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REDACTIONEEL 

Voor u ligt een extra dikke Kerst-Gazet. De inhoud is als vanouds 
rijk geschakeerd. Afgezien van een aantal doorwrochte stukken 
vanuit de bewonersvereniging over actuele zaken die onze wijk 
betreffen, plaatsen wij in deze aflevering diverse, door lezers 
ingezonden, bijdragen. Er is ook een uitgebreid bericht van de 
gemeente met aanwijzingen over hoe u de oudejaarsnacht veilig 
kunt doorkomen zonder dat uw bolide in brand wordt gestoken 
door dolgedraaide feestgangers. Verder is er een kerstvertelling 

van oud-redactielid Jan van Pesch die u niet mag missen. U merkt: de redactie heeft 
zelf deze keer niet veel hoeven schrijven om het blad vol te krijgen.

Het is daarom geheel ten onrechte dat wij hebben gemeend onszelf juist in dit num-
mer op de voorgrond te mogen plaatsen. Dit is gebeurd door middel van een foto 
in ludieke uitdossing op het buitenblad. Nou ja, wij wilden ons nieuwe redactielid 
Hetty van den Broek graag aan u voorstellen en tegelijk met de omslagfoto de indruk 
geven dat wij wel een vrolijk clubje vormen. 
Zo menen wij voor diverse uitingen van kritiek wel een min of meer passend ant-
woord te kunnen verzinnen.

Bijvoorbeeld: in onze vorige Gazet staat een artikel met de titel Vis is mijn hobby, 
waarop enkele lezers kritisch hebben gereageerd. Zij constateren dat de hobbyist 
geen wijkbewoner is en bepleiten dat ons blad aan hem en zijn onderneming geen of 
minder aandacht had moeten geven. Maar ja, de trams en bussen die door Noorde-
lijk Scheveningen rijden komen ook van buiten onze wijk en daar schrijven we ook 
wel eens over. Onze wereld houdt nu eenmaal niet op bij Madurodam.

De Gazet is geen reclameblad, maar heeft wel in bijna ieder nummer een artikel 
over een nieuw bedrijf in de wijk. Impliciet klinkt op deze pagina’s een oproep aan 
de lezer door om de boodschappen dicht bij huis te halen ten einde onze winkeliers 
te steunen. Die oproep herhalen wij hier, want onze wijk is ons dierbaar en wij allen 
moeten de sluipende teloorgang zoveel mogelijk tegengaan.

De redactie wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Dick Leijnse

GazetScheveningen-Bad

Voorpagina foto:  van l. nr r.  Ineke Looijaard, Marit Berssenbrugge, Robin Reule, Eeke Crabbendam, 

Dick Leijnse en Hetty van den Broek. (foto: Riet van Beveren)



Tweemaal per jaar stellen de Bewonersor-
ganisatie Noordelijk Scheveningen (BNS) en 
de Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen 
(WNS) de leden en alle wijkbewoners in 
staat kennis te maken met het bestuur en 
elkaar tijdens de gecombineerde Algemene 
Ledenvergadering. 

Deze vergaderingen hebben een aantal ver-
plichte onderdelen, waaronder het goed-
keuren van de jaarrekeningen van beide ver-
enigingen voor het afgelopen jaar (in April) 
en het vaststellen van de begroting voor het 
volgende jaar (in November). Daarnaast is er 
volop gelegenheid om problemen in de wijk 
aan de orde te stellen of om vragen te stel-
len over projecten die op dat moment actu-
eel zijn. Er is ook altijd ruimte in de agenda 
om in een informele sfeer met elkaar van 
gedachten te wisselen over wat er speelt in 
de wijk op het gebied van het groen, het 
verkeer, ruimtelijke ordening of het woon- 
en leefklimaat.

Woensdag 7 november j.l. vond de 2e ver-
gadering van 2012 plaats in de Wijkwinkel 
aan de Gentsestraat. 

De opkomst had het bestuur graag iets hoger 
gezien. Willen we er zeker van zijn dat alle 
wijkbewoners goed vertegenwoordigd wor-
den in gesprekken met het Stadsdeelkan-
toor, de plaatselijke politiek, werkgroepen 

en commissies dan is het immers belangrijk 
dat we voldoende gelegenheid hebben om 
direct met bewoners in gesprek te gaan.

Na het afwikkelen van de verplichte onder-
delen van de vergadering, was er ruimte 
voor een presentatie van de heer Lennard 
Nijenhuis, Projectleider Welzijn in de Wijk, 
over het Buurthuis van de Toekomst.

Het project Buurthuis van de Toekomst 
komt vanuit de Gemeente Den Haag en 
beoogt de samenwerking tussen diverse 
maatschappelijke organisaties (denk aan 
sportclubs, scholen, culturele instellingen) te 
faciliteren. Dit initiatief past bij de ontwikke-
ling dat steeds meer bewoners zelf actief zijn 
in hun wijk. Het is de bedoeling dat activi-
teiten in de buurt niet meer alleen vanuit de 
gemeente bedacht en uitgevoerd worden, 
maar dat wensen die vanuit de bewoners 
zelf komen, gerealiseerd kunnen worden 
door net dat laatste stukje hulp te bieden 
bij de uitvoering. Bewoners weten zelf het 
beste waar behoefte aan is en welke activi-
teit zij graag in hun wijk zouden zien. Vaak 
zijn er ook actieve bewoners te vinden die 
dat op vrijwillige basis willen opstarten. Een 
initiatief als het buurthuis van de toekomst 
kan dan net de laatste obstakels wegnemen, 
zoals het vinden van een geschikte locatie of 
het geschikt maken van een locatie. Maar 
het gaat niet alleen om het bij elkaar bren-
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gen van vraag en aanbod van ruimtes, het 
buurthuis van de toekomst kan bijvoorbeeld 
ook advies krijgen over het werven van meer 
vrijwilligers.

Op de website van het Buurthuis van de 
Toekomst (www.buurthuisvandetoekomst.
denhaag.nl) zijn al verschillende buurt-
huizen te vinden die de samenwerking 
met andere organisaties zijn aangegaan. 
Kijkt U bijvoorbeeld eens naar het filmpje 
van Korfbalvereniging KVS in het West-
broekpark (http://www.youtube.com/
watch?v=YqcmEGriXqQ)

Het bestuur van de WNS is inmiddels in 
gesprek om de mogelijkheden van het pre-
dicaat Buurthuis van de Toekomst voor de 
Wijkwinkel verder te onderzoeken. Aan ons 
activiteitenaanbod zal het niet liggen. 

De volgende Algemene Ledenvergadering 
is in April en we hopen van harte u daar te 
ontmoeten. Ook in april zullen we proberen 
een interessante gastspreker uit te nodigen. 
Als u bij de Wijkwinkel binnenloopt en uw 
emailadres achterlaat, dan ontvangt u per 
email een uitnodiging.

Hetty van den Broek

BOULEVARD
 
De zomer is al weer even voorbij en daarmee 
ook de grootste drukte in een belangrijk deel 
van onze wijk: de boulevard.

We hebben allemaal de vorderingen kunnen 
zien die er gemaakt zijn met de ”nieuwe bou-
levard” en hoewel het altijd een kwestie van 
smaak blijft of dit nu mooi is of toch niet, in-
drukwekkend is het alleszins. Dat het tot meer 
bezoekers zal leiden, geloof ik eigenlijk ook 
wel. Dat dit niet tot meer overlast zal leiden, 
hoop ik zeer, maar daar in heb ik minder ver-
trouwen.
 
Jaarrond nee
Alhoewel de indruk is, dat de gemeente meer 
doet, lijkt het toch niet genoeg te zijn. Met 
name tegen muziekoverlast wordt vrij laks op-
getreden en hoe kun je dan van Bewonersver-
enigingen verwachten dat ze een jaarrondex-

ploitatie zien zitten, als er niet ”gehandhaafd” 
wordt.
Dit afgezien van het feit dat er naar de mening 
van de BNS al een overcapaciteit aan paviljoen-
voorzieningen bestaat. Dus hoe een financieel 
verantwoorde exploitatie mogelijk is ontgaat 
ons eigenlijk ook. Je kunt dit als strandonder-
nemer alleen maar volhouden met een flink 
stuk ’feestomzet’ en wij hebben grote zorgen 
over de potentiële overlast daarvan. Wij zijn er 
samen met de andere bewonersverenigingen 
dan ook niet voor.
 
De balans tussen met plezier wonen en met 
plezier uitgaan slaat met name in het weekend 
door naar de verkeerde kant. Rond het Plein in 
het centrum van de stad horen we soortgelijke 
geluiden ook. We gunnen eenieder zijn plezier 
maar niet ten koste van anderen. Dus voor 
ons moet deze jaarrondexploitatie er niet ko-
men.....als U het met ons eens of oneens bent, 
laat het ons weten.

Tientje helpt
En als u onze Wijkwinkel in de Gentsestraat 
bezoekt, bijvoorbeeld voor het lunchconcert 
op de eerste dinsdag van de maand, dan hoop 
ik dat u ook wilt nadenken over steun aan onze 
bewonersorganisatie. 
De subsidie die ons nu nog draaiende houdt, 
wordt met forse hand teruggeschroefd en zon-
der voldoende middelen kunnen wij het werk 
in onze Wijkwinkel niet volhouden. We wer-
ken hard om onze kosten zo laag mogelijk te 
houden en om nieuwe geldbronnen te vinden. 
En ik draai er niet om heen: u bent één van die 
oplossingen.
 
Voor een tientje per maand bent u al lid! Vraag 
een inschrijfformulier bij onze Wijkwinkel.
Dank u wel.

Anton de Vries
Voorzitter BNS



De afgelopen eeuw is de zeespiegel geste-
gen, de bodem gedaald en het is warmer ge-
worden. Dat zet door, blijkt uit de cijfers van 
het KNMI. Hevigere weersomstandigheden, 
zoals meer regen en periodes van droogte, 
zijn zaken om rekening mee te houden. 

Het Deltaprogramma is er om de huidige 
veiligheid op orde te krijgen en ervoor te 
zorgen dat ons land is voorbereid op de toe-
komst. En om daarbij de juiste maatregelen 
te nemen voor een veilig en aantrekkelijk 
Nederland met voldoende zoetwater. In het 
Deltaprogramma werken het rijk, provincies, 
gemeenten en waterschappen samen met 
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven 
en kennisinstituten.

Onder onze eigen Boulevard ligt een be-
langrijke zeewering verborgen.
Tijdens de jaarlijkse excursie van de commis-
sie Verkeer en Ruimtelijke Ordening hebben 
de leden een bezoek gebracht aan de wer-
ken. De projectleider Hans Alewijnse heeft 
ons ontvangen en uitvoerig het project toe-
gelicht.

Een sterke gewapend betonnen zeewering 
moet in de komende jaren de meest hevige 
storm kunnen doorstaan. Volgens de kans-
berekening kan deze storm eens per 10.000 
jaar voorkomen.
De Boulevard is er vervolgens op fraaie wijze 
overheen aangelegd volgens het plan van 
de Spaanse architect Solà-Morales 
Ter hoogte van de Schuitenweg is de beton-
nen zeewering en ook de Boulevard lager. 
Dat kan omdat de zee daar verder van de 
zeewering afligt. 

De onzichtbare zeewering mag tijdens een 
storm niet beschadigen. Uit ervaringen, zo-
als in februari 1953, blijkt dat verhardingen 
en bouwsels de woeste zee niet kunnen 
weerstaan en dat brokstukken op hun beurt 
de zeewering beschadigen.
Men heeft daarom gekozen voor bouwele-
menten die tijdens zo’n storm in stukken uit-
eenvallen die niet zwaarder zijn dan 700 kilo. 
Proefondervindelijk heeft men vastgesteld 
dat brokstukken van deze orde van grootte 
de zeewering niet fataal kapot maken.

Helemaal aan de zuidkant van de Boulevard 
staat de zogenaamde Semafoor (Verkeers-
centrale Scheveningen). 
Het tweede gedeelte van de excursie voerde 
ons daarheen.

In eerste instantie was de Semafoor een 
voorziening om optisch de waterdiepten aan 
de naderende schepen kenbaar te maken.
Vrij kort na de oorlog verrees daar een ge-
bouw met een stalen opbouw met vierkante 
en driehoekige zwarte platen. Dit systeem 
is inmiddels lang geleden vervangen door 
moderne communicatiemiddelen. 

Het gebouw is ontdaan van zijn opbouw en 
huisvest thans de medewerkers van het Ha-
venbedrijf en de Verkeerscentrale.
Het hoofd, Roger Reubzaet, gaf een duide-
lijke uitleg over de werkzaamheden en ver-
antwoordelijkheden van het Havenbedrijf 
en de Verkeerscentrale.

Alle in- en uitgaande schepen registreert 
men hier. Zo ook de schepen die voor de kust 
voor anker liggen. Hiertoe zijn twee locaties 
aangewezen. Verder is men verantwoorde-
lijk voor het beheer en onderhoud, en de ex-
ploitatie van de zeehaven. Ook regelt men 
het scheepvaartverkeer voor de kust via 
radar en marifoon. Op computerschermen 
houden de verkeersleiders alles bij.

Verder bedient men vanuit dit gebouw drie 
beweegbare bruggen, de Trekvliet-, de 
Binckhorst- en de Laakbrug. De bediening 
van de veiligheid van de Hubertustunnel en 
de bediening van alle pollers in de stad Den 
Haag gebeurt ook vanuit deze Verkeerscen-
trale. De operator heeft via beeldschermen 

zicht op de bruggen en diverse locaties in 
de Hubertustunnel. In het geval van calami-
teiten kan hij gelijk actie nemen richting de 
hulpdiensten.

Aad Pronk 
secretaris commissie VRO

De commissie Verkeer en Ruimtelijke Or-
dening (VRO) is een actieve commissie 
van de bewonersverenigingen Noordelijk 
Scheveningen en Duttendel / Wittebrug.
De commissie is vanwege haar verscheiden-
heid aan onderwerpen verdeeld in een aan-
tal werkgroepen.

Elke geïnteresseerde wijkbewoner is wel-
kom om zitting te nemen in de commis-
sie. Eens in de twee maanden komt de 
commissie bijeen. U kunt zich aanmelden 
via Aad Pronk, tel. 3548116 of per email: 
adriaanpronk@gmail.com 

WAAR DE COMMISSIE VRO MEE BEZIG IS
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Aanleg van de nieuwe zeewering en de Boulevard



OPROEP VRIJWILLIGERS

Voor de begeleiding van de activiteiten die 
plaatsvinden in de Gentsestraat 22A (voor 
een overzicht hiervan, zie de Activiteiten-
kalender verderop in dit blad) zoeken we 
vrijwilligers.

Voor sommige activiteiten is er de moge-
lijkheid om voor het verrichten van admini-
stratieve taken een vrijwilligersvergoeding 
conform de wettelijk vastgestelde normen 
te betalen. 

Voor meer inlichtingen bel 06-57346356 
Riet van Beveren, secretaris BNS.

De Commissie Groen van de Bewoners-
vereniging Noordelijk Scheveningen (BNS) 
streeft naar behoud, verbetering en uitbrei-
ding van ons groene woon- en leefklimaat in 
de wijk. Periodiek vindt overleg plaats met 
de gemeente. 
Ons belangrijkste doel voor het moment is 
meer groen en betere kwaliteit van het wijk-
groen in de groenarme delen van de wijk. 
De Commissie Groen vergadert eenmaal per 
kwartaal in de Wijkwinkel. De Groenbeheer-
der van Stadsdeel Scheveningen is daarbij 
aanwezig. De samenwerking met het Stads-
deel is prima.

De afgelopen jaren zijn we er met medewer-
king van de gemeente in geslaagd de wijk 
verder te vergroenen. De Zwolsestraat is in 
de zomer een rozentuin. Ook zijn daar den-
nen geplant. Helaas slaan de tweestammige 
eiken op de groene strook tussen het appar-
tementencomplex Leonardo da Vinci en het 
Bilderberg hotel nog niet goed aan. Samen 
met de gemeente bekijken we hoe we daar 
verbetering in aan kunnen brengen.

Nieuwe Kerstboom
Er staan bloembakken in de Gentsestraat. 
We maken de gemeente attent op herplant 
van bomen. Bij het moment van schrijven 

van dit artikel proberen we op het pleintje 
voor de Albert Heijn vestiging aan de Am-
sterdamsestraat een boom te laten planten 
die tegelijkertijd als vaste kerstboom kan 
dienen. Samen met de Commissie Woon- 
en Leefklimaat hebben we een voorstel bij 
de gemeente ingediend voor een verbete-
ring van dat zelfde pleintje.

Opvolging voorzitter
Aan het einde van mijn termijn als voorzit-
ter van de Commissie Groen, medio 2013, 
zal ik mij niet herkiesbaar stellen voor een 
bestuursfunctie in de BNS. Het streven van 
de gemeente is ook om na zes jaar plaats te 
laten maken voor een ander. Wel ben ik nog 
eventueel bereid om als lid deel uit te maken 
van de Commissie Groen. We kunnen het 
niet alleen.

Wij zoeken een nieuwe voorzitter en enthou-
siaste leden die bereid zijn wat tijd te steken 
in de commissie. Als huidige voorzitter be-
steed ik gemiddeld genomen ongeveer een 
halve dag per week aan BNS aangelegenhe-
den. Uiteraard zal ik een nieuwe voorzitter 
bijstaan in zijn inwerkperiode. Is uw belang-
stelling gewekt, loop dan even binnen bij de 
Wijkwinkel en laat het ons weten.

Rob Visser
Voorzitter van de Commissie Groen

COMMISSIE GROEN ZOEKT NIEUWE VOORZITTER
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Het bestuur van de 

BEWONERS- EN WIJKVERENIGING 
NOORDELIJK SCHEVENINGEN 

heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de

NIEUWJAARSRECEPTIE 

DINSDAG 8 JANUARI 2013 
van 17.00-19.00 uur in de Wijkwinkel, Gentsestraat 22a

U BENT VAN HARTE WELKOM !

 

NIEUWJAARS-BORREL

WIJKVERENIGING DUTTENDEL & WITTEBRUG 

Op ZATERDAG 5 JANUARI 2013 houdt de Wijkvereniging 
haar jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Alle bewoners van deze wijken zijn van harte 

welkom voor een gezellig hapje en drankje. Kinderen zijn welkom.
Tijd: 16:00 tot 18:00 uur

Clubhuis van HLTC Leimonias,
Klatteweg 103 • Klein Zwitserland
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Rijk, provincie en gemeenten worden be-
stuurd door mensen die, mogelijk door ge-
brek aan zwaarte, relatief snel stijgen in 
de maatschappelijke pikorde. Vaak gaat 
het om ambitieuze mannen die slecht 
met tegenspraak kunnen omgaan en dat 
combineren met een gebrek aan twijfel en 
zelfkritiek. Het kiezersvolk kent hen niet 
en vindt dat zij het hoog in de bol hebben. 
Lees er de kranten van vandaag maar op 
na: het stikt in ons land van de provincie-
bestuurders en wethouders die zich jaren-
lang als absolute vorsten in hun kleine 
rijkjes hebben gedragen en tenslotte wor-
den ontmaskerd in de media als megalo-
mane ijdeltuiten. 

Een generatie geleden vonden onze toen-
malige dorpsbestuurders het nodig om de 
Schilderswijk op te knappen. Dat was in 
die tijd een redelijke gedachte, maar er 
werd gedaan zonder op de centen te let-
ten. Uiteindelijk was de wijk opgeknapt en 
het dorp failliet. Het bestuur werd onder 
curatele gesteld, er werden wat wethou-
ders weggestuurd, het Rijk sprong finan-
cieel bij en de dorpsbewoners betaalden de 
rest van de rekening. Met als resultaat dat 
alles bleef zoals het was. 

Nu vindt ons bestuur het nodig om van het 
dorp een Wereldstad aan Zee te maken. En 
alsof dat nog niet voldoende is wil men in 
2018 ook nog Culturele Hoofdstad van 
Europa worden, samen met een gehucht 
op Malta. Elke met gezond verstand be-
giftigde burger zal er om kunnen lachen 
als een boer met kiespijn, maar feit is dat 
onze vertegenwoordigers aan dit alles hun 
goedkeuring hebben gegeven en dat het 
uiteindelijke resultaat zal zijn: wolken-
krabbers en een muziektempel in het cen-
trum van een dorp met geldzorgen. 

Dat driekwart van de bewoners van Den 
Haag zich uitspreekt tegen een nieuwe 
muziektempel op de plaats van het Lu-
cent Theater en de Philipszaal heeft geen 
enkele invloed op onze bestuurders. Deze 
theaters zijn gebouwd in 1987 en kunnen 
nog jaren mee, maar voldoen niet meer 
aan de eisen van de tijd. Althans dat zeg-
gen onze bestuurders en ander autoritei-
ten die er kennelijk belang bij hebben om 
belastinggeld onbekrompen te besteden. 

Architecten verzetten zich tegen de plan-
nen omdat het ontwerp van de muziek-
tempel niet zou harmoniëren met de om-
geving. Bezoekers van de twee theaters 
vinden in meerderheid dat er weinig mis 
is met de huidige gebouwen. De akoestiek 
is goed en je zit er comfortabel. En ieder-
een die zijn mening geeft stelt vast dat 
we in een tijd van bezuinigen leven, dat 
alle overheidsprojecten altijd duurder uit-
vallen dan geraamd en dat de bestaande 
gebouwen nog ten minste 25 jaar mee 
kunnen tegen zeer veel lagere kosten dan 
nieuwbouw.

Men vraagt zich dus af waarom er niet 
wordt geluisterd naar het volk. Ik denk 
dat het te maken heeft met de zucht naar 
roem en onsterfelijkheid van ijdele be-
stuurders. Daarom het volgende voorstel: 
zie af van dit ongewenste project en plaats 
een ruiterstandbeeld van wethouder Nor-
der op het Spuiplein. En indien dat niet 
voldoende compensatie zou zijn voor een 
tempel mag er een iets kleiner beeld van 
de burgemeester bij. 
Alles bij elkaar toch leuk voor de belang-
rijkste protagonisten van de tempel en 
voor ons veel goedkoper.

C O L U M N

MUZIEKTEMPEL
Dick Leijnse

Was u een van die jazzliefhebbers die hete 
tranen plengden toen Nort Sea Jazz van 
Den Haag naar Rotterdam verhuisde? Dan 
heb ik goed nieuws voor u: Noordelijk 
Scheveningen is weer het Mekka van de ou-
derwets swingende jazz.

Ga maar na: nu voor het tweede jaar ha-
len Ben Jansen (organisatie) en Hans Braber 
(slagwerker) elke vierde vrijdagavond van 
de maand een aantal topmusici bij elkaar 
om aan de Raamweg 45 te spelen. 

Geen kleine jongens of meisjes zijn het, 
veelal met een conservatorium op hun CV, 
allemaal met veel ervaring in Nederlandse 
en internationale jazzensembles. De kwali-
teit druipt er van af, en de blue notes vlie-
gen je om de oren. 
De spelers kennen elkaar vaak al één op 
één, maar hebben meestal nog niet in de 
samenstelling van die avond gespeeld. Het 
is voor hen daardoor net zo uitdagend, ver-

rassend en inspirerend als voor de gasten. 
En door hun talent en ervaring is de kans 
op ontsporen uitgesloten.

In samenwerking met Paul de Kievit heb-
ben Jansen en Braber nu ook plannen om in 
Muzee Scheveningen te gaan spelen, elke 
tweede vrijdagavond van de maand. Er is 

daar al één uitvoering geweest (in oktober, 
o.a. met pianist Rob van Kreefeld) en in het 
nieuwe jaar gaan ze echt aan de slag. 
Dat begint op 11 januari met Heleen Schut-
tevaer (piano en zang) en Ellister van der 
Molen (trompet). En vaste drummer Hans 
Braber natuurlijk.

De data en programma’s van de jazzavon-
den (zowel aan de Raamweg als in Muzee) 
kunt u zien op de website www.friday-
nightjazz.net. Nog eenvoudiger is het om u 
aan te melden op info@fridaynightjazz.net. 
U krijgt dan een aankondiging gemaild met 
informatie over de musici van een komende 
avond. 

Kortom: elke laatste vrijdagavond van de 
maand naar Raamweg 45, elke 2e vrijdag-
avond van de maand naar Muzee. Doen.

Jan van Pesch

’NORTH SEA JAZZ’ TERUG WAAR IE HOORT



De actie ‘handen ineen voor het Han Stijkel-
plein’ (zie www.handenineen.nl) heeft vele 
reacties losgemaakt. Het gedachtengoed 
rondom het verzet in de Tweede Wereldoor-
log is nog springlevend, zo blijkt maar weer. 
Een van de reacties die de Stichting ontving, 
kwam van Janneke Escher uit Amsterdam. 
Haar moeder was Henriette Escher-Moonen, 
de jongste zus van Adriën Moonen, de ver-
zetsheld en naamgever van de A. Moonen-
weg te Duttendel. 
Henriette, beter gezegd Henny, hing jaren-
lang op 4 mei met haar drie zussen een krans 
over het straatnaambord met de naam van 
hun broer. Na overlijden van de zussen werd 
dit voor een deel overgenomen door 
de kleinzoons van Henny. Dit werd een tra-
ditie die ieder jaar op dodenherdenking is 
voortgezet. In januari van dit jaar is Henny 
op 96 jarige leeftijd overleden. Zij stond er 
evenwel op dat de traditie werd voortgezet 
na haar dood. Zodoende hing de krans er op 
4 mei wederom.

Janneke Escher; “In de boekenkast van mijn 
moeder stond een belangrijk document van 
de oorlog: ‘het brievenboek van oom Broer 
met opdruk - ik sterf voorbereid en voor 
het vaderland.’ Dit boek heeft een belang-
rijk deel van ons denken gekleurd over de 
Tweede Wereldoorlog. Met de dood voor 
ogen toch altijd geïnteresseerd in die ander, 
niet rancuneus en een rotsvast geloof in een 
betere wereld. Een verslag van een moedig 
mens. Na het overlijden van mijn moeder 
kwam een deel van het familiearchief in mijn 
bezit. Bij het doornemen van moeders na-
latenschap, vond ik ook spulletjes van haar 
broer: foto’s, brieven, tekeningen, persoon-
lijke bezittingen, maar ook de zgn. ‘was-
briefjes’; piepkleine boodschappen die op 
vloeipapier werden geschreven. Ingenaaid 
in vuile was werden ze uit de Scheveningse 
gevangenis gesmokkeld. Wat het meeste in-
druk maakte was uiteraard de afscheidsbrief 
van mijn oom die al in meerdere bronnen is 
genoemd”. 

Bij het doornemen van het archief bekruipt 
je inderdaad het beklemmende gevoel hoe 
het er in de laatste dagen aan toe moet 
zijn gegaan. De bekende afscheidsbrief 
begint met de woorden “Lieve vader en 
zussen, hedenmorgen is mij plotseling aan-

gezegd dat ik om 14:00 gefusilleerd word.” 
Later in de brief schrijft hij: “Ik sterf voorbe-
reid en voor het Vaderland en ben ik in korte 
tijd bij onze lieve moeder. Ik ga zonder angst 
en met opgeheven hoofd.” Dan duikt er in-
eens een ijzige brief op van de Duitse bezet-
ter waarin deze aan het ouderlijk huis mee-
deelt dat Adriën Moonen is gefusilleerd. 

Toch moet het verloop van Moonens leven 
tussen de meidagen van ’40 en zijn verraad 
en arrestatie in 1942 een zeer spannende zijn 
geweest. De naam ’Broer’ Moonen duikt ge-
regeld op in diverse historische bronnen en 

de oorlogsdocumentatie. De bijnaam ’Broer’ 
dankte Adriën aan het feit dat hij de enige 
broer was in het gezin met vier zussen.

Broer was in het dagelijkse leven inspecteur 
bij het Haagse politiekorps, en was tijdens 
de mobilisatie reserve eerste luitenant bij 
het 6e Regiment Veldartillerie. Hij nam tij-
dens de meidagen deel aan de gevechten 
op de Grebbelinie. Broer speelde daarna een 
centrale rol in de zgn. Ordedienst (afgekort 
tot ’OD’). Deze organisatie was voortgeko-
men uit militaire hoek. Aan het begin van 
de oorlog verkeerde het (inmiddels gedemi-
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FAMILIE GEEFT OPENING ARCHIEF ADRIËN “BROER” MOONEN

“HEDENMORGEN IS MIJ PLOTSELING AANGEZEGD 
DAT IK OM 14:00 GEFUSILLEERD WORD”

Waarom Adriën ook wel ’Broer’ werd genoemd: 

op deze foto uit 1935 een jonge Adriën Moonen (1914-1943), vergezeld van zijn zussen van links naar 

rechts Mies (1913-2001), Willy (1911- 2009), Henny (1916-2012) en Thea (1912-1998)

Herdenking in de nieuw aangelegde Adriën Moonenweg in Duttendel door Haagse politie anno 1955



litariseerde) apparaat in de veronderstelling 
dat de Duitse bezetting maar zeer kort zou 
duren. Zodoende begon men zich in de il-
legaliteit te organiseren met het doel om de 
orde weer te kunnen herstellen na het ver-
trek van de Duitsers. Toen dit uitbleef, werd 
de organisatie vrij passief. Men wachtte op 
de geallieerden.

Broer was echter realist en had al snel na het 
binnenvallen van de Duitsers een eigen ac-
tieve kleine cel binnen de OD geformeerd, 
bestaande uit ondermeer Dr Gerrit Krediet, 
Gerard Vinkensteijn en Willem Pasdeloup 
(die met Broer had gevochten op de Greb-
belinie). Broer legde contact met onder meer 
de bekende verzetsstrijder Peter Tazelaar, die 
door de OD naar Engeland werd gestuurd. 
Tazelaar heeft daarna verschillende spio-
nagemissies voor de Engelsen uitgevoerd 
in het bezette Nederland. De geschiedenis 
van Peter Tazelaar is uitvoerig beschreven in 
het boek ‘De Grote Tazelaar, Ridder & Rebel’ 
(2009, Laurentius en Otto). De bekendste 
missie van Tazelaar was de actie waarbij hij 
door een Engelse motortorpedoboot werd 
gedropt op het Scheveningse strand met 
onder zijn pak een smoking; een actie die 
later inspireerde tot de bekende strandscene 
in de film ‘Soldaat van Oranje’. In het boek 
‘De Grote Tazelaar, Ridder & Rebel’ komt 
de naam van Broer veelvuldig voor. Toen 
Tazelaar voor het eerst in Nederland kwam 
had Broer al een heel netwerk opgebouwd 
– hij was als het ware de spil in dit netwerk, 
zorgde voor opvangadressen, nagebouwde 
zenders, escape lines. Zonder de hulp van 
Broer Moonen e.a. had Tazelaar het niet ge-
red. Moonen heeft zelfs, in zijn rol als inspec-
teur van politie, Tazelaar nog een keer uit de 
handen van de Duitsers weten te ‘praten.’

Door verraad werd de gehele organisatie 
rondom de OD echter opgerold en gearres-
teerd. Moonen was actief betrokken bij een 
aantal pogingen om de bekende politicus 
Wiarda Beckman naar Engeland te smokke-
len via het Scheveningse strand. Tijdens de 
operatie in de nacht van 16 op 17 januari 
1942 werden Wiardi Beckman tezamen met 
Goedhart en Willem Pasdeloup (die later 
voor Duitsers zou gaan werken, en door de 
OD is geliquideerd). 

De Duitsers bleken op de hoogte van deze 
operatie. Vrij snel daarna werd de hele groep 
rond Broer verraden. Waarschijnlijk ge-
beurde dat via de marconist (ook een span-
nend moment in Soldaat van Oranje). Broer 
werd in hotel Astoria tegenover station 

Hollandsch Spoor in de val gelokt en opge-
pakt. Hij kwam terecht in de Scheveningse 
gevangenis. Broer werd op 27 april 1943 
in het ’tweede OD proces’ veroordeeld tot 
de doodstraf en op 7 augustus 1943 op de 
Leusderheide gefusilleerd. Hij was toen 27 
jaar. 

Janneke Escher vervolgt: “Ik vind het erg 
belangrijk dat de actie ‘handen ineen voor 
het Han Stijkelplein’ aandacht vraagt voor 
het verzet in WO II. Bovendien heeft de wijk 
door de naamgeving van verzetshelden aan 
de straten en de locatie bij de Scheveningse 
gevangenis (Oranjehotel 1940-1945) een 
bijzondere band met het oorlogsverleden. 
Iets dat vooral voor de komende generaties 
belangrijk is. Vrijheid - in welke vorm dan 
ook - is bijzonder en niet vanzelf sprekend. 
Het gaf mij in ieder geval de gelegenheid 
om het archief over mijn heldhaftige oom 
aan het publiek te tonen, zo krijgt het ver-
leden van de wijk meer een persoonlijk ge-
zicht. Ik hoop dan ook dat jullie actie slaagt. 
Een aardige bijkomstigheid is dat ik de 
beeldhouwer Frank Letterie van het beeld 

“Vogelvechter”op het Han Stijkelplein ken. 
Ik ben restaurator en kunsthistorica van 
beeldhouwkunst. Een extra reden om hem 
eens op te zoeken.” En zo is het kringetje 
dus weer rond.

Tom Ensink
secretaris@duttendelwittebrug.nl

Tom is secretaris van de Stichting Vrienden 
Duttendel & Wittebrug, verantwoordelijk 
voor de actie “Handen Ineen” welke tot 
doel heeft fondsen te werven voor een re-
novatie van het Han Stijkelplein. 
Dit artikel zal ook verschijnen op de web-
site handenineen.nl, waarbij ondermeer 
kopieën van de brieven, de wasbriefjes, de 
complete afscheidsbrief van Broer aan zijn 
familie en aan zijn verloofde en de Duitse 
executiebrief zijn te bekijken. De auteur is 
dank verschuldigd aan de Stichting Peter 
Tazelaar voor de opmerkingen bij de tot-
standkoming van dit artikel. 
Het genoemde boek is verkrijgbaar op de 
website petertazelaar.nl
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Voor een stuk of 180 buurtbewoners was 
4 november een welbestede dag: er waren 
weer drie ’Belgisch Park Huisconcerten’. Het 
vervolg van een mooie traditie.

Sinds 2008 zijn Ellen Struik en Annette van 
den Bos de drijvende krachten achter dit 
leuke initiatief. Het ’format’ is even eenvou-
dig als handig: bij drie particulieren wordt 
’s middags een muziekuitvoering gegeven, 
tegelijkertijd en ongeveer drie kwartier du-
rend. 

Dan volgt er een grote stoelendans waarbij 
de bezoekers van het ene naar het andere 
adres verkassen en dan het tweede concert 
bijwonen. Dat wordt nog een keer herhaald, 
waarna een groot deel van de bezoekers 
naar Puur gaat om met muzikanten en or-
ganisatoren te proosten en na te praten.

De concerten van dit jaar waren weer zeer 
afwisselend: een ontroerende cello uitvoe-
ring van Berber Heerema nadat haar moe-
der met Nico de Rooij virtuoze piano duo’s 
had gebracht, Franse muziek van harpiste 
Eva Tebbe en Paula van Delden die niet al-
leen prachtig dwarsfluit speelde maar haast 
nog mooier zong, en het stelletje ongere-
geld Hein van der Gaag, Sven Schüster en 
Hans Braber die de gasten op drie kwartier 
ouderwets swingende jazz trakteerden. 

Heeft u het gemist maar zou u er een vol-
gende keer wèl bij willen zijn? Stuur dan een 
mailtje aan bphuisconcerten@gmail.com. 

Op die manier krijgt U de volgende keer ze-
ker een vóóraankondiging. Wanneer dat zal 
zijn is nog niet bekend, maar het wordt wel 
de vijfde keer, dus Ellen Stuik heeft beloofd 
om tijdens dat eerste jubileum extra uit te 
pakken!

Jan van Pesch

HET BELGISCH PARK WEER MUZIKAAL
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Berber Heerema

Nicolette Heerema en Nico de Rooij Paula van Delden (l) en Eva Tebbe

Van links nr rechts: 

Hans Braber, Sven Schüster en Hein van der Gaag



Op 30 augustus 1983 openden Rene en 
Yvonne Gerla voor het eerst de deuren van 
hun winkel genaamd ‘Tabak- en lectuurshop 
Belgisch Park’ aan de Gentsestraat. 
Dat is alweer bijna 30 jaar geleden en dus is 
het de hoogste tijd om eens met de Rene en 
Yvonne Gerla te praten.

Yvonne werkte op een groot kantoor en 
Rene is van oorsprong horlogemaker. Een 
prachtig vak, maar moeilijk om daar je geld 
mee te verdienen. Na het behalen van een 
vak- en vestigingsdiploma kwam de zaak in 
de Gentsestraat op hun pad. 

Rene: ‘Wij namen de zaak ooit over van de 
familie Jansen die de winkel 7,5 jaar heb-
ben gehad. Zij hebben de zaak op hun beurt 
weer overgenomen van de familie Vlak, die 
de zaak ruim 23 jaar hadden gerund. Het 
pand dateert van 1919 en toen wij er in 
kwamen was er nog een etalage en was de 
ingang via het portiek dat nu gesloten is. Bij 
de eerste verbouwing in 1990 is de etalage 
de ingang geworden en het donkerbruine 
houten interieur verdwenen. De zaak werd 
een stuk groter doordat we de achterkamer 
er bij trokken.

Ik weet dat voor de oorlog er een Joodse 
schilderijenzaak gevestigd was. Tijdens de 
oorlog hebben er onderduikers onder de 
winkel geschuild. In een kast kon je via de 
vloer een kelder in. In die kelder hebben wij 
diverse spullen gevonden uit die tijd. Heel 
interessant. We hebben inmiddels diverse 
verbouwingen achter de rug en bij iedere 
verbouwing is de kelder open geweest en 
hebben we ons weer met verbazing afge-

vraagd hoe daar ooit mensen hebben kun-
nen leven. Nu is de vloer definitief gesloten. 

Postkantoor
In 1998 kregen wij onverwachts bezoek van 
een vertegenwoordiger van de Bruna. Hij 
stelde voor dat wij het postkantoor zouden 
overnemen dat toen aan de Stevinstraat 
gevestigd was. Het postkantoor moest 
verdwijnen en in een bestaande zaak in de 
buurt gevestigd worden. Wij waren verplicht 
om Bruna te worden als wij die stap zouden 
nemen. 

Bruna wordt Primera
En plotseling stonden er wederom verande-
ringen voor de deur. Het oude postkantoor 
in onze winkel werd gesplitst in PostNL en 
ING. Tot 2015 worden alle oude postkan-
toren in heel Nederland omgezet. In Den 
Haag waren wij als eerste aan de beurt. Ons 
contract met Bruna liep af en wij wilden het 
liever niet verlengen. Dit had vooral te ma-
ken met de financiële visie van het Bruna 
hoofdkantoor en we hebben een heel be-
wuste keuze gemaakt en in goede harmonie 
afscheid genomen van Bruna en zijn vervol-
gens met Primera in zee te gaan. 

Is er veel veranderd nu Bruna plaats heeft 
gemaakt voor Primera?
Rene: ‘Voor ons wel. We hoeven bij Primera 
geen percentage van de omzet in te leveren. 
Bij Bruna moest dat wel. We zijn nu 100% 
eigenaar van de zaak. Qua goederen heb-
ben wij nog precies het zelfde assortiment 
als bij de Bruna, alleen staat er een andere 
naam op de pui. Ons assortiment is niet ge-
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NU PRIMERA
VOORHEEN ”TABAK- EN LECTUURSHOP BELGISCH PARK” EN ”BRUNA”

Yvonne en Renee Gerla



Omdat we regelmatig over ons buurland Bel-
gië klappen, is het aardig om er globaal iets 
meer over te weten, zoals over de grootte en 
de provincies. 

De totale oppervlakte van België is 32.545 
km2 en de hoofdstad is Brussel, tevens de 
hoofdstad van Europa. Het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest heeft een oppervlakte van 
162 km2. Het Waals Gewest omvat de pro-
vincies Waals-Brabant, Namen, Luxemburg, 
Henegouwen en Luik. De totale oppervlakte 
van het Waals Gewest bedraagt 16.844 
km2, waarvan 854 km2 behoort tot de 
Duitstalige Gemeenschap. Het Vlaamse Ge-
west is de andere deelstaat van België met 
de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-
Brabant. De totale oppervlakte daarvan 
bedraagt 13.522 km2. Het Zeegebied in de 
Noordzee heeft nog eens een oppervlakte 
van 2017 km2. 

Deze gegevens zijn uit een eindverhan-
deling van een studente in het studiejaar 
2003-2004 voorgedragen tot het bekomen 
van de graad Licentiaat in de Toegepaste 
Economische Wetenschappen, major Mar-
keting. Culturele verschillen in de commer-

ciële onderhandeling tussen Vlaanderen en 
Zuid-Nederland. In dit verslag komen ook 
de begrippen masculien en feminien aan de 
orde. In masculiene samenlevingen wil men 
laten zien wie de beste is, in een feminiene 
streeft men naar consensus. De Nederlandse 
aanpak is gericht op consensusvorming. In 
een volgende uitgave van de Gazet zal ik dat 
wat verder uitwerken m.b.t. de culturele ver-
schillen tussen Vlaanderen en Nederland.

In De Standaard van 7 november lees ik dat 
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest in de Europese Unie bij de regio’s 
horen die het meest innoveren. Wallonië zit 
vooraan in het tweede peloton. Dat blijkt 

uit het nieuwe innovatiescorebord dat de 
prestaties van 190 Europese regio’s met el-
kaar vergelijkt. Het is de derde keer dat de 
EU een dergelijke vergelijkende tabel heeft 
opgesteld. Verder meldde de radiozender 
van Brussel I en Canvas, dat Vlaanderen 
via beurzen jonge ingenieurs uit Portugal 
en Spanje aantrekt voor een mooie baan 
in Vlaanderen, omdat zij zelf een tekort 
hebben. Bij deze internationale bedrijven 
is het Engels de voertaal. Dit is een Euro-
pese gedachte: werken, waar werk is! Een 
Portugese verpleegster die Nederlands had 
geleerd, kon daardoor aan de slag in een 
Belgisch ziekenhuis. In een hospitaal is het 
immers wel gewenst, dat aan het bed de taal 
van de patiënt wordt gesproken.

Verder wil ik afsluiten met een mooi verhaal 
over 100 jaar pralines uit De Gazet van Ant-
werpen van 10/11 november. Deze lekker-
nij is een Belgische uitvinding. Velen zijn wild 
op Belgian Chocolates, niet alleen wegens 
de uitzonderlijke kwaliteit en smaak van de 
chocolade, maar ook vanwege de vorm die 
tevens een Belgische uitvinding is en waar 
ik in de toekomst nog meer over hoop te 
vertellen.

Wim van Wezel

PRALINES EN INNOVATIE
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krompen, het is zelfs toegenomen. Op 12 
mei 2012 openden wij met een compleet 
nieuw ingerichte winkel. De dames die bij 
ons werken en onze vrienden en familie-
leden hebben ons heel goed geholpen om 
ons er doorheen te slaan, gezien de gezond-
heid tegenslagen in de familie waar we net 
voor de verbouwing mee te kampen had-
den. Zonder die hulp had het allemaal niet 
zo soepel verlopen. 
De inrichting is heel prettig om in te werken 
en tevens is de verlichting bijzonder goed. 
Wij zijn heel dankbaar voor alle attenties en 
complimenten die wij van de klanten, fami-
lie en vrienden mochten ontvangen. Men-
sen zijn ook erg blij dat het postkantoorge-
deelte nu ook op zaterdag open is.’

Hoe is het om in het Belgisch Park een win-
kel te runnen?
Yvonne: ‘Inmiddels zijn wij al weer totaal 
29 jaar actief in de Gentsestraat. Het is 
een hele prettige buurt om een winkel te 

hebben. We hebben met veel mensen een 
leuk en goed contact. Wij voelen ons thuis. 
Primera heeft op het moment 450 winkels. 
Daar verschillende familieleden van ons al 
diverse Primera’s runnen was de keuze voor 
ons niet zo moeilijk. 

Toekomst
Zelf ben ik trots op onze mooie wand met 
cadeaubonnen. Primera is daar nummer 1 
in. Voor elk wat wils. Voor mannen is het 
vaak moeilijk te verzinnen om een cadeau 
of een toepasselijke kaart te zoeken. Wij 
hebben een heel groot assortiment en be-
steden extra aandacht aan kado verpak-
kingen. Veel bedrijven bestellen onze ca-
deaubonnen als relatiegeschenk voor hun 
personeel met de Kerst. Steeds komen er 
weer nieuwe kaarten bij met leuke ideeën. 
Daarnaast krijgt de consument bij iedere 
besteding van € 5,00 een Primera spaarze-
gel (m.u.v. boeken) en tegen inlevering van 
een volle spaarkaart krijgt de klant een gra-

tis 1/5 staatslot, waarmee men kans maakt 
op miljoenen. Wij hebben ticketbox, voor 
voetbalwedstrijden in de eredivisie, musical-
kaarten en verkopen toegangskaarten voor 
diverse grote festiviteiten. In onze winkel is 
een oplaadpunt voor de OV-chipkaart en 
deze OV-chipkaarten verkopen wij ook.’

Hoe ziet de toekomst van de winkel eruit 
volgens jou?
‘Ik denk dat de toekomst heel anders zal 
worden. Er staan zoveel nieuwe ideeën 
voor de deur. Als wij beurzen bezoeken 
zien we wat er in de toekomst allemaal ver-
anderen zal: tegenwoordig is alles mogelijk; 
bijvoorbeeld enorme I-Pads aan de muur 
van 1 bij 1,70 meter waarmee je wenskaar-
ten kunt bestellen en een wand met e-book 
kaarten waar wij dan de boeken op kunnen 
zetten. Natuurlijk zal dat wennen zijn, maar 
we staan open voor nieuwe ideeën en gaan 
met de tijd mee.’

Marit Berssenbrugge



De redactie van de Badgazet had mij ge-
vraagd een Kerstverhaal te schrijven. Maar ik 
’doe’ niet zo veel aan Kerstmis, dus er over 
schrijven lag niet voor de hand. Ze bleven 
echter aandringen, en ze missen mij zo, zei-
den ze telkens. Roerend toch? Dus vooruit, 
laat ik u vertellen over mijn Kerstliefde.

Maar vóór ik dat doe, wil ik eerst de valse 
maar hardnekkige geruchten de wereld 
uitwerken die over mij de ronde doen: er 
wordt beweerd dat ik een buitenechtelijke 
relatie zou hebben. Ik wil die aantijgingen 
met kracht ontkennen. Daar klopt niets 
van! 

Nou, ja.... het enige dat men mij zou kun-
nen aanwrijven, is dat ik verliefd ben op 
een vrouw in de buurt. Maar ik verzeker 
u: het is een platonische liefde. Niet zo ver-
wonderlijk trouwens, want wij zijn beiden 
al op leeftijd. Maar als je haar tegenkomt 
- en zeker als je vroegere foto’s van haar 
ziet - dan kun je geloven dat ik een oogje 
op haar heb. Zij is echt zo’n romantisch 
zuidelijk type. Dat heeft met haar afkomst 
te maken: ze kwam oorspronkelijk uit het 
Belgische Oostende waar haar vader een 
oesterkwekerij had. 

Hij zag mogelijkheden in Scheveningen, en 
legde een oesterput aan even ten Noorden 
van het Kurhaus. Dat liep op een fiasco uit. 
Ik weet niet of hij zich verhangen heeft, of 
terug in Oostende aan de drank is geraakt. 
Maar zijn dochter is in ieder geval gebleven. 
Ik heb haar naam trouwens nog niet ge-
noemd: ze heet Paradoux, maar iedereen 
noemt haar Belle Paradoux. Omdat ze zo 
mooi is en vaak Frans spreekt. Ze werd hier 
al snel opgemerkt door mannen met geld 
en aanzien die haar overlaadden met siera-
den en fraaie kledij. 
Haar faam werd zo groot dat zelfs konink-
lijke gasten naar Scheveningen kwamen 
om haar te bewonderen. Het werd een 
dolle boel, met veel muziek en partijtjes aan 
de boulevard. 

Die pret werd twee keer verstoord. Eerst 
was er elders oorlog waardoor veel land-
genoten van Paradoux naar Scheveningen 
kwamen, meest arme sloebers waar zij zich 
een beetje voor schaamde. En tijdens een 
andere oorlog werd ze een tijd gedwongen 
om elders in Nederland te wonen. Alleen 
wat personeelsleden van haar bleven hier 
achter, en mannen in bruine pakken. 

Terwijl de jaren voortschreden, werd Para-
doux er niet jonger op. Zo rond de jaren 
zeventig had ze zó veel rimpels dat ze geen 
machtige mannen meer kon verleiden. Ze 
probeerde het daarom aan te leggen met 
een zekere Aage die ze in haar villa aan de 
Badhuisweg onderdak en liefde bood, maar 
dat bleek een grote vergissing: Aage bleek 
een ordinaire inbreker te zijn die tijdens een 
inval door de politie gearresteerd werd. Ze 
droomt nog wel eens van zijn thermische 
lans, dat wel. 

Ze heeft daarna nog een tijdje gescharreld 
met een zekere Reinier die haar beloofde 
een facelift te geven. Ook dat liep fout af; 
hij troggelde Paradoux haar mooiste juwe-
len af, en ze kreeg er alleen grijze haren 

voor terug. Haar vrienden en vriendinnen 
begrepen dat Paradoux niet goed meer 
op zich zelf kon passen, en ze lieten haar 
daarom onder curatele stellen. Dat bleek 
een goede beslissing. Haar versleten en 
rafelige kleding werd hersteld en ze kreeg 
wat nieuw goed. Ze fleurde er van op en 
was niet bang meer om voor oud en lelijk 
uitgemaakt te worden. 

Als ik door de wijk wandel, kom ik haar nog 
regelmatig tegen, met dezelfde verleidelijke 
glimlach op haar lippen waarvoor ik jaren 
geleden al gevallen ben. En als u goed om 
u heen kijkt, zult u haar ook tegenkomen. 
Misschien wordt u zelfs óók verliefd op 
haar. Daar heb ik vrede mee, het is tenslotte 
bijna Kerstmis.

Jan van Pesch
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Paradoux (links) met vriendinnen op een ’Bal Masqué’

Paradoux’s vriendje Aage.



Ja, je zal maar als jeugdige Keniaanse, 
geheel onverwacht, in Nederland terecht 
komen.
Caron weet er alles van. Zij en haar man 
hadden, na rijp beraad, gekozen voor een 
uitzending naar Engeland. Dan zou de taal in 
ieder geval geen moeilijkheden opleveren. 
Maar toen puntje bij paaltje kwam, ging de 
plaats naar een ander en bleef voor hun Ne-
derland over. Terugkrabbelen wilden ze niet, 
ze hadden zich immers al voorbereid op het 
“to live abroad” voor een paar jaar.

En nu zit ze hier, met haar kleine zoontje van 
drie en een half, die ontheemd rondspringt 
op de twee banken, die het grote souster-
rain rijk is. “Hij mist de school en z’n speel-
kameraadjes”, zegt ze verontschuldigend, 
terwijl ze probeert het jong wat af te leiden.
Ze zijn bezig met een crêche, maar dat heb 
je niet zo een, twee, drie geregeld. Haar 
man, nog maar net begonnen hier, is jui-
chend over zijn start in Nederland: veel – en 
afwisselend werk en leuke collega’s. Wat wil 
je meer?

Maar zíj, hoe vindt zij het? Ik laat mijn blik 
gaan door de kamer: grijs en somber is het 
in het half open sousterrain. Vanaf de beide 
banken heb je een uitstekend zicht op het 
t.v. scherm waar een kinder-programma, 
non-stop zorgt voor amusement. Een trapje 
brengt je in de eetkamer, die als het ware 
boven het sousterrain zweeft en afgezet is 
met een balustrade, die zorgt voor ’n zekere 
intimiteit en voor veiligheid. 
Veiligheid? Nou ja: Ze waren nog geen dag 
in dit huis of het kleine , energieke ventje 
was al door de spijlen heen gevallen. Dit is 
geen huis voor mij: “I don’t like the design”, 
bekent ze me eerlijk. Ik kon me er iets bij 
voorstellen. “Maar ja”, gaat ze verder, “mijn 
man kan lopen naar zijn werk en het is een 
goede plek hier. Alleen erg rustig”, vond 
ze. 
“Rustig?”, vroeg ik verbaasd. “Iedere halve 
minuut komt er een auto voorbij!” “Ja maar, 
ik zie geen mensen! In Nairobi zijn altijd 
mensen op straat, die met elkaar bezig zijn 
en praten en lachen. Oók in de rustige buur-
ten. Ik mis m’n familie, m’n vrienden en m’n 
werk. Ik houd niet van die sombere, grijze 
lucht en die laaghangende wolken; ik mis 
het licht, het zonnige strand en het warme 
weer. In Nairobi komt de temperatuur nooit 
onder de 15 graden.” “Maar ik ben niet 
‘sad’ hoor”, zegt ze dapper.

Arm kind, wat zal zo’n mistige, hollandse 
herfstdag lang duren voor jou hier binnen, 
zonder het zonnige straatrumoer om je 
heen. Geen sine cure, zo’n eerste ervaring 
als piepjonge expat! 

De man, ja die treedt naar buiten, kan zich 
met vol elan op zijn werk richten, maar de 
vrouw blijft achter, alleen, moet zich staande 
houden in haar nieuwe dagelijkse leven met 
al die onbekende gebruiken en gewoonten, 
zonder aanknopingspunten, behalve de 
vaste gang naar Albert Heijn. Wie zou zich 
dan niet “sad” voelen?

Maar is er geen “opvangcentrum voor ont-
heemden” in Den Haag, de stad met zoveel 
expats?, vroeg ik me af.

Heel toevallig sprak ik, vlak na mijn ontmoe-
ting met de Keniaanse Caron, Heino Wal-
broek. Een bevlogen, creatieve geest, die 
steeds geprikkeld wordt, zoals hij zelf zegt, 
door zijn nieuwsgierigheid naar de mens en 
z’n sociale context. Onder de eigenaars van 
de strandtenten aan het noorderstrand was 
hij jarenlang de grote stimulator. 
Nú heeft hij zich verdiept in het leven van ‘ 
de expat ‘ in Den Haag: Hoe kun je de een-
zamen onder hen een gevoel van “home 
away home” geven? Hoe kun je dat sociaal- 
culturele gat, waarin met name de vrouwen 
nog al eens dreigen te vallen, ”dichten”? Hij 
ontdekte tot zijn verbazing dat Den Haag, 
met al zijn faciliteiten op medisch- en edu-
catief gebied voor expats, hen geen centrale 
ontmoetingsplaats te bieden had. 
Uit zijn studententijd weet hij hoe belangrijk 
dit is als ‘ uitvalsbasis’ voor een ‘nieuw le-
ven’. Zijn eigen denktank kwam op gang en 
het resultaat is de oprichting, samen met zijn 
compagnon, de Heer Klomp, van de ‘Inter-
national Club The Hague” in het prachtige 
pand van het oude stadhuis aan de Java-
straat. Vanaf nu dè ontmoetingsplaats voor 
alle Haagse expats, voor jong en oud, voor 
families en eenlingen. 
Maar de speerpunten voor Heino Walbroek 
zijn toch de activiteiten, die hij in de Club 
voor de leden wil organiseren. Want, zegt 
hij, expats moeten kennis maken met de 
Nederlandse cultuur en gewoonten om zo 
het goede leven te ontdekken dat Den Haag 
hen kan bieden. Tegelijk weet ik dat deze 
club voor Caron een uitkomst zou kunnen 
zijn. 

Elly van der Pol

HYPNOTHERAPIE EN 
EEN PRIKKELBARE DARM

In Nederland heeft 1 op de 10 mensen, 
dat is dus 1,6 miljoen Nederlanders, last 
van vage buikklachten. Medisch lijkt er 
niets aan de hand te zijn en van de arts 
krijgt men dikwijls de diagnose Prikkelbare 
Darm Syndroom (PDS) of Spastische Darm. 
Vaak kan er medisch niets voor deze men-
sen gedaan worden.
Onderzoek heeft nu aangetoond dat deze 
klachten wel degelijk verminderd kunnen 
worden door middel van hypnotherapie. 

In de richtlijnen van huisartsen, de NHG 
standaarden (versie 2010) wordt melding 
gemaakt van de ‘Multidisciplinaire richtlijn 
Diagnostiek en behandeling van het Prik-
kelbare Darm Syndroom’. In de richtlijnen 
wordt hypnotherapie genoemd als een 
van de behandelvormen. Ook voor jonge 
kinderen met buikpijn werkt hypnothera-
pie goed en maag-, darm-, en lever artsen 
wijzen volwassenen en kinderen vaak door 
voor dit Darmmanagement programma.
Tijdens hypnotherapie wordt bewust ge-
bruik gemaakt van een soort van trance als 
therapeutisch middel om bepaalde doelen 
te bereiken. Je werkt aan dingen die je 
dwars zitten of waar je last van hebt; ook 
al weet je wel/niet de oorzaak.

Sinds kort is er ook in onze buurt een prak-
tijk voor hypotherapie, ‘Regain’, in het Bel-
gisch Park. 
Bianca Jonkers werkt hier als (Hypno-) 
therapeut en coach. Ze heeft veel jaren in 
het bedrijfsleven gewerkt. In 2000 heeft ze 
het roer omgegooid en is een therapeuten-
opleiding voor de complementaire zorg 
gaan volgen. Juist de combinatie van ener-
zijds het zakellijke uit het bedrijfsleven en 
aan de andere kant nu meer dan 10 jaar 
ervaring als hypnotherateut en coach is 
een prachtige mix. Kijk maar eens op de 
website: 
www.regain-zuidholland.nl

Misschien lost een hypnotherapie behan-
deling uw probleem wel op!
De meeste zorgverzekeraars vergoeden, 
ook in 2013, via de aanvullende verzeke-
ring (een gedeelte van ) de kosten van de 
therapie.

Marit Berssenbrugge

JE ZAL MAAR……
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Horizontaal 
 3. Die toets wordt aangeslagen op het PC keyboard 

van leerlingen uit groep acht (4)
 7. Die hotelfunctie is een fluitje van een cent (7)
 8. Daar worden consumenten gewonnen (8)
10. Een relatie van twee knappe koppen 

(16)
12. Romeinse omweg (3)
13. Manieren om aan vreselijke winter-

sportvakanties te ontkomen (12)
15. Voor de bakker (3)
17. ”Ik voel er voor om aan de slag te 

gaan” (15)
20. Jonge Japanse parelduikster die asiel 

heeft aangevraagd (3)
21. Wordt op verhoogde toon gevorderd 

(3)
23. De regels van krijgertje op papier zet-

ten (9)
26. Zoogdier dat in een wieg ook wel als 

rammelaar dient (8)
28. Commando waarmee een spel van 

start gaat (2)
29. Niet hetzelfde als de massamoordenaar (6)
32. Generaal (12)
33. Goed van Rutte om het commercieel te maken (8)
35. Uitgestorven familielid van Mimi (4)
36. Huurmoordenaar (12)
40. Dierlijke familieleden van het mondorgel (10)

Verticaal
 1. Een boek over geboortebeperking (3)
 2. Dat is geen pluspunt van die teef (3)
 3. Opfriscursus voor wethouders (7)
 4. Record bij het snoeien (6)
 5. Hij komt aan boord, maar vertrekt tegelijkertijd (9)
 6. Ik ga (niet) gecontroleerd in de fik (11)
 7. Het maken van zo’n kledingstuk is monnikenwerk (2)
 8. Zo ziet een uitje er uit op een mooie lentedag (10)
 9. Airbag die in een vliegtuig juist problemen oplevert (8)
10. Nu niet erg vredelievend (14)
11. Daar loopt het (op) uit als de Philipszaal gesloopt is (7)
12. Als je zo vriendelijk bij de rechtbank verschijnt, vermijd je ach-

terop te raken (10)
14. Element of windrichting, maar niet in Engeland (2)
16. De contanten van een tuinder (3)
18. Metaalbewerker met een geheimpje (4)
19. Formele ontkenning (4)
22. Besluiten om voor de zekerheid niet buiten te eten (8)
24. Met zo’n edelsteen kun je iedereen aftroeven (6)
25. Dat kreng houdt er een ijzeren tucht op na (7)
27. Als je dat niet bent, dan heb je pech gehad (5)
30. Onprettige grondprijs (4)
31. Die tweede zoon is kundig (4)
34. In Engeland zijn die een leerstelling (5)
37. Tegengeluid (4)
38. In Indonesië vroeger een zogenaamde kwaal (4)
39. Vrijgevig visje (3)

Oplossingen uiterlijk 20 januari sturen naar: Leuvensestraat 81, 
2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl. 
Dit is de laatste crypto van de ’jaarcompetitie’ voor 2012. De drie 
inzenders met de meeste goede antwoorden winnen een prijs. 
Ik was eerst van plan om dit jaar te stoppen met de crypto, maar 
vooruit, ik ga nog één jaar door, het 10e jaar dat de Badcrypto be-
staat. We gaan dan wel terug naar een aparte prijs per aflevering. 

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 52:
Horizontaal:
3.Panama; 6.Made; 10.Vervangingswaarde; 13.Kil; 15.Stembus-
akkoord; 17.Vrolijk; 18.Januskoppen; 20.Asterix; 21.Kruisbogen; 
23.Niche; 24.Stammenconflicten; 25.Strikje; 26.Bijster.

Verticaal:
1.Tangverlossingen; 2.Adel; 4.Adamskostuum; 5.Basisrente; 7.Avier-
tje; 8.ER; 9.Bakkersknecht; 11.Nabij; 12.Doorgescheurd; 14.Klink-
klaar; 16.Decibel; 19.Proloog; 22.Nullijn; 24.SAS.

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 53

Naast het plezier van het maken van crypto’s, wil ik ook een droevig 
bericht met u delen. Op 20 september is mw. Truus Brouwer-de Vries 
overleden, ruim 96 jaar oud. Zij woonde aan de Maastrichtsestraat 20 
en was vanaf het prille begin een trouw inzendster van oplossingen. 
Toen, negen jaar geleden, was zij al 87 jaar oud maar dit was geen 
belemmering om vaak een 100% score te halen. Ze is er tot vorig jaar 
mee doorgegaan, ook toen ze na een val niet meer kon schrijven: haar 
geest was nog helder, en haar dochter wilde de woorden wel invullen. 
Wat een mooi voorbeeld hoe je op hoge leeftijd nog zó positief kunt 
blijven. Ik heb dierbare herinneringen aan haar.



ACTIVITEITEN OP MAANDAG

0.9.30-13.30 uur Bridge for Expats (Engels sprekenden) Max.7 ta-
fels van 4 personen.
Informatie bij: Mevr. Jennette Hanson. Kosten  € 4,00 incl. koffie/
thee etc. Tel.: 0623 52 42 92 Email: hanson.j8@gmail.com 

14.00-16.00 uur Onze gezellige Klaverjasclub waarover u informatie 
kunt krijgen in de wijkwinkel via telefoonnr: 070-35 41 081. Nieuwe 
deelnemers zijn welkom. Kosten € 2,50 per maand.

ACTIVITEITEN OP DINSDAG

09.15-10.00 uur Een service van de Trombosedienst. Bloedprikken 
o.l.v. twee verpleegkundigen. Gemak voor bewoners in de wijk, 
deze belangrijke dienst dicht bij huis. 

10.00-12.00 uur Een vrije inloop koffieochtend voor buurtbewo-
ners. Samen genieten van koffie met iets lekkers, op de hoogte blij-
ven van het laatste buurtnieuws, andere bewoners ontmoeten, uw 
verhaal vertellen…..! U bent allen van harte welkom, de toegang is 
geheel gratis.

13.30-14.30 uur Franse (conversatie) les voor mensen met enige 
basiskennis van de Franse taal. Wij hebben plaats voor max. 15 per-
sonen. Informatie in de wijkwinkel tel.:070-35 41 081

Pianoconcert op dinsdag
Elke eerste dinsdag van de maand tussen 12.00-13.00 uur organi-
seert René Rakier in de wijkwinkel zijn inmiddels zeer gewaardeerde 
lunch pianoconcerten waar u onder het genot van een broodje met 
koffie of thee kunt genieten van oorstrelende klanken. Wij vragen u 
een kleine vrijwillige bijdrage.

Juridisch advies op dinsdag 
Elke eerste dinsdag van de maand kunt u een afspraak maken voor 
het juridisch spreekuur met  dhr. mr. P.I.A.P.M. Zwaga. Het spreek-
uur wordt gehouden van 12.00 tot 14.00 uur (een afspraak maakt 
u via de wijkwinkel 070-35 41 081) 

Persoonlijk pensioenspreekuur op dinsdag
Wilt u persoonlijke voorlichting op het gebied van pensioenen dan 
kunt u elke eerste dinsdag van de maand terecht in de Wijkwinkel 
waar van 20.00 – 21.00 uur Peter Elshout uw vragen op dit gebied 
zal beantwoorden. U kunt hiervoor met hem telefonisch een af-
spraak maken (070-35 86 557, mobiel 0611 33 20 31) of via peter.
elshout@casema.nl
Wanneer u gebruik wenst te maken van deze service dan vragen wij 
u natuurlijk de nodige voorbereidingen te treffen ten aanzien van 
uw eigen situatie (uw pensioenoverzichten, polissen, etc..) Aan het 
advies van Peter Elshout zijn overigens geen kosten verbonden.

ACTIVITEITEN OP WOENSDAG

10.00 -12.00 uur Teken- en Schilderclub o.l.v. Alex Verduijn. Deze 
club is er voor iedereen die zich op een gezellige wijze samen met 

anderen wil bekwamen in de teken- of schilderkunst. 
U kunt contact opnemen met Dea Siemens, tel. 070-35 44 462, 
mailen mag natuurlijk ook: dirkjesophie@ziggo.nl
De kosten bedragen € 20,- per 4 weken, voor koffie en thee vragen 
wij een bijdrage van slechts € 0,50 cent.

13.30-16.00 uur Bridgeles voor gevorderden (cursus Bieden vervolg). 
Een cursus van 10 lessen volgens de methode “Berry Westra”wordt 
gegeven door een NBB-Bridgedocent en kost  € 80,00. (gestart op 
19-09-2012) Aanmelden en informatie op tel. 070-32 35 549 of 
0681 84 13 20. Max. deelname 20 personen. 

Bingoavond op woensdag
Iedere tweede en vierde woensdag van de maand wordt er een 
fantastische en bovenal gezellige Bingoavond georganiseerd, waar u 
leuke prijzen kunt winnen o.a. boodschappen, koffie, kado’s en nog 
veel meer leuke presentjes. Een ieder is van harte welkom. De zaal 
is open vanaf 19.00 uur.
De koffie staat klaar. Voor informatie kunt u bellen met Radha Nan-
hoe, tel.: 0628 79 50 16 

Spreekuur familierecht Dhr. J. Setz op woensdag
Elke derde woensdag van de maand bestaat voor u de mogelijkheid 
om een afspraak maken voor het spreekuur “Familierecht “ van Dhr. 
J. Setz. (telefonisch afspreken via de Wijkwinkel 070-35 41 081) Het 
spreekuur wordt doorgaans gehouden van 14.00-17.00 uur.

Ouderenadviseur op woensdag
De ouderenadviseur Steve Reid geeft individueel advies aan (over 
het algemeen) zelfstandig wonende ouderen die hulp zoeken bij 
problemen. U kunt vragen hebben op elk terrein. De ouderenadvi-
seur zoekt samen met u naar een oplossing. Indien u gebruik wenst 
te maken van de ondersteuning van de ouderenadviseur kunt u een 
afspraak maken via telefoonnummer: 070-41 62 020. 

ACTIVITEITEN OP DONDERDAG

13.30-16.00 uur SOOS voor 55+++ (o.a. gerealiseerd met steun 
van Welzijn Scheveningen) een zeer gezellige middag voor de iets 
oudere buurtbewoners met o.a. Klaverjassen, kleine gratis Bingo, 
Rummikub, Triominos…. met daarbij een klein hapje, iets lekkers, 
een sapje, samen met een praatje, een verhaaltje, of wat nieuws, 
maar ook soms een culinaire verrassing !  Het lidmaatschap van de 
SOOS bedraagt slechts € 5,00 per maand. 

Elke eerste donderdag van de maand van 12.00-13.30 uur een 
heerlijke buurt-lunch waarvoor wij onze leden een kleine bijdrage 
vragen van € 2,50. Wij hebben plaats voor maximaal 35 gezellige 
buurtbewoners. 
Bellen om lid te worden doet u op tel.nummer: 070-354 10 81.

19.00 …….. Vrij Bridgen – Bridgclub Alert. Kosten € 5,00 per avond 
incl. koffie, thee, een klein hapje en … materiaal ! 
Informatie verkrijgt u bij de Bridgewinkel, Gentsestraat 24, tel. 070-
351 50 84 of via de mail: alert.bridge@tiscali.nl

ACTIVITEITENKALENDER WIJKWINKEL 
GENTSESTRAAT 22A
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ACTIVITEITEN OP VRIJDAG

De taallessen weer begonnen !
09.00-10.00 uur Groepsles Spaans voor beginners
10.15-11.00 uur Groepsles Nederlands voor anderstaligen
11.00-12.00 uur Groepsles Engels
12.15-13.15 uur Groepsles Spaans voor meer gevorderden
De kosten voor 16 lessen bedragen  € 175,00 incl. koffie/thee, met 
iets lekkers. Informatie is te verkrijgen bij Conny Sluijs, Tel. 0618 77 
75 45 of via de mail taalbureaugibraltar@zonnet.nl
14.00-16.00 uur  Oefenbridge voor lichtgevorderden. Bij voorbeeld 
voor personen die liever niet tijdens de les willen oefenen, t.b.v. 
bridge-herintreders etc 
Kosten: € 4,00 pp. Incl. koffie/thee, iets lekkers etc….
Voorop staan: leren van elkaar, ontspannen sfeer en gezelligheid. 
Alle info via de wijkwinkel tel. 070-354 10 81.

Verder zijn er regelmatig vergaderingen van allerlei commissies, 
VVE’s en bv de Wereldwinkel. En regelmatig worden er rommel-
marktjes, kindercreadagen en andere zaken georganiseerd.
Ruim voor de feestdagen besteden we een aantal zaterdag-/c.q. 
woensdagmiddagen aan het maken van kerstkaarten en kerststuk-
jes.
Met de feestdagen zijn er speciale openingstijden.
Contact: wijkwinkel, Gentsestraat 22a
e-mail wijkwinkel: bns@online.nl
telefoon: 070-3541081
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W I J K A A N G E L E G E N H E D E N

Oud en Nieuw is een gezellig feest voor alle Hagenaars. De gemeente 
en politie doen er alles aan om de nacht goed en veilig te laten lopen. 
Ook ú kunt meehelpen aan een veilige jaarwisseling in uw buurt. 

Schone, veilige straat
In de aanloop naar de jaarwisseling is het belangrijk dat er geen 
rommel op straat ligt dat in brand gestoken kan worden. Gemeente, 
politie en corporaties doen dan ook hun best om brandbare spullen 
snel op te ruimen. Ook u kunt helpen de straten schoon te hou-
den. 
—  Zorg dat er geen extra rommel op straat ligt! Bied uw huisvuil 

aan in stevige zakken en alleen op de huisvuildag en haal con-
tainers zoveel mogelijk binnen. Tijdens de feestdagen wordt er 
géén huisvuil opgehaald. 

—  Zet grofvuil alleen op straat als u een afspraak heeft gemaakt via 
de Grofvuiltelefoon (070-3660808)

—  Ziet u voorafgaand aan de jaarwisseling troep op straat? Meld 
dit dan aan de gemeente op telefoonnummer 14070 (op 31 
december bereikbaar van 08.00 - 20.00)

—  Ziet u tijdens de jaarwisseling brandbaar materiaal op straat? Bel 
dan de politie op 0900-8844

Vervangende inzameldagen oud papier, restafval en 
gft-afval
Dit jaar valt zowel kerst als nieuwjaarsdag op doordeweekse dagen. 
Tijdens deze feestdagen wordt het oud papier, restafval en gft-afval 
op andere dagen opgehaald dan u gewend bent. Kijk op de website 
www.denhaag.nl/oudennieuw voor de afwijkende data.

Papier-, plastic- en textielcontainers tijdelijk afgesloten 
Om brand tijdens de jaarwisseling te voorkomen, worden een aantal 
papier-, textiel- en plasticcontainers tijdelijk afgesloten of wegge-
haald. Hierdoor kunt u rond de jaarwisseling geen gebruik maken 

van deze containers. Houdt u hier rekening mee. Breng uw papier, 
textiel of plastic eerder weg of bewaar het tijdelijk thuis.

Vuren op straat
Het is verboden om op straat vuur te maken, óók tijdens Oud en 
Nieuw. Hier wordt streng op toegezien. Op een aantal plekken in 
de stad organiseren bewoners vreugdevuren. Hierover zijn heldere 
afspraken gemaakt met gemeente, politie en brandweer. Houd de 
stadsdeelpagina’s op www.denhaag.nl in de gaten voor de locaties. 

Gratis parkeren 
Op 30 december vanaf 18.00 uur, 31 december en 1 januari 2013 
tot 24.00 uur kunt u uw auto overal in Den Haag gratis parkeren. 
Op deze data vinden er geen parkeercontroles plaats. Uw bezoek 
hoeft geen bezoekersvergunning te gebruiken. Van de ruim 1800 
parkeerautomaten in Den Haag worden er 900 afgeschermd. Dit 
om schade te voorkomen. Vanaf 2 januari vinden er weer parkeer-
controles plaats.

Uw auto veilig in de parkeergarage 
Wilt u uw auto tijdens de jaarwisseling op een veilige plek zetten? 
Parkeer uw auto dan tegen gereduceerd tarief in één van de par-
keergarages. Na het parkeren kunt u met het parkeerkaartje gratis 
met het openbaar vervoer naar uw bestemming. Kijk op de website 
www.denhaag.nl/oudennieuw voor de locaties.

Houdt u een oogje in het zeil? Ziet u iets verdachts of ziet u dat 
iemand brand sticht of iets vernielt? Meld dit dan bij de politie.

Welk nummer belt u wanneer?
—  Bij spoed: 112 > bijvoorbeeld als u getuige of slachtoffer bent 

GEMEENTEBERICHTEN
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BRIDGECLUB “BELGISCH PARK”
HEEFT RUIMTE VOOR NIEUWE 
LEDEN
 
Van thuisbridge naar clubbridge. Bridge-
club Belgisch Park is aangesloten bij de Ne-
derlandse Bridge Bond (NBB) waardoor we 
onder andere ook gebruik maken van het 
computerprogramma van de NBB. Uitsla-
gen hoeven niet met de hand worden be-
rekend. Daarnaast ontvangt u maandelijks 
het clubblad van de NBB.
We spelen in twee lijnen waarbij competi-
tie en gezelligheid hand in hand gaan.
Onze clubavond is op de donderdagavond 
van 19:30 tot ca. 22:30 uur.
We spelen in een mooie zaal in de Ichtuskerk, 
Duinkerksestraat 9-11 in Scheveningen.
Kom gerust een kijkje nemen of proefspe-
len.
Wij kunnen ook proberen een bridgepart-
ner voor u te vinden. 
Wel even van tevoren contact opnemen 
met onze secretaris Pauline,
via tel.: 070-3500394 of per e-mail 
secretaris@bc-bp.com.

NIEUWJAARSCONCERT
BADKAPELCONCERTEN

Zaterdag 5 januari 2013
van 16.00 – 17.00 uur
Nieuwe Badkapel te Scheveningen

Salonorkest Grandisono
mmv Bert Mooiman, piano

Programma klassieke meesterwerken en 
luchtige salonmuziek
Een concert voor het hele gezin
Gratis drankje na afloop

Kaartverkoop via info@gmail.com en aan 
de zaal v.a. 15.30 uur op 7 januari; € 15,- 
(jongeren tot 18 jaar gratis), studenten op 
vertoon van studentenkaart € 7,50
Adres: Nieuwe Parklaan 90

Meer informatie: 
www.badkapelconcerten.nl 

De opbrengst is voor de restauratie van de 
kerk

NIEUWJAARSCONCERT 
DEN HAAG’S BAROK ORKEST

Den Haag’s Barok Orkest, de internationale 
prijzen winnende New Dutch Academy 
(NDA) viert dit seizoen haar 10 jarig jubi-
leum. 

Onderdeel van het feestelijke seizoens pro-
gramma zijn twee intieme kamer muziek 
uitvoeringen in de historisch interessante 
omgeving van de onlangs gerestoreerde 
Raad van State. In dit paleis van Koning 
Willem II, kunt u genieten van de Zweedse 
diva Anna Jobrant die Bach’s Cantata Jau-
chzet Gott zal zingen in de Gothische Zaal 
op 19 januari. 

Nieuwjaarsconcert – Jauchzet
Gotische Zaal, Raad van State, ingang bij 
bordes Paleisstraat 1a
Zaterdag 19 januari 2013, 14:30
 
Kaarten: a/d zaal, voorverkoop via Kassa 
Theater Diligentia T 0900 – 4104104, 
€ 27,50 / € 22,50, 
Jongeren/Studenten €7,50
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van een misdaad of ongeluk
—  Heeft het geen haast: (0900) 88 44 > u hoort bijvoorbeeld dat 

er kerstbomen worden verzameld in een kelderbox
—  U wilt anoniem blijven: (0800) 70 00 (Meld Misdaad Anoniem) 

> omdat u bijvoorbeeld bang bent voor vervelende reacties
—  En u kunt natuurlijk ook altijd een politieagent op straat aanspre-

ken en een melding doen.

Help mee met Burgernet
Ook tijdens Oud en Nieuw kan de politie uw hulp goed gebruiken 
met Burgernet. Hoe? Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak, 
een vermist kind of brandstichting wordt een Burgernetactie op-
gezet. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de 
(mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit 
te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig.
Al ruim 18.000 Hagenaars doen mee! 
Meld u aan via www.burgernet.nl. 

Actie: Vuurwerk en kerstbomen opgeruimd? St(r)aat netjes! 
Doe mee en win!
Help mee om kerstbomen en vuurwerkresten op te ruimen en krijg 
een beloning! Wie een kerstboom of een zak met vuurwerkresten 
inlevert bij een van de inleverpunten in de stad, krijgt een kaartje 
met een unieke code. Met de gespaarde punten kun je leuke be-
loningen krijgen. Heb je een ‘gouden code’ gekregen? Dan heb je 

één van de hoofdprijzen gewonnen! De actie ‘Opgeruimd St(r)aat 
Netjes’ wordt dit jaar gehouden op 28 december 2012 én van 2 t/m 
5 januari 2013. Meer weten over ‘Opgeruimd St(r)aat Netjes’? Kijk 
op: www.crownies.nl voor alle info en inleverlocaties.

Vuurwerk
—  Vuurwerk (ver)kopen mag op: 28, 29 en 31 december. Op zon-

dag 30 december mag geen vuurwerk ge(ver)kocht worden.
—  Vuurwerk mag alleen verkocht worden aan personen van 16 

jaar of ouder.
—  Vuurwerk afsteken mag op 31 december vanaf 10 uur ’s och-

tends tot 2 uur ’s nachts.
—  Vuurwerk afsteken vóór oudejaarsdag is dus verboden!

Legaal vuurwerk
—  Koop vuurwerk alleen bij de gecontroleerde en goedgekeurde 

vuurwerkverkooppunten.
—  Bezit van illegaal vuurwerk is strafbaar.
Kijk voor meer informatie op www.halt.nl of www.brandweer.nl

Openingstijden gemeente rond de feestdagen
Rond de feestdagen heeft de gemeente Den Haag gewijzigde ope-
ningstijden. Kijk op www.denhaag.nl/oudennieuw voor de ope-
ningstijden per dienst.

vervolg GEMEENTEBERICHTEN
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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, Badhuisweg 74, 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 72-78, 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
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

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
Maandag   9.30 - 14.00 Expat Bridge
  14.00 - 16.00  klaverjasclub
Dinsdag   9.15 -  9.45 trombosedienst
  10.00 - 12.00 inloop koffie-ochtend
  13.30 - 14.30 franse conversatieles
  12.00 - 13.00 lunchconcert door Rene Rakier, 1e dinsdag  
   v.d. mnd. 
  12.00 - 14.00  1e dinsdag v.d. mnd. juridisch spreekuur 
  20.00 - 21.00  1e dinsdag v.d. mnd. pensioenadviseur
Woensdag 10.00 - 12.30 teken-/schilderles
  13.30 - 16.00  bridgeles voor gevorderden
  14.00 - 17.00 3e woensdag mnd. spreekuur familierecht 
elke woensdag op afspraak: ouderenadviiseur dhr. Steve Reid t.4162020
  19.00  BINGO, 2e en 4e woensdag van de maand
Donderdag 13.30 - 16.00 SOOS 55+
  19.30 Vrij bridgen
Vrijdagochtend taallessen Spaans beginners, Engels, Dutch 
   for foreigners en Spaans gevorderden
  14.00 - 16.00 oefenbridge licht gevorderden

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 Pjotr Vreeswijk
Verzorgingsgebied Harstenhoekkwartier / Belgisch Park / Duttendel
 Wijkagent Cees Varkevisser
Verzorgingsgebied Renbaankwartier / Westbroekpark / Wittebrug
 Wijkagent Peter van den Burg

Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel
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G A Z E T J E S

Naam geb.jaar telefoon
Anne Snoeij ’98 06-53 89 00 26 e.d.
Tom van Beek (06-41667301) '97 365 23 39 e.
Florence Bonten  ‘97 06 14 16 04 86 e.
Marijne Dikker (06-31695281) ’97 887 85 35 e. d. f. 
Tim Schepers  '97 06-19 44 45 30 e.
Jamie Breukel (06-21817602 '96 355 20 78 e. (d. f.)
Annelou Stevens ’96 06-39 19 35 05 e. d. f. gr.
Esmee de Vos ’96 354 05 21
Dita Adema ’95 06-36 30 26 85 e. fries
Flo Schepers  '95 06-20 28 06 36 e.
Estelle Strijers (06-15268926) '95 306 18 65 e.
Suzanne de Vries ’95 06-46 44 81 62 e. d. f.
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.
Zeeger Verschuren ‘93 350 91 94 e.
Eveline van Haaften '90 06-53 88 05 31 e.
Marieke Nieuwstraten  ‘90  351 47 72 e.
Batja Springer ‘90 358 65 58 
Mariana Fonseca Cardoso '87 306 18 44 e. sp. p.
Marileen Krom ‘86 06-45 94 20 69 e. d.
Shelly Linssen '83 351 45 05 e. f.
Paulien El Hajj ‘74 351 45 05 e. f. arab.

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

BABYBONDING: PRAKTIJK VOOR OUDERS MET BABY 
Coaching bij huilbaby’s en baby’s met krampjes, slaapproblemen baby 
en het  hechtingsproces. Cursussen (aanstaande) ouders: BabyBonding 
en Happiest Baby. Drs. Yolanda Wolda, Psycholoog NIP, babyconsu-
lente, www.babybonding.nl  070-3260268

CREA-WORLD Bent u op zoek naar een origineel cadeau? Kijkt u eens 
op mijn site voor de verschillende mogelijkheden (Verjaardags-, Ge-
boorte-, Huwelijksattenties). www.crea-world.nl 

MEUBELSTOFFEERDERIJ INTER-TEX voor al uw stoffeerwerk. Wij ko-
men vrijblijvend bij u langs met onze collectie meubelstoffen en leer. 
Halen en brengen binnen de regio is gratis. Amsterdamsestraat 59. 
Tel. 06-42 83 49 97

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

PEDICURE PRAKTIJK BELGISCH PARK, het adres voor professionele 
voetverzorging. Naast de reguliere pedicurebehandeling, diverse voet-
behandelingen mogelijk. Ook behandeling aan huis. Kijk voor meer in-
formatie op de site www.ppbp.nl of bel 06-41132155.

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, voor volwassenen en kinderen. Samen werken we 
aan een nieuwe leefstijl met een blijvend resultaat! Ga de uitdaging aan 
en bel Lilian van der Leeuw voor meer informatie, 06-46174681. www.
primagewicht.nl

SCOUTING ST. JORISGROEP 5, Brugsestraat 49 – Elke zaterdag voor 
jongens en meisjes van 4 tot 23 jaar. Kom ook eens kijken! 
Inlichtingen: secretariaat 06-1443 2754 (op zaterdag 070-355 63 24)
of kijk eens op www.sintjorisgroep5.nl

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.vakwerkvolgens-
bartjes.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!” 

 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.


