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REDACTIONEEL 

Zo, het ligt achter ons: sneeuw, ijs, de wereldkampi-
oenen Irene en Sven, -23° vorst in Lelystad, gewik en 
geweeg over de Elfstedentocht, het is allemaal voorbij. 
Een periode is afgesloten.

Voor mij persoonlijk is er ook een periode afgesloten. 
De periode met mijn hond Jazz. Na bijna 16 (!) jaar 
vrolijk en ondeugend rondgedarteld te hebben, in de 
voortuin, de achtertuin, op het Belgischeplein en in de 
Nieuwe Scheveningse Bosjes, was het tijd voor hem om 
naar de hondenhemel te gaan.

Heel verdrietig ben ik, maar ook ontzettend blij en tevreden dat ik zo’n mooie tijd met 
hem heb mogen meemaken en dat het allemaal zo vredig en zachtjes is geëindigd. 
Ik zal hem verschrikkelijk missen. Maar we moeten door, dus ik zeg: schouders er 
onder, ramen en deuren wijd open en laat het voorjaar maar binnen komen!  

Misschien dat ik ooit nog een nieuwe hond neem. 

Een van uw buurtbewoners moet overigens binnenkort ook een periode met een 
hond afsluiten, zij heeft belangeloos een jaar lang een labrador puppy in huis gehad, 
opgevoed en moet deze nu weer afleveren bij de hulphonden school.  
Laten we hopen dat Muzee Scheveningen haar bestaans periode nog lang niet hoeft 
af te sluiten. 

Deze twee onderwerpen en nog tal van andere zaken die de mens zoal bezig kan 
houden, treft u aan in deze Gazet.

Marit Berssenbrugge

GazetScheveningen-Bad

 Voorpagina foto: Ets van het Muzee Scheveningen. 



Uw bewonersvereniging is de eerste maand 
van het nieuwe jaar begonnen in een kli-
maat van grote financiële onzekerheid. 
Mede door prudent beleid van onze pen-
ningmeester hebben we het jaar 2011 nog 
kunnen afsluiten met een klein positief saldo, 
maar onze financiele situatie voor dit jaar is 
helaas zeer onzeker. 

Subsidie
Een groot deel van onze basissubsidie wordt 
vervangen door een zogenaamde activitei-
tensubsidie, maar het was tot begin februari 
nog steeds niet duidelijk voor welke activi-
teiten deze subsidie gegeven wordt door de 
stad. Dat is een frustrerende situatie. Omdat 
we doorgaan met de uitbreiding van onze 
bewonersactiviteiten raakt de agenda van 
de Wijkwinkel steeds verder bezet, maar ei-
genlijk weten we niet of we daar geld voor 
hebben. 
Wij zitten niet bij de pakken neer en we doen 
er natuurlijk alles aan om geld uit andere 
hoeken te regelen, in alle eerlijkheid ook via 
u. We hebben op de laatst gehouden alge-

mene ledenvergadering van u toestemming 
gekregen de minimumcontributie te verho-
gen van € 7 naar € 10 per jaar. 
Hopelijk bent u het met mij eens, dat dat 
nog steeds een extreem laag bedrag is. Ook 
gaan wij dit jaar weer ledenwerfacties or-
ganiseren. Want zonder uw steun lukt het 
niet. 

Lid worden
Ik doe een beroep op de lezers van de Bad 
Gazet om zich als lid van onze wijkvereni-
ging bij ons te melden. En als u al lid bent, 

misschien kunt u dan uw buurman of buur-
vrouw overtuigen uw goede voorbeeld te 
volgen. 

Wij onderhouden voor onze fraaie wijk een 
druk bezette agenda, waaronder ons over-
leg met Deo Gratias over de verbouwings-
plannen, de succesvolle huiskamerconcerten 
komen er weer aan, de BIT-teams worden 
steeds actiever, de zogenaamde levensboe-
ken zijn in de maak (hierover een andere 
keer meer) en we kunnen terug kijken op 
een geslaagde Nieuwjaarsreceptie waar een 
grote opkomst was. 

Ik sluit af met u allen een gezond en suc-
cesvol 2012 toe te wensen en roep u op in 
dit nieuwe jaar het uitgebreide activiteiten-
programma van de Wijkwinkel in de Gent-
sestraat eens te bekijken. Wij doen daar veel 
wijkbewoners een plezier mee. Wellicht zit 
er ook voor u iets gezelligs bij. 

U bent van harte welkom!
Anton de Vries, voorzitter BNS

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

PENSIOENSPREEKUUR

Het is belangrijk dat mensen zicht krijgen op 
hun inkomen tijdens hun oudedag, bij over-
lijden of bij arbeidsongeschiktheid. 
Hopelijk is het pensioenspreekuur een 
laagdrempelige middel voor mensen om de 
eerste stappen in hun pensioenbewustzijn te 
nemen.

Elke eerste dinsdag van de maand behalve in 
de maand augustus, te beginnen 7 februari 
ben ik van 20.00 tot 21.00 uur in de wijk-
winkel te spreken. 
Mensen kunnen zich aanmelden hiervoor 
bij peter.elshout@casema.nl, 0611332031, 
0703586557.
Ik heb ervaring met het organiseren en geven 
van pensioenspreekuren in samenwerking 
met hogescholen. Recent nog in december 
met de hogeschool InHolland in Den Haag 
waar 130 burgers zich lieten voorlichten.

Wat kunnen de geïnteresseerden verwach-
ten van het spreekuur? 
Tijdens het spreekuur kan men antwoorden 
verwachten op hun juridische, fiscale maar 
vooral financiële pensioenvragen. De erva-

ring leert toch dat de meeste mensen willen 
weten wat ze nu bruto of netto overhou-
den als ze later met pensioen gaan, of bij 
echtscheiding of bij overlijden. Ik geef daarin 
voorlichting. Wat ik niet doe is mensen ad-
vies geven over welk specifiek product ze 
moeten aanschaffen om aan tekorten wat 
te doen. Daarvoor verwijs ik ze naar hun ei-
gen adviseur. Het is de bedoeling dat men-
sen binnen dit uur globaal weten waar ze 
aan toe zijn, of ze tekorten hebben en welke 
mogelijkheden er nog zijn.

Huiswerk
Ik verwacht van de geïnteresseerden ook 
wat. Namelijk dat ze nadenken welke vraag 
ze concreet hebben en dat ze zich goed 
voorbereiden op het gesprek. Bijvoorbeeld 
door hun pensioenopgave(n), (uniform pen-
sioenoverzicht) of polis mee te nemen of 
een printje van hun situatie bij pensionering 
of overlijden uit het pensioenregister (mijn-
pensioenoverzicht.nl).

Peter Elshout

IN MEMORIAM

Hélène Mulder

Op 20 oktober 2011 is Hélène Mulder 
na een lang ziekteproces overleden.
Hélène was een zeer gewaardeerd lid 
van de commissie Verkeer en Ruimte-
lijke Ordening.
Bekend was haar relativerende vermo-
gen en directe manier van spreken.
Hélène nam geen blad voor haar 
mond.
Achter haar nuchtere en stoere houding 
bleek zij een enorme belangstelling 
voor de wijk en een groot medeleven 
voor de bewoners te hebben.
Doordat zij lange tijd voorzitter van het 
Renbaankwartier was geweest, wist zij 
als geen ander hoe om te gaan met ons 
stadsbestuur en haar ambtenaren. Wij 
hebben daar dankbaar gebruik van ge-
maakt.
De commissie is blij haar gekend te 
hebben en zal haar missen.
Wij wensen de familie Mulder alle 
sterkte toe in deze moeilijke periode. 

NIEUWE ACTIVITEIT IN DE WIJKWINKEL

Anton de Vries



In Gazet 211 staat een verhaal over 
Madurodam waarin de miniatuurstad wordt 
benoemd als een initiatief van mevrouw 
Bep Boon- van der Sloot. Wij hebben hierop 
de volgende aanvulling. 

Afgezien van mevrouw Boon was de familie 
Maduro ook ten nauwste betrokken bij de 
stichting van het miniatuurstadje. George 
John Lionel Maduro, geboren op 15 juli 
1916 op Curaçao, was reserve tweede lui-
tenant bij de Cavalerie aan het begin van de 
oorlog. Na de capitulatie werd hij als krijgs-
gevangene opgesloten en een half jaar later 
vrijgelaten. Toen de Jodenster werd voor-
geschreven weigerde hij deze te dragen en 
sloot hij zich aan bij het verzet. Hij werd, na 
een avontuurlijke periode, in 1943 opgepakt 
en weggevoerd om uiteindelijk in het con-
centratiekamp Dachau te belanden, waar hij 
op 9 februari 1945 overleed aan vlektyfus.

Op 9 mei 1946 werd hem postuum de Mili-
taire Willemsorde toegekend. Hij is de enige 
Nederlander van Antilliaanse afkomst die 
deze onderscheiding heeft ontvangen.

Na de oorlog zochten de ouders van  
George Maduro een manier om de herinne-
ring aan hun enige zoon levend te houden. 
Zij ontmoetten mevrouw Boon en maakten 
het startkapitaal voor haar project van een 
ministad beschikbaar. 

Madurodam opende in 1952 zijn poorten. 
Sinds 1993 is er een schaalmodel van het 
geboortehuis van George Maduro te zien 
met daarnaast een plaquette met de vol-
gende tekst: 
In hem eert Nederland zijn oorlogshelden 
uit de strijd 1940-1945.

DL

NIEUW SPEL

In de Gazet 210 (november/december 2010) 
lieten wij u al weten dat er een nieuw spel op 
de markt is: City Tour-Den Haag’.

Een bordspel waarop de Haagse straten staan 
afgebeeld en waarbij opdrachten moeten 
worden uitgevoerd via vragenkaartjes. 
Een soort van Monopoly, maar dan Haags.
Een must-have dus, voor vele buurtbewo-
ners!

Het spel is te koop bij Bruna in de Gentse-
straat 56a.
Ter inzage ligt het spel in de Wijkwinkel in 
de Gentsestraat.
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D U T T E N D E L  &  W I T T E B R U G

De trambaan van lijn 9 op de Nieuwe 
Parklaan tussen Madurodam en het Kurhaus 
is aan vervanging toe. De sporen en de 
poeren constructie, die hier gebruikt zijn, 
zijn aan het eind van hun levensduur. De ur-
gentie wordt nog versterkt doordat er nieuw 
trammaterieel in aantocht is dat breder en 
zwaarder is. Dit materieel stroomt in per 
januari 2014. Dit bredere trammaterieel past 
niet in het huidige profiel tussen het huidige 
voetpad, fietspad en bomenrij. Het is dus 
noodzakelijk om een nieuw dwars profiel te 
bedenken.

Wethouder Peter Smit heeft hiertoe voor 
de Nieuwe Parklaan een klankbordgroep 
ingesteld om hem te adviseren welke vari-
ant wat haar betreft de voorkeur verdient. 
Gekozen is voor een variant die veilig is voor 
alle verkeersdeelnemers en die goede con-
dities biedt voor doorstroming van de tram. 
Bovendien kunnen in deze variant meer bo-
men worden gespaard dan elke andere vari-
ant, en blijft het karakter van de groene laan 
het best behouden.

In deze variant blijft de bredere trambaan 
aan de Westbroekpark zijde van de Nieuwe 
Parklaan en verplaatst zich iets richting rij-
baan ten koste van de bomen rij en het 
fietspad. De rij bomen wordt herplant op 
de plaats van het huidige fietspad. Er komt 

een twee richtingsverkeer fietspad aan de 
Waalsdorper zijde. De particuliere tramover-
gangen blijven grotendeels bestaan. Ver-
der worden de groeiomstandigheden van 
de bomen waar mogelijk verbeterd en het 
karakter van de laan wordt verbeterd door 
het vervangen van minder geschikte bomen 
door exemplaren die beter passen in het ka-
rakter van de Nieuwe Parklaan. 

De huidige stand van zaken is dat de wet-
houder het advies van de klankbordgroep 
heeft overgenomen en nu een hierop ge-
baseerd voorontwerp laat maken. Hij heeft 
een extra fietsvoorziening toegevoegd aan 
de Westbroekpark zijde om het aantal over-
steken over de trambaan en weg van de 
omwonenden naar het dubbelzijdig fietspad 
aan de Waalsdorper zijde te beperken en 
zodoende de veiligheid te vergroten. Tijdens 
het voorontwerp, wat momenteel wordt 
uitgewerkt, zal speciaal aandacht worden 
gegeven aan de verkeersveiligheid van de 
verschillende kruisingen.
We zijn erg blij met dit uitgangspunt. Het re-
sultaat valt of staat natuurlijk met de uitwer-
king. Met name bij de drie belangrijke issues, 
te weten veiligheid, landschappelijke kwali-
teit en doorstroming. Zoals aangegeven, is 
de Nieuwe Parklaan een mooie laan waar 
teveel ongelukken gebeuren. Daar moet iets 
aan gebeuren. De ruimte is beperkt en er 

zullen creatieve uitwerkingen nodig zijn. 
Wat betreft de landschappelijke kwaliteit 
vormen de huidige 4 rijen bomen een be-
langrijke drager met al hun beperkingen. 
Behoud en kwaliteit gaan hier niet nood-
zakelijkerwijs samen. Anderzijds zijn er wel 
bomen die het verschil kunnen maken en 
het ontwerp kunnen dragen. Bij belangrijke 
internationale conferenties kan deze laan in 
een paar seconden een onuitwisbare indruk 
achterlaten en de internationale allure van 
Den Haag als internationale stad van vrede 
en recht mede onderstrepen. Dat vraagt 
om een krachtige uitwerking die niet alleen 
landschappelijk tot een duidelijke plus leidt, 
maar ook op het gebied van veiligheid. Elke 
boom die sneuvelt, moet zijn waarde leve-
ren voor het totaal.
Naar verwachting wordt het voorontwerp 
afgerond in mei/juni 2012, waarna de in-
spraak volgt. Gezien de goede samenwer-
king waarin het project tot nu toe is verlopen, 
zien we dat met vertrouwen tegemoet. 

 Æde Schoustra, lid klankbordgroep

TRAM LIJN 9/NIEUWE PARKLAAN

KLEINE AANVULLING OP MADURODAM ARTIKEL (211)



De GAZET en “ons buurtje”

Beste lezers, redactieleden, 

In de laatste uitgave van de ”Scheveningen-
Bad GAZET stonden meerdere stukjes, die 
gingen over de GAZET zelf en over “ons 
buurtje” (d.w.z. de winkels in de Stevin-
straat en de Gentsestraat). Op die stukjes 
wil ik graag reageren.
Voordat ik dat doe, wil ik eerst aan de lezers 
duidelijk maken met welke achtergrond ik 
die reactie schrijf.

Midden 2005 kwamen mijn vrouw en ik na 
drie jaar Hamburg terug in ons eigen huis 
in de wijk Duttendel. Voor mij begon een 
nieuwe levensfase, namelijk die van gepen-
sioneerde. Ik had wel een idee hoe ik mijn 
tijd zou gaan invullen, maar, zoals bij vele 
gepensioneerden, ging dat op een totaal an-
dere manier dan ik had verwacht. 
In de eerste plaats bleken onze drie dochters 
in het buitenland te gaan wonen en vaak te 
verhuizen, zodat we sinds 2005 regelmatig 
naar Londen, Brussel, Neurenberg, Rome, 
Istanbul en Kuala Lumpur hebben moeten 
reizen om hen en onze kleinkinderen op te 
zoeken. 
In de tweede plaats werd in 2007 gevraagd 
of ik secretaris van de wijkvereniging Dut-
tendel & Wittebrug wilde worden, waarbij 
men verwachtte dat ik bij de redactie van de 
GAZET zou aanschuiven. Ik dacht en hoopte 
na mijn pensionering veel tijd voor lezen te 
hebben. Ik lees graag, maar de meeste bla-
den, die we zo in de brievenbus krijgen, 
bleek ik ongelezen weg te gooien. Op één 
of andere manier gebeurde dat nooit met de 
“GAZET”. Ik was verrast hoeveel stukjes ik 
interessant en ook relevant vond! Daarom 
leek het mij de moeite waard om mee te 
werken aan dat blad.
Ik kwam terecht in een redactie, die zich 
heel gemotiveerd inzette voor de GAZET. 
Alle redactieleden waren diep geworteld in 
het Belgisch Park. Iedereen wist precies wat 
er in de wijk speelde, wie interessant was 
om te interviewen en wie men waarvoor 
moest benaderen wanneer iets geregeld 
moest worden! Kortom als “Duttendeller” 
voelde ik me de eerste maanden een nieuw-
komer. Maar snel voelde ik me lid van dit 
team. Sinds 2010 zit ik niet meer in de re-
dactie.

De eerste reden voor het schrijven van een 
reactie is het stukje van Dick Leynse waarin 
hij vertelt dat Jan van Pesch uit de redac-
tie vertrekt. Jan is voor mij de “éminence 

grise” van de GAZET, die altijd met aan-
dacht luistert naar het verhaal van de ander. 
De breedte van zijn kennis maakte veel in-
druk op mij, helemaal wanneer hij over de 
geschiedenis van Scheveningen vertelde (en 
schreef, natuurlijk). 
Mijn laatste zitting in de redactie zal ik niet 
gauw vergeten. Toen stelde Jan de vraag of 
en hoe de redactie moest reageren op de 
plannen om onder de nieuwbouw van Deo 
Gratias een supermarkt te bouwen. Het was 
duidelijk dat Jan zich grote zorgen maakte 
over de consequenties van deze nieuwe su-
permarkt voor de winkels in de Gentsestraat 
en de Stevinstraat (zie GAZET nr. 200 van 
maart/april 2010). In september 2010 was 
hij zelfs de hoofdredacteur van een digitale 
GAZET (een primeur), waarin uitsluitend dit 
nieuwbouwproject behandeld werd.
In een ander stukje van de laatste GAZET 
vat de werkgroep NDG (Nieuw Deo Gra-
tias) onder de titel “Supermarkt of super-
hoog” samen, wat er allemaal gebeurd is 
met dit project. Ik ben ervan overtuigd dat 
met name door Jan het Deo Gratias project 
veel bewoners en instanties heeft wakker 
geschud. Hartelijk dank, Jan!

Ook het stuk van Marit Berssenbrugge 
“Hou de Middenstand in stand!” is mij uit 
het hart gegrepen.
Zelfs zonder een nieuwe supermarkt zijn er 
al zorgwekkend veel winkels die verdwij-
nen. Ik sluit me aan bij de oproep “Koop 
vooral bij de kleinere zaken!” Als gepensio-
neerde vind ik het heerlijk om mijn rondje 
te doen eerst langs de “buurtsuper” van An-
nelies van der Linden, dan groente en fruit 
te kopen bij Richard Gelauff (niet dat ik op 
het niveau van voornamen opereer, maar ik 
hoor van de medewerkers de voornamen), 
om vervolgens in de Gentsestraat vlees te 
halen bij slagerij Paalvast en daarnaast het 
brood bij Fred, waar men nog altijd naast de 
deur de tegels kan zien van bakkerij Dries-
sen, een bekende naam, die helaas verloren 
gegaan is in de bakker- en chocoladewe-
reld. 
In alle winkels word ik even vriendelijk en 
vakkundig geholpen. Voor mij bestaat wat 
wij “ons buurtje” noemen het “dorpse” 
gevoel nog helemaal, in de goede zin des 
woords.

Dat geldt overigens ook voor de vele andere 
winkels in ons buurtje, waar we niet dage-
lijks komen, maar waar we goede bekenden 
zijn, zoals Spelenderwijs, reformhuis De 

Zonnestraal, Bruna, Zuurmond, Kaashuis 
Nauta en Fotomaatje. 
En niet te vergeten de markt op donderdag: 
in alle steden waar onze kinderen wonen of 
gewoond hebben zijn de stroopwafels van 
de markt een begrip geworden.
Maar gelukkig kan Marit in een ander stukje 
de aandacht vragen voor een nieuwe zaak, 
die zich in ons buurtje heeft gevestigd, de 
Dessertwinkel. En wij en onze dochters zijn 
gelukkig met de komst van modezaak Blue 
Label en restaurant Prosecco in de Stevin-
straat. Bij Prosecco dreigen we bijna kind 
aan huis te worden! Hierbij houdt het goede 
nieuws niet op: afgelopen week hoorden we 
dat zich een fietsenmaker gevestigd heeft 
tegenover de buurtsuper van Annelies!

Er is nog een reden om te reageren op de 
laatste GAZET. Zoals ik hierboven schreef, 
voelde ik me als Duttendeller in eerste in-
stantie een nieuwkomer in de door het Bel-
gisch Park gedomineerde redactie van de 
GAZET. Nu zie ik dat er zelfs twee redacteu-
ren uit de wijk Duttendel & Wittebrug zijn, 
namelijk Elly van der Pol en Eeke Crabben-
dam, die hun bijdragen leveren. Bovendien 
staat er een stukje van het bestuur van de 
wijkvereniging Duttendel en Wittebrug in 
deze GAZET. Kleine maar voor de oplet-
tende lezer opmerkelijke veranderingen!

Ten slotte wil ik gebruik maken van deze 
brief om een naam te noemen, die nooit on-
der een stukje staat, maar die als uitgever/  
vormgever van het blad de (steeds mooiere) 
lay-out en het drukken van de GAZET ver-
zorgt: Robin Reule. 

Het spijt me zeer dat ik in 2010 door om-
standigheden moest beslissen deze redactie 
te verlaten.
Maar zoals jullie uit mijn reactie kunnen 
opmaken, is er nu nog meer reden om de 
GAZET goed te lezen dan in 2005, toen alles 
nog nieuw voor mij was!

Erik Werner
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De winter stelde deze keer weinig voor 
en als u dit leest is hij bijna voorbij. Het 
seizoen om vakantieplannen te maken 
breekt aan! Zoals ijsberen tijdens hun 
winterslaap dromen van de zeeleeuwen 
die zij gaan oppeuzelen, droom ik in het 
vroege voorjaar van de reisjes die wij den-
ken te maken in de zomer. 
Voor u geldt mogelijk iets dergelijks en 
daarom lijkt het me goed om hierover eens 
met u van gedachten te wisselen. Het aan-
tal mogelijkheden voor een onvergetelijke 
zomervakantie is legio. Hieronder volgen 
een aantal suggesties om u te helpen uw 
keuze voor dit jaar te maken. Hoe u gaat 
kiezen hangt alleen van u af. 

Voor de wat oudere lezer denk ik aan een 
reisdoel niet te ver hier vandaan. Zo heb-
ben wij buren, Henk en Ingrid, die jaar-
lijks enkele weken verblijven in pension 
Geulzicht in Zuid Limburg. Zij gaan daar 
altijd naar toe met vrienden die ook Henk 
en Ingrid heten. Dus: volop aanleiding tot 
misverstand en hilariteit, dat wilt u gelo-
ven. Pension Geulzicht heeft helaas geen 
uitzicht op de Geul, maar is proper en je 
eet er goed, met veel jus. Na het diner is 
er altijd een klaverjascompetitie of bingo 

voor de gasten. Ik wil u wel verklappen dat 
onze buren daar menig prijsje mee heb-
ben gewonnen: hun pronkkast staat er 
vol mee. Zij zijn vast van plan om er dit 
jaar weer hun vakantie door te brengen. 
Als u zich ook wel eens zou willen laten 
verwennen in Pension Geulzicht zoek dan 
contact met de dichtstbijzijnde Henk of 
Ingrid in uw buurt.

Voor de meer avontuurlijk ingestelde rei-
ziger suggereren wij een bezoek aan Aca-
pulco, waar je van een 45 meter hoge rots 
kan duiken naar een vrijwel droge zeebo-
dem die, terwijl je naar beneden suist, zich 
juist op tijd met oceaanwater vult zodat je 
net niet te pletter slaat. Als je tenminste 
op het juiste moment springt. Ook leuk 
is grizzlyberen aaien in het Yellowstone 
National Park of krokodilvaren in Darwin. 
Wel uw zwemdiploma meenemen. Verder 
denk ik voor de avonturiers onder u aan 
bungeejumpen in Nieuw Zeeland, iets 
heel anders dan van de Pier af springen. 
En wat zou u denken van een tocht in een 
huifkar naar de Farc in Columbia, sym-

pathieke vrijbuiters die principieel tegen 
belastingheffing zijn. Voor wie de zomer 
al gauw te warm is heb ik een tocht naar 
de zuidpool in gedachten op een door af-
gerichte pinguïns voortgetrokken slee. En 
dit zijn maar enkele voorbeelden uit tal-
loze actieve vakanties in 2012.

Voor de weinige kunstliefhebbers zijn er 
reizen naar Syrië , Somalië of Tsjetsjenië 
met gratis verstrekking van kogelvrije 
vesten en verblijf in zevensterrenhotels 
voor een habbekrats. De kunst en cultuur 
krijgt u er gratis bij.

Een wereld van avontuurlijke en span-
nende vakanties ligt voor u open. Zelf heb 
ik heel wat van dit soort reizen achter de 
rug maar ben ik daar nu een tikkeltje te 
oud voor. Daarom heb ik dit jaar gekozen 
voor een rustige cruise op de Middellandse 
Zee. Vooral de zeemansgroet, die op een 
boot met ten minste 4000 passagiers 
usance is, lijkt mij een hoogtepunt in een 
mensenleven dat ik graag ook eens een 
keer wil meemaken.

Goede reis!
Dick Leijnse

C O L U M N

VAKANTIEPLANNEN

Afgelopen woensdag 18 januari bracht ik 
een bezoek bij een woonlocatie aan de Brug-
sestraat 51. Daar werd ik ontvangen door 
Joke Karman, zij heeft coordinerende taken 
op deze locatie van Steinmetz de Compaan. 
Er wonen veertien bewoners, clienten in een 
woonvorm voor mensen met een lichame-
lijke en meervoudige beperking.
 In dit mooie, ruim qua opzet, gebouw, wo-
nen sinds oktober 2008, 14 mannen en vrou-
wen. Allen zijn afhankelijk van een rolstoel.

Tijdens mijn rondleiding valt me, als valide 
mens, op dat een woonkamer anders oogt, 
er staan weinig stoelen aan de tafel ( lo-
gisch), geen bankstel. Mijn ervaring is een 
warme, huiselijke sfeer. Een bewoner schilt 
de aardappels, ze heeft er duidelijk plezier 
in. Een paar bewoners zitten voor de keu-
ken in afwachting van de maaltijd die bereid 
gaat worden. Er wordt iedere dag gekookt, 
waarbij rekening gehouden wordt met de 
individuele wensen en mogelijkheden van 
de bewoners.
Een ieder bewoont een eigen appartement 
met een woonkamer, slaap- en badkamer. 

De kamers zijn allen voorzien van de beno-
digde aanpassingen.
Op de begane grond zijn twee gemeen-
schappelijke ruimtes, op de huiskamer 
komen 6 appartementen uit, de andere 
woonkamer (het trefpunt) heeft een open 
keuken. Op de 1e verdieping zijn nog eens 
8 appartementen. 

Ondanks de bovengenoemde beperkingen 
van de bewoners , is de kwaliteit van leven 
geoptimaliseerd met behulp van 24 uurs 
zorg. Het respect voor de individuele mens 
staat hoog in het vaandel.
De bewoners , 9 vrouwen en 5 mannen va-
rieren in leeftijd van 21 tot 64 jaar.
In de ochtend is het een komen en gaan van 
personeel en vervoersmogelijkheden. De be-
woners gaan naar, verspreid door de regio, 
hun dagvulling voor 4 dagen in de week.  
De bewoners wonen nu bijna vier jaar in 
`onze wijk`. Ze zijn gewend en tevreden over 
het samenleven in de wijk.
Een hoogtepunt is de jaarlijkse straat/buurt 
BBQ . Het is een heerlijk samenzijn en ieder-
een voelt zich elkaars gelijken.     

Vaker zouden deze bewoners mensen/kin-
deren uit de buurt willen zien/treffen. Zij 
gaan niet zo gemakkelijk ‘de straat’ op maar 
hun deur staat open voor een praatje, spel-
letje of voor een wandeling naar het bos.
 Iedereen kent het wel, ziek zijn, een ope-
ratie en daardoor een tijd afhankelijk te zijn 
van verzorging, een rolstoel of een stok, 
maar dat gaat meestal over.....
Familie woont niet altijd in de buurt. Als 
familie op bezoek komt,dan zijn er logeer-
mogelijkheden, veelal in het eigen apparte-
ment van de bewoner. Zorg op maat, dat 
ervaar ik. De komende zomervakantie is er 
een reisje geboekt naar bio vakantie- oord 
in Arnhem.

Tot slot, zoals genoemd , van harte welkom. 
Graag wil ik deze gelegenheid aangrijpen 
om mensen uit te nodigen als vrijwilliger 
contact op te bouwen met onze medewo-
ners in de Brugsestraat. 

Bedankt dat ik welkom was voor een be-
zoek. Het was meer dan de moeite waard.
Tot ziens en het allerbeste,

Ineke Looijaard

IN DE WIJK,  ZORG OP MAAT!
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(Advertentie)

Van alle stadsdelen die Den Haag rijk is, 
neemt Scheveningen een wel heel bijzondere 
plaats in. Wie heeft er nou in Nederland 
nog nooit van gehoord? Maar ook buiten 
de landsgrenzen geniet Scheveningen grote 
bekendheid als vissersdorp en badplaats met 
een rijke traditie en een lange historie. De 
naam Scheveningen duikt voor het eerst op 
in een register van 1284; van een echt dorp 
is echter pas sprake rond het midden van 
de veertiende eeuw. Vermoedelijk dankt het 
zijn ontstaan aan de opkomst van Den Haag 
als afzetgebied voor de vis. We mogen ons 
gelukkig prijzen dat het rijke culturele erf-
goed van Scheveningen op voortreffelijke en 
professionele wijze wordt geconserveerd in 
Muzee Scheveningen. 

Althans … voorlopig nog wel. Want, alhoe-
wel de dreigende sluiting in 2011 werd af-
gewend, blijft de toekomst van het museum 
onzeker. In een gesprek met directeur Paul 
De Kievit peil ik de stand van zaken.

Het museum
Bij het betreden van het 
historische pand aan de 
Neptunusstraat herinnert 
een klasje kwetterende 
kinderen aan de vroegere 
functie van het gebouw: 
in 1878 vindt de opening 
plaats van de Burger-
school voor meer uitge-
breid lager onderwijs (mulo). Een maquette 
van de school, ontworpen door de Haagse 
gemeentearchitect Berend Reinders, werd 
ingezonden naar de Wereldtentoonstelling 
van Parijs in 1878. ‘Het gebouw is zelfs te 
zien op het panorama van Mesdag en Ge-
orge Kooymans van de Golden Earring ging 
er naar school’, aldus De Kievit.

Muzee Scheveningen is in 2006 ontstaan uit 
een fusie van Museum Scheveningen met 
het Zeemuseum; er zijn dan ook twee soor-
ten collecties te zien: de cultuurhistorische 

die de geschiedenis, de cultuur en het da-
gelijks leven van Scheveningen tentoonstelt, 
en een natuurhistorische collectie voorna-
melijk bestaande uit een grote verzameling 
schelpen afkomstig uit alle wereldzeeën; de 
collectie onderscheidt zich door diversiteit en 
omvang en is daarmee een van de grootste 
in Nederland. 

Teneinde zijn museale en educatieve doel-
stellingen te realiseren en de status van 
officieel geregistreerd museum te kunnen 
continueren verricht Muzee Scheveningen 
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MUZEE SCHEVENINGEN: 
WAT ZIJN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN?



allerlei (professionele) activiteiten. Uiteraard 
hebben deze inspanningen betrekking op de 
collectie zelf zoals registratie en documen-
tatie (en met name in deze tijd de digitale 
ontsluiting), het behoud en beheer, en col-
lectievorming. 
Maar ook, en zeer belangrijk voor het gene-
reren van inkomsten, zijn activiteiten als de 
organisatie van exposities, het ontwikkelen 
van lesprogramma’s,het verzorgen en uitge-
ven van publicaties, het doen van marketing 
en public relations, enzovoorts. Deels wor-
den deze taken door professionele krachten 
uitgevoerd maar voor een niet onaanzienlijk 
deel is Muzee Scheveningen afhankelijk van 
vrijwilligers die zich op de meest uiteenlo-
pende gebieden verdienstelijk maken voor 
het museum: receptie- en horecawerkzaam-
heden, suppoosten, tuinwerkzaamheden, 
maar ook op het gebied van het beheer en 
registratie van de collecties. 
Alhoewel het beroep op vrijwilligers in de 
toekomst alleen maar zal toenemen kan 
Muzee Scheveningen het nooit zonder pro-
fessionele medewerkers stellen. 

In toenemende mate worden musea veron-
dersteld hun eigen broek op te houden en 
landelijk gezien geldt de norm dat musea 
voor 20% van de begroting in eigen inkom-
sten dienen te voorzien. Deze norm wordt 
door Muzee Scheveningen ruimschoots 
gehaald: meer dan 55% van de begroting 
wordt gedekt door commerciële activiteiten 
zoals kaartverkoop, exposities, horeca, pu-
blicaties, etc.

De cultuursector maakt momenteel moei-
lijke tijden door in Nederland. Ook op ge-

meentelijk niveau worden aanzienlijke be-
zuinigingen voor de kunst- en cultuursector 
doorgevoerd. 

De toekomst van Muzee 
Scheveningen
Op 12 oktober 2011 heeft de gemeente-
raad ingestemd met het Meerjarenbeleids-
plan Kunst & Cultuur 2013 - 2016. In de 
financiële paragraaf kondigt de gemeente 
aan dat op kunst en cultuur 12,8 miljoen 
per jaar moet worden bezuinigd. In 2011 
was hier al zo’n vijf miljoen van gerealiseerd: 
de kaasschaaf ging voor ca 8% over alle 
cultuurinstellingen. Teneinde in de periode 
2013 - 2016 voor subsidie in aanmerking 
te komen moesten alle cultuurinstellingen 
eind vorig jaar een aanvraag indienen. Alle 
aanvragen worden beoordeeld door een 
adviescommissie onder voorzitterschap van 
oud-minister Ernst Hirsch Ballin.
Naast continuering en uitbreiding van activi-
teiten voor het aantrekken van verschillende 
categorieën bezoekers wordt samenwerking 
met grotere museale partners als speerpunt 
van het beleid van Muzee in de aanvraag 
opgevoerd. Het gaat hier nadrukkelijk om 
structurele, projectoverstijgende samenwer-
kingsverbanden. Met het Haags Historisch 
Museum zal vooral worden samengewerkt 
op het gebied van beheer van de cultuur-
historische collectie; met Museon wordt 
samenwerking gezocht op het terrein van 
educatie en beheer van de natuurhistorische 
collectie. Met name op het gebied van de 
digitale registratie en documentatie is de 
samenwerking van groot belang. Beide col-
lecties kunnen niet in één applicatie worden 
ondergebracht en programmatuur hiervoor 

is kostbaar. Daarom zal voor de natuurhisto-
rische collectie aansluiting worden gezocht 
bij het systeem van Museon en voor de cul-
tuurhistorische collectie bij de applicatie Ad-
lib wat door het Haags Historisch Museum 
wordt gebruikt. Voorts zal meer worden 
ingezet op de ontwikkeling van publieks-
trekkers zoals in 2011 ’Baden en flaneren 
aan zee’ met een (bad)modeshow geopend 
door Erica Terpstra en ’Schilderen en wonen 
op Scheveningen in de Belle Epoque’. Wat 
de laatste expositie betreft: het was in die 
mooie tijd nogal trendy voor schilders van de 
Haagse School om aan de kust en met name 
in Scheveningen te wonen en te werken. Zo 
hebben zelfs twee beroemde Haagse im-
pressionisten in het Belgisch Park gewoond: 
Van Mastenbroek aan de Gentsestraat 82 en 
Roelofs op de Hasseltsetraat nummer 2.

Het wordt een spannende tijd voor Muzee 
Scheveningen. In april van dit jaar brengt de 
Commissie Hirsh Ballin advies aan het col-
lege van B&W uit; zowel een voor Muzee 
Scheveningen positief als negatief advies kan 
door B&W van Den Haag worden overge-
nomen dan wel verworpen. In juni 2012 legt 
B&W besluiten vast in een concept Meer-
jarenbeleidsplan waarop in de maanden juli 
en augustus een inspraak periode volgt. In 
oktober is het Meerjaren Beleidsplan Kunst 
en Cultuur 2013 - 2016 een feit; dan weten 
we hoe de vlag ervoor staat. Laten we ho-
pen dat het verstand zegeviert.

Harry de Jongh
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Panorama  van de badplaats Scheveningen, 

door A.C. Sommer uit ca. 1904. 

Collectie Muzee Scheveningen



Gisteren, bij dat heerlijke, frisse winterweer, 
mijn favoriete ommetje maar weer eens 
gemaakt: op de fiets naar het Zwarte Pad 
en dan langs het strand, flink de pas er in. 
Genieten van de immens weidse blik op zee, 
lucht, strand en duinen. Dat geeft een gevoel 
van vrijheid, je wordt er gewoon blij van!

Vandaag wéér mooi weer, dus wéér op pad. 
Naar dezelfde plek voor hetzelfde schouw-
spel. Maar .... de bunkers, die anders zo 
ongemerkt opgaan in het duinlandschap, 
waren dominant aanwezig , sterker nog: ze 
verstoorden mijn idylle van vrijheid en blij-
heid! Ja....Ze kregen grip op mijn gedachten: 
Duitse bezetting, Atlantic Wall, tankgracht 
van 5,5 km dwars door Scheveningen en 
Den Haag, evacuatie, Scheveningen sperr-
gebiet, Scheveningen verdedigingsbolwerk 
En voor mijn ogen buitelden beelden in 
een razend tempo over elkaar heen: vis-
sersvrouwen in gesprek met “Duitse uni-
formen”, prikkeldraad versperring, pantser-
muur langs de boulevard, de vuurtoren in 
camouflage kleuren, troosteloze aanblik van 

dichtgetimmerde huizen en verlaten straten 
zonder bestrating, vertrek van verbannen 
Scheveningers naar een verre bestemming 
in het oosten des lands, een soldaat op 
wacht met zijn onafscheidelijke vrienden: de 
mitrailleur en de waakse herder. 

Dit was geen boze droom, in tegendeel; dit 
was het boek dat ik, diezelfde morgen nog, 
gelezen had en dat indruk gemaakt had.  
Kennelijk zoveel dat die bunkers ineens niet 

meer onopgemerkt bleven, maar mijn her-
innering prikkelden. Het waren ineens de 
bunkers, die deel uitmaakten van de verde-
digingslinie, die de Duitsers ooit opwierpen. 
Overblijfselen uit de oorlog van zeventig jaar 
geleden, toen Scheveningen gepromoveerd 
was tot een belangrijk militair bolwerk. 

Danny Verbaan, freelance schrijver en jour-
nalist. heeft , in een goed gedocumenteerd 
verhaal, gelardeerd met persoonlijke herin-
neringen van bewoners zelf en geïllustreerd 
met prachtig fotomateriaal, het leven be-
schreven in die vesting Scheveningen in de 
periode van 1943 tot 1945. Dit was toen 
“sperrgebiet” waar ongeveer 8 à 10 dui-
zend inwoners hadden mogen achterblij-
ven. Zij werden onmisbaar geacht voor het 
arbeidsproces in dit gebied tussen de kust 
en de tankgracht. Deze liep van Kijkduin via, 
Scheveningse weg, Waterpartij, Raamweg, 
door het Haagse Bos, naar Clingebdael , 
richting noordelijke duinen en was onder-
deel van de Atlantic Wall, en dus van groot 
belang voor de Duitsers. Reden waarom zij, 
in 1942 al, begonnen met plannen voor een 
grootscheepse evacuatie van de bevolking, 
die, je gelooft het niet, binnen een jaar werd 
gerealiseerd. De achterblijvers leefden twee 
jaar, in een verlaten, bijna geheel afgegren-
deld militair bolwerk.

Verbaan laat veel aspecten van dat leven in 
zijn boek ‘Vesting Scheveningen’,aan bod 
komen: het taaie doorzettingsvermogen 
van mensen, die alleen aan eten en brand-
stof konden denken, de fatale gevolgen van 
een haperende V2 raket voor de Familie van 
der Ende, handwerklieden, die hun werk 
niet konden doen, het Westbroek Park, dat 
in een “aardappel park” veranderd was. 

Maar ook de avonturen van slimme jeug-
dige schoffies op jacht naar eten. “Prachtige 
herinneringen” waren de woorden van één 
van de nog levende achterblijvers ,tijdens de 
presentatie van het boek, afgelopen decem-
ber in Muzee.

Verbaan wijst de lezer op het feilloze Duitse 
organisatievermogen dat het enorme “op-
schuifsysteem” vereiste, om al die wijken 
langs de kust leeg te maken en te gelijk el-
ders nieuw onderdak te creëren. En spreekt 
over de spitsvondigheid van de Duitsers, 
voor het geval heel Scheveningen herme-
tisch afgesloten zou zijn door een aanval van 
de Geallieerden. Noodgeld, noodbrood, la-
boratorium brood, zoals dat genoemd werd, 
en chloor water en chloorpillen moesten de 
oplossing zijn voor een leven in een totaal 
afgesloten gebied.

De auteur heeft op een boeiende manier 
de spot gezet op een, voor Scheveningen, 
zeer cruciale periode. Het schudt de lezer 
van nu wakker om te beseffen dat er ooit 
“rommelasperges” en versperringen op het 
strand stonden en bunkers in de duinen, die 
door die paar duizend achterblijvers zeker 
nièt geassocieerd werden met een gevoel 
van vrijheid en blijheid.!

Zoals bij iedere 4 mei herdenking, gaf ook 
het lezen van dit boek mij de overtuiging 
dat Het Verhaal verteld moet worden, opdat 
men weet en herinnert.

Elly van der Pol

Vesting Scheveningen is no. 17 in de Historische 
Reeks en recentelijk uitgegeven door Muzee met 
behulp van de vrienden van Muzee.
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In het Louis Couperus Museum aan de Java-
straat 17 in Den Haag loopt tot 27 mei 2012 
de tentoonstelling ‘Van morbide miasma’s 
tot omkomen in pracht, beelden van dood 
en sterven bij Louis Couperus’. 

In combinatie met een bezoek aan de ten-
toonstelling bestaat de mogelijkheid voor 
groepen om een wandeling te maken over 
de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhof-
laan in Den Haag, onder leiding van Frans 
van der Linden, medewerker van het mu-
seum.

Dit is mogelijk op 11 maart, 15 april en 20 
mei, telkens om 14.00 uur U verzamelt bij 
het museum. De wandeling duurt ongeveer 
een uur.

Er is volop aandacht voor het ’kerkhof bij 
de Bosjes’, waar de miasma’s ofwel verpes-
tende smetstoffen zouden heersen (uit De 
boeken der kleine zielen). Hier zijn onder 
andere de ouders van Louis Couperus be-

graven, maar ook familieleden 
van zijn echtgenote, Elisabeth 
Couperus-Baud. Ga mee een 
uur ’doelgericht dwalen’ over 
dit duinkerkhof dat zoveel 
herinneringen bewaart aan de 
Haagse wereld van Louis Cou-
perus. En wat die miasma’s be-
treft, daar zult u geen last van 
hebben... 

Kosten van de wandeling, in-
clusief entreeprijs tot het mu-
seum: € 6. 
Alleen de wandeling: € 3. 
Reserveren: 
couperusmuseum@wanadoo.
nl of telefoonnummer: 070-
3640753. 

Het grafmonument voor Louis 

Couperus op begraafplaats Oud Eik 

en Duinen, Den Haag. Foto: mevr. 

Starke-Milkó

‘MORBIDE MIASMA’: OVER LOUIS COUPERUS EN DE DOOD
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DUIK IN DE HISTORIE VAN WITTEBRUG 
EN WESTBROEKPARK!!

De website www.wittebrugpark.nl is geheel gerenoveerd! Deze site, 
waar in de Gazet van zomer 2011 al uitgebreid aandacht aan werd 
besteed, is nóg meer de moeite waard geworden om te bezoeken! 
Eigentijdser, overzichtelijker en met een modernere uitstraling! 
Webmaster Jan Borgman is maanden met dit proces bezig geweest, 
het resultaat moet u werkelijk bekijken. Niet alleen als u toevallige 
bewoner bent van Wittebrug of Westbroekpark. Ook de bewoners 
van Scheveningen Noord of het Belgisch Park zullen menig maal per 
week de route via Badhuisweg of Nieuwe Parklaan en de Witte Brug 
bij Madurodam passeren. En dan rijdt u dus dwars door het gebied 
waar deze website over gaat. U kunt er van alles op vinden over de 
ontstaansgeschiedenis, wandelingen, bijzondere gebouwen, duinge-
bieden etc. Mogelijk vindt u er ook uw eigen huis met beschrijving, 
vroegere bewoners of belangrijke data! 
Dus, grijp de kans om uw eigen omgeving te verkennen!

Eeke Crabbendam

SPROOKJESBEELDEN AAN ZEE 
KOMEN TERUG

De Sprookjesbeelden van de Amerikaanse kunstenaar Tom Otterness, 
die sinds 2004 het aanzien van de boulevard verfraaiden, zijn in okto-
ber 2009 verwijderd om plaats te maken voor gruwelijke graafmachi-
nes van boulevardwerkers. Maar er is goed nieuws te melden.
De beeldentuin keert binnenkort terug op het wandelgedeelte van de 
vernieuwde boulevard enkele tientallen meters van de vorige locatie. 
Tom Otterness himself zal ter plekke aangeven hoe en waar de 23 
bronzen beelden moeten worden geplaatst. 

Voor bewoners van Noordelijk Scheveningen en anderen uiteraard 
mag dit een aansporing zijn om in maart eens te gaan kijken naar de 
vorderingen van de beeldentuin die deel uit maakt van de collectie 
van museum Beelden aan Zee. 
De officiële (her)opening van de beeldentuin aan de boulevard zal 
plaats hebben op woensdag 4 april 2012. 

En als u toch in de buurt bent: beklim de trappen en bezoek het mu-
seum waar de komende maanden een grote expositie staat met werk 
van Jacques Lipchitz, de wereldburger-beeldhouwer met Litouwse, 
Franse, Amerikaanse en Israëlische wortels. In mijn opinie is dit een 
tentoonstelling van een kunstenaar van wereldfaam die u niet mag 
missen als u ook maar enigszins kunstlievend bent. 
Verder is er tot juni prachtig werk te zien van de Nederlandse kun-
stenares Maja van Hall en een ondoorgrondelijke, verfijnd delicate 
installatie van de Israëlische kunstenares Ruthi Helbitz-Cohen.

Raadpleeg voor nadere informatie www.beeldenaanzee.nl.
DL



Je hebt een druk leven: een groot huis, een 
man, drie puberende zonen, een baan als 
lerares op een gerenommeerde middelbare 
school en je hebt een hond.
Dan heb je wel je handen vol, zou je den-
ken? Hoe kom je er dan bij om naast dit 
alles ook nog – tot twee keer toe – een jaar 
lang een puppy hond in huis te nemen, op te 
voeden en klaar te stomen voor de opleiding 
Hulphond?

Ik vraag het Blan-
dine Six, want het 
bovenstaande gaat 
over haar.

“Ik heb jaren gele-
den een lijstje ge-
maakt met dingen 
die ik ooit nog eens 
wil doen. Op dat 
lijstje stond ‘een 
maatschappelijke 
taak verrichten’.
Ik ben gaan kijken 
wat ik leuk zou vin-

den en het opvoeden van een hulphond leek 
me wel wat. We hadden toch al een hond in 
huis, onze eigen Max, dus een tweede kon 
er nog wel bij!”

”Al snel merkte ik dat het opvoeden van een 
hulphond heel anders is dan het hebben van 
een eigen hond. Alles gaat volgens strikte 
regels. Je krijgt thuis les van een hondentrai-
ner. Die leert jou dingen en adviseert. Je leert 
ook hoe het is om een lichamelijke beper-
king te hebben want je ‘speelt’ dat je iets 
niet kunt, zodat de hond kan leren het voor 
je te doen. Het was alsof ik er ineens 24 uur 
per dag een baby bij had gekregen.”

Kennel in Herpen
”Zowel mijn eerste hulphond Nienke, die nu 
allang elders in het land als echte hulphond 
aan het werk is, als de huidige pup Gideon, 
hebben we opgehaald uit de kennel in Her-
pen. Een centrum speciaal voor hulphonden. 
Veel van die honden zijn labradors, omdat 
deze honden erg ‘eager to please’ zijn, ze 
willen heel graag leren en werken voor hun 
beloning. Ze houden van apporteren. Hen 
trainen is minder moeilijk. Hetzelfde geldt 
overigens voor golden retrievers en poe-
dels.”

”De hond Max moest even wennen aan de 
nieuweling, maar dat ging vrij snel goed. 
Het kostte wel enige moeite om onze kin-

deren te instrueren en uit te leggen dat ze 
zich moesten houden aan strenge regels: 
niet zomaar de hond aanhalen, geen koek-
jes tussendoor geven zonder reden en de 
hond met rust laten als deze in de bench ligt 
bijvoorbeeld.”

”Wat de puppy’s in gastgezinnen leren is 
slechts een basis. De honden leren kennis-
maken met de wereld om hen heen en de 
eerste commando’s aan te leren. Ze leren 
gehoorzaam zijn, stabiel te zijn en niet bang 
te zijn voor herrie, veel mensen, vreemde 
omgeving etc. Ik neem Gideon nu ook 
overal mee naar toe. Hij draagt dan een 
hestje met een L van ‘les’ erop. Mensen vra-
gen mij dan waar dat voor staat en ik leg het 
ze dan uit.” 

”Als ik naar school ga om les te geven gaat 
hij soms mee. De leerlingen vinden het 
prachtig en Gideon kan wennen aan werk-
situatie met veel rumoer van jonge mensen. 
Gideon leert dan dat hij zich rustig moet 
gedragen en geen aandacht mag vragen 
omdat de baas druk aan het werk is. De 
leerlingen leren dat je een hulphond niet van 
zijn werk mag afleiden en hem dus niet mag 
aanhalen, aaien of toespreken. Eigenlijk is 
de manier van opvoeden van een hulphond 
veel logischer dan hoe wij de doorsnee huis-
hond opvoeden. Zomaar een hond aaien 
is niet goed. Een hond mag alleen door de 

baas geaaid worden en dan enkel 
als beloning voor iets dat hij goed 
heeft gedaan. Ook koekjes geven 
is enkel een beloning (omdat een 
hond in de natuur moet werken 
voor zijn voedsel), en mag alleen 
door de baas gedaan worden”. 

Tijdelijk
“De hond blijft hier 14 maanden 
en gaat dan terug naar de kennel 
om de opleiding te voltooien. Om 
de drie maanden worden er testen 
afgelegd. Slechts 40% van de hon-
den slaagt en wordt dus een echte 
hulphond. De honden die het niet 
halen worden oa ingezet voor PR 
doeleinden of als seizure hond voor 
mensen met epilepsie. Ze voelen 
bijvoorbeeld van te voren aan als 
hun baas een epileptische aanval 
krijgt en kunnen dan zorgen dat 
de baas gaat zitten of liggen zodat 
deze niet kan vallen om vervolgens 
hulp te halen.”

”Onze vorige hulphond Nienke bracht ik te-
rug naar de kennel met tranen in mijn ogen, 
dat wel. Het afscheid viel zwaar, maar ik wist 
dat het onherroepelijk zou gebeuren. Bij in-
levering ontmoette Nienke een client en dat 
klikte enorm. Ze zijn samen een week op 
kamp geweest met hondentrainers en die 
man is nu dolgelukkig met Nienke. En dat 
is volgens mij ook helemaal wederzijds. Het 
geeft ons veel voldoening om te weten en 
te zien wat een hulphond allemaal kan be-
tekenen voor mensen met een handicap, 
die dankzij de hond een veel zelfstandiger 
en leuker leven krijgen”.

Terwijl Blandine en ik zitten te praten in haar 
huiskamer, zit de gitzwarte Gideon in zijn 
bench. Als hij aan het begin van het gesprek 
piept en blaft, spreekt Blandine hem bestraf-
fend toe. Gideon kijkt van haar naar mij en 
accepteert onmiddellijk het feit dat hij nu 
eenmaal niet op de eerste plaats komt. Als 
het gesprek zijn einde nadert, kijk ik weer 
naar de bench. Gideon ligt uitgestrekt in 
diepe slaap en als ik goed luister, hoor ik hem 
zelfs tevreden en voldaan snurken.

Marit Berssenbrugge

Stichting Hulphond Herpen, 
tel. 0486-411878
www.hulphond.nl

“MAG IK EEN JAARTJE BIJ U WONEN”?
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Soms komt er een historisch plaatje op je 
pad, waarvan je denkt: interessant, maar niet 
iets opvallends. Zoals bijgaande foto uit het 
Gemeentearchief, soldaten in loopgraven, 
eerste Wereldoorlog, loopgravenoorlog, de 
ergste oorlog aller tijden, vreselijk. 

Maar, dan valt je oog op het onderschrift: St. 
Hubertuspark, 1917. 
Dan krijgt zo’n foto ineens een heel andere 
lading: St. Hubertuspark, 1917? Loopgra-
venoorlog? Wat is dit, Nederland was in de 
eerste Wereldoorlog neutraal. Wat een on-
werkelijke foto, dit nu vredige, rustige duin-
gebied vol met soldaten? Je wordt nieuws-
gierig, wat is hier aan de hand? Is de foto 
wel het St. Hubertuspark, het gebied tussen 
Waalsdorperweg, Raamweg en Kwekerij-
weg? 

Dus toch op onderzoek uit. Tja, het St. Hu-
bertuspark, het kan gewoon niet missen!      
Links van het midden, op de achtergrond, 
is duidelijk zichtbaar het ’Zwitserse huis’ 
aan de Kwekerijweg, gebouwd rond 1860. 

Ambtswoning van vele hoofdopzichters van 
de Gemeentelijke Plantsoenendienst. Meer 
naar rechts zien we de nu niet meer be-
staande huisjes aan de Kwekerijweg. 
Het bakstenen huis rechts was herberg ’De 
Rustende Schutter’, later Theetuin ’Klein 
Zwitserland’. Het witte huisje links daarvan 
zo vaak vereeuwigd door schilders en teke-
naars. 

En rond 1956 beschreven in ’Ons Oude 
Buurtje’, manuscript van lokale kapper Wil-
lem van Noord. 
(http://www.wittebrugpark.nl/wittebrug/
w-van-noord/w-van-noord.htm). 

Helemaal links op de foto staat ’De Wig-
wam’, op 15 april 1917 geopend padvin-
dersclubhuis van de ”Baron van Pallandt-
groep”, oudste waterscoutingsclub van 
Nederland, afgebrand in 1928.  

Dus het onderschrift klopt! Dit zijn militairen 
in het St Hubertuspark! Ondanks de neutra-
liteit van Nederland in de eerste WO was het 
leger gemobiliseerd en paraat. In Den Haag 
bewaakten de Regimenten Jagers en Grena-
diers, gelegerd in de Oranjekazerne aan het 
Lange Voorhout, de regeringsgebouwen en 
hielden onder andere oefeningen in de daar-
toe aangelegde loopgraven op het militaire 
oefenterrein in het toen nog niet als zodanig 
benoemde Hubertusduin dat zich uitstrekte 
tot aan de Kwekerijweg.

De historische foto is genomen vanaf het 
Hubertusduin. Tegenwoordig ziet het er 
daar heel anders uit. Het duin staat vol strui-
ken en bomen en waar toen de loopgraven 
lagen, loopt nu de St. Hubertusweg. Het 
gebied werd in 1923 door de Dienst Sta-
dontwikkeling opgeëist vanwege de vele 
door het leger aangebrachte vernielingen. 
Om het natuurschoon te behouden voor de 
stad besloot de gemeente er een park van te 
maken, het St. Hubertuspark. De bekende 
”Haagse School” architect Co Brandes 
richtte in de jaren dertig het park in met de 
er door heen kronkelende St. Hubertusweg. 
De bouw van de villa’s volgde pas na de 
tweede WO. 

Waar vind je nu een plek die zo stil is? Zel-
den zie je er iemand. Ja, af en toe een paard, 
een fietser of een auto die aan komt snellen 
om een kind nog net op tijd te laten komen 
voor de paardrijles in de manege bij Klein 
Zwitserland. 

In 1917 soldaten in loopgraven, bijna hon-
derd jaar later een stil en rustig woongebied. 
Zo blijkt weer, dat, als we onder de drempel 
van ons eigen huis gaan graven, er heel wat 
historie te vinden valt die we niet gauw zul-
len verwachten! 

Eeke Crabbendam

LOOPGRAVEN IN HET ST. HUBERTUSPARK
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St. Hubertuspark, 1917. Uit Gemeentearchief

’Zwitserse Huis’, Kwekerijweg, 2012

Kwekerijweg. E. Houben, krijttekening, 1920

’De Wigwam’. Voorkant. Padvindersclubhuis 

Kwekerijweg, 1922. 

Uit: Gieskes, J.S.H., Het Hubertuspark, een stukje 

Haagse geschiedenis, Den Haag, 1995



De politie moest zich voor wat Scheveningen 
betreft tot de opening van het Kurhaus met 
een houten ‘bijpost’ op het Gevers Deynoot-
plein behelpen. Die werd bovendien alleen 
’s-zomers bemand. De maatschappij Zeebad 
constateerde in 1884, het jaar waarin deze 
het zeebad in exploitatie nam, dat badgasten 
op het strand op hinderlijke wijze lastig-
gevallen werden door allerhande venters en 
kooplieden. 

De gemeente kon echter niet instemmen 
met verzoeken tot het afsluiten van deze 
openbare ruimte. Zij stelde als compromis 
een Inspecteur van Politie aan, die speciaal 
werd belast met het toezicht in en rond het 
in 1885 te openen Kurhaus en het strand 
ervóór. De Maatschappij Zeebad zou een 
politielokaal in de Kurhausgalerij ter beschi-
king stellen. J.G. Vernée werd daarop voor-
uitlopend begin 1884 als eerste Commissaris 
van Politie te Scheveningen aangesteld. Eén 
van de eerste zaken waar Vernée mee te 
maken kreeg was een lading dynamiet die 
op vijf januari 1884 ter hoogte van het Hotel 
d’Orange op het strand was aangespoeld. 
Gelukkig was er weinig publiek in de win-
ter. Was dit later en tijdens het badseizoen 
gebeurd dan zouden alle kranten er vol mee 
hebben gestaan. Dan was heel de badplaats 
Scheveningen misschien ontruimd, maar 
nu stond Vernée er helemaal alleen voor, 
en werd het voorval angstvallig stilgehou-
den…. 

Het probleem nam de volgende dagen in 
omvang toe, en begin februari rapporteerde 
Vernée dat hij dagelijks met nieuwe hoe-
veelheden aangespoeld dynamiet werd ge-
confronteerd. Het was intussen volgens hem 
geen ‘strandvonderij-zaak’ meer, maar een 
taak voor de Rijkspolitie, en dus moest de 
Minister van Justitie er in vertrouwen bij be-
trokken worden. De daarvoor nodige amb-
telijke molen kwam slechts langzaam op 
gang, en zo kon Furnée pas op 25 februari 
aan de Directeur Rijkspolitie melden dat ook 
spelende kinderen intussen op het strand al 
dynamiet hadden gevonden, waarmee zij 
nietsvermoedend de politiepost binnenge-
wandeld waren….
Vernée klaagde intussen bij de burgemees-
ter dat de opzichters van de gemeentelijke 
vuilstortplaats (lokatie thans ‘Het Volle Le-
ven’) hadden geweigerd om het dynamiet in 
bewaring te nemen. De springstof werd nu 
tijdelijk in een hok bij de vuurtoren(!) opge-

slagen totdat de autoriteiten wisten wat er 
verder mee gedaan moest worden. Ook uit 
Wassenaar en Loosduinen kwamen toen al 
meldingen binnen. Het hok bij de vuurtoren 
raakte intussen overvol en de inhoud ervan 
vormde een ernstige bedreiging voor het 
voortbestaan van de vuurtoren en het hele 
dorp Scheveningen….

Bij langer uitstel zouden er oncontroleerbare 
situaties kunnen ontstaan; ook voor mensen 
met kwade bedoelingen lag de springstof 
immers zó voor het oprapen! Zij zouden 
het dynamiet overal in de duinen kunnen 
verstoppen of op het strand ingraven. Dat 
zou die zomer groot gevaar kunnen opleve-
ren voor badgasten die met strandschepjes 
bezig waren! Geheimhouding bleef dus van 
groot belang, want welke toerist zou zich op 
een gevaarlijk strand willen begeven? 
Merkwaardig was, dat noch het leger, noch 
de Rijkspolitie zich er verder mee bezigge-
houden hebben. Het dynamiet werd ten-
slotte door de mannen van de politiepost 
zelf vernietigd door het in een kuil in de dui-
nen te overgieten met grote hoeveelheden 
Caustic Soda. Deze handelingen waren niet 
van gevaar ontbloot, en het rapport daarover 
meldt nog: “De Hoofdagent en een agent 
zijn afgeloopen nacht zeer onwel gewor-
den door hoofdpijn en pijn aan de handen 
en huid tengevolge van het vernietigen van 
het Dynamiet”. Hun laarzen, broekspijpen 
en handschoenen waren volledig door het 

loog verteerd en het zou nog moeite gaan 
kosten om nieuwe dienstkleding voor deze 
moedige vrijwilligers te krijgen. Een aantal 
mannen moest naderhand met klachten, 
veroorzaakt door de nitraatdampen, wor-
den opgenomen en behandeld, maar dat 
vond men kennelijk gewoon tot de risico’s 
van het vak horen: zij moesten daarna weer 
gewoon volledige diensten draaien. Maar 
Vernée kreeg wel een medaille wegens be-
toonde moed en inzet.

Het heeft blijkbaar nog jaren geduurd eer 
alle aangespoelde dynamiet was gevonden 
en vernietigd: In 1891 werd nog steeds in 
(geheime) rapporten van de politie melding 
van vondsten gemaakt. Zandwerkers von-
den toen in het duin bij de Vuurbaakstraat 
diep onder het zand verborgen pakken dy-
namiet, die daar mogelijk door vinders met 
kwade bedoelingen verborgen waren. De 
herkomst van het dynamiet is nooit ach-
terhaald, maar bekend is dat in die periode 
enorme hoeveelheden springstof vanuit de 
Nobel-fabrieken in Zweden over zee naar 
de haven van Genua werden verscheept 
voor de aanleg van spoorwegen en tunnels 
in de Alpen. Rond de jaarwisseling waren 
er zware stormen op de zeeroute geweest, 
zodat de lading ergens in het Kanaal over-
boord is geslagen of vanwege gevaar over-
boord is gezet.

Paul Crefcoeur

GEHEIME DYNAMIETZAAK VAN DE POLITIEPOST 
TE SCHEVENINGEN-BAD, 1884
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Deze nieuwe Politiepost kwam rond 1891 aan de Gevers Deynootweg tegenover Kurhaus op de plek 

waar in 1904 het politiebureau zou komen.   (foto collectie Muzee Scheveningen)
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Horizontaal 
 3. Fascinerende opa (17)
 9. Urinoir in Spa (11)
11. Zo’n vos deugt niet (5)
12. Wellicht hier in de stad (2)
13. Er is geen enkele twijfel of zo’n gebruik toepasbaar is (13)
17. Een soort snelheid (3)
18. Behandelkamer die in orde is (2)
19. Ons Franse TV station (3)
20. Heimachinist met incontinentieproblemen (8)
22. Zo’n stichting loopt telkens in de soep (5)
23. Keiharde grappen over de RK kerk (14)
24. Een berg hooi waarin een mijt zichzelf wordt (6)
26. Verwachte aankomsttijd in N.Spanje (3)
27. Teleur stemmend vogeltje (4+3)
28. Kippen uit het ei halen (6)
29. Haastig en verticaal opschrijven (10)

Verticaal
 1. Een beer die de boel overeind houdt (4)
 2. Zo’n spruit levert nieuwe kansen op (6)
 3. Melanie Schultz overhalen de A4 en N23 niet uit te stellen (7)
 4. Opleiding tot openbaar aanklager (13)
 5. Plechtig dorp in N. Brabant (5)
 6. Hier voorbij heeft de koning geen zeggenschap (10)
 7. Nederlandse natuurkundige die het poldermodel aanhangt (8)
 8. Leerzame ervaring als je in de file hebt gezeten (5)
10. Gedichten over HKH Beatrix, de BBC of de PTT (11)
14. Zulke zeep is geen vaste stof meer (9)
15. Nogal zuur, zulke schoothondjes die uit je zak gepikt worden (9)
16. Geld opnemen om de zoutjes te betalen (7)
18. Een klap van iemand die zich mooi heeft aangekleed (8)
21. Wetsvoorstel dat als een boek leest (7)
23. Gezagsattribuut van een burgemeester dat duidt op gebrek aan  

gezag (5)
25. Maffiose muziekterm (4)

Oplossingen uiterlijk 23 maart sturen naar: Leuvensestraat 81, 2587GD 
Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl
We beginnen een nieuwe competitie, voor de crypto’s 48 t/m 53. Zelfs 
de winnaars van vorig jaar hadden niet alles goed, dus blijf vooral ook 
niet-complete oplossingen inzenden! 

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 47:
Horizontaal:
2.Aangeschoten; 6.Wegschenken; 7.IJsco; 8.Uitjes; 9.Handtekening; 
10.Damslapers; 12.Jongleren.
Verticaal:
1.Ontgrond; 3.Schuimkraag; 4.Hangjongeren; 5.Toetsenisten; 6.Was-
handje; 11.Spot.
De competitie 2011 heeft - ex equo en met dezelfde fout - twee win-
naars opgeleverd: de heren W. den Dulk (Seinpoststraat 121d) en  
C. Keus (van Alkemadelaan 1040). De derde prijs is gewonnen door 
mevrouw Katie Vroklage, Arnhemsestraat 17. De prijzen zijn geschon-
ken door de Wijkvereniging en Hotelschool Den Haag. 
Veel dank daarvoor!

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 48

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

LUNCH PIANOCONCERTEN IN DE WIJKWINKEL

M.i.v. 14 febr. zal wekelijks op dinsdag tussen 12.00-13.00 uur een 
pianoconcert worden gegeven door René Rakier.

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden. Voor koffie en thee wordt gezorgd (€ 0,50 per 
kopje).
Laat tijdens uw lunch uw oren strelen door de klanken van de piano-
muziek. U kunt hier uw eigen meegebrachte boterhammetje opeten 
en als u wilt dat wij voor een broodje zorgen, moet u dat even melden 
(tel. 070-354 10 81).

Graag tot ziens in de Wijkwinkel, Gentsestraat 22a te Scheveningen!

Hondenuitlaatservice ”Belgisch Park”
Dog Walking Service

Wanneer u geen tijd heeft of b.v. ziek bent. Ook voor 24 
uurs vakantie-opvang. Of verzorging van de dieren ( b.v. 
uw kat ) bij u thuis. 
Voor informatie: tel. 06-41 305 293
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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
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. mnd juridisch spreekuur 
    op afspraak dhr. mr. P.I.A.P.M.Zwaga
  20.00 - 21.00  elke 1e dinsdag v.d. mnd pensioenadviseur 
    dhr. P. Elshout (op afspraak)
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)
  19.30 Vrij bridgen
Cursussen:   Vrijdag: Bridgeles

WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUG
Tom Ensink   Voorzitter, Secretaris
Æde Schoustra Penningmeester, RO & Verkeer 
Marjon Margés Groen & Water, Cultuur & Evenementen,
   vz. Commissie Han Stijkelplein
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.)
Annelou stevens ’96 06-39 19 35 05 e. f. d. gr.
Esmee de Vos ’96 354 05 21
Dita Adema ’95 06-36 30 26 85 e. fries
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.
Niek Adema ’93 06-50 96 50 21 e. fries
Patricia Bitter ‘93 06-10 82 96 49 x. 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.
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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Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

DAME BIEDT ZICH AAN voor soppen, zemen en strijken in uw huis. Ik 
kan u ook helpen met uw huisdieren. Met ervaring en goede referen-
ties. Prijs n.o.t.k.
Lady offers domestic help in your home. Can also help with pets. Good 
references and experience. Price n.o.t.k. Tel./Call 06-16526814.

DRU CENTRE, Stevinstraat 260, voor wekelijkse Dru Yoga lessen in Ne-
derlands en Engels. Iedereen - van jong tot oud en elk niveau van fitheid 
en flexibiliteit - is van harte welkom. 070-3319183. 
info@dru-nl.org of www.drucentre.nl 

MULTIOPSLAG SCHEVENINGEN Efficiënt per kubieke meter. Voorde-
lige opslag voor zowel korte als langere periode. Transport mogelijk. 
Ook voor het leeg ruimen van huizen. 
Maaswijkstraat 93, 070-8879900 / 06 17435912
www.multiopslagscheveningen.nl  E-mail: multiopslagscheveningen@
gmail.com

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 vrijdag open van 
10.00 - 17.00 uur.

VAKWERK VOLGENS BARTJES Ambachtelijk timmerwerk, voor bedrij-
ven en particulieren. Eigen machinale werkplaats. Ruime ervaring.
Bart Duin, Maaswijkstraat 93, 070-8879900
www.vakwerkvolgensbartjes.nl E-mail: vakwerkvolgensbartjes@gmail.
com

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!” 


