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REDACTIONEEL 

De vele uren die de redactieleden van de Scheveningen Bad Ga-
zet als vrijwilliger spenderen aan het schrijven van artikelen zijn 
in elk geval niet voor niets!
Tot die conclusie kwamen wij de afgelopen maanden. 
De Gazet wordt zelfs zo serieus genomen dat er behoefte bleek 
te zijn aan het verspreiden van een pamflet en het oprichten van 
een anticomité.

Nou, dat is natuurlijk het ultieme wat een redactie van een wijkblad kan bereiken! 
Nog even en er worden Kamervragen gesteld.

Afijn, we beginnen dit jaar met een Gazet waarin Duttendel/Wittenbrug de boven-
toon voert. Er is een enthousiaste input van Eeke Crabbendam, die inmiddels zelfs 
een eigen boekje heeft uitgebracht met haar verhalen. 

Afscheid nemen we van Elly van der Pol, die begin 2010 de redactie vanuit Dutten-
del/Wittebrug kwam versterken en die zich nu, drie jaar later, terugtrekt. Gelukkig 
is er animo voor haar opvolging. 
Wij houden u uiteraard op de hoogte.

En Hetty van der Broek, Penningmeester van de Bewonersvereniging Noordelijk 
Scheveningen, is nu vanuit het Bestuur ook aangetreden als redactielid.

Samen met Hetty zullen de andere leden van de redactie, Eeke Crabbendam, Dick 
Leijnse, Ineke Looijaard, ondergetekende en niet te vergeten de vormgever/bladma-
nager Robin Reule er ook in 2013 voor blijven zorgen dat de Gazet op uw deurmat 
valt, met of zonder anticomité.

Marit Berssenbrugge

GazetScheveningen-Bad

Voorpagina foto: Achterkant van Alkemadelaan 401-403 met perron en fietspad, de vroegere spoorlijn.

Zie het artikel ’Met het spoor naar het strand’, pagina 12



In 2008 was er veel commotie over de plan-
nen van de gemeente om de badplaats 
grondig te verbouwen. Destijds hebben 
verschillende groeperingen zich tegen deze 
plannen gekeerd of hadden daarover kri-
tische kanttekeningen. Ook de commissie 
Verkeer en Ruimtelijke Ordening (VRO) van 
de bewonersvereniging heeft hierin een rol 
gespeeld. Uiteindelijk werd het masterplan 
voor Scheveningen Bad door de gemeente-
raad vastgesteld. Kort daarop werd het effect 
van de financiële crisis voelbaar en hoorden 
we niet veel meer van al die plannen. Is alles 
weggestopt in de onderste bureaulade?

Het tegendeel is waar. De gemeenteraad 
heeft tijdens het hoogtepunt van de eer-
ste crisis weliswaar besloten geen actieve 
rol te spelen in het masterplan, maar heeft 
de verdere ontwikkelingen vervolgens aan 
de markt overgelaten. Zo langzamerhand 
komen er steeds meer particuliere plannen 
voor bouwwerken langs de kust maar heb-
ben ook gevolgen landinwaarts. In het kort 
liggen er de volgende plannen:

1. Hommersons heeft een plan om onder 
de noord Boulevard een parkeergarage te 
bouwen met een capaciteit van 600 auto’s. 
daar bovenop wil de initiatiefnemer nieuwe 
winkels en ander vertier bouwen die voor 
een deel het uitzicht van de oranjeflats op 
zee wegneemt.
2. De HTM heeft plannen om de remise 
aan de Harstenhoekweg te verplaatsen naar 
de tramkeerlus bij het Zwartepad.
3. Oscars, het strandpaviljoen naast het 
Carlton Beach hotel, is in vergevorderd sta-
dium met nieuwbouw plannen. Een nieuw 
paviljoen van twee verdiepingen met een 
ondergrondse parkeergarage.
4. Op de hoek van de Zwolsestraat en het 
Palaceplein loopt een bouwaanvraag voor 
een hotel in de leegstaande kantoorpanden.
5. Waar vroeger het welness centrum Vi-
talizee was heeft een initiatiefnemer nieuw-
bouwplannen. Bij gerucht zou het gaan om 
een vestiging van Legoland.
6. Naast de Pathe bioscoop, op de plek 
waar nu restaurant Canton zit, heeft een 
projectontwikkelaar grootscheepse plannen 
voor drie appartementsgebouwen.
7. Bij de gemeente is een initiatief binnen-
gekomen voor de bouw van een parkeerga-
rage onder de tramsporen bij het Circusthe-
ater.
8. Met het vertrek van de HTM uit de re-
mise aan de Harstenhoekweg is hier de weg 

vrij voor nieuwbouw van 200 appartemen-
ten, zoals besloten is in het masterplan.
9. De stichting Atlanticwal heeft plan-
nen in het bunkercomplex in de Nieuwe 
Scheveningse bosjes om er een museum te 
bouwen.
10. En niet te vergeten, we zitten ook nog 
met die complexe materie rond de Pier. 
Welke plannen hieraan ten grondslag liggen 
veranderen op het moment bijna dagelijks.

Maximale rol van de Gemeente
Dat zijn nogal wat initiatieven waar iedereen 
zijn eigen ideeën over mag hebben. Maar 
elk initiatief brengt natuurlijk wel verkeers-
stromen op gang. De gemeente dient hierin 
coördinerend op te treden, tenminste dat 
zou je verwachten. Maar het tegendeel is 
waar. Onze gemeenteraad heeft in haar 
wijsheid besloten die rol van de gemeente 
tot een minimum te beperken. Ze geeft aan 
dat alle initiatiefnemers zelf de communica-
tie met de bewoners op gang moet brengen. 
Een onhandig plan want wat weet de ene 
initiatiefnemer nou af van de plannen van 
de andere ontwikkelaar. Op verkeersgebied 
is dat natuurlijk desastreus. Want we weten 
allemaal hoe het verkeer op warme dagen of 
bij evenementen kan aanzwellen. We ken-
nen de problemen in de Zwolsestraat, op de 
Gevers Deynootweg en op alle toevoerwe-
gen van Scheveningen Bad. Veiligheid is dan 
soms niet meer gegarandeerd.
De commissie VRO is zich hiervan terdege 
bewust en informeert de initiatiefnemers 
over plannen bij de ‘buren’; Eigenlijk een rol 
die niet bij een bewonersvereniging hoort te 
liggen. 

In de afgelopen jaren heeft de commissie 
VRO veel ervaring opgedaan op het ge-
bied van verkeersstromen; We hebben re-
gelmatig over onze grenzen gekeken en in 
een badplaats zoals de onze kan op elk mo-
ment op elke willekeurige plek iets gebeuren 
waardoor het verkeer een andere richting op 
moet. Naast een betere coördinatie van ver-
keersstromen bij nieuwe bouwwerken is een 
flexibel verkeerssysteem noodzakelijk. 
De komende jaren zal de commissie VRO 
het druk krijgen met het kritisch beoordelen 
en begeleiden van al die plannen.

Steven Witkam, lid van de commissie Verkeer en 
Ruimtelijke ordening van de Bewonersvereni-

gingen Noordelijk Scheveningen en Duttendel & 
Wittebrug. commissie.verkeer@online.nl

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

ENGLISH-SPEAKING EXPATS 
AND RESIDENTS OF NORTH 
SCHEVENINGEN

Welcome to the Wijkwinkel!

The Wijkwinkel is the North Scheveningen 
Neighborhood Community Centre, 
located at Gentsestraat 22a, 2587 HT, 
Scheveningen, next to the bridge store 
Alert, and diagonally across from Albert 
Heijn.

We are here to offer a gathering place for 
neighborhood residents and to serve the 
desired activities and expressed interests 
of our community. In 2013, we would like 
to expand at the Wijkwinkel to include 
more English-language activities, such as 
our popular Expat Monday Bridge and the 
language classes (Dutch, Spanish, Hun-
garian and English) offered on-site by the 
Taalbureau Gibraltar. This Spring, the Wijk 
is hoping to obtain a garden plot from the 
Gemeente where residents may sign up to 
take part in growing their own vegetables 
and flowers. We have two large meeting 
rooms suitable for all kinds of activities, 
and a fully-stocked kitchenette for serving 
light snacks as well as coffee, tea and soft 
drinks. The Wijkwinkel is also available 
for rent by the hour or day for family ga-
therings, private meetings, card or game 
clubs, etc. And we have a schedule of re-
gular activities throughout the week which 
are open to all local residents.
We invite you to stop by the Wijkwinkel 
during office hours (Mon, Tues, Thurs & Fr 
10-1 pm) and check us out, meet whoever’s 
around, and imagine how the Wijkwinkel 
might provide a meeting place or activity 
center for you right here in your neighbor-
hood.

Contact info: Tel. 354 10 81
Email: bns@online.nl

Website: http://www.bns.myweb.nl

RECTIFICATIE 

In het stukje Boulevard (Gazet 217, pag 5) 
van Anton de Vries staat dat lidmaatschap 
een tientje per maand is, dit moet een tien-
tje per jaar zijn.
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Wij leven in een bezeten wereld. En wij 
weten het. Met deze regels begint Johan 
Huizinga zijn In de schaduwen van mor-
gen. Een diagnose van het geestelijk lijden 
van onze tijd. In dit werk schetst Huizinga 
dat de emancipatie van de massa heeft ge-
leid tot vulgarisering van de samenleving 
waardoor de domheid in toenemende mate 
regeert. Ik schreef hier in 2009 al iets in-
stemmends over met als voorbeelden het 
streven van onze gekozen bestuurders om 
van Den Haag een Wereldstad aan Zee te 
maken, het bestaan van de Partij van de 
Dieren en de oorlog tegen CO2. 
We zijn nu ruim drie jaar verder en ik heb 
in de tussentijd het een en ander bijge-
leerd op cursussen en lezingen. Tijd dus 
voor een kleine update, waarbij ik me 
deze keer hoofdzakelijk zal beperken tot 
de oorlog tegen de CO2.

Sinds de val van de Muur in 1989 heet onze 
vijand niet langer Sovjet Unie maar CO2. 
Dit gas wordt verantwoordelijk gehouden 
voor de opwarming van de aarde. Helaas 
is het een natuurproduct dat door mens 
en dier wordt uitgeademd en door bomen 
wordt opgenomen om te groeien. Voor-
spellen van het klimaat is ingewikkeld en 

er zijn veel aspecten die nog nader moeten 
worden onderzocht. Is CO2 boosdoener of 
slachtoffer? Wij houden de adem in bij de 
beantwoording van deze vraag. 
Sinds enige tijd wordt het door mense-
lijke activiteiten uitgestoten CO2 uit alle 
macht in de hele wereld bestreden. Zo is 
er binnen de Europese Unie een Emission 
Trading System ontwikkeld dat aan lan-
den en bedrijven emissierechten toekent 
die onderling verhandelbaar zijn. Als de 
uitstoot meer is dan toegestaan volgt een 
boete. Op de ETS-website is te vinden dat 
er in 2011 $147, 9 miljard om ging in deze 
snel groeiende Europese markt. Dom?
Verder bestaan er plannen om op de 
Maasvlakte CO2 te verzamelen en voor de 
eeuwigheid op te slaan in een aantal lege 
gasvelden in de Noordzee. Dom? 
Het is zeker dat de fixatie op CO2 een goed 
belegde boterham verschaft aan vele amb-
tenaren, functionarissen en onderzoekers, 
maar weinig bijdraagt aan onze welvaart. 
CO2 handel is windhandel. 

Nog een voorbeeld. Een Groen Linkse 
collega van wethouder Hekking heeft on-
langs, in het kader van zijn lokale duur-

zaamheidsprojecten, opgeroepen om te 
plassen tijdens het douchen om schoon 
water te besparen. Ik noem dit dom want 
nog veel duurzamer zou het zijn als hij ie-
dereen op had geroepen tegen de dichtst-
bijzijnde boom te plassen of, voor dames: 
achter de dichtstbijzijnde struik.

Zeker dom, want in strijd met verkeers-
regels, is het feit dat de meeste fietsers 
in onze wijk nog steeds linksom over het 
Belgischeplein rijden. Ondanks mijn op-
roep in Gazet-211 hiermee onmiddellijk 
te stoppen. Het gevaar dreigt dat zij bin-
nenkort geschept gaan worden door een 
antieke bolide met een wijkgenoot achter 
het stuur die in zijn vrije tijd voor eigen 
plezier rechtsom rondjes rijdt over ons 
fraaie plein. Hij moet zich haasten want 
alleen tot eind 2013 kan hij nog profite-
ren van de belastingvrijstelling voor old-
timers. Een frontale botsing ligt derhalve 
op de loer.

Er valt dus geen andere conclusie te trek-
ken dan dat het geestelijk lijden, reeds in 
1935 gesignaleerd door Huizinga, in onze 
tijd gewoon doorgaat. 

C O L U M N

DE DOMHEID REGEERT NOG STEEDS
Dick Leijnse

Aan de organisatiecommissie zal het 
niet liggen ! Wat een bevlogenheid en 
enthousiasme, ook dit keer weer! Op 
14 december j.l. werd een benefietcon-
cert gegeven ten huize van de voorzit-
ter van het wijkbestuur Duttendel & 
Wittebrug, Tom Ensink. Met groot suc-
ces. Opbrengst ruim € 1000,-, aantal 
aanwezigen ruim 35. 

Het was een uiterst geanimeerde 
avond met veel betrokken buurtbewo-
ners, maar vooral ook met een prachtig 
piano-recital van Nico de Rooij, geïn-
spireerd op het thema van de actie: ’Verzet, 
gedenken, vrijheid en vieren’. Nico had ge-
kozen voor een zeer gevarieerd repertoire 
met componisten als Schumann, Chopin 
en Rachmaninov tot Piazolla en George 
Gershwin. Een indrukwekkend hoogtepunt 
vormde het adagio uit een pianosonate van 
de Tjechische componist Gideon Klein. Klein 
componeerde deze in 1943 op 24-jarige 

leeftijd in Theresienstadt op een oude ta-
felpiano. Veel werken bestaan van de hand 
van deze componist, hoewel hij al op 26-ja-
rige leeftijd omkwam in Fürstengrube. 

De avond straalde niet alleen een sfeer van 
betrokkenheid bij de actie uit maar ook een 
gevoel van saamhorigheid van wijkbewo-
ners, een goede zaak!

Volgens Marjon Margés, voorzitter 
van de organisatiecomissie, is er op 
dit moment sprake van een totale op-
brengst van donaties en toezeggingen 
van ruim Eur 37.000. Het wachten is 
nog op de reactie van een aantal cha-
ritatieve fondsen, particuliere giften en 
een gesprek met de gemeente, dat in 
februari a.s. zal plaats vinden. De ge-
meente heeft beloofd het opgehaalde 
bedrag te verdubbelen. 

Een vervolg op het benefietconcert lijkt 
zeker voor herhaling vatbaar gezien 

het animo en de positieve, bereikte resulta-
ten van uiteenlopende aard! Lees meer op 
de website www.handenineen.nl of op de 
site van de wijkvereniging www.duttendel-
wittebrug.nl. 

Eeke Crabbendam

BENEFIETCONCERT VOOR ACTIE ’HANDEN INEEN VOOR HET HAN STIJKELPLEIN’



Vroeger waren er twee villa’s met de naam 
‘Helena’ aan de Nieuwe Parklaan te vinden. 
Beide waren zij toevallig ook rond 1915 
tijdens de bouwcrisis in de Eerste Wereldoor-
log gebouwd.

De ene, op nummer 97 op de hoek Nieuwe 
Duinweg, was door de Rotterdamse archi-
tect R.J. Hoogeveen gebouwd voor haven-
magnaat Frans Swarttouw-sr. en droeg de 
naam van diens (tweede) echtgenote. Op 
deze plek staat nu een wit kantoorgebouw 
dat enige jaren geleden in een appartemen-
tencomplex is verbouwd.
De andere Villa Helena staat er nog steeds, 
op nummer 169, ondanks een zeer intensief 
gebruik waar dit huis helemaal niet voor ge-
bouwd was. 

De villa werd aanbesteed voor ondernemer 
in ruste Johan van ’t Hoff, die er op 63-jarige 
leeftijd kwam wonen. Nadat hij in 1933 was 
overleden kwam het huis uiteindelijk rond 
1938 in handen van mevrouw C. Jansen 
Ruyter wiens voorouders zich – aldus een 
artikel getiteld ‘de 5e Avenue New York of 
het mecca der miljonairs’ in het Samarangs 
Handels- en Nieuwsblad in 1894 - als ko-
lonisten op Manhattan hadden gevestigd 
en wier nakomelingen multimiljonairs wa-
ren geworden. Kennelijk had de crisis het 
kapitaal doen slinken, want de nieuwe ei-
genaresse van Villa Helena adverteerde in 
‘het Vaderland’ zoals veel eigenaren van (te) 
grote huizen in die tijd: 
‘Aangeboden chique gemeubileerd appar-
tement, parterre, met pension, alle comfort, 
bijzonder geschikt voor bejaard persoon, 
mooi uitzicht’. Zelfs in 1940 adverteerde zij 
nog, maar het huis kreeg al spoedig andere 
kamerbewoners want het werd in 1941 
door de bezetter gevorderd voor inkwartie-
ring van Duitse militairen.

Na de bezetting heeft de kamerverhuur een 
opmerkelijke wending ondergaan, want de 
villa werd van lieverlee een particulier ver-
pleeghuis voor bedlegerige bejaarde dames. 
Kennelijk had mevrouw Jansen de nodige 
verpleegkundige ervaring, maar zij zal toch 
ook wel verpleeghulpen hebben gehad. Het 
Belgisch Park was al vanaf het begin een ge-
wilde omgeving voor het vestigen van (par-
ticuliere) verpleeginrichtingen geweest met 
als eerste in 1885 Regina Maris aan het Bel-
gische Plein. Maar gezien de gevraagde prijs 
van enkele guldens per dag voor pension 
en verpleging was Huize Helena beslist een 

‘sociale inrichting’ en er moest geregeld geld 
bij afkomstig van donaties. Er konden maxi-
maal 47 dames op indicatie van de gemeen-
telijke geneeskundige dienst en veelal voor 
rekening van de sociale dienst opgenomen 
worden, maar gemiddeld waren het er 36, 
met welk aantal het destijds wel een van de 
grootste particuliere inrichtingen was. ‘Het 
heeft ruime, lichte, veelal riante vertrekken’ 
zoals een rapport van de Gemeentelijke 
Dienst voor Sociale Belangen in 1955 ver-
meldde. Het tehuis zou in dat jaar door deze 
dienst worden overgenomen nu mevrouw 
Jansen Ruyter het na jaren onbaatzuchtig 
maatschappelijk hulpbetoon niet meer kon 
bolwerken. Zij moest nu zelf verzorgd wor-
den en zou naar haar familie in Californië 
emigreren. 

Bouw en verbouw
Er was destijds in Den Haag een groot tekort 
aan sociaal gerichte rust- en verpleeg- ge-
legenheid, zodat opheffing tot een ernstig 
tekort zou kunnen leiden; nieuwe bejaar-
dentehuizen moesten immers nog gebouwd 
worden. De Dienst voor Sociale Belangen, 
de voorloper van de Sociale Dienst, zou de 
exploitatie dus in eigen beheer voortzetten. 
Deze dienst had op meerdere locaties in den 
Haag soortgelijke tehuizen, maar dit huis 
zou toch wel het mooiste blijven.
Het pand met inventaris werd in 1956 door 
de gemeente voor 160.000 gulden aange-
kocht hetgeen, zo werd de gemeenteraad 

voorgehouden, ‘een alleszins aanvaardbaar 
bedrag is voor dit goed geoutilleerde en 
gunstig gelegen verpleeghuis’. Wanneer 
mevrouw Jansen er niet meer woonde, kon 
de capaciteit door verbouwing op 49 tot 60 
plaatsen worden gebracht.
Toch moest er al een jaar later voor ruim 
17.000 gulden vertimmerd worden om 
ontbrekende voorzieningen te realiseren. 
Zo werd de garage tot zusterkamer omge-
bouwd, kwam er een isoleerkamer ‘voor 
ernstige patiënten’, spoelbakken, een warm 
waterinstallatie, een goederenlift en brand-
trappen. Zo konden voortaan 52 demente 
bejaarden worden verpleegd. 

Strangeduin
Intussen had de gemeente op Gevers Deij-
nootweg nummer 59 een nieuwe lokatie 
‘Strangeduin’ in gebruik genomen, waar 

HUIZE HELENA, VOORBEELDIGE SOCIALE ZORG AAN DE NIEUWE PARKLAAN
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Villa Helena aan de Nieuwe Parklaan 169

vervolg op pagina 9

‘Strangeduin’, Gevers Deijnootweg 59



ook voormalige bewoners van Villa Helena 
naar werden overgeplaatst. Dit flatgebouw, 
dat in 1939 als kantoor voor de Bataafsche 
Import Maatschappij op de plaats van het 
voormalige Pension De Greef was gebouwd, 
werd - als ware het een dépendance – door 
Scheveningers óók met ‘Huize Helena’ aan-
geduid. Laten we dat maar beschouwen als 

De stichting Deo Gratias ziet in 2013 Abra-
ham, maar van een midlife-crisis is geen 
sprake. Integendeel eigenlijk. De gemeente 
Den Haag heeft eind vorig jaar groen licht 
gegeven voor de verdere uitwerking van de 
nieuwbouw-plannen voor het woonzorgcen-
trum. 

En die zijn nodig ook. Niet alleen omdat het 
huidige gebouw aan de Badhuisweg al weer 
25 jaar staat en ondertussen verouderd is, 
maar vooral ook omdat de overheid ernaar 
streeft ouderen zo lang mogelijk ‘thuis’ te 
laten wonen en de noodzakelijke zorg meer 
aan huis te organiseren. De functie van 
woonzorgcentra verandert daardoor dras-
tisch. 

Respect Zorggroep Scheveningen, waartoe 
Deo Gratias inmiddels behoort, is met het 
oog op die toekomst druk bezig haar ge-
bouwen aan te passen. Bestuurder Frank 
Lentz: “Wij proberen de zorg binnen en 
buiten onze huizen adequaat op elkaar af te 
stemmen en die meer in elkaar laten over-
lopen. Dat vraagt om een modernisering 
van onze gebouwen. We hebben pas een 
nieuwe locatie geopend, waar nu eerst cli-

enten van Bosch & Duin wonen. Als we Deo 
Gratias gaan nieuw bouwen, krijgen de hui-
dige cliënten tijdelijk onderdak in die nieuwe 
locatie.”
 
Die locatie Quintus (Respects vijfde locatie 
aan de Nectarinestraat in Den Haag) is trou-
wens het neusje van de zalm is als we het 
hebben over de nieuwste concepten voor 
ouderenzorg in Nederland. “Denk aan een 
omgeving die bijdraagt aan het welzijn van 
cliënten, het gebruik van moderne com-
municatie-middelen en kleinschalige huis-
kamers waar cliënten, als ze dat willen, met 
geavanceerde kookapparatuur zelf maaltij-
den kunnen bereiden”, geeft Lentz als voor-
beelden.

Elementen die ook in het nieuwe Deo Gra-
tias terug zullen komen. Het nieuwe pand 
bestaat uit twee afzonderlijke gebouwen, 
één voor het zorgcomplex en één bestemd 
voor vrije sector woningen. Het totale 
bouwwerk bestaat uit 70 zorgappartemen-
ten, 36 huurwoningen in de vrije sector en 
40 groepswoningen. Ook is er een zorghotel 
met 9 kamers en komt er ruimte voor een 
fysiotherapeut en huisarts. Verder komt er 

een parkeerkelder en een restaurant. Deze 
laatste is ook voor buurtbewoners toegan-
kelijk. 

Het ontwerp wordt in 2013 verder uitge-
werkt. Vanzelfsprekend worden omwo-
nenden en de bewonersverenigingen bij 
een aantal tussenstappen opnieuw geïnfor-
meerd. Wet-houder Marjolein de Jong (Cul-
tuur, Binnenstad en Internationaal) prees on-
langs de samenwerking tussen de betrokken 
partijen: ”Ik heb veel waardering voor de 
buitengewoon constructieve wijze waarop 
de bewoners en de initiatiefnemers van de 
nieuwbouwplannen het gesprek met elkaar 
zijn aangegaan. Het plan dat nu voorligt, is 
een prachtig resultaat van de goede samen-
werking tussen alle betrokken partijen”.

De verwachting is dat in 2014 met de sloop 
kan worden begonnen, waarna het nieuwe 
Deo Gratias kan verrijzen. En de wijk nog 
beter toegerust is voor de ouderenzorg van 
de toekomst. 

Jan Willem Bloemen
Respect Zorggroep Scheveningen

50-JARIGE BOUWT AAN TOEKOMST
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een soort hommage aan wat aan de Nieuwe 
Parklaan tot stand was gebracht. 

Intussen heeft ‘Strangeduin’ alweer plaats-
gemaakt voor een nieuw appartementen-
complex ‘Helena aan Zee’, terwijl in Huize 
Helena aan de Nieuwe Parklaan nog tot 
2009 bejaarden zijn verpleegd. U zou er nu 

vervolg van pagina 8: HUIZE HELENA

zelf onder plezieriger omstandigheden kun-
nen gaan wonen zonder medisch-sociale 
indicatie, want het pand wordt verbouwd 
tot (particuliere) woonappartementen. De 
zwaar uitgewoonde villa wordt ook uitwen-
dig weer in volle glorie hersteld, en niemand 
kan later nog zien dat dit lange tijd een ver-
pleeghuis is geweest.

Paul Crefcoeur

Artist Impression van de nieuwbouw: Links het gezicht vanaf de Nieuwe Parklaan. Rechts vanaf de Badhuisweg



Eeke Crabbendam, u weet wel, die zulke 
leuke artikeltjes schrijft voor uw Gazet, is op 
het lumineuze idee gekomen om al die stuk-
jes in een boekje samen te bundelen, Wit-
tebrug, buurtschap in Den Haag, en nabije 
omgeving. Impressies. Dat lijkt eenvoudig, 
als je aanneemt dat zij hiervoor een uitgever 
in de arm heeft genomen. Maar dat is niet 
het geval. Hoewel het bedoeld was als een 
cadeautje aan zich zelf, heeft zij het boekje 
zelf uitgegeven. En ik verzeker u, daar komt 
wel het één en ander bij kijken.

Het begint al bij de vorm: groot, of klein en 
handzaam? Waar kies je voor? Natuurlijk 
voor het laatste. Maar dan stuit je op het 
volgende probleem: is ‘klein’ te combineren 
met de vele historische foto’s die de tekst 
juist zo mooi illustreren? ’Het is een heel 
gepuzzel’ aldus Eeke. ’Als je dit karwei ten-
slotte geklaard hebt, ben je er nog niet, want 
een echt boekje vraagt niet alleen om een 
inhoud, maar ook om een voorwoord, een 
inleiding, een verantwoording, een dank-
woord aan degenen, die de onontbeerlijke 
hulp geboden hebben’. 

Maar het belangrijkste is toch de voorkaft, 
immers de streling voor het oog. Voor schrijf-
ster was daar geen twijfel over mogelijk, dat 
moest het sfeervolle schilderij worden van 
de Witte Brug d.d. 1867 van de hand van 
de Belgische kunstschilder J.J. Destrée. ’Om 
in die foto op de voorkaft uiteindelijk de titel 
en je naam als auteur te schrijven is een bij-
zondere ervaring!’

’Als laatste ga je op zoek naar een drukker, 
die de juiste prijs/kwaliteitverhouding kan 

garanderen’. Want kwaliteit moest het wel 
hebben, dit eerste boekje, daar is de schrijf-
ster stellig in. En… dat is haar gelukt! Ik denk 
dat zij zeer tevreden kan zijn. Want ik vind 

het een juweeltje geworden, dat een plaats 
verdient in iedere boekenkast van het buurt-
schap Wittebrug en omwonenden. 

Misschien komt hierna deel II, want Eeke is 
vast van plan verder te gaan met haar arti-
kelen, met als doel belangstelling voor eigen 
omgeving op te wekken bij buurtbewoners 
en andere geïnteresseerden. ’We hebben 
het tegenwoordig gewoon te druk om goed 
om ons heen te kijken’, aldus Eeke.
Als u haar in de wijk tegenkomt met haar 
onafscheidelijke vriend, de viervoeter Teun, 
dan is ze weer aan het broeden! 

(Wilt u Wittebrug, buurtschap in Den Haag, 
en nabije omgeving bestellen ad € 13.50, 
mail dan naar crab@telfort.nl 
of bel 064 54 72 696. Dan heeft u het boekje 
spoedig in huis.)

Elly van der Pol

Foto: Voorkaft Wittebrug, buurtschap in Den Haag, 

en nabije omgeving

EEKE CRABBENDAM ALS UITGEVER
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U kunt zich wellicht nog wel herinneren hoe 
ik lang geleden schreef over een fantastisch 
optreden van een jeugdige popgroep ‘The 
March of the Elephants’ tijdens Koninginne-
dag in het Belgisch Park.
Met plezier breng ik de gitarist van die 
groep, Thom Trentelman, nu opnieuw in het 
Gazetnieuws. Thom heeft, naast zijn studie, 
een bedrijfje opgestart: 
www.broodvoorontbijt.nl

Thom: ‘het idee is ontstaan op een regen-
achtige zondagmorgen aan het ontbijt. De 
afbakbroodjes hadden net iets te lang in 
de oven gelegen en ik vroeg me af hoe fijn 
het zou zijn als er op zondagmorgen verse 
broodjes gebracht konden worden. Een 
dergelijke bezorgdienst bestond nog niet en 
daarom besloot ik dit zelf maar op te zet-
ten’. De Kamer van Koophandel reageerde 
enthousiast, maar omdat Thom toen nog 
geen 18 jaar was moest de inschrijving op 
zijn vaders naam staan. 
Zodra Thom 18 werd, is daar verandering 
in gekomen en recentelijk is hij dus eigenaar 
van ‘Brood voor Ontbijt’.

Bakkerij van Kempen
Omdat Thom zeker wilde zijn van kwaliteit 
ging hij op zoek naar een bakkerij die op zon-

dag open is en waar de broodjes vers gebak-
ken worden. Bij bakkerij ‘C.J. van Kempen & 
Zn’ was dat het geval. Deze werkte graag 
mee. Het assortiment bestaat uit kleinbrood, 
croissants en zoete lekkernijen zoals donuts 
en brioches.
De producten zijn wekelijks tot circa 19.00 
zaterdagavond te bestellen op de website 
www.broodvoorontbijt.nl en de prijzen zijn 
gelijk aan die van de winkel. Thom rekent 
wel € 1,99 bezorgkosten maar dat kan de 
pret niet drukken.

Een en ander is zeker een bezoek aan de 
website waard. Succes Thom!

Marit Berssenbrugge

BEZORGDIENST VERSE BROODJES OP ZONDAG



Opening Hofpleinlijn
Al in het midden van de 19e eeuw beston-
den er plannen voor een spoorlijn tussen 
Den Haag en Scheveningen, dat zich toen 
als mondaine badplaats begon te ontwik-

kelen. Een stoomtram kwam er wel rond 
1879, de spoorlijn werd echter pas in 1907 
geopend door de ZHESM (Zuid-Holland-
sche Electrische Spoorweg-Maatschappij). 
’De triomfantelijke opening geeft de groo-
ten der aarde een directe verbinding met de 
deftige badplaats’, aldus de pers van toen. 
Aanvankelijk was er nog sprake van een 
stoomtrein, maar op 1 mei 1909 kwam de 
elektrische trein in gebruik op de eerste elek-
trische spoorlijn van Nederland! Het werd de 

beroemde Hofpleinlijn van Rotterdam naar 
Scheveningen. Vanaf dat moment adver-
teerde men met de duur van de reis Hof-
plein-Kurhaus: ’slechts 30 minuten!’. Het 
traject liep via de haltes ’Wassenaar’, ’Ren-
baan-Achterweg’ (bij de Buurtweg), ’Waals-

dorpscheweg’ (Oude Waalsdorperweg), 
’Wittebrug/Pompstation’, naar het Kurhaus, 
een zijtak ging naar Den Haag HS. 

Welgestelde Rotterdammers kwamen graag 
naar zee voor de frisse lucht. De lijn was dan 

ook met name op zonnige zonda-
gen en in de zomer een topper, 
ook voor buitenlandse badgasten 
die afkwamen op het Kurhaus 
en het vertier in Scheveningen. 
Maar, voor een dagelijkse exploi-
tatie mikte de ZHESM op woon-
werkverkeer tussen Rotterdam 
en Wassenaar, waar veel haven-
baronnen en andere rijken uit de 
Maasstad waren neergestreken 
om belastingtechnische redenen. 

Pers
De pers prees unaniem de elek-
trische trein met zijn luxe inrich-
ting: ’…..zacht loopende wagens 
vertrekken van het perron zonder 
onaangenaam stooten, alleen aan 
het snelle voorbij draaien van het 
landschap bespeuren wij dat men 
met zeer groote vaart verplaatst 
wordt’. ’In de tweede klas rijtui-
gen wordt de reiziger zelfs met 
een sierlijk leeslampje verwend’. 
De lijn werd in de volksmond het 
’Hofpleintreintje’ genoemd. Dit 

MET HET SPOOR NAAR HET STRAND!
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Heeft u zich ook zo vaak afgevraagd wat dat 
toch voor huisjes zijn op de van Alkema-
delaan? Die twee met houten topgevel, die 
elkaars spiegelbeeld vormen, naast het stop-
licht bij de Pompstationsweg? Als je stopt 
met auto of fiets, kijk je even naar rechts ( of 
links) en denk je: wie zouden daar wonen? 
Wat zouden dat voor gebouwtjes zijn ge-
weest? Misschien een stationnetje vroeger? 
En ja, het is waar! Voor wie het nog niet 
wist. Er liep een spoorlijn naar Scheveningen, 
van Alkemadelaan 401-403 was één van de 
haltes, eerst Pompstation geheten, vanaf 
1909 Wittebrug/Pompstation. Vroeger kon 
je met de trein naar het strand! Eindstation 
Scheveningen-Kurhaus. 

Reclame affiche voor de ’30 minuten’ reis

Van Alkemadelaan 401-403

Reclame affiche Hofpleinlijn



drukte de kennelijke sfeer en gemoedelijk-
heid uit van het traject. ’Je was één grote 
familie. Je wist welke conducteur wél het 
abonnement wilde zien en welke alleen 
maar de hand zou opsteken ter begroeting’. 
’Iedereen kende iedereen en men had ook 
zijn vaste plaats’. 

Oorlog
Tijdens de oorlog wordt een groot deel van 
de spoorlijn tussen Scheveningen en Was-
senaar door de bezetter ontmanteld, het 
materieel naar Duitsland afgevoerd. Na de 
oorlog heeft het Scheveningen-deel van de 
beroemde lijn zijn oude glorie niet meer kun-
nen oppakken, de auto was inmiddels een te 
belangrijk alternatief geworden. De laatste 
trein reed op 3 oktober 1953. Drie stukken, 
tot kunstwerk verheven, rails op het fietspad 
achter de inmiddels gesloopte Alexanderka-
zerne herinneren aan de vroegere spoorlijn. 
Scheveningen wordt dan, volgens de bron-
nen, de enige badplaats in Europa zonder 
spoorwegverbinding met het achterland. 
Het verhaal gaat overigens dat Koningin 
Wilhelmina op 4 september 1948 bij station 
Wittebrug/Pompstation in de koninklijke 
trein naar Amsterdam stapte op weg naar 
haar troonsafstand. Niet zo vreemd, haar 
duinvilla ’Ruygenhoek’, in 1983 afgebrand 
en gesloopt, lag niet ver van de halte, links 
van het Pompstation of te wel de Waterto-
ren. 

Restauratie
Terug naar de twee gebouwtjes. Wie heeft 
niet gezien dat zij vorig jaar zijn gerestau-
reerd en in originele staat teruggebracht. 
Verhuurder Vestia heeft, na zorgvuldig on-
derzoek, zoveel mogelijk de oorspronkelijke 
verfkleuren toegepast. Op 18 oktober 2012 
zijn de huizen feestelijk heropend. 

Alle reden om de bewoners te ontmoe-
ten, want je zal maar op dat plekje wonen! 

George Teunis en Wim de Water 
zijn sinds 2005 de bewoners van 
het linker huis. Rechts woont, al 
meer dan zestig jaar, mevrouw de 
Jong, dochter van een spoorweg-
beambte. De twee huizen zijn in 
1907 door architect J.J.L. Bourdrez 
ontworpen als dienstwoningen, 
met daartussen het stationsge-
deelte: wachtlokaal- nu keuken- 
met toiletten en loketten voor de 
kaartverkoop. 
De ter plekke wonende beambten 
deden zelf de administratie van de 
verkoop om het overnemen van 
de kas te voorkomen. Het originele 
opslaghok voor de wissels bestaat 
nog steeds. 

En dan het terras van George en 
Wim, dat is het oorspronkelijke 
verhoogde perron, met schitte-
rend uitzicht over de duinen, ’de 
grootste tuin van Nederland, en 
we hoeven hem niet eens te on-
derhouden’! Waar de spoorlijn 
liep, loopt nu het fietspad naar 

Scheveningen, dus gezwaai van fietsers 
alom.

Op de dag van de opening hebben de bewo-
ners aan de achterkant van hun huis reclame 
affiches onthuld die er vroeger ook hingen. 
Ook de naam van het station, Wittebrug-
Pompstation, staat er weer. Alleen het ge-
tal 13, nummer van het vroegere station, is 
achterwege gelaten, mevrouw de Jong vond 
dat geen prettig getal. De twee huizen zijn 
inmiddels een gemeentelijk monument. 

De mannen zijn niet van plan hun huurhuis 
ooit nog te verlaten. Wat wil je met zo’n per-
ron achter je huis! Dan rest toch alleen nog 
de droom om stationschef te zijn en, met 
zo’n groot spiegelei in je hand, een trein te 
laten stoppen in je eigen achtertuin! 

Eeke Crabbendam
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Achterkant van Alkemadelaan 401-403 met perron en fietspad, de vroegere spoorlijn



Yon, onze welbekende lunchroom op de 
Badhuisweg, is op 11 januari j.l. feestelijk 
heropend met een open huis na een grote 
verbouwing. ’Dat doe je maar één keer in je 
leven’, aldus eigenaar Jurriën Yon Kempe-
naar. 

Hoe toevallig is het om dan onverwacht op 
een artikel te stuiten in de Parkgazet d.d. 
juni 1981 met een foto uit 1917 van het 
zelfde pand, Badhuisweg 191! Het artikel 
is geschreven naar aanleiding van een open 
huis ter gelegenheid van modernisering van 
het pand, 32 jaar geleden! De tekst luidt als 
volgt:

De Winkel van Ploeger
”De Wittebrug is een in vele opzichten be-
voorrechte wijk, maar zij telt slechts enkele 
winkels. Die moeten dan ook in ere worden 
gehouden. Eén daarvan is de bekende zaak 
van Ploeger aan de Badhuisweg no. 191. De 
vader van de heer (C.) Ploeger begon hier 
in 1909 een zaak in ”koloniale waren en 
comestibles”. Na diens overlijden, in 1937, 
nam de heer Ploeger de zaak over. Op bij-
gaand foto uit 1917 ziet u de heer Ploeger 
op 8-jarige leeftijd, staande naast zijn vader, 
voor de winkel zoals die er toen uitzag. De 
heer Ploeger is dus nu ook al een dagje ou-
der en ziet de dag naderen, dat hij er mede 
moet ophouden. Dat zal hopelijk nog een 
hele tijd duren, maar gelukkig heeft hij zijn 
neef Robert van Anrooy en diens vrouw Els 
nu reeds bereid gevonden de zaak voort te 
zetten. Op 6 mei j.l. hielden zij gezamelijk 
open huis in een geheel gemoderniseerde 
zaak. Alleszins een gelukwens waard, ook 
voor de wijk!” 

Zoek de verschillen op de foto’s! Of liever, 
de overeenkomsten! Badhuisweg 191 anno 
nu ziet er niet meer het zelfde uit als in 1917. 
Wat wil je, er zit bijna 100 jaar tussen! 
Op de foto uit 1917 is duidelijk te zien dat 
het hier een rijtje gelijksoortige eenvoudige 
huisjes betreft met slechts één verdieping 
boven de parterre. Sommige van deze huis-
jes hadden zelfs maar één woonlaag, zoals 
ook nu nog Badhuisweg 197 (1879), de 
vroegere kapsalon van W. van Noord, onze 
lokale ’geschiedschrijver’, die rond 1956 
verhalen bundelde over lotgevallen in het 
buurtje rond 1875.

In latere tijden werd vaak een eerste of 
tweede verdieping aan de kleine huisjes toe-
gevoegd, zoals te zien op de foto d.d. 2013. 
De hele gevel van Yon is natuurlijk vele ma-
len aangepast in de loop der tijd. Van het 
pandje links op de foto, nummer 193, is zo 
te zien weinig veranderd, raam en deur zijn 
nog de zelfden. Het pand rechts, nummer 
189, is na de foto uit 1917 duidelijk in zijn 
geheel opnieuw opgetrokken, in prachtige 
Art Nouveau-stijl, dus niet meer vergelijk-
baar met het origineel.
Sommige huidige omwonenden herinneren 
zich de winkel van Ploeger nog goed. Ploeger 

was in de jaren zestig en zeventig 
de echte ouderwetse kruidenier, 
handelend in ’droge waren’, uit-
gestald in houten bakken. Later 
kwam daar melk en kaas bij. De 
heer Ploeger droeg steevast een 
gesteven witte jas in zijn winkel, 
die altijd spic en span was en zeer 
geliefd in de buurt. ”Mijn kinde-
ren hebben eens snoep gepikt bij 
Ploeger, ik heb hen met de haren 
naar hem toegesleept om excuus 
aan te bieden. Ploeger nam het 
heel lief op en gaf hen als pleister 
op de wonde voor het opbiechten 
nog een hand vol snoep mee”. Al-
dus een buurtbewoner.

Ploeger hield als buurtwinkel stand 
zelfs toen Supermarkt de Gruyter 
in de Stevinstraat opkwam met 
’het snoepje van de week’. 
Tenslotte sloot de winkel in de 
jaren negentig. Een aantal moe-
ders van de Vrije School opende 
ter plekke Broodkapje, een lekker 
lunchtentje, speciaal voor kinder-
partijtjes. In 2004 startte John Ver-

kijk, verliefd geworden op de locatie, Yon. 
Het werd een lunchroom op een idyllische 
plek, met als trekpleister de Indische rijsttafel 
op vrijdagavond. 

In 2007 nam neef Jurriën Yon over. En kreeg 
werkelijk de loop er in. Met ook mogelijk-
heden voor partijen. Onlangs besloot hij 
tot een professionele verbouwing, tenslotte 
gaat het hier om een pand uit ca. 1880!

En daar is dan Yon anno 2013! Yon, Sand-
wich & Salad, dé lunchroom in ons buurtje, 
met een chique uitstraling! En veel ’va et 
vient’! 

Fiets er eens langs, neem eens een Caffe 
Latte of een Pistolet Gaby’s Choice! Het is 
lekker, gezellig, op een unieke plek, en….. 
gewoon om de hoek!

Eeke Crabbendam

BADHUISWEG 191, VROEGER EN NU…..
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Boven: Badhuisweg 191 d.d. 2013

Badhuisweg 191 d.d. 1917



Ik verwen u dit keer met wat Plat West-Vlams 
voor anderstaligen! Om de sfeer te proeven 
van de taal van het schone Vlaanderen. 

Sjieke feteure: mooie wagen – Sjieke slee: 
mooie grote wagen – Ip zinne steirt duwen: 
goed gas geven – In vulle galloo: in volle 
vaart – De moteur draait zoete: de motor 
draait zacht: ’t plak: de nummerplaat.

Een belofte inlossen over 100 jaar pralines; 
onderstaande het vervolg en komen we 
op de Belgische uitvinding. Het was Jean 
Neuhaus, stichter van het gerenommeerde 
chocoladehuis, die in 1857 slecht smakende 
medicijnen omhulde met een laagje choco-
lade in zijn apotheek in de Koninginnegalerij 
in Brussel. Toch zou het nog 55 jaar duren 
vooraleer Jean Neuhaus jr in 1912 de medi-
cijnen verving door een lekkere vulling. Hier-
mee vond hij het eerste gevulde chocolaatje 
uit. Hij doopte zijn lekkernij de ‘praline’. 
Bron: Gazet van Antwerpen. Wij spreken 
over bonbons!

Het is plezant om te lezen “Nederlands is 
steeds meer een wereldtaal”, aldus Ilse van 
Thielen in de Gazet van Antwerpen van 28 
aug. 2012. 300 Deelnemers uit veertig lan-

den waren aanwezig in de Universiteit Ant-
werpen voor het congres van ‘neerlandici’. 

Volgens een Chinese lerares in Shanghai, 
die al negen jaar onze taal spreekt, is er een 
verschil tussen het Vlaams en Nederlands. 
“Ik vind de Vlaamse articulatie duidelijker 
dan de Nederlandse. Je hebt hier in België 
een meer katholieke mentaliteit. In Neder-
land heb je een calvinistische mentaliteit 
en dat geloof beïnvloedt de woordenschat. 
In Nederland zeg je bijvoorbeeld ‘wat zeg 
je?’ terwijl dat in België ‘wablieft?’ is”. Vol-
gens een Russische lerares/vertaalster zijn 
er verschillen tussen Vlaams en Nederlands. 
”Maar dat is wat Nederlands zo sterk maakt. 

Je hebt twee grote varianten: Nederlands en 
Vlaams en geen van beiden is ‘de echte’. Ze 
staan naast elkaar als broer en zus”. 

Ik kan dit beamen; bij mijn stage bij een 
West-Vlaamse industrieel bedrijf had ik pro-
blemen om in den beginne het Vlaams te 
verstaan en hoe lager in functie, hoe moeilij-
ker het werd. In de verzending spreekt men 
van camions, terwijl wij het over vrachtwa-
gens hebben. Ik werd gevraagd van een 
nieuw uit te geven catalogus de ‘vertaling’ 
te doen van het Vlaams in het Nederlands. 
Wij bedoelen hetzelfde, maar zeggen en 
schrijven het anders. Voor het nastreven 
van een klantgerichtheid heb je als bedrijf 
de plicht twee uitgaven te doen. Ik heb de 
indruk, dat de twee talen naar elkaar toege-
groeid zijn. 

Als ik lees “België moet zijn kmo’s beter soig-
neren” is dat bij ons mkb. Klein en Midden 
Ondernemingen; Midden en Klein Bedrijf. 
Pas op, zou een Vlaming kunnen zeggen; 
kmo’s met minder dan twintig werknemers 
zijn wel goed voor een vierde van de jobs 
in ons land. Ik denk, dat we aan een lager 
percentage zitten! Tot de volgende keer! 

Salut, 
Wim van Wezel

PLAT WEST-VLAMS
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Toneelgroep De Nieuwe Metropool komt 
na twee zeer succesvolle theaterproducties 
over beroemde, tragische vrouwen, Frida 
Kahlo en Camille Claudel, opnieuw naar 
Museum Beelden aan Zee.

Jaap Postma, regisseur en auteur, heeft zich 
wederom laten inspireren door een vrouw 
met een befaamde reputatie, Maria Callas 
(1923-1977). Deze Amerikaans-Griekse so-
praan met een uniek stemgeluid schitterde 
in grote rollen van opera’s van o.a. Verdi. 
Maar haar privéleven verliep tragisch. Wie 
herinnert zich niet haar dramatische lief-
desverhouding met Aristoteles Onassis, die 
werd beëindigd toen hij haar inruilde voor 
Jacky Kennedy, de weduwe van Ameri-
kaanse president John F. Kennedy. Callas 
trok zich uiteindelijk uit de operawereld te-
rug uit liefdesverdriet en stierf een eenzame 
dood.

In ”Maria Callas, broken heart/ broken 
voice” beleven wij de laatste seconden van 

Maria’s veelbewogen leven. Een laatste 
flits, waarin de dramatische gebeurtenis-
sen uit haar leven aan haar voorbij trekken 
als in een hallucinatie. Zij hoort stemmen 
waarmee zij had gehoopt al te hebben af-
gerekend…..

Marike Mingelen speelt, evenals in de twee 
vorige producties van Toneelgroep De 
Nieuwe Metropool, opnieuw de titelrol, in 
dit geval een monoloog.

De voorstellingen vinden plaats in Museum 
Beelden aan Zee, Harteveltstraat 1.
Speeldata: 4 (Premiére), 6, 12 en 13 april 
2013.

Aanvang: 21.00 uur. Het Museum is open 
vanaf 19.30 uur voor bezichtiging van drie 
tentoonstellingen, Timeless van Bertozzi & 
Casoni, Developed van Damian Taylor en 
Nieuwe Vangst. U kunt ook na de voorstel-
ling de tentoonstellingen bezichtigen.

Toegang: € 22,50, inclusief toegang drie 
tentoonstellingen. Voor informatie, zie 
www.denieuwemetropool.nl. 
Voor reserveren kaarten: 
info@denieuwemetropool.nl of bel de re-
serveringslijn 06 17 27 38 08.

MARIA CALLAS IN SCHEVENINGEN!

Marike Mingelen als Maria Callas



Als ex-journalist heb ik een tijdlang mee-
gewerkt aan de Archipelkrant waardoor ik 
weet dat organiseren en schrijven voor een 
”buurtblad” niet onderschat moet worden. 
Mijn waardering dus voor jullie inspannin-
gen. Jos van Noord (De Telegraaf) en ik (ooit 
o.a Het Algemeen Nederlands Persbureau 
ANP) hebben indertijd, vanuit onze profes-
sionaliteit, geprobeerd de andere vrijwilligers 
er aan te houden dat de onderwerpen voor 
ons blad altijd de wijk moeten betreffen. Dat 
mis ik in jullie beleid. Vandaar mijn reactie. 

Mooie vis vlak in de buurt: Roeleveld 
Zeevis en Wilgers Haring.

Sinds mijn vrouw en ik in Het Belgisch Park 
wonen - ook alweer bijna 15 jaar -, volgen 
we met waardering De Gazet. Het kost elke 
keer veel tijd en inspanning een leesbaar 
blad te maken - dat weten wij uit eigen er-
varing - en meestal lukt dat uitstekend. We 
missen echter een consequente gerichtheid 
op de wijk als kern van het redactiebeleid. 

Zo is het vreemd een lovend artikel aan te 
treffen over Simonis. Dat visbedrijf heeft 
geen enkele binding met onze wijk, terwijl 
voor ons allen Roeleveld Zeevis in de Gentse-
straat zowel per fiets als te voet gemakkelijk 
bereikbaar is. 

De vis van Roeleveld Zeevis is van een uitste-
kende kwaliteit. Mijn vrouw en ik zijn daar 
zeer kritisch op. Zij was ooit kookdocente 
voor zij de wetenschap en de beeldende 
kunst inging en ik volgde een koksopleiding 
voordat ik via de journalistiek in het ma-
nagement belandde. Elke week wordt er in 
ons huis voor een groepje vrienden gekookt 
en minstens twee maal in de week ”probeer 
ik iets nieuws” in de keuken. We weten dus 
waar we het over hebben als het over kwa-
liteit van eten gaat. 

Sinds Roeleveld in Gentsestraat open is, 
hebben ze ons niet meer bij Simonis gezien. 
Na het debacle met de bedorven haring 
van Simonis in 2009 - we hadden al onze 
bedenkingen - ontdekte we de haringkar 

van Wilgers in de Badhuisstraat, waar Wil-
lem Bunsma een voortreffelijk haring snijdt 
waarmee hij nimmer in opspraak is geraakt. 
In tegendeel: kenners zeggen dat hij de lek-
kerste haring van Den Haag verkoopt en ik 
ben het daarmee eens. 

Twee maal in de week kopen wij nu onze 
verse vis bij Roeleveld en vrijwel elke dag 
koop ik bij Willem drie haringen, één om 
te eten aan de kar en twee voor thuis voor 
bij een glaasje wodka met mijn echtgenote. 
Zo kan het leven van een voetganger-vis-
liefhebber in het Belgisch Park heel mooi en 
gezond zijn met verse vis en heerlijke haring 
zo vlak bij huis, zonder dat je daarvoor op 
de fiets, met de auto of de bus op weg moet 
naar de Scheveningse haven.

Rob Maas (en Gryts Lootsma), 
Kapelplein
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Maar wist u dat:

Als er geen haast is: u de politie kan bereiken 
op telefoonnummer:

0900 8844

Als u anoniem wilt blijven: u kunt bellen met 
Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer:

0800 7000

Als u troep op straat of rond de ondergrondse 
afvalcontainers ziet, u dit kunt melden bij de 

gemeente op telefoonnummer:
14070

U, als particulier, uw grofvuil gratis op kan laten 
halen door een afspraak te maken via de 

Grofvuiltelefoon:
(070) 3660808

U ook het Buurt Interventie Team (BIT) kunt 
bellen (070 3541081) om uw klachten over 

straatvuil, kapotte lantaarnpalen, fietswrakken etc. 
door te geven

Samen met u en het BIT zorgen we zó voor een 
veilige en schone wijk waar het prettig wonen is.

OPROEP REÜNIE 60 JAAR
WILLEM DE ZWIJGERSCHOOL 
TE SCHEVENINGEN

Hebt u op de basisschool Willem de Zwij-
ger te Scheveningen gezeten? Of bent u 
daar leerkracht, bestuurslid of op een an-
dere manier betrokken geweest. Kijk dan 
snel op www.wdzscheveningen60.nl en 
meldt u aan voor de nieuwsbrief mbt de 
reünie op zaterdag 22 juni van 13.30 tot 
17.30 uur. 

Op dit moment is de reüniecommissie 
druk bezig met het verzamelen van zoveel 
mogelijk (email)adressen van allen betrok-
kenen om ze op een later tijdstip uit te 
nodigen de reünie bij te wonen. Het zou 
natuurlijk leuk zijn zoveel mogelijk oud-
leerlingen, -leerkrachten, -bestuursleden, 
etc te mogen ontvangen en er een gezel-
lige middag van te maken.

————

THE INTERNATIONAL ART CLUB

For 2013 the International Art Club (IAC) 
offers classes and Open Workshops in 
painting, drawing and graphic techniques.
 
Everyone is welcome whether you are an 
amateur or a professional artist.
 
For information call: 070 - 3680776
IAC, Weimarstraat 49C, 
2562 GR The Hague
Or go to our website: www.iacdenhaag.nl

————

UITVAARTBEURS IN CHIZONE

Op 14 april is er een unieke uit-
vaartbeurs gepland in Eventcentre  
ChiZone (de voormalige Lourdeskerk) aan 
de Berkenbosch Blokstraat.
De beurs ”Ars Moriendi” is toegankelijk 
voor iedereen.
Er is muziek en er zijn lezingen.

Entree is € 3,50. 
Geopend van 11.00 - 17.00 uur

BIJ SPOED BELT U: 112
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VRIJDAGOCHTEND TAALLESSEN IN DE WIJKWINKEL:
09.00 - 10.00 uur: Dutch for foreigners
10.00 - 11.00 uur: Holandés para Hispanohablantes
11.00 - 12.00 uur: English Conversation Advanced level (In de les wordt alleen En-
gels gesproken)
12.15  - 13.15 uur: Spaans Conversatie voor Vergevorderden (In de les wordt alleen 
Spaans gesproken)
Vanaf eind Maart: Spaans beginners/licht gevorderden
Bij voldoende belangstelling: Hongaars beginners/licht gevorderden
Voor meer informatie: Conny van Sluijs
Tel. 06 18 777 545 of surf naar: www.taalbureaugibraltar.eu
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Horizontaal 
3. Een wel héél jonge leerkracht (10)
5. Zo’n slang doet je de das om (3)
6. Valt telkens tijdens het dorsen (9)
7. Wat vlegels durfden te doen om aan graan te komen 

(7)
8.  Voor bepaalde fietsers is dit toch een ideaal parcours 

(11)
11. Kan een jongen of een meisje zijn, maar is altijd snedig 

(2)
12. Voor het geval je die jongen ontmoet (3)
15. Traktatie. Aan zee ook heerlijk om te wandelen (4)
17. Zo’n jongetje blijft maar piekeren (13)
20. Soort worp die niet wijd is (4)
21. Levert de energie voor een kunstkip (10)
24. Opbergsysteem dat een groot succes is (7)
25. Veroorzaakt problemen bij de transfusiedienst (12)
26. Die Gelderse gemeente ligt ver op kop (6)
27. Stotend eind van een rokertje (4)
28. Engelsen zijn dol op zo’n soepje (4)
32. Bloedlink middeltje (3)
33. Geen ringen of wanten? Geen probleem! (5+3+2+4)

Verticaal
1. Iemand niet dichtbij achten (7)
2. Hiermee wordt bepaald welk dieet het beste is (9)
3. Attributen van vreemde schilders (7)
4. Aan zo’n halm komen onverwachte zaadjes (8)
5. Leden van het Hof van Cassatie (12)
6. Parachutist die zich maar verveelt (11)
9. Dat gas zorgt ’s avonds voor licht, maar omgekeerd ’s ochtends 

ook (4)
10. Officiersmess (9)
11. Aan woningbouw uitgeven (8)
13. In zo’n slee reden Koningsgezinde politici (2)
14. Medicijn voor een voetballer die van het roken af wil (11)
16. Behoren tot de armen, maar zijn wel zeer ambitieus (9)
18. Middel om een droge sherry goed te houden (4)
19. Veroorzaakt irritatie bij de redactie van de Badgazet (8)
22. De eerste de beste grote bek heeft geen structuur (5)
23. Haastige vis (5)
29. De kleur van grondverf (4)
30. Een hoop verwaandheid (3)
31. HTS’er die op de bank zit (3)

Oplossingen uiterlijk 22 maart sturen naar: Leuvensestraat 
81, 2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl. 
 

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 53:
Horizontaal:
3.Cito; 7.Piccolo; 8.Kopermijn; 10.Verstandshuwelijk; 12.Via; 
13.Gipsvluchten; 15.Oke; 17.Ondernemingszin; 20.Ama; 21.Eis; 
23.Uittikken; 26.Konijntje; 28.Go; 29.Anders; 32.Vechtersbaas; 
33.Marktrijp; 35.Dodo; 36.Geldschieter; 40.Neushoorns.

Verticaal:
1.Pil; 2.Min; 3.College; 4.Toptijd; 5.Opstapper; 6.Brandveilig; 7.Pij; 
8.Kortgerokt; 9.Luchtzak; 10.Vijandelijkheden; 11.Spuigat; 12.Voor-
komend; 14.No; 16.Kas; 18.Smid; 19.Neen; 22.Indekken; 24.To-
paas; 25.Kadaver; 27.Jarig; 30.Slijk; 31.Abel; 34.These; 37.Echo; 
38.Doof; 39.Gul.

Voor de winnaar van de competitie 2012 hoefde gelukkig niet ge-
loot te worden: de volgende drie waren de enigen die een 100% 
score hebben behaald: An van den Berg, Kortrijksestraat 45, Joke 
Hak, Rederserf 248 en de hr. W. den Dulk, Seinpoststraat 121d. 
Gefeliciteerd!

Voor de komende Badcrypto’s wordt elke keer één winnaar getrok-
ken. Als prijs biedt Fred van onze warme bakker Driessen aan de 
Gentsestraat 50 een verrassing aan. Bedankt alvast, Fred!

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 54

 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

HYPNOTHERAPIE, MINDFULNESS, 
bewuste en onbewuste zaken
Helpt bij: depressieve gevoelens, stress, chronische lichame-
lijke klachten (PDS/IBS, hoofdpijn), slapen, angst, etc. 
Begeleiding van (jonge) vrouwen met borstkanker. 
Vergoeding door zorgverzekeraar.  
Zie: www.regain-zuidholland.nl of bel 070.213.19.66
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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, Badhuisweg 72-78, 
tel. 355 41 19
mevr. C. Heitkamp-v.d. Dungen/mevr. P. van den Berg, (regulier en/of 
antroposofisch), Badhuisweg 72-78, 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.R.J.M. Berssenbrugge, Renbaanstraat 73-75, tel. 355 81 64
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

OUDERENADVISEURS SCHEVENINGEN 
Informatie en advies voor 55+ over wonen, zorg en welzijn, 

Ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
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 - 13.00 u; 
dinsdag 9.00 - 13.00 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 
  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
   (zie kader op pag. 17)
  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 Centrale: Tel. 262 99 99

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

S E R V I C E



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.
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 06-33 04 47 99 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.

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!” 
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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

ART ON TOUR’S Gallery, Beeldhouw- en materieworkshops. Voor 
groepen en particulieren. Iedere donderdagmiddag les. Verkoop beel-
den en schilderijen. Palaceplein 252 (t.o. winkelpromenade) donderdag 
t/m zondag 13.00 tot 17.00 uur. www.artontour.nl Tel. 06 31691880

BREINVISIE  Heeft u of uw kind last van AD(H)D, Autisme, PDD-nos, 
Angsten, Depressie, Burn out, Chronische Vermoeidheid, Migraine of 
Slaapproblemen? Dan is Neurofeedback wellicht iets voor u! Neuro-
feedback is een veilige en pijnloze hersentraining met opmerkelijke re-
sultaten. Kijk op www.breinrevisie.nl voor meer informatie of bel direct 
06 2635 9097.

BIJLES WISKUNDE EN NATUURKUNDE vr. VWO, HAVO en VMBO.
3e jaars student Werktuigbouwkunde TU Delft, is ervaren met Bijles 
geven. Nard Duid. Tel. 06-43088364. Email: L.b.g.r.duin@gmail.com

DUTTENDEL: WISKUNDEBIJLES voor VWO, HAVO en VMBO
Door geroutineerde eerstegraadsdocente. Telefoon 070-3826094

FIETSENSTALLING BELGISCH PARK Veilig uw fiets parkeren in de 
buurtfietsenstalling aan de Bosschestraat 58, 2587HG, Den Haag. Voor 
meer informatie: e-mail fietsenstallingbelgischpark@gmail.com of be-
zoek www.fietsenstallingbelgischpark.nl

FIT EN VITAAL het voorjaar in! Voel je energiek en bevlogen. Vitali-
teitscoach Kristina Ullrich kan u ondersteunen met stressreductie, Ener-
giemanagement, gezonde voeding en een goed gewicht. Maak een 
afspraak via info@gelukshuisvanwerk.nl of kijk op www.gelukshuisvan-
werk.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

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. 


