Trachten beschermers van de Grizzly altijd te zijn (8)
10. Hij wandelt na het halletje op zichzelf (9)
14. Die houtsoort is er niet overvloedig (5)
16. Die kant wordt niet alleen uit de wind gehouden maar is in tegenstel-

ling ook verdund (2)
17. Om op te lopen als je doodmoe bent (9)
19. Militaire zeilbootjes (8)
21. Afdelingsonderzoek (6)
22. Hersenchirurg die ook als voetballer uitblinkt (13)
24. Dat komt er van als je zaken niet voor je uit schuift (7)
26. Nogal woest schoonmaken (10)
27. Meisje van goede komaf maar met kapsones (6)
29. Het dubbele gevoel waarmee ook goede leerlingen op school 

terugkomen (7 of 4+3)
30. Op die manier kun je het gewicht van Meijendel bepalen (9)

Verticaal
 1. Die politici worden ingewijd (7)
 2. Een balletje haren in de soep (7)
 3. Rockfestival voor jeugdige zeikers (7)
 4. Moet je op zo’n instrument persé zacht spelen? (5)
 5. Cruise-schepen vol aankomende filmsterren (15)
 6. Wat Kamerleden doen om u ’up to date’ te brengen (17)
 7. Meestal in orde (8)
11. Vis die in royale porties wordt opgediend (3)
12. Opdracht aan een rechercheur om zijn werk nog eens te doen (13)
13. Jachtvoorschrift (8)
15. Het grootschalig opbergen van honingproducenten (11)
18. Eenvoudige versie van een blokhut, maar dan voor dieren (9)
20. Zo’n rund verveelt zich behoorlijk (5)
23. Over dit onaangename deel van de werkdag kun je je schouder op-

halen (6)
25. Uiterlijke achting (7)
28. Betaalmiddel dat in Frankrijk geen daalder meer waard is (3)
31. Helpt bij pech onderweg, of als je uit de baan bent gevlogen (2)

Oplossingen uiterlijk 1 december 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 uitge-
komen 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. 45:
Horizontaal:
2.Bliksemactie; 8.Seriemoordenaar; 13.Schertsvertoning; 16.Last; 
17.Koeienplakken; 18.Bloedarmoede; 20.Renet; 21.Rammelaars; 
22.Stoet; 24.Adamskostuum; 25.Trappenhuis.

Verticaal:
1.Midas; 3.Luis; 4.Kamertje; 5.Mars; 6.Crew; 7.Arm; 9.Executie-
waarde; 10.Trappers; 11.Nomadenstam; 12.Tikkertje; 14.Vredes-
apostel; 15.Baal; 17.Kraamkamer; 19.Molenkap; 23.Zucht.

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 46

Heeft u geen tijd, zin of kunt u het niet meer opbrengen om 
uw huis, geheel of gedeeltelijk, schoon te maken?
Ik kom graag bij u schoonmaken voor € 13,50 per uur.
Het enige wat u hoeft te doen is te zorgen voor schoon-
maak spulletjes.
Voor meer informatie: 06 - 53 88 05 31 Eveline

 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.GRATIS WORKSHOP GEWICHTSBEHEERSING

Dinsdag 15 november van 14.00-16.00 uur
Wijkwinkel, Gentsestraat 22a, Scheveningen.

Als werken aan je gewicht vooral leuk moet zijn …
Voor info of aanmelding: 
Lilian van der Leeuw van Prima Gewicht via 06-46174681 
of info@primagewicht.nl
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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
Tandsartspraktijk Belgisch Park, Stevinstraat 176, tel. 767 00 80

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
Anton de Vries Voorzitter
Riet van Beveren Secretaris
Akke de Vries 2e Secretaris
Hetty van den Broek Penningmeester
Rob den Heijer Wijkmedia en Communicatie
Steven Witkam Verkeer en Ruimtelijke Ordening
Rob Visser  Groen
Joan van Baarle Woon- en Leefklimaat
Harry de Jongh Bad Gazet, lid bestuur
Jan Setz  Welzijn Senioren

SECRETARIAAT
Wijkwinkel Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen, tel. 354 10 81
E-mail: bns@online.nl , Website: www.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. 
   mr. P.I.A.P.M.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 13.30 - 16.00 SOOS voor ouderen
   (klaverjassen, bingo, rummikub, praatje)
Cursussen:   Maandag - Frans; Woensdag - Tekenen;
   Vrijdag - Engels, Hongaars, Nederlands, 
   Spaans

WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUG
Vacature   Voorzitter, GSBO, Veiligheid & Preventie
Tom Ensink   Voorzitter a.i., Secretaris, Jeugd, Sport
Æde Schoustra Penningmeester, RO, Bouw, Vergunningen 
Marjon Margés Bestuurslid, Groen & Water, Cultuur, Events
Jaap van der Zwan Webcommissie, 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
Lejla Brkic ’96 06-244 38 94 e. f. b/c
Jamie Breukel (06-21817602 '96 355 20 78 e. (f. d.)
Annelou stevens ’96 06-39 19 35 05 e. f. d. gr.
Esmee de Vos ’96 354 05 21
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.
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.
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 
Renske van Beek (06-20014922) ‘89 365 23 39 e.
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  b/c : bosnisch/croatisch
f : ook franstalig - parle français  gr : grieks
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:  
bns.online.nl of per telefoon op het antwoordapparaat van de Wijkwinkel tel. 
354 10 81. Het bestuur van de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen 
kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor samenstelling en gebruik van 
deze namenlijst.

De prijs voor Gazetjes bedraagt E 9,– voor maximaal 35 woorden. Contante beta-
ling kan in de wijkwinkel, maar alleen gepast, of per postgiro 625 76 88 t.n.v. 
Bewonersvereniging(BNS) te Den Haag. 
Gazetjes worden uitsluitend na 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. 
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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

ANTIQUARIAAT “Bij Nader Inzien” vraagt boeken te koop. 
Adres: Heemraadstraat 219 tel. 070-3452207 / 3500430.
Openingstijden: donderdag 12.00-17.30, vrijdag 12.00-17.30 en zater-
dag 11.00-17.00 uur.

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

Enthousiast vrouwenkoor “Femmes Vocales” zoekt NIEUWE LE-
DEN. Repertoire: afwisselend licht-klassiek. Wekelijks repetities van 
20.00-22.00 uur aan de Abbenbroekweg. Voor info/aanmelding:  
06-10906076 of marijkesiegmund@zonnet.nl. 
Open repetitie: 9 nov. 2011.
 
HUISWERKBEGELEIDING, BIJLESSEN, RT en entreetoets groep 7 en 
citotraining groep 8.    AFTER’S COOL Scheveningen 070-358 99 30, 
info@afterscool.nl

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 ASSISTENTIE, uw professionele hulp op secretarieel, organisa-
torisch en administratief gebied! Voor freelance korte en langere op-
drachten, voor bedrijven en particulieren. Bel 06-46174681 of mail naar 
info@prima-assistentie.nl voor een vrijblijvende offerte. 
www.prima-assistentie.nl 

PRIMA GEWICHT, als werken aan je gewicht vooral leuk moet zijn! 
Gediplomeerd gewichtsconsulent in Scheveningen. Verantwoord wer-
ken aan een nieuwe levensstijl. Bekijk ook onze Specials en beweegpro-
gramma’s. Lilian van der Leeuw 06-46174681, info@primagewicht.nl, 
www.primagewicht.nl
 
OVERGEWICHT KINDEREN. Prima Gewicht werkt met de methode 
Spruitjes en zo! Geen dieet, maar wel de oplossing voor kinderen en 
jongeren met overgewicht. Durf jij de uitdaging aan? Lilian van der 
Leeuw 06-46174681, info@primagewicht.nl, www.primagewicht.nl
 
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!” 


