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REDACTIONEEL 

Traditioneel zijn de laatste maanden van het jaar druk met de 
voorbereidingen voor Sinterklaas, Kerstmis en de jaarwisseling. 
Ik kijk ook altijd uit naar het zoeken naar cadeautjes, maar 
nooit voor lang. De overdaad in de winkels staat me snel tegen. 
Waarom koop ik spullen voor mensen die alles al hebben. Hoe-
veel grondstoffen zitten er in spullen die u en ik niet nodig heb-
ben. Ik vraag me af hoeveel jaar we zouden kunnen stoppen met 

het produceren van knuffelbeesten voordat het eerste kind geboren wordt dat zonder 
knuffel moet gaan slapen. Hoeveel jaar zouden we kunnen stoppen met het produ-
ceren van kleding voordat we het koud krijgen. Alles wat we nodig hebben is er al, 
het is alleen niet goed verdeeld. Als de Gazet bij u in de bus ligt dan is de internatio-
nale “Buy Nothing”-day (altijd de laatste zaterdag in November) en de tweedehands 
kerstmarkt in de wijkwinkel (een soort “Buy Nothing New”- day) al geweest, maar 
of het veel heeft uitgehaald? Ik heb economie gestudeerd, ik zou dus moeten vinden 
dat het geld moet rollen.( Ik hoop dat ik nog welkom ben in de eerstvolgende nieuwe 
winkel in onze wijk voor een interview). Voor geld uitgeven zal wel hetzelfde gelden 
als voor gezond eten: gevarieerd en niet te veel.

Bouw aan uw pensioen, los uw hypotheek af, zorg voor een spaarpotje van minstens 
zes keer uw maandelijkse vaste lasten en laat de rest rollen, maar verzamel geen 
spullen, verzamel herinneringen.
Dat is mijn kerstwens voor u, ik wens u veel dierbare herinneringen toe voor 2015.
Rest mij nog u veel leesplezier te wensen met deze Gazet. Blader vooral door naar 
de laatste column van Dick Leijnse, na zeven jaar lid geweest te zijn van de redactie 
nemen we nu afscheid. Namens de gehele redactie dank ik hem hartelijk voor zijn 
bijdrage en wens hem veel succes met zijn verdere activiteiten, we zullen hem en 
zijn enthousiasme voor de beeldende kunst zeker missen. Na de oproep in de vorige 
Gazet hebben zich al verscheidene mensen gemeld die graag voor de Gazet willen 
schrijven, we kijken er naar uit ze te leren kennen. Wellicht moet de volgende foto 
dan in een elftalopstelling, maar dan liever op een groene grasmat in de zomer!

Hetty van den Broek

GazetScheveningen-Bad

Voorpagina grote foto: Axel Rosendahl Huber; kleine foto: Jan de Vries
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Op de Algemene Ledenvergadering woens-
dag 5 november jl is Luc Vlug met algemene 
stemmen gekozen tot voorzitter van het 
bestuur van de BNS. Hij volgt daarmee Gijs 
Versluys op die om persoonlijke redenen zijn 
functie heeft neergelegd.

Na zijn opleiding aan de KMA en een 10-
jarig dienstverband als officier bij de tech-
nische dienst van defensie startte Vlug een 
carrière in het bedrijfsleven waar hij voorna-
melijk management- en bestuurlijke functies 
heeft bekleed bij o.a. justitie, CMG (een au-
tomatiseerder) en de RABO-bank Den Haag 
(als manager P&O); in de VS behaalde Vlug 
zijn MBA. 

Samen met zijn huidige vrouw werkt hij nu 
sinds een paar jaar als organisatieadviseur 

LUC VLUG, VOORZITTER BESTUUR BEWONERSVERENIGING NOORDELIJK SCHEVENINGEN

en interim manager bij Van Keep Develop-
ment BV. In 1980 is hij naar Scheveningen 
verhuisd en is daar nooit meer weggegaan. 
Vlug heeft twee dochters en zijn vrouw twee 
zonen; samen hebben ze zes kleinkinderen 
waar ze erg van genieten.
Vlug heeft regelmatig vrijwilligerswerk ge-
daan vooral op bestuurlijk niveau bij o.a. het 
inloophuis voor kankerpatiënten, gehandi-
capten zeilen in Nederland, een buurthuis 
en diverse sportverenigingen.
Luc Vlug heeft inmiddels een paar bestuurs-
vergaderingen bijgewoond en is onder de in-
druk geraakt van de enorme betrokkenheid 
en het enthousiasme binnen het bestuur.

Harry de Jongh

Toen Steven Witkam acht jaar geleden voor-
zitter werd van de commissie VRO, heeft hij 
niet kunnen vermoeden dat hij het vreselijk 
druk zou krijgen.

Het werden tropenjaren voor de commissie.
In die periode werd een intensief overleg ge-
pleegd over het Masterplan Scheveningen. 
De commissie VRO was daar nauw bij be-
trokken.
Ook het BOB-platform (Bewoners, Onder-
nemers en Bezoekers) vroeg heel veel aan-
dacht.
Daarnaast ontwikkelde VRO zelf een aan-
tal eigen initiatieven over de bereikbaarheid 
van Scheveningen en de regeling bezoeker-
sparkeren. Steven was daarin een geducht 
lid van de praatgroepen. Want als Steven 
iets dacht, dan sprak Steven dat ook uit.
Omdat hij snel kan denken, bleken zijn op-
merkingen zeer belangrijk. Vaak wist Steven 
een aspect te benoemen dat niet onbelicht 
kon blijven.

Het is altijd goed om een probleem uit een 
andere invalshoek te bekijken. Tijdens be-
sprekingen kwam het dus regelmatig voor 
dat Steven een vraag stelde waarover ieder-
een even moest nadenken. Deze manier van 
optreden kwam in de periode van het Mas-
terplan en het BOB-platform goed van pas.
Door zijn directheid van optreden maakte 
Steven niet altijd vrienden. Dat is ook niet 
perse de bedoeling. 
De wrevel van zijn opponent wist hij echter 
altijd glad te strijken door hen daarna op te 
zoeken en het uit te praten.

Mede door zijn tomeloze inzet is de commis-
sie VRO een gewaardeerde medestander en 
geduchte tegenstander bij de gemeente en 
projectontwikkelaars geworden. 

Halverwege dit jaar gaf Steven Witkam al 
aan dat hij het voorzitterschap steeds moei-
lijker kon combineren met zijn werkzaamhe-
den als fotograaf.
Toen hij zijn besluit om af te treden bekend 
in september maakte, was vanuit de com-
missie Bert van Swol direct bereid om de 
taak als voorzitter over te nemen.
De leden van de commissie waren het una-
niem eens met zijn kandidaatstelling. Deze 
werd een dag later bekrachtigd op de alge-
mene ledenvergadering van de BNS.

Bert zal vanzelf een geheel andere voorzitter 
zijn dan Steven. Ieder mens heeft zijn eigen 
specifieke wijze van handelen.
Bert is een oud-raadslid en kent het be-
stuurlijke stelsel van onze gemeente goed. 
Bovendien heeft hij door zijn werk veel er-
varing in het aansturen en voorzitten van 
werkgroepen.

De commissie VRO dankt Steven en heeft 
hoge verwachtingen van Bert. 

Aad Pronk
Secretaris commissie VRO

BERT VAN SWOL, NIEUWE VOORZITTER COMMISSIE VRO

Bert van Swol (l) en Steven Witkam

MEER VISITE DAN STOELEN?
Huur de wijkwinkel!

Bel 070 354 10 81 of mail naar 
bns@online.nl voor data en tarieven

RUIMTE NODIG VOOR EEN 
LEZING OF WORKSHOP?
Huur de wijkwinkel!
Bel 070 354 10 81 of mail naar 
bns@online.nl voor data en tarieven



Scheveningen is een groene buurt. 
Iedereen heeft wel zijn wensen hoe 
het nog beter zou kunnen, maar over 
het algemeen zijn we redelijk tevre-
den. Er is het prachtige rosarium in 
het Westbroekpark, grote bosparken 
als de Nieuwe Scheveningse Bosjes 
en bijvoorbeeld de prachtige rozen op 
de middenberm van de Badhuisweg of de 
bloemrijke rotonde bij Madurodam. 

Als je hier en daar iets beter kijkt, ook hoe het 
oorspronkelijk bedoeld was en hoe het er nu 
uit ziet, valt er misschien wel iets meer op af 
te dingen. Het meest groen in onze buurt 
is aangelegd en ontworpen in een tijd dat 
arbeidskosten nauwelijks een issue waren. 
Om het beheer betaalbaar te houden, is in 
de loop van de tijd gezocht naar kostenbe-
sparingen. Waar het Westbroekpark vroeger 
door vijftien mensen werd onderhouden zijn 
dat er nu nog drie. De Scheveningse Bosjes, 
oorspronkelijk aangelegd als bospark, werd 
meer een gewoon bos. Het uitkijkpunt mid-
den in de Scheveningse bosjes is met enige 
moeite nog wel terug te vinden, maar maakt 
nu een wat vervallen indruk. De een zal dat 
als verloedering zien, de ander als charmant 
en natuurlijk. Van recentere datum is dat 
het maaibeheer voor gras is aangepast voor 
grote stukken groen. Waar het eerst gere-
geld kort werd gehouden, is dat nu terug-
gebracht tot twee keer per jaar maaien met 
groot materieel, waarbij in het voorjaar het 
gras en de kruidachtigen welig tieren.
Mensen zijn zich nog meer dan in het ver-
leden druk gaan maken over het groen in 

hun directe omgeving. Soms kunnen plan-
nen voor groot onderhoud op negatieve 
reacties van bewoners rekenen. Grotere 
ingrepen worden daarom soms gefaseerd 
uitgevoerd. De vraag is of de extra kosten 
die daarmee gemoeid zijn wel tot een beter 
lange termijn resultaat leiden. De gemeente 
zoekt een deel van de oplossing in een gro-
tere zelfwerkzaamheid, door te proberen het 
beheer van buurtgroen over te dragen aan 
bewoners. Het enthousiasme bij bewoners is 
daarvoor nog niet erg groot.  

Samen keuzes maken
Een recente studie van de gemeente heeft 
becijferd dat het beschikbare groenbudget, 
gegeven het aanwezige groen ongeveer 
30% te laag is om het duurzaam goed te 
kunnen onderhouden gemeten naar lande-
lijke maatstaven en dat er een werkvoorraad 
is van 1,5 jaar. Conclusie is dat de gevolgen 
eigenlijk nog niet te zien zijn. Het is denk 
ik niet moeilijk om te bedenken dat dat op 
lange termijn niet is vol te houden.
De gebruikelijk gang van zaken was tot nu 
toe dat bewonersorganisaties in overleg met 
de gemeentelijke groenbeheerder probeer-
den zaken te verbeteren. Meestal betekende 
dat extra aandacht voor een bepaald stuk 
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groen. Dat dat onlosmakelijk ergens 
anders tot besparingen moest leiden, 
onttrok zich veelal aan het zicht. Be-
wonersorganisaties in Scheveningen 
zijn nu bezig samen met andere be-
trokkenen te kijken of we gezamen-
lijk met de gemeente met een plan 
kunnen komen hoe het groen zich 

de komende jaren zou moeten ontwikkelen 
en hoe dat binnen het budget mogelijk is. 
Dat vraagt van iedereen een open mind en 
bereidheid tot lastige keuzes. Het hebben 
van veel groen is een groot voordeel, maar 
heeft ook consequenties: het betekent dat 
je redelijkerwijs minder kan uitgeven per m2 
wil het budget niet helemaal uit de hand lo-
pen. Veelvuldig toepassen van relatief dure 
maar geliefde groenelementen als hanging 
baskets, bloembakken en bloemperken 
heeft een grote impact elders. Als die con-
sequenties duidelijk zijn, valt de keuze mis-
schien wel anders uit. Het vereist ook dat 
breder wordt gekeken naar de functies van 
groen, bijvoorbeeld als opvang van CO2 en 
fijnstof en een basis voor een diverse flora 
en fauna. 

We zoeken mensen in de groencommissie 
die zich samen met ons in deze problematiek 
willen verdiepen en daar een actieve rol in 
willen vervullen en zorgen dat we als buurt-
bewoners meer grip op ons groen krijgen. 
Wij denken dat ons groen het waard is en 
rekenen op u. Wij willen het graag verder 
toelichten.

Benno Smit, 
Voorzitter Groen BNS

STRUINEN IN HAAGSE TUINEN 2015

In 2015 is het weer zover: op 13 en 14 juni wordt het opentuinen-
weekend “Struinen in Haagse Tuinen” gehouden! Dit is dé gele-
genheid om bijzondere privétuinen in Den Haag te bezoeken. Veel 
Haagse tuinbezitters openen dit weekend hun (tuin)deuren, die 
normaal gesloten zijn voor het publiek. Laat u verrassen door het 
vele groen dat achter de huizen verscholen ligt.
De deelnemende tuinen zijn zaterdag 13 en zondag 14 juni tussen 
11.00 en 17.00 geopend. De boekjes met alle tuinen zijn tevens 
het toegangsbewijs. De verkoopadressen worden ruim van tevoren 
bekendgemaakt via de website www.struineninhaagsetuinen.nl 

Meedoen?
Als u ook een mooie tuin heeft die u graag laat zien aan andere 
tuinliefhebbers, dan kunt u zich aanmelden via 
info@struineninhaagsetuinen.nl Stuurt u alstublieft een korte om-
schrijving van uw tuin en enkele foto’s van uw tuin in de zomer-

maanden, indien mogelijk een foto genomen van bovenaf (bij-
voorbeeld de eerste verdieping), zodat de tuin goed te zien is. De 
organisatie neemt dan contact met u op.



Al drie jaar zit De Indo op 
de Stevinstraat 174. En met 
succes. Daar kun je je ook 
iets bij voorstellen als je de 
eigenares ontmoet, bedrijvig, 
druk bezet, met oog en oor 
voor alles. 
Haar echtgenoot, de kok, 
kookt ter plekke, dus verser 
kan niet! Zeker bij Indisch 
eten is dat van belang en 
dat is waar we het hier over 
hebben!

De Indo is een Indonesisch afhaalgelegen-
heid met een klein restaurant. De klanten 
komen niet alleen uit de buurt, maar uit heel 
Den Haag. Veel Indische mensen, volgens 
de eigenares, en die kunnen het weten! ’Op 
Koningsdag zijn wij gewoon een ’meeting 
point’ voor de Indo’s uit de stad’, zegt zij. En 
dat heb ik gemerkt! 

’Ik proef hier voor de eerste keer, het is wer-
kelijk uitstekend, het heeft smaak en ieder 
gerecht onderscheidt zich duidelijk van een 
ander’, aldus twee Indische mensen die net 
zijn binnen gelopen. Zij komen voor de Nasi 
Kuning, voor de Kip Cashew, voor Nasi Ra-
mes of voor losse gerechtjes die je per ons 

kunt kopen. Dus als je de bami of nasi al zelf 
gekookt hebt, haal je bij De Indo nog even 
wat bijgerechtjes. Vergeet dan ook vooral de 
pindasaus niet! 
Nasi Kuning, letterlijk gele rijst. ’Nee, het 
gaat niet om de kleur, het gaat om de ex-
plosie van smaken in je mond bij deze rijst’, 
aldus de eigenares. Dat willen we natuurlijk 
wel eens beleven! Ze heeft gelijk, je doet 
je ogen dicht en er gebeurt van alles in je 
mond. Het zelfde geldt voor de andere ge-
rechtjes, super vers en veel smaak. En dat 
alles zonder de smaakversterker ve-tsin, die 
komt er bij de keuken van De Indo niet in. 
Bij De Indo kan ook gecatered worden, waar 
grif gebruik van wordt gemaakt door heel 

Den Haag. De eigenaren zitten niet stil, want 
binnenkort beginnen zij ook nog een thuis-
bezorgservice, waar veel vraag naar blijkt te 
zijn. Indisch eten aan de deur bezorgd, wat 
wil je nog meer! Al met al redenen te over 
om eens bij De Indo langs te gaan, met het 
risico dat je een rij treft van klanten. Maar 
het feit dat er een spaaractie loopt waarbij je 
bij iedere ramesschotel een stempel krijgt en 
een volle spaarkaart een ramesschotel gratis 
geeft, maakt een mens geduldig. 

Openingstijden: weekdagen 17-20.30 uur 
(ma en di gesloten), weekend 17-21 uur. 
Bereikbaar op 070 – 322 22 23, 
www.de-indo.com
Selemat makan!

Eeke Crabbendam
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DE INDO

BEZORGING BADGAZET 
ROND DE KERSTDAGEN

Wat zou de Gazet zijn zonder zijn 
trouwe bezorgers?

Door weer en wind staan zij om de maand 
klaar om ervoor te zorgen dat de Gazet 
weer bij u op de deurmat ligt.  Scholieren, 
jonge studenten, zelfs al uitgevlogen naar 
studieoorden buiten Scheveningen blijven 
hun ronde doen. Een nostalgische overwe-
ging om in de wijk waar zij opgroeiden de 
bezorging te blijven doen.
U kunt hen na de bezorging van de kerst-
editie weer verwachten met een nieuw-
jaarswens!

Mocht u opmerkingen hebben over de 
bezorging, belt of mailt u dan gerust naar 
Yvonne Ros in de wijkwinkel 354 1081, of 
mail bns@online.nl . 

Rutger Hoving

Mees en Rick de Graaf

Iris Looijaard Amon Hartman

Robin Dijkhuizen

Yannick Buvelôt

Hugo Hoving

Philip Busscher

Pepijn Knoester (D&W) Christian vd Eijk (D&W)Quinten Knoester (D&W)
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Omdat mijn columns in de Gazet meestal 
nergens over gaan wil ik deze keer eens een 
uitzondering maken. Wel waarschuw ik 
mijn kritische lezers dat mijn tekst opnieuw 
niets met Scheveningen te maken heeft.

‘Wat is kunst en wanneer is iets kunst?’ zijn 
vragen waar u wellicht niet mee worstelt. 
Maar ik wel, want ik ben nu eenmaal actief 
als vrijwilliger in de kunstwereld en bezoek 
graag tentoonstellingen van moderne kunst. 
Eerst geef ik u een paar voorbeelden van 
kunstwerken of tentoonstellingen waarbij 
de bezoeker de indruk krijgt in het ootje te 
worden genomen. In willekeurige volgorde:

In 2010 plaatste Christian Boltanski een 
acht meter hoge berg van 50 ton gedragen 
kleding in het Grand Palais in Parijs. Vol-
gens hem was het bijzondere hieraan dat 
de vibraties van de vroegere eigenaren nog 
aanwezig zouden zijn in die textielberg. Het 
publiek moest zich vragen stellen zoals: 
‘Waarom is mijn moeder dood?’ of ‘Waarom 
leef ik nog?’ Ruim een miljoen bezoekers 
betaalden een kaartje om dit kunstwerk te 
ondergaan. Zelf heb ik het niet gezien, want 
Parijs is ver en ik had het sprookje van de 
Kleren van de Keizer al gelezen. 

In de Kunsthal van Bern was in 2009 een 
unieke, maand durende, tentoonstelling 
met als titel Voids. Hier had men negen za-
len leeg gemaakt, de muren wit gekalkt en 
de massaal toegestroomde bezoekers bloot-

gesteld aan het Grote Niets. Het museum 
noemde de tentoonstelling ‘een retrospec-
tief’ want het idee van de leegte was al in 
1958 op kleinere schaal uitgevoerd door de 
Franse kunstenaar Yves Klein. 

De Italiaan Piero Manzoni stelde dat alles 
wat hij maakt als kunst moet worden gezien, 
omdat hij kunstenaar is. De uiterste conse-
quentie van dit inzicht is dat hij zijn eigen 
uitwerpselen als kunstwerken aan de man 
wist te brengen. Hij bewaarde gedurende 
de maand mei van het jaar 1961 de voort-
brengselen van zijn stoelgang en verdeelde 
die over 90 blikjes, elk met een inhoud van 
30 gram. Op het wikkel liet hij de titel in vier 
talen aanbrengen: Merda d’artista, Artist’s 
Shit, Merde d’artiste en Künstlerscheisse. 
Hij wond er dus geen doekjes om. 

Deze blikjes werden allemaal verkocht voor 
de toenmalige goudprijs aan liefhebbers van 
conceptuele kunst. Dit is geen grap. Ik heb 
zelf niet zo lang geleden zo’n blikje gezien in 
museum Boymans-van Beuningen, wat als 
bewijs mag worden opgevat dat we hier met 
ware kunst van doen hebben. En op internet 
valt te vinden dat het blikje met nummer 
83 in 2008 van eigenaar is verwisseld voor 
150.000 dollar! Dit staat gelijk aan een bijna 
5000-voudige waardestijging sinds 1961! 

Wij komen dus tot de conclusie dat ALLES 
kunst kan zijn. Dit wordt meest voortreffelijk 
samengevat in de volgende uitspraak van de 

schilder Terpen Tijn, te lezen in De Viridi-
aandinges (1968):
‘Kunst is een vastgeplakte vibratie van de 
watertrilling. Een greep uit de eeuwigheid. 
Het NU. Vat je makker?‘. 

Zo eenvoudig uitgedrukt door de kunstenaar 
en toch zo volstrekt ondoorgrondelijk. 

C O L U M N

WAT IS KUNST? 
Dick Leijnse

Een nieuw boekje is uit over onze omgeving! Het is een bundeling 
van verhalen die Eeke Crabbendam de laatste twee jaar schreef 
voor de Scheveningen Bad Gazet. Haar eerste boekje vond in 2013 
zeer veel aftrek bij mensen die het leuk en interessant vinden om 
meer te weten te komen over Wittebrug, Duttendel, de Oostdui-
nen etc. 
Dit tweede boekje bevat wederom zeer uiteenlopende onderwer-
pen, van het koninklijke verblijf van Wilhelmina in onze duinen, 
de volkstuintjes in Klein Zwitserland tot een vroeger hospitaal in 
Duttendel, een spoorlijn naar het strand, het vroegere Hotel Wit-
tebrug en veel meer wat u misschien nog niet of al wel wist. Zeker 
de moeite waard voor uw boekenkast of om ter hand te nemen en 
uw eigen omgeving te ontdekken. 
De prijs is € 13,50. Mocht u het boekje willen bestellen, mail of 
bel: crab@telfort.nl of 064 54 72 696. 

Naschrift

Dit is mijn laatste column voor de Gazet. Zo-
als Jan van Pesch zei bij zijn vertrek uit de 
redactie in 2012: ‘Ik stop, niet omdat ik het 
niet leuk meer vind maar vóórdat ik het niet 
leuk meer vind’. Ik zeg het hem, na zeven jaar 
in de redactie van de Gazet te hebben mogen 
meedraaien, nu na. Het waren zeven mooie 
jaren.
Ik dank de lezers die woorden van waardering 
hebben gesproken als we elkaar tegenkwa-
men. Ik ben ook erkentelijk voor de moeite 
die enkele criticasters zich hebben getroost 
om hun ongenoegen over mij of de inhoud 
van een column of artikel te laten weten. Tot 
opluchting vooral van mijn eega zijn er in die 
zeven jaar, afgezien van enkele beledigingen, 
geen bakstenen door onze pui naar binnen 
gevlogen.
Het ga u allen goed.

Dick Leijnse

foto: W.B. Tholen, Wandelaars op de Witte Brug in de winter, ca 1906

WITTEBRUG, BUURTSCHAP IN DEN HAAG, EN NABIJE OMGEVING, DEEL II IS UIT!



Aan verpleegtehuis De Eshoeve aan de 
Doorniksestraat is recentelijk het certificaat 
‘Roze Loper’ toegekend door het Consor-
tium Roze 50+.
De Eshoeve bewijst hiermee dat ze groot 
belang hecht aan tolerantie en openheid, 
respect en gelijke behandeling en zorgvul-
digheid in de omgang met seksuele diver-
siteit.

Buurthuis van de Toekomst
Ik praat met Barbara Kanters, Locatie mana-
ger De Eshoeve en Jürgen Burkhardt, Com-
municatie adviseur van Haagse Wijk- en 
Woonzorg.

Ze vertellen mij eerst een en ander over De 
Eshoeve. 
Barbara: “Dit is een verpleeghuis om trots 
op te zijn. We zijn begin 2014 door de Ge-
meente Den Haag uitgeroepen tot ‘Buurt-
huis van de Toekomst’. De Eshoeve kreeg dit 
predikaat door alle initiatieven die worden 
georganiseerd waardoor bewoners van het 
huis en bewoners van de wijk elkaar vin-
den. De Eshoeve organiseert bijvoorbeeld 
conversatielessen Engels voor ouderen, 
kunnen brei-liefhebbers terecht bij Granny’s 
Finest waar jonge ontwerpers met ouderen 
samenwerken aan hun collectie, en zijn er 
expositiemogelijkheden voor jonge kunste-
naars, bingo’s, high tea’s en modeshows. En 
veelal toegankelijk voor buurtbewoners. 

Bovendien heeft De Eshoeve een fantastisch 
restaurant, het Grand Café waar buurt-
bewoners voor schappelijke prijzen lekker 
kunnen eten. Dit restaurant is bekroond met 
Zilveren Bordje (een soort van Michelin ster 
voor restaurants in instellingen) en is zeker 
de moeite waard om eens te bezoeken”.

Roze Loper
Maar naast het Buurthuis van de Toekomst 
en het Zilveren Bordje, is nu dus ook een 
‘Roze Loper’ uitgereikt aan De Eshoeve. 

Wat houdt dat dan precies in?
Barbara vertelt: “De Roze Loper is hier het 
symbool voor toegankelijkheid. Het is de lo-
per die wordt uitgelegd bij de voordeur en 
het is de sleutel waarmee je de deur open 
doet. 
Je moet je voorstellen, dat het al vervelend 
genoeg is als je in een verpleeghuis terecht 
komt. Als je dan ook nog eens niet jezelf kunt 
zijn omdat je bang bent niet geaccepteerd te 
worden vanwege je seksuele geaardheid, is 
dat extra moeilijk. 

Wat wij hier doen is met de bewoners maar 
ook met de medewerkers gesprekken voe-
ren over tolerantie en acceptatie. Het zijn 
‘levensgeheimen’ die men met elkaar kan 
delen. De bewoners in een verpleeghuis zijn 
tot elkaar veroordeeld en het is noodzakelijk 
dat ze met elkaar en met elkaars levenswijze 
kunnen leven. Ze zeggen wel ‘hoe ouder 
hoe milder’, maar begeleiding en het stimu-
leren van goede communicatie is wel heel 
belangrijk”. 

Foyer Coloré
In oktober jl vierde De Eshoeve de feestelijke 
premiere van de Foyer Coloré, waar voort-
aan iedere derde donderdag van de maand 
bijeenkomsten ‘met een roze tintje’ worden 
gehouden voor bewoners maar ook voor 
gasten van buiten. Barbara en Jürgen leiden 
mij rond. 

De Foyer Coloré is bevindt zich op de tweede 
etage waar een kleine knusse ruimte is ge-
creeërd met een sfeer van rood pluche en 
theater. 

“De gastheer of gastvrouw wordt gele-
verd door het COC. We vertonen films, 
we houden boekbesprekingen, liedjespro-
gramma’s of groepsgesprekken. Het is een 
kleine ruimte, maar iedereen is van harte 
welkom”. 

Interesse?
Op 15 januari is er een Nieuwjaars High Tea 
om 15.00 uur, kosten € 17,50 en op 19 fe-
bruari wordt om 15.00 uur de film ‘Behind 
the Candelabra’ vertoond over leven en 
liefde van de pianist Liberace. 
Kosten €10,- inclusief consumptie. 

Op de avond van 19 maart is er een voor-
stelling met erotische gedichten en liedjes en 
op 16 april staan ‘roze citaten’ centraal.

Reserveren: bel of mail Verona Batelaan
van De Eshoeve, 3064700 of 
v.batelaan@hwwzorg.nl
 

Marit Berssenbrugge

LEVENSGEHEIMEN
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Het (zorg)restaurant Grand Café in de 
Eshoeve, waar met een dagmenu en een 
menu á la carte dagelijks kan worden 
gegeten. Er kunnen vers gekookte diep-
vriesmaaltijden worden besteld en is er 
een bezorgservice voor wijkbewoners. 
Tel. 306 47 00



’Ik heb óók in een krant gestaan!’, zegt Ben, 
die evenals Kees een volkstuin heeft op Klein 
Zwitserland. Hij doelt op het verhaal over 
Kees en zijn tuin in Badgazet 227 d.d. sept/
okt 2014. ’Het is goed voor die krant, dat 
verhaal van Kees!’, aldus Ben. Nou, dan zal 
een verhaal van Ben ongetwijfeld óók goed 
zijn voor die ’krant’!

Ben komt al 22 jaar naar zijn tuin op de 
fiets, de laatste jaren herkenbaar aan twee 
blauwe fietstassen. Eerder hing daar nog 
een kar achteraan, en nog eerder liep Beer, 
de hond, er naast. 

’Als je bij mij in de klas had gezeten, had je 
gelijk een diploma gehad’, zei ze tegen me.’ 
Aldus Ben over een vroegere buurvrouw, 
lerares aan de Tuinbouwschool. Ben heeft 
duidelijk gevoel voor tuinieren. ’Toen ik als 
kind met mijn moeder naar de dokter moest, 
zei hij: ’Hij moet de plantsoenendienst in’. 
’Waarom zei hij dat?’ Nou, dat zag ie.’ ’Was 
je ziek of zo?’ ’Nee helemaal niet, hij zag dat 
gewoon.’

Ben had op de lagere school al een school-
tuin. De meester zei: ’neem die van je buur- 
man er ook maar bij, want ze willen allemaal 
een tuin, maar na drie weken zijn ze het al 
zat. Bij jou is het anders’. ’Ik had geen zin 
in school, er was ook niet veel school in de 
oorlog, ik kan niet schrijven, lezen heb ik uit 
de krant geleerd.’

’In de oorlog ging ik als kind lopen sleuren. 
Naar de gaarkeuken, soep uit de pannen 
schrapen. Op m’n voorhoofd heb ik een 
strepie, toen ben ik in de gamel gevallen. Ik 
dook met me scheppie in de soep. Buiten 
vloog een keer de handwagen om, daar ging 
mijn pan met soep. Die stroomde toen over 
de stoep. En daar stond net een paard te 
pissen. Heb ik toch die soep teruggeschept. 
Mijn moeder zei toen wel: ’wat smaakt die 
soep bitter’. We aten ook tulpenbollen, die 
waren toen nog niet giftig.’ 

Ben ging op zijn 14e in de tuinen in Wate-
ringen werken, tomaten dieven en zo. Toen 
zei zijn vader op een dag: ’ik heb ander werk 
voor je’. ’Want het verdiende niet veel in de 
tuinen, snipperdagen en feestdagen, dan 
kreeg je niks. Toen ben ik in het slachthuis 
gaan werken, vellen afsnijden van varkens-
koppen. Dat verdiende 25 gulden en 3 kilo 
vlees, 3 pond gehakt en 3 pond karbonades. 
Maar toen ik 56 was, moest ik stoppen.’   

In de tussentijd liep Ben op het Malieveld 
rommel te ruimen, voor Staatsbosbeheer, 
vrijwil- lig. Zijn vrouw zei: ’joh, waar ben je 
mee bezig, je krijgt er niks voor’. Ben was 
het er niet mee eens: ’je weet nooit waar 
het goed voor is’. En inderdaad, toen kwam 
Staatsbosbeheer opeens: ’Ben, we hebben 
een tuin voor je’.’ ’Nou, een tuin, dat had 
ik altijd al gewild. Dus 22 jaar geleden kreeg 
ik de sleutels van deze tuin en kon ik met-
een voor me eige beginnen. Het leek wel 
of er militaire oefeningen waren geweest, 
zo’n slagveld was het. Er stond alleen een 
directiekeet, want de vorige eigenaar was 
zo’n hoge geweest. Alles wat hier verder 
staat heb ik meegenomen in mijn bak ach-
ter de fiets, gevonden langs de straat. Dat 
hek is van de Koekamp toen de tunnel daar 
kwam.’ ’Lekker bezig zijn, in de natuur, dat 
is mooi. Als kind zijnde vond ik het al mooi 
om te poten en te zaaien.’ 
’Wat deed je toen je geen tuin had, Ben?’ 
’Dan ging ik zitten op een bankie in het 
Haagse Bos, lekker in de natuur, vogeltjes 
horen fluiten.’

’Kijk, hier heb ik in het voorjaar zaadjes 
voor winterpeen geplant, gewoon, op mijn 
knieën.’ Gewoon op je knieën, op je 78e! 
’Dan pak ik fijne zaadjes beet, met een saté- 
stokkie, en die leg ik uit. Ken je ’t volgen? 
Voor ouwe mensen heb je tegenwoordig 
ook pilzaadjes, een zaadje in een pil, dan 
kenne ze ’t beter zien. Naast peen zet je dan 
afrikaantjes. Dat is tegen de vlieg.’ ’Tegen 
de vlieg?’ ’Ja, anders krijg je gestoken peen. 
Vliegen houden niet van afrikaantjes. Kijk ’s 
wat een dikke peen, mooi hé! En dan heb 
ik hier pompoen, aardbeien, wintergroene 

kool, kijk ’s, net een plaatje! En herfst- kool, 
en krulandijvie.’ ’Wat doe je daar allemaal 
mee, daar kan je een weeshuis mee voe-
den.’ ’Nou opeten, en weggeven. En voor 
de konijnen.’ 

’Alles is bij mij biologisch, ik gebruik overal 
paardenmest voor, van de manege. 
Die laat ik maanden rusten, dan krijg je com-
post. In het Westland staan de tomaten op 
glaswol, zonder aarde, zonder mest, dat ken 
nooit de smaak wezen die ík heb. Hier, moet 
je deze tomaat proeven. Nou, en?’  
’Wat doe je als je niet op de tuin bent? ’’Lek-
ker thuis zitten, eten koken en boekies kij-
ken over de tuin.’ ’Ben je een gelukkig mens, 
Ben?’’Ja, je hebt de oorlog meegemaakt, en 
nu hebben we het goed, daarom ben ik ge-
lukkig. Mensen zijn niet meer gelukkig, ja-
gen achter elkaar aan. Ik leg nergens meer 
wakker van. Ik slik geen pillen, fiets iedere 
dag naar de tuin, een half uur heen en een 
half uur terug. En ik heb geen telefoon.’ 
’Als er dan iets gebeurt hier?’’Maakt mij dat 
uit, dan zetten ze me toch gewoon lekker bij 
het groot vuil.’     

Ik krijg een grote zak mee vol krulandijvie, 
komkommer en tomaten. ’Hier Ben, heb je 
wat chocola.’ ’Joh, je moet je eige niet zo 
druk maken, hou lekker voor jezelf.’  
Teun en ik keren huiswaarts met de laatste 
restjes van het seizoen, uit de mooiste volks-
tuin van Klein Zwitserland. Van Ben, met de 
groenste vingers van Den Haag. Dat zei 
laatst nog zo’n hoge van Staatsbeheer.  

Eeke Crabbendam

WINTERPEEN VAN BEN
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Het feest van Kerstmis komt jaarlijks 
met een uitbarsting van vreugde en 
kleur. 
Huizen en straten worden versierd 
om de geboorte van de verlosser te 
vieren: de grootste gebeurtenis in de 
mensengeschiedenis. 
Men zingt samen lieflijke en verhe-
ven melodiën om het Christuskindje 
in slaap te wiegen en naaldbomen 
worden versierd met lichtjes, ster-
retjes, kerstballen en lekkernijen. 
Wanneer het hele gezin gezamenlijk 
de kerstboom opzet vragen de jonge 
kinderen wel eens waar deze traditie, 
om een naaldboom te versieren met 
Kerstmis, toch vandaan komt. 

Laten we luisteren naar een oude 
legende die ons verteld over het 
ontstaan van dit mooie gebruik.

Het is nacht. Ergens in een van de landen 
in het oosten ligt de natuur te slapen on-
der een zachte, witte laag sneeuw. De ster-
ren twinkelen zachtjes. De maan glijdt stil 
langs de hemel en schijnt door de kale, 
kromme bomen. 
Eén boom staat nog groen en fier rechtop: 
het is de dennenboom. Zelfs de ijselijke 
kou van de winter is niet in staat om de 
dennenboom te ontdoen van zijn groene 
naalden. Het is stil en alles slaapt.

Maar... niet iedereen slaapt deze nacht. In 
een armoedige stal is een jonge vrouw in 
gebed terwijl haar bruidegom, een goede, 
jonge man, bij haar waakt. De vrouw is in 
verwachting en haar kind kan ieder mo-
ment geboren worden. 
En midden in de nacht wordt daar in die 
stal, op wonderbaarlijke wijze, het kind 
geboren. Het is een jongen. Hij is zo zwak 
en teder. 

En op het moment van zijn wonder-
baarlijke geboorte klinkt er in de velden 
rondom het stalletje een nog ongehoorde, 
hemelse melodie. 
De lucht wordt vervuld van licht en kleur 
terwijl koren van engelen verschijnen om 
de geboorte van de verlosser aan te kondi-
gen. Het slapende en bevroren landschap 
ontwaakt. De knoppen van de bomen 
barsten open en de prachtigste bloemen 
verschijnen. Alles schittert en is vol van 
prachtige kleuren en heerlijke geuren. 

Alle kleine dieren verlaten hun holletjes en 
huppelen blij door de sneeuw waaruit nu 
bloemen en groene plantjes steken. Ook de 
vogels verlaten hun nesten en zingen voor 
het kind! Heel de schepping is verheugd en 
wil de wonderbare geboorte prijzen en iets 
geven aan het nieuwgeboren kind. 

Alleen de dennenboom deelt niet in de 
vreugde: hij is stil en treurig. Hij was de 
enige van alle bomen die groen bleef in 
de winter maar nu is hij de enige boom 
zonder bloemen of vruchten om aan het 
pasgeboren kindje Jezus te geven. Hij is 
dan wel altijd groen maar met zijn scherpe 
naalden die bijna net zo scherp als dorens 
zijn, kan hij niet zo dicht bij het zachte, 
nieuwe kindje komen. 
De andere bomen die vol met bloemen 
en vruchten zijn zien de dennenboom zo 
droevig staan en ze willen wel helpen maar 
wat kunnen ze doen? De dennenboom 
kreunde zachtjes. Hij had niemand om 
hem te helpen. 

De sterren in de lucht schitteren met al 
hun kracht om de baby Jezus te eren. Ter-
wijl zij zo hun gloed op de aarde schijnen 
bemerken ze dat er iemand niet deelt in 
de blijdschap: de arme dennenboom die 
zich saai en somber voelt. Nu kijken ook 
de sterren met medelijden naar de den-
nenboom. 
De grootste en mooiste ster zegt: ‘Laten we 
hem helpen. Wij zijn met velen en hebben 
zoveel licht. We zouden toch wel iets van 

onze schittering aan hem kunnen 
geven zodat hij iets heeft om aan 
het Christuskind te geven.’ 
Alle sterren stemmen daarmee in 
en in een sprankelende regen wer-
pen zij zich op de dennenboom. 
Even is de dennenboom bang dat 
hij in brand zal vliegen maar zijn 
angst verandert in vreugde als hij 
zichzelf zo prachtig bedekt ziet 
met de stralende, veelkleurige 
sterren. 
De andere bomen en de dieren 
zien het en krijgen nu ook een idee 
hoe ze kunnen helpen. De dieren 
plukken de prachtig rode appels 
en andere vruchten van de bomen 
en hangen ze aan de dennenboom. 
Nu kan hij zich vertonen aan het 
kindje en hem prijzen met zijn 
prachtige sterrenkleed.

Daar kijkt nu het kindje Jezus uit de stal 
naar buiten, naar de prachtige natuur die 
zo kleurrijk leeft en schittert midden in de 
winter ter ere van zijn geboorte! 
Als zijn blik op de dennenboom valt ver-
schijnt er een wonderschone glimlach om 
zijn lippen en zijn aanbiddelijke handjes 
strekken zich uit naar de sprankelende 
lichtjes op de dennenboom. De dennen-
boom is vol vreugde! Hij heeft nu eindelijk 
iets kunnen geven om het kindje te doen 
glimlachen!

Van toen af begonnen de mensen, als een 
herinnering aan deze wondervolle gebeur-
tenis, ieder jaar met Kerstmis dennen-
bomen te versieren met schitterende 
lichtjes en sterretjes, kleurige kerstballen 
en heerlijke lekkernijen. 

Een heel gelukkig Kerstmis!

Oorspronkelijk : Sr. Tammie Bonyun, EP. Heralds 
of the Gospel magazine. Jaargang 5, nummer 50, 
December 2011 
Vertaald uit het Engels en ingezonden door 
Edward Welling.
Aangepast door de redactie.
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Het waterbeheer in onze buurt wordt uitge-
voerd door het waterschap “Hoogheemraad-
schap van Delfland”. U wordt daar ieder jaar 
aan herinnerd als omstreeks april de aanslag 
voor de waterschapsbelasting in de bus valt. 
Maar ook als u straks het stembiljet ontvangt 
voor de waterschap verkiezingen op 15 
maart 2015. 

Wat hebben wij hier eigenlijk met dat wa-
terschap? Misschien is een update nuttig.

Bestuur speciaal voor het waterbeheer
Het waterschap is een zelfstandig lokaal 
bestuur, met eigen belastingen, een eigen 
democratisch systeem en een eigen uitvoe-
rend apparaat Het is afgezonderd van de 
structuur van Rijk-Provincie-Gemeente. Dat 
komt omdat het veel eerder is ontstaan, en 
omdat waterbeheer zo absoluut van belang 
is dat het maar beter niet doorkruist wordt 
door andere politieke overwegingen. Het 
gaat erom dat we droge voeten houden, 
schoon water hebben en veilig zijn. Dat is 
belangrijk voor onze gezondheid, ons milieu 
en onze economie. Delfland, opgericht in 
1286 door graaf Floris de Vijfde, vierde dit 
jaar haar 725 jarig bestaan met een groot 
aantal educatieve activiteiten. 

Bestuur en democratie
Het dagelijks bestuur van Delfland wordt 
gevormd door het College van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden. Te vergelijken met Burge-
meester en Wethouders bij de gemeente. 
Daarboven staat het algemeen bestuur, de 
Verenigde Vergadering geheten, vergelijk-
baar met de gemeenteraad. De Verenigde 
Vergadering van Delfland heeft 30 zetels, 
die worden bezet door vier categorieën. Be-
drijfsgebouwd, ongebouwd, natuurterrei-
nen en ingezetenen. Die categorie ingeze-

tenen heeft 21 zetels en wordt momenteel 
ingevuld door 6 politieke partijen. Dit is een 
verschil met de gemeenteraad, die alleen ze-
tels voor politieke partijen heeft. De verga-
deringen van de Verenigde Vergadering, en 
haar commissies zijn openbaar. Ze worden 
gehouden in het ”Gemeenlandsch Huis”, 
net zo historisch als het Hoogheemraad-
schap zelf, dat zich bevindt aan de Phoenix-
straat in Delft. 

Waarom betalen wij een heffing?
De Waterschapswet regelt dat wij belast 
worden met een heffing. De hoogte er van 
wordt bepaald door de kosten die Delfland 
moet maken om haar taken uit te voeren. 
Deze worden via de heffing verdeeld over 
de bewoners (57%), de eigenaren van on-
bebouwd land (4,06%), van natuurterrei-

nen (0,01%), en de eigenaren van onroe-
rende zaken (38,93%). Als u behalve be-
woner ook eigenaar van uw woning bent, 
dan krijgt u dus twee heffingen opgelegd. 
Leuker is het niet, maar in ruil zorgt Delfland 
er voor dat de elementen geen vat krijgen 
op ons woongebied. Allerlei maatregelen 
zijn daarvoor nodig, zoals dijken, gema-
len en stuwen, en niet in de laatste plaats 
natuurontwikkeling. Delfland regelt zo het 
waterpeil en de waterkwaliteit in vaarten, 
plassen, sloten en kanalen. Het teveel aan 
regenwater wordt afgevoerd of opgeslagen 
en het afval water wordt gereinigd.

Stevige duinen en dijken 
Delfland voorkomt overstromingen door 
zo’n 743 kilometer dijken, kades en duinen 
te onderhouden, Door de rijzing van de 
zeespiegel, de steeds heftiger regenval en 
de lage ligging van het land blijven er risi-
co’s bestaan. Vooral daar waar de stad dicht 
bij de zee ligt, zoals bij ons. Daarom beoor-
deelt Delfland bouwplannen. Zoals bij de 
metamorfose van onze kuststrook. Aan de 
versterking van de boulevard heeft Delfland 
strenge voorwaarden gesteld om te voorko-
men dat tijdens een superstorm er gaten in 
worden geslagen. Nieuwe meet- en inspec-
tiemethodes worden toegepast om de zaak 
goed te blijven controleren. 

Schoon water en waternatuur
Water in kanalen, sloten en plassen moet 
schoon en helder fris zijn, zonder zwerfvuil, 
vanwege onze gezondheid en die van de 
natuur algemeen. Er moeten niet te veel 
vervuilende stoffen in voorkomen. En daar 
heeft Delfland nog veel aan te doen. Door 

HET WATERBEHEER IN ONZE BUURT
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bijvoorbeeld emissies van chemicaliën terug 
te brengen, maar ook door het zelfreinigend 
vermogen te vergroten, door de aanleg van 

natuurvriendelijke oe-
vers en het verbeteren 
van de visstand. Delf-
land zorgt er ook voor 
dat ons grondwater 
niet vervuilt, door re-
gels te stellen voor het 
onttrekken en infiltre-
ren er van. 

Afvalwater zuive-
ring
Per dag spoelt 130 li-
ter vuil water weg uit 
iedere huishouding. 
Door de wc, de goot-
steen en het douche-
putje. Dit water kan 
niet het oppervlakte-

water in omdat het dan snel vervuild zou ra-
ken. Het komt daarom via het riool terecht 
bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AW-

ZI’s) van Delfland. Daar wordt het schoon-
gemaakt en vervolgens geloosd in zee of 
in de Nieuwe Waterweg. Delfland heeft er 
vier: Houtrust in Den Haag, Harnaschpolder 
in Midden-Delfland, de Nieuwe Waterweg 
in Hoek van Holland en de Groote Lucht 
bij Vlaardingen. Aan de Haringkade bouwt 
Delfland nu een nieuw rioolgemaal, dat ons 
afvalwater naar Houtrust afvoert.

Meldpunt voor incidenten 
Heeft u in onze buurt vies water gezien of 
dode vissen in de sloot? Heeft u waterover-
last in de kelder of de tuin? 
Melden kan, en wordt gewaardeerd. Via 
(015) 270 18 88, via www.hhdelfland.nl/
digitaal-loket/meldpunt-incidenten/meld-
incident/ of per brief aan Hoogheemraad-
schap van Delfland, Postbus 3061, 
2601 DB Delft. 

Elsbeth van Hijlckama Vlieg
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Petra van Arendonk is opgegroeid in Wasse-
naar en vertrok op haar 20ste vanuit Leiden 
naar Den Haag met een diploma Mode & 
Presentatie én Middenstands diploma op 
zak. 
Na werkzaam te zijn geweest in de vastgoed 
branche bleef het ondernemerschap trekken. 
Sinds augustus jl heeft zij een cadeauwinkel 
in de Gentsestraat.

Van Statenkwartier naar Belgisch Park
Petra vertelt hoe het zo gekomen is: “In 
2000 kwam ik terecht bij de Firma Hoevers 
om een huwelijkscadeau, in de vorm van 
een bestekcassette, uit te zoeken. 
We raakten met mevrouw en meneer Hoe-
vers bevriend en tijdens deze vriendschap 
heeft mijn man een keer laten vallen dat 
als ze met de zaak gingen stoppen ze hem 
moesten bellen. 

Enige tijd later belde meneer Hoevers en 
stelde de bewuste vraag. Ik moest wel even 
goed nadenken of deze branche wel bij mij 
zou passen en of ik er genoeg creativiteit in 
kwijt kon. Maar ik hou van mooie kwaliteits-
artikelen dus de knoop was snel doorgehakt. 
Kort daarna ben me gaan specialiseren zo-
dat ik 1 juli 2004 klaar was om de zaak voor 
te zetten. Tien jaar heb ik Hoevers Luxe 

Geschenken in de Valeriusstraat voortgezet. 
Het huurcontract daar liep naar tien jaar af 
en dit gaf mij de mogelijkheid rond te kijken 
naar andere opties. En ik keek uit naar een 
nieuwe uitdaging”.

Belgisch Park hechtere gemeenschap 
“Het Belgisch Park publiek is een mooie mix 
van mensen die hier al jarenlang wonen. Er 
zijn veel expats en studenten van o.a. de 

Hotelschool. Het is een hechtere gemeen-
schap dan in het Statenkwartier en ik merk 
ook duidelijk dat er hier meer passanten zijn. 
Ik krijg overigens veel positieve reacties van 
buurtgenoten. Echt geweldig al deze uitin-
gen en blijk van waardering. Het geeft je 
meteen een goed gevoel na zo’n rigoureuze 
verhuizing. Ben blij dat ik nu deel uit mag 
maken van deze gezellig buurt”.

Grote merken
“Bij Cocolie verkopen wij alles voor de ge-
dekte tafel, denk aan servies, bestek, glazen 
en tafellinnen. Daarnaast hebben wij een 
grote collectie cadeauartikelen. Geboorteca-
deaus, huwelijkcadeaus en relatiegeschen-
ken. Een kleine selectie uit onze merken: 
Gien, Hutschenreuther, Kosta Boda, Lampe 
Berger, Robbe & Berking, Royal Doulton, 
Villeroy & Boch en Wedgwood.

Wij zijn tevens gespecialiseerd in kinderser-
vies en bestek maar ook slabben en andere 
leuke kindercadeaus vindt u bij Cocolie. 

Trend voor de winter 2014 in huis is veel 
zeeblauw wat je terug ziet in vazen, servies 
of kerstboomversiering”.

Marit Berssenbrugge

COCOLIE: ORIGINELE CADEAUS VOOR SCHAPPELIJKE PRIJZEN

Petra van Arendonk

Beheergebied Delfland



Ze komt uit een ondernemersgezin maar haar 
hart ging al op vroege leeftijd uit naar het 
theater: “Ik zat op de middelbare school al 
in het schoolkoor en wilde eigenlijk het liefst 
naar het conservatorium. Maar het onder-
nemersbloed kruipt waar het niet gaan kan 
en na een bezoek aan de open dag van de 
Hotelschool in Scheveningen was ik meteen 
verkocht. Toen ik daar rondliep wist ik: dit is 
het, hier hoor ik”. 

Aan het woord is Kassandra Dommisse-
Reebergen, Directeur AFAS Circustheater 
Scheveningen en Directeur Beatrix Theater 
Utrecht.

In 1999 studeerde ze af aan de Hotelschool, 
waar ik zelf al heel veel jaren werk. Ik ken 
Kassandra dus nog als studente. In het jaar 
dat ze afstudeerde vond er een afscheids-
feest voor de toenmalige directeur van de 
Hotelschool. Hij kreeg een grootse cabaret-
voorstelling aangeboden in het Circusthea-
ter. Studenten en medewerkers traden daar 
op, voor hem en honderden genodigden. 
De organisatie van dit feest lag gedeeltelijk 
bij mij en Kassandra was toen een van mijn 
student assistentes. Ze was bovendien een 
hoofdpersoon in het cabaret en zong wer-
kelijk als een nachtegaaltje. 

Carrière
“Weet je nog”, zegt ze lachend, als ze te-
genover me zit, “toen wij samen de organi-
satie van het afscheidsfeest kwamen bespre-
ken met de toenmalige Directeur van het 
Circustheater (ook een oud studente van de 
Hotelschool) heb jij mij bij haar aanbevolen 
als stagiaire”.  Ik kan het me niet goed meer 
herinneren, maar kan het me wel voorstel-
len. Kassandra was altijd een intellligente en 
getalenteerde studente en ik kende toen al 
haar grote liefde voor het theater.
Kassandra heeft haar eindstage inderdaad 
in het Circustheater met succes afgerond. 

Na haar afstuderen werkte ze een jaar voor 
Stardust (van buurtbewoner Henk van der 
Meijden, red.) en kwam toen terug naar het 
Circustheater als Account/Event Manager. 
Inmiddels is ze opgeklommen tot ‘Director 
Theatres Netherlands’ van de beroemde 
Joop van den Ende Theater Producties. 
Tijdens mijn gesprek met haar hoor ik jonge 
kinderen vrolijk door de gangen rennen. Kas-
sandra legt uit dat de zes uitgekozen Billy’s, 
afkomstig uit het hele land, in het Circus-
theater prive onderwijs krijgen en dus niet 
naar hun reguliere school gaan. Naast het 
onderwijs besteden ze uren aan dans, zang, 
tap en acteren om de musical Billy Elliot tot 
een groots succes te maken. 

Raakvlakken met hotellerie
Kassandra vertelt verder: “Hotelschool was 
een goede keuze. Ik leerde daar manager 
worden. Maar mijn passie voor live enter-
tainment is altijd gebleven. Ook tijdens mijn 
studie aan de Hotelschool. Ik was bijvoor-
beeld dikwijls een pedagogische leerling van 
het conservatorium. Dat hield in dat ik les 
kreeg van een conservatorium docent in op-
leiding. Ik was dus een proefkonijn waarop 
de aankomende docent kon oeferen. Ge-
weldig was dat”. 

“De combinatie van het organiseren van 
mega grote musicalproducties en het zorg-
dragen voor gastvrijheid en gastvriendelijk-
heid is voor mij perfect: Hotelschool ontmoet 
de theaterwereld. Er zijn genoeg raakvlak-
ken met de hotellerie. Bij iedere grote mu-
sicalproductie werk je weer met een groep 
mensen toe naar een climax: de premiere. 

Wat ik doe is vergelijkbaar met het werk van 
een General Manager van een nieuw groot 
hotel dat naar de opening toewerkt.  Je bent 
verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. 
Daarbij probeer ik me heel goed te verplaat-
sen in de gast. Het menselijke aspect is ook 
in de theaterwereld heel belangrijk en ik wil 
dat het Circustheater na 21 jaar musicalge-
schiedenis toch vernieuwing blijft uitstra-
len. Zo zou ik heel graag de gast naast de 
producties ook een interactief programma 
willen aanbieden. Een soort van ‘musical 
experience’ waarbij de gast zelf kan onder-
vinden hoe het is om een groot applaus in 
ontvangst te nemen of om op het toneel 
letterlijk in de spotlights te staan. We moe-
ten blijven investeren in wat we te bieden 
hebben. Dat bestaat uit producties kopen uit 
het buitenland maar ook uit het bieden van 
extra’s voor de gast”.  

Buurtbewoners
Voor de buurt is het Circustheater in elk ge-
val erg gastvrij; de bewoners worden uitge-
nodigd voor rondleidingen en buurtborrels, 
er zijn vrijkaarten voor nieuwe producties en 
wordt goed gecommuniceerd over perio-
des waarin er overlast zou kunnen zijn van  
vrachtverkeer en werkzaamheden.
Het parkeerprobleem blijft een doorn in het 
oog van de bewoners. Bezoekers parkeren 
veelal in de parkeergarages, maar vooral tij-
dens de try-out periodes, wanneer er soms 
meer dan 200  mensen iedere dag binnen 
het theater aan de productie werken, is een 
parkeerplek voor de deur vaak moeilijk te 
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DIRECTEUR CIRCUSTHEATER: 
“IK WIL DE GAST VERRASSEN EN INPAKKEN”
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Iran is wel iets anders dan een rondje 
Scheveningen. De meeste mensen die ik 
tevoren hierover sprak, hebben me deze reis 
ontraden: het is toch een gevaarlijk land, het 
heeft een “verkeerde” regering. Er is veel on-
vrijheid, discriminatie van de vrouw. En dan 
dat Islamitisch gedoe, kledingvoorschriften 
(hoofddoek) voor dames, geen glas bier op 
een zonnig terras….

Inderdaad, Iran is geen gewoon strandva-
kantieland, de landstaal is voor ons niet te 
verstaan, er is geen mogelijkheid tot pinnen 
uit de muur of gebruik van creditcards. Niet 
overal Wi-Fi, het sanitair buiten de hotels 
is verre van schoon. Veel woestijn……..
Waarom dan toch? Ik was vooral nieuws-
gierig naar de ervaring met de mensen die 
leven in dit theocratisch, centralistisch be-
stuurde Islamitisch land. Wat vinden zij er-
van? Hoe denken zij over ons? Want, wat 
de regeringen denken en zeggen, dat is niet 
het hele verhaal.

Op pad
Iran is een zeer veilig land om in te reizen en 
heeft een bezienswaardige cultuur waarvan 
ook de oude sporen nog goed zijn terug te 
vinden. Persepolis met het paleis van Darius 
uit ca. 500 voor Chr. is daarvan het meest 
imposante voorbeeld. Maar, elke wat gro-
tere stad die we aandoen heeft meerdere 
moskeeën of paleizen die de culturele rijk-
dom van het land illustreren.. Iran is ook een 
land van dichters. Bij de gedenkplaats van 
Havaz, dichter uit de 15de eeuw, worden 
dagelijks culturele manifestaties gehouden. 

Wij hoorden er ook kinderen lange gedich-
ten van hem reciteren over de liefde en 
schoonheid van de natuur.

Vriendelijk land
Mensen spreken ons vaak aan, vragen hoe 
het bevalt in Iran, het land waar ze trots op 
zijn. In de bomvolle metro van Teheran wordt 
mij na een gebruikelijk welkomstwoord ge-
vraagd of ik denk dat alle Iraniërs terroristen 
zijn. Zij zijn nieuwsgierig van buitenlanders 
te horen wat die van hun land vinden.

Op een rotonde in Teheran blijkt de voet-
gangerstunnel al jarenlang niet toegankelijk. 
De politie is direct bereid het rondrazend 
verkeer van 4 rijen dik even stil te leggen. Bij 
de 20 ha. grote begraafplaats van martela-
ren uit de oorlog Irak-Iran (1980-1988) bie-
den herdenkende soldaten ons soep aan.

Vaak krijgen we ook ongevraagd fruit of rijst 
aangeboden als we ergens picknicken. Het 
delen met elkaar, ook met buitenlanders, 
blijkt traditie. Het geeft me het gevoel meer 
dan welkom te zijn in dit land.

Religie
In Ghom, het religieuze centrum van het 
land, krijgen we van een jonge moslim-
theoloog uitleg over de Islam. Dames zijn 
daar welkom, maar wel in het pikzwart en 
met sluier! Later nemen we kennis van het 
gedachtengoed van Zarathustra, die al ver 
voor Christus en de Islam een vredelievende 
boodschap verkondigde. In Isfahan
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bezoeken we een prachtige Armeense ka-
thedraal. We worden daarbij herinnerd aan 
de omvangrijke genocide die in Turkije plaats 
vond begin 1900.

Overnachtingen.
De overnachtingen zijn soms heel bijzonder. 
Een prachtig gerestaureerde karavanserai - 
hotel in de woestijn laat zien hoe vroeger 
met kamelen werd gereisd en overnacht. 
Iran ligt op het kruispunt van de oude zijde-
route (China)en kruidenroute (India). Elders 
verblijven we in een tot hotel omgebouwd 
traditioneel handelshuis. We genieten daar 
van een ongekende rust, bij een alcoholvrij 
biertje op een Perzische tapijtbank. De loca-
tie deed denken aan onze 17eeuwse grach-
tenpanden van de evenzeer rijke kooplieden 
in Amsterdam. 

Bestuur
Het theocratisch centralistisch bestuurd land 
kent zijn beperkingen. Zeker als men publie-
kelijk oproept tot een andere koers komt 
men in de gevarenzone.

Minderheden zoals Armeniërs worden in 
zekere mate gerespecteerd en krijgen een 
kleine vertegenwoordiging in het parlement 
toegewezen. Dat geldt ook voor de joodse 
minderheid. De staat Israël daarentegen kan 
in de ogen van de Iraanse regering geen 
goed doen. Dat laatste geldt ook voor de 

WAAROM NAAR IRAN?
I N G E Z O N D E N  R E I S V E R S L A G
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USA, die bezwaar maken tegen de urani-
umverrijking van Iran en de boycotpolitiek 
tegen Iran aanvoeren.

Bij langere gesprekken blijkt uiteraard dat 
niet iedereen gelukkig is met de situatie in 
het land. De verbinding van religie en staat 
sinds de revolutie heeft niet ieders instem-
ming. De losse wijze van het dragen van de 
hoofddoek symboliseert bijvoorbeeld ook 
het protest van de vrouwen, die worden 
achtergesteld. Thuis bij een liberaal en wel-
varend gezin, horen we hoe het denkt over 
het land, de kernenergie, Israël, de man/
vrouw verhouding, de Islam, het fanatisme. 
Binnenskamers is alles bespreekbaar.

Toerisme
Bijzonder is dat we nergens veel toeristen 
tegen komen. Het aantal boekingen voor 

Iran neemt elk jaar echter sterk toe, waar 
het land nog niet op berekend is. Wel is 
het even wennen aan het onoverzichtelijke 
geldsysteem. Als je wisselt ben je in rials di-
rect miljonair! Een taxiritje kost vaak maar 
anderhalve euro in de stad, maar je betaalt 
dan wel 50.000 of 60.000 rials. We lunchen 
soms voor omgerekend drie euro. 
Opvallend is het ontbreken van bedelaars, 
dronkaards, hondenpoep en afval in het 
straatbeeld. In winkels en bazaars blijft de 
verkoper opvallend vriendelijk, ook als je 
niets koopt. 

Ik heb kunnen kennismaken met een prach-
tig land, maar ook een land met enkele zeer 
donkere kanten. De bevolking maakt veel 
goed.

Ben Giesen
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MINDFULNESS, HYPNOTHERAPIE
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

CORRECTIE EN REDACTIE VAN ALLE SOORTEN TEKSTEN
 
Wilt u er zeker van zijn dat uw tekst foutloos geschreven is?
Behoefte aan een frisse blik?
 
Annelou Oorthuys
www.thuisintekst.net
info@thuisintekst.net
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vinden. Kassandra beaamt dat: “Wellicht is 
het een troost als ik zeg dat dit tijdelijk is. 
Billy Elliot gaat straks in premiere en dan is 
meer dan de helft van de crew weg. Maar 
laat de buurt alsjeblieft sceptisch en kritisch 
blijven. Als er iets is dat men wil bespreken: 
van harte welkom. Kom gerust langs”. 

Toekomst
Wat zijn de toekomstplannen van Kassan-
dra? “Voorlopig heb ik het reuze naar mijn 
zin. Het is hard werken maar gelukkig werkt 

mijn man veel thuis en dus is het goed te 
combineren met mijn gezinsleven (Kassan-
dra heeft twee zoons, red.). We zien wel 
wat er nog op mijn pad komt. Ik zou ooit 
nog wel eens een Masters opleiding willen 
volgen, maar dan moet  het zowel prive als 
zakelijk wat rustiger zijn”. 

Ik schrik als er ineens een harde stem door 
de luidspreker galmt: 
“ALLE BILLY’S NU NAAR DE ZAAL VOOR 
DE FINALE”.  
Tja, de repetities gaan gewoon door. 

Rest mij nog de lezer te melden dat ik de 
musical heb gezien en dat het een adembe-
nemende, oor- en oogstrelende en hartver-
warmende voorstelling is.  Dus ga er heen 
en laat u overrompelen. En nog een tip van 
Kassandra: “Ons restaurant Le Cirque heeft 
niet meer dat luxe en dure imago dat het 
had hoor;  de menukaart is gevarieerd en de 
prijzen zijn echt heel billijk”.  
Marketing was ook een belangrijk onderdeel 
van de Hotelschool opleiding.

Marit Berssenbrugge



Deel II, wederom een kloek boekwerk, ver-
schijnt exact één jaar na Deel I en 201 jaar 
na de landing in Scheveningen van koning 
Willem I.

Evenals de publicatie van het eerste deel (in 
het Schevenings museum) is de lancering 
van deel II een feestelijke gebeurtenis met 
het nodige ceremonieel.

Op 29 november 2014 verzamelen zich en-
kele honderden genodigden in de Oude Kerk 
op Scheveningen. Genodigden in historische 
dracht, een vaandeldrager en tamboer van 
de Scheveningse schutterij, de drie koperen 
–glimmend gepoetste – plafondkandelaars 
met echte kaarsen, dit alles draagt bij tot een 
historische sfeer.
Na de inleidingen van Henk Grootveld, de 
voorzitter van de Stichting Geschiedschrij-
ving Scheveningen, en de toelichting van 
enkele auteurs is het moment gekomen om 
burgemeester Jozias van Aartsen het eer-
ste exemplaar te overhandigen. Maar nee, 
terwijl de burgemeester al opstaat om het 
boek aan te nemen, zegt voorzitter Groot-

veld: ‘Er is nog één wachtende voor u. Zijne 
Majesteit de Koning heeft bij de ontvangst 
van deel I te kennen gegeven ook prijs te 
stellen op deel II. Aan de wens van de ko-
ning geven wij eerst gevolg. Ik zend dus nu 
de vaandeldrager met het boek naar paleis 
Noordeinde. In 1813 is de afstand van deze 
Kerk naar het paleis met een snel paard in 
zeven minuten overbrugt. Ik verwacht u dus 
over veertien minuten terug!’

Terwijl de vaandeldrager spoorslags vertrekt 
begint de muziek. De voor dit evenement 
gecomponeerde Scheveningse liederen 
worden uit volle borst door het publiek mee-
gezongen. En zie, wanneer het orgel zwijgt 
komt de vaandeldrager hijgend binnenren-
nen: het boek is op paleis Noordeinde in 
dank aanvaard!

Dan is het de beurt aan de burgemeester. 
Hij neemt het boek ter hand en constateert: 
‘Zonder Scheveningen is er geen Den Haag!’ 
Waarvan akte. 

Ellettha Schoustra

De prijs van het boek is € 39,50 en het is bij 
elke erkende boekhandel te koop

DE GESCHIEDENIS VAN SCHEVENINGEN, VAN 1875 TOT HEDEN
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Wereldwinkel Scheveningen houdt een hand-
tekeningen actie. Doel is dat de gemeenteraad 
van Den Haag besluit dat  de gemeente voort-
aan kinderarbeidvrij inkoopt. Als de wereld-
winkel dit voorstel met 2500 ondersteunende 
handtekeningen indient neemt de gemeente-
raad dit voorstel, een burgerinitiatief, in be-
handeling. Via petities.nl kunt u het initiatief 
ook digitaal ondersteunen.  

Door kinderarbeidvrij in te kopen helpt de ge-
meente mee het kinderarbeid probleem te ver-
minderen. Uit recente informatie van de ILO 
(International Labour Organisation) blijkt dat 
168 miljoen kinderen kinderarbeid verrichten. 
85 miljoen kinderen doen werk wat gevaarlijk 
is of schadelijk is voor de gezondheid; 120 mil-
joen zijn jonger dan 15 jaar.

Bij een aantal producten die de gemeente in-
koopt is er een risico op kinderarbeid. Het be-
treft vooral:
-  elektronica (computers, mobiele telefoons, 

audiovisuele apparatuur)
-  natuursteen (denk aan speciale bestrating 

voor pleinen e.d. en aan specifieke soorten 
gebroken rots)

-  koffie, thee, chocola, tropisch fruit/vruch-
tensap

-  bedrijfskleding en schoenen
-  meubilair
Bij de gemeente is ook van belang dat inge-
zameld elektronica afval e.d. niet terecht komt 
op vuilnisbelten in ontwikkelingslanden waar 
kinderen het demonteren voor hergebruik.
Een belangrijk hulpmiddel bij kinderarbeid-
vrij inkopen is de handleiding “Kinderar-
beidvrij inkopen door overheidsinstanties”, 
opgesteld door Stop Kinderarbeid en Human 
Rights@work.
Wereldwinkel Scheveningen, een 100% vrij-
willigersorganisatie, heeft als doel het steunen 
van kansarmen in ontwikkelingslanden. Deze 
actie sluit daar naadloos op aan. Inmiddels 
hebben al ca. 200 Hagenaars van 14 jaar en 
ouder hun handtekening gezet. 
Ook u kunt uw handtekening zetten voor deze 
actie op een handtekeningenlijst in de winkel. 
Tevens is het mogelijk het initiatief digitaal te 
ondersteunen via www.petities.nl 

FRANSE ZANGERES GEBOREN IN 
HET RENBAANKWARTIER

De Franse zangeres Anne van der Love werd 
in 1939 geboren in onze wijk. Lees meer 
hierover op de website www.Buurtherinne-
ringen.nl  Sinds kort bestaat deze website 
met de geschiedenis van de Scheveningse 
wijk Renbaankwartier, gelegen tussen 
Nieuwe Parklaan, Renbaanstraat, Nieuwe 
Duinweg en Neptunusstraat.
De site richt zich op verdwenen winkels, 
markante gebouwen en personen uit de 
afgelopen eeuw. 
Wij vragen u om eens kennis te nemen van 
deze site, die echter in opbouw is. Wij zoe-
ken dan ook een heleboel informatie en zo 
mogelijk foto’s, waar u ons aan kunt hel-
pen.  Op de site kunt u lezen, over welke 
gebouwen, winkels en personen wij onder-
meer informatie zoeken. Echter onze op-
somming is verrre van volledig. Misschien 
heeft u nog ander nieuws. Alles is welkom. 
U kunt u informatie zelf toevoegen aan de 
site of via mail of Facebook.
Veel plezier met het lezen van de site en bij 
voorbaat dank voor alle informatie
Redactie www.Buurtherinneringen.nl 

WERELDWINKEL SCHEVENINGEN VOERT EEN ACTIE 
KINDERARBEIDVRIJ INKOPEN DOOR DE GEMEENTE



Creativiteit als bron van kracht

Silvia Clavijo is kunstenares en oprichter  van 
Art Atelier Cascada (www.artateliercascada.
com)
in Scheveningen. Daar geeft zij kunstzinnige 
cursussen aan kinderen en volwassenen. 
Deze geboren Colombiaanse combineert 
allerlei expressieve vormen in haar aanbod. 
Kinderen kunnen bij haar kleien, schilderen 
en maskers maken, of poppenkast spelen. 
Voor de volwassenen gebruikt ze meditatie, 
mindfulness of (als dat lukt met de deelne-
mers!) dans als warming–up voor bijvoor-
beeld tekenen of schilderen. Waarom kiest 
ze voor deze aanpak?

Lekker in je vel
Op de gevel van Art Atelier Cascada staat: 
‘Voor creatieve ontwikkeling en persoonlijke 
groei ‘. In de etalage liggen kunstobjecten 
van Scheveningse collega-kunstenaars die 
zich verenigd hebben in KOPS (Kunst op 
Scheveningen). Binnen staat een legertje 
schildersezels kriskras door elkaar en hangt 
er van alles aan de muur. Silvia vertelt: ‘Cre-
ativiteit is goed voor een mens, daar vind je 
je innerlijke kracht en passie. Als je creatief 
bent, zit je lekker in je vel en kun je goed 
presteren. Mijn cursussen zijn erop gericht 
die creativiteit op te zoeken en op gang te 
brengen, op wat voor manier dan ook, met 
alle middelen die mij ter beschikking staan. 
Ik wil iemand verleiden contact te maken 
met zijn creativiteit en met zijn gevoel, en 

daardoor eventuele blokkades 
opheffen. Dan pas kun je werke-
lijk vrij zijn.’

De onbevangenheid van 
kinderen
Silvia is afgestudeerd aan de 
kunstacademie in Colombia met 
een specialisatie in schilderen. Zij 
studeerde daar ook dwarsfluit en 
gitaar aan het conservatorium. 
Toen zij haar Nederlandse man 
ontmoette, verhuisde zij naar Nederland. 
Daar volgde zij een post-hbo-opleiding 
creatieve therapie. Zij geeft handvaardig-
heid en creatieve therapie in het bijzonder 

onderwijs. Werken met kinderen is heerlijk, 
vindt ze. ‘Kinderen zijn zo ontvankelijk, zo 
open, zo speels. Ik laat ze niet alleen spelen 
met muziekinstrumenten en dansen, maar 
ook kleien en schilderen. Beeldend werk 
staat centraal. Nu leer ik hun te aquarelleren. 
Een moeilijke techniek, maar juist door hun 
onbevangenheid komen ze tot de mooiste 
dingen. Het is heerlijk om te zien hoe ze er-
van genieten.’

Inspiratie uit Latijns Amerika
In Art Atelier Cascada brengt Silvia al haar 
kennis en levenservaring samen. Haar La-
tijns-Amerikaanse achtergrond is een bron 
van inspiratie. ‘Mensen uit Latijns Amerika 
zijn expressief en spontaan. Bij ons ontstaat 
heel gemakkelijk een feestje. Ze zeggen wel 

eens dat in Colombia de kinderen eerst leren 
dansen en dan pas lopen! Iets daarvan kom 
ik de mensen hier brengen. In de westerse 
wereld zijn de mensen heel prestatiegericht. 
Mensen zitten veel in hun hoofd, zijn heel 
erg kritisch. Dat is niet erg, maar je moet 
ook de weg naar je gevoel kunnen vinden. 
Daarom doe ik bij mijn cursussen voor vol-
wassenen altijd eerst een warming-up in de 
vorm van meditatie, yoga of dans. Mensen 
komen met een hoofd vol binnen. Dat moe-
ten ze leeg maken voor er iets kan ontstaan. 
Sommige cursisten vinden dat eerst best 
moeilijk of een beetje gek. Maar het werkt 
altijd.’

Kleinschaligheid en vrijheid
Wie kennis wil maken met Art Atelier Cas-
cada komt een keertje meedoen – voor de 
kinderen – of kennismaken – voor de vol-
wassenen. De lessen vinden plaats in kleine 
groepjes, zodat er veel ruimte is voor per-
soonlijke wensen en begeleiding. ‘Mensen 
kunnen gemakkelijk komen en gaan’,  zegt 
Silvia. ‘Je hoeft je bij mij niet voor een jaar in 
te schrijven. Hier gaat dat per maand. Dat 
neemt niet weg dat ik continuïteit erg be-
langrijk vind. Ik zie het werken aan creativi-
teit als een proces dat je aangaat en dat je 
veel vrijheid en plezier kan opleveren.’

Contact 
Silvia Clavijo  
Tel. 06 55 777 526, mail: 
cascada@xs4all.nl
Badhuisstraat 114, 
2584 HL Scheveningen

Marieke Keur
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I N G E Z O N D E N

Foto’s: Arnaud Roelofsz Fotografie

Silvia Clavijo

VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN
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Horizontaal
 2. Op papier worden de havenhoofden en de pier 

als Scheveningse iconen bestempeld (11)
 7. Daar komt niets van als de bloem 
 geconfisqueerd wordt (6)
 8. Het allereerste schortje (3)
11. Hypocriete actie op de METS (10)
14. Die directeur kan zijn ei kwijt in Muzee (2+6)
16. Die zangvogeltjes zijn dol op zandaardappelen 

(11)
17. Alarm in de kamer (11)
20. Daarin kun je slapend rijk worden (12)
22. Ook dat beest kan nijdig zijn over kattenkwaad 

(4)
23. Ter wille van de aanklager (2)
24. Kattig gereedschap (4)
25. Iemand die op tijd een strandwandeling maakt 

(9)
30. Naar verluidt is dit binnenkort een provincie (4)
31. Nog treuriger dan dit, en je bent zo blij als een 

vogeltje (3)
32. Grote broer van het stekelbaarsje (9)
33. Zulke activiteiten vonden aan de Doorniksestraat tijdens / na les-

tijd plaats (14)
36. Geen kunst, zelfs als het van kunststof is gemaakt (6)
38. Scheepvaartmaatschappij die, anders dan 29 vert., niet aan de 

Doorniksestraat was gevestigd (3)
39. Strijdlustige peddelaars op het Kanaal (16)
42. Een snotaap aan het strand (4)
43. De opdracht aan zijn kind is: reken nog maar niet op de boedel 

(3+5 of 8)
44. In die straat zijn de bewoners niet lang welvarend (9)
46. Die zoon van Apollo laat zich altijd positief of negatief uit (3)
47. Op het parcours in die wijk heb je het nog geen half uur druk (7)
48. Dat alcoholische drankje vliegt er snel doorheen (8)

Verticaal
 1. Tijdelijk afscheid (3)
 2. Het niveau van de zee-adel (10)
 3. Het wordt een strop als je ook hiervoor bent opgegroeid (3)
 4. Ze lopen luidruchtig en hebben nog praatjes ook (8)
 5. In Frankrijk onze zendgemachtigde (3)
 6. Zo’n beloning is haast niet te geloven (3)
 7. Als je daar wilt afwassen, moet je met de billen bloot (5)
 9. Die hufters vliegen er uit! (7)
10. Sportveldje voor Karel de Rooy in het Westbroekpark (8)
12. Kale duintop waar je niet alleen in de zon kunt liggen, maar ook 

in het water (8)
13. Hé hé, vader zeikt weer over de katholieken (6)
15. Pendant van Madurodam in Duttendel (5+11)
18. Luide muziek in de Boschjes en het Westbroekpark wordt niet 

toegestaan (12)
19. Amsterdams museum dat naar niemand is vernoemd (4)
21. Op papier is 2014 al in duigen gevallen (8)
26. Zulke Spaanse edelen komen in een gespreid bedje (4)
27. Die planeten zijn beslist niet uitgedoofd (9)
28. Eén van de steunpilaren die ezels in Friesland produceren (4)
29. Die TBC-barak staat niet meer aan de Doorniks straat, maar stond 

er vroeger ook niet (6)

32. Fabelachtige vissersvrouw (10)
34. Geheim sieraad (8)
35. Opgeborgen daalders om naaldbomen te kopen (8)
37. Huis in 15 vert (6)
40. Daarmee schiet je niet op (6)
41. Kunstcentrum aan de Haagse Beek? (6)
45. Dat kaperschip is dik in orde (4)

Oplossingen uiterlijk 18 januari  sturen naar: Leuvensestraat 81, 
2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 64:
Horizontaal:
5.Vrijbrieven; 6.Tramremise; 7.Werkstraffen; 8.Deen; 10.Dakkapel; 
13.WW; 14.Ondernemer; 17.Broodbeleg; 20.Wisselwerking; 21.Be-
wogen tijden.
Verticaal:
1.Wijsmakend; 2.Orkestbak; 3.Seminar; 4.Beleefd; 5.Vertegenwoor-
diger; 9.Spam; 11.Are; 12.Kinderwens; 15.Dropshot; 16.Eng; 18.Eer-
lijk; 19.Piket.
De winnaar van Badcrypto 64 was An van den Berg, 
Kortrijksestraat 45. Gefeliciteerd!

Er wordt weer één winnaar getrokken die bij Fred van onze warme 
bakker Driessen aan de Gentsestraat 50 een verrassing krijgt. 
Bedankt, Fred!

NB: Ik was eerst van plan om eind dit jaar ‘met pensioen’ te gaan, dit 
is tenslotte de 65e Badcrypto. Maar kort geleden overleed mevrouw 
Stappershoef-Ballering, wonend in Zoetermeer en oud-bewoonster 
van onze wijk. Zij stuurde jarenlang oplossingen op, ook toen ze in 
het ziekenhuis lag. In juli mailde ze nog een foutloze oplossing, hoe-
wel ze weer ernstig ziek was. Met zo’n voorbeeld van doorzetten 
kan ik niet achterblijven. Het is een extra grote versie geworden, met 
verwijzingen naar de buurt (suggestie van de heer Stappershoef!). 
Alle foutloze inzenders krijgen een speciale poster met vroegere be-
woners van het Belgisch Park.

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 65
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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, Badhuisweg 72-78, 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 
Oldael, tel. 530 05 08

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, Oldeslo, tel. 352 10 41,
De Eshoeve, tel. 306 47 00

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK SCHEVENINGEN
amw@welzijscheveningen.nl

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
Luc Vlug  Voorzitter
Riet van Beveren Secretaris
Akke de Vries 2e Secretaris
Hetty van den Broek Penningmeester
Bert van Swol Verkeer en Ruimtelijke Ordening
Benno Smit  Groen
Joan van Baarle Woon- en Leefklimaat
Harry de Jongh Wijkmedia en Communicatie

SECRETARIAAT
Wijkwinkel Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen, tel. 354 10 81
E-mail: bns@online.nl , Website: www.bnsscheveningen.nl
Muurkrant: www.bnsscheveningen.nl/digitale-muurkrant-bns
Bank (BNS) NL86INGB0006257688, Wijkver. NL23INGB0000544261 
WIJKWINKEL: Openingstijden secretariaat: 
maandag tm vrijdag van 10.00 – 13.00 uur
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
  12.00 - 13.00 lunchconcert door Rene Rakier, 1e dinsdag  
   v.d. mnd. 
  17.00 - 18.00  1e dinsdag v.d. mnd. politiespreekuur
  20.00 - 21.00  1e dinsdag v.d. mnd. pensioenadviseur
Woensdag 10.00 - 12.30 teken-/schilderles
  14.00 - 17.00 3e woensdag mnd. spreekuur familierecht 
  19.00  BINGO, 2e en 4e woensdag van de maand
Donderdag  9.00 - 10.00 Franse conversatielessen voor beginners
  10.00 - 11.00 Franse conv. lessen voor (licht) gevorderden
  12.00 - 13.30 Warme maaltijd
  13.30 - 16.00 Ontmoetings SOOS 55+
Vrijdag  9.00 - 13.15 taallessen Engels gevorderden, 
   Spaans beginners +, Spaans gevorderden
   Nederlands licht gevorderden
  14.00 - 16.00 bridge drive 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  Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen
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
Romy Beekhof ‘99 06-22 92 04 17 e.
Tiani van Aagten  ’98  06-40214844 e. indonesisch
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. 
Josephine Kloeken ’97 06-25 132 111 e. d. f.
Katja Salzer Levi ’97 06 33 800 471 e. russ
Tim Schepers  '97 06-19 44 45 30 e.
Hidde Scholten  ’97 06 516 600 20 e. d. f.
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.

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 van de Wijkwinkel tel. 354 10 81. Het bestuur 
van de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen kan geen verantwoorde-
lijkheid aanvaarden voor samenstelling en gebruik van deze namenlijst.

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

VOETREFEXOLOGIE, SHIATSU, CHI NEI TSANG: Goudenwagen massage, 
de praktijk waar in aandacht wordt gewerkt aan wat voor jou nodig is. 
Bij rug-, nek- schouderklachten, hormonale klachten, stress, spijsverterings-
klachten, slapeloosheid etc.
contact@goudenwagen.nl, www.goudenwagen.nl, 
Maastrichtsestraat 92, 06 20302866

ALTIJD AL ZZP-er WILLEN WORDEN, MAAR HOE? Prima Assistentie help 
ZZP-ers eenvoudig op weg met de startup van hun bedrijfsvoering. Bel 06-
46174681 of mail naar info@prima-assistent.nl voor een vrijblijvend ken-
nismakingsgesprek. www.prima-assistent.nl

JEU-DE-BOULE. In de zomer buiten en in de winter op de binnenbanen jeu-
de-boule spelen? Kom gerust eens kijken/meespelen bij het sportcomplex 
De Blinkerd aan de Haringkade. Meer informatie: www.scheveningsejeude-
boulesver_b3.nl of tel. 070-3512569

Januari 2015: Cursus POSITIEF DENKEN, MINDFULNESS en meer. Prakti-
sche betaalbare cursussen in kleine groepen. Plaats: Belgisch Park. Jij vindt 
er vast iets bij dat je aanspreekt. Lees meer: www.regain-zuidholland.nl of 
bel Bianca Jonkers 070.213.19.66

FITNESS VOOR 50+ IN DE BATAAF onder professionele begeleiding. Komt 
u eens vrijblijvend langs op maandag en donderdag van 14.00 tot 15.00 
uur. Kosten € 43,- per maand. Informatie: Jacqueline van der Bas, tel: 
0172492860  e-mail: j.vdbas@12move.nl 
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Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

BABYMASSAGE: in 5 lessen leer je massagetechnieken voor een ontspan-
nen en gezonde baby. In een kleine groep of individueel. Voor baby’s - ook 
voor te vroeg geboren baby’s - tussen 6 weken en kruipleeftijd. 
www.kinderbalans.nl; 070-2202009

BIJLES WISKUNDE door geroutineerde eerstegraadsdocente 
Duttendel: 070-3826094

FRANSE TAALLES OF CONVERSATIE TRAINING. Vakantie- of zakenreis, 
sollicitatie etc? Conversatie- en/of grammaticalessen Frans? Parijse, sinds 
kort in Den Haag gevestigd, geeft Franse les! € 20,- p/u overdag, € 25,- 
p/u ’s avonds/weekend. 06-36563941, odileodile9@gmail.com
A bientot, Odile

MULTIOPSLAG SCHEVENINGEN Efficiënt per kubieke meter. Voordelige 
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

OPVANG voor oude katten zoekt nog donateurs! 070-3522259 
mw. Spaans. www.dierenplaatsing.nl

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 voet-
verzorging. Naast de reguliere pedicurebehandeling, diverse voetbehande-
lingen mogelijk. Ook behandeling aan huis. Kijk voor meer informatie 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

POSTZEGEL- OF MUNTENVERZAMELINGEN, ansichtkaarten, klein zilver, 
boeken, strips, verzamelingen op elk gebied verkopen of laten taxeren, 
bel dan Dick van der Toorn: 070 - 3388427 of 0651118436, of e-mail: 
toorndick@gmail.com
 
PRIMA ASSISTENTIE, uw professionele hulp op secretarieel, orga-
nisatorisch en administratief gebied! Voor freelance korte en langere 
opdrachten. (Tijdelijk) handen tekort?. Bel 06-46174681 of mail naar 
info@prima-assistentie.nl voor een vrijblijvende offerte. 
www.prima-assistentie.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

SPAANSE EN/OF NEDERLANDSE LES voor kinderen en volwassenen in 
Scheveningen. Spanish and/or Dutch language courses for children and 
adults in Scheveningen.e-mail: myrte_bomhoff@hotmail.com 

SPEELTUIN KAATJE MOSSEL – Harstenhoekstraat achter de Poort 
Voor kinderen 4 tot 10 jaar. Door inzet van een aantal enthousiaste 
buurtbewoners i.s.m. BNS is het speeltuintje “KAATJE MOSSEL” aan 
de Harstenhoekstraat weer geopend van maandag t/m vrijdag van  
10 uur tot 16.00 uur.

STICHTING KITTENOPVANG MIAUW zoekt donateurs zodat we nog meer 
zwerfkatten kunnen helpen. Volg ons op facebook of via www.kittenop-
vangmiauw.nl

 


