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REDACTIONEEL 

En... ja hoor daar is ie dan, de speciale 

Badgazet, die een feest van herkenning 

zal zijn voor onze vrijwilligers. En... ho-

pelijk krijgen ze daaruit ook de waarde-

ring die ze verdienen.

Vorig jaar wilde de Gemeente van ons 

weten hoe wij dachten onze vrijwilligers 

te waarderen en zij schreef daarvoor 

een wedstrijd uit waar een leuk geldbe-

drag kon worden verdiend.

Een flesje wijn, een etentje, een cadeaubon een kerstpakket? allemaal al vaak ge-

daan door diverse organisaties, wat konden wij nog verzinnen dat nog niet gedaan 

was?

Laat de vrijwilligers zelf aan het woord, laat ze zelf vertellen wat ze van hun 

werk vinden, waar zij hun waardering in vinden en hoe leuk het is om als vrijwil-

liger iets bij te dragen aan een betere samenleving. Of dat nu is in een commissie, 

als gastvrouw/heer, in een buurtinterventieteam of bijvoorbeeld als activiteiten-

organisator en wat al nog meer. 

En we kregen een prijs voor ons idee. Een jaar lang keken we uit naar de realisatie 

van een speciale Badgazet als hommage aan onze vrijwilligers, zoals ik al zei een 

feest van herkenning.

We hopen u te verrassen en te inspireren, want we moeten het natuurlijk altijd 

samen blijven DOEN! en daarvoor kunnen we steeds nog nieuwe buurtgenoten ge-

bruiken om in een commissie plaats te nemen waar een van uw aandachtsvelden 

of expertise tot zijn recht komt. Of om mee te helpen koken voor alleenstaanden, 

zodat ze van een heerlijke maaltijd kunnen genieten en van elkaars gezelschap. 

Of om de veiligheid in uw buurt mee te helpen verbeteren in een buurtinterventie-

team, we hebben keus genoeg en vaak toch nog te weinig mensen.

Ik weet als geen ander wat het betekent om vrijwilliger te zijn en wat het je geeft.

Als vereniging moeten we het hebben van de vrijwillige inzet van onze buren, u 

dus.  En bent u nog geen lid van onze vereniging? Dan nodigen we u daar graag 

toe uit, ook leden zijn onmisbaar voor een goed functionerende vereniging.

Vanaf deze pagina wens ik u veel leesplezier.

Hulde aan al onze vrijwilligers. 
Riet van Beveren

GazetScheveningen-Bad

Deze speciale editie van de Scheveningen-Bad Gazet is niet enkel door de vaste redactieleden geschreven. 
Er moesten zo veel commissies en vrijwilligers benaderd worden, dat wij de hulp hebben ingeroepen van 
oud-redactieleden. Zonder uitzondering gingen zij enthousiast aan de slag, met mooi resultaat. 
Dus, Jan van Pesch, Axel Rosendahl Huber, Harry de Jongh en Dick Leijnse: dank je wel voor jullie assistentie 
en inzet!

Redactie Scheveningen-Bad Gazet



Karsten Klein, 
Wethouder Stedelijke 
Economie, Zorg en stadsdeel-
wethouder Scheveningen

“Het vrijwilligerswerk is landelijk een be-
langrijk item, waarvoor een mooie term als 
’participatiemaatschappij’ staat. Het 
devies is: mensen maken de stad. 

Als wethouder draag ik al jarenlang uit dat 
het de bewoners zelf zijn die de stad ma-
ken. ’Haagse Kracht’ is het vermogen dat 
de bewoners in de stad hebben en verder 
ontwikkelen om met elkaar die stad te ma-
ken, voor elkaar te zorgen en met elkaar ac-
tiviteiten te ondernemen. Want voor elkaar 
zorgen is eigenlijk iets vanzelfsprekends!

Omdat ik naast de portefeuille Welzijn ook 
de portefeuille Zorg beheer zoek ik de ver-
binding tussen die twee beleidsterreinen. Er 
zijn mogelijkheden om de zorg voor onder 
meer ouderen en mensen met een beper-
king te verbeteren door de inzet van vrijwil-
ligers. Bijvoorbeeld door een rol te spelen 
bij het tegengaan van eenzaamheid. Ook 
kunnen ze praktische hulp bieden waar pro-
fessionals niet altijd aan toe kunnen komen. 
Zoals boodschappen doen voor iemand die 
dat zelf niet kan.

Er zijn doelgroepen waarin ik een grote po-
tentie voor groei zie, zoals young professio-
nals (Out of Office Volunteer Festival), expats 
(The World in your Classroom en website Vo-
lunteer The Hague) en studenten.
De gemeente ondersteunt vrjiwilligersor-
ganisaties met stimuleringssubsidies voor 
werving, training, begeleiding en professio-
nalisering. Er is een Haagse Hulde prijs voor 
vernieuwend vrijwilligersbeleid en gratis 
VOG voor vrijwilligers(organisaties).

De gemeente vindt het belangrijk vrijwilli-
gerswerk te stimuleren en te waarderen. 

Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij 
hun eigen behoeften:
1e. Eind 2015 is er een speciale webwinkel 
gelanceerd waar vrijwilligers zelf kunnen 
kiezen of welke wijze zij het liefst gewaar-
deerd willen worden. Zij ontvangen dan een 
vast aantal credits die vrij te besteden zijn 
aan leuke (Haagse) producten, workshops, 
trainingen of uitstapjes.
2e. Een Waarderingsprijs als geldprijs waar-
mee organisaties zelf een keuze kunnen ma-
ken om hun eigen vrijwilligers in het zonne-
tje te zetten. 

3e. Elke 10e december organiseert de ge-
meente in samenwerking met PEP (Partici-
patie, Emancipatie, Professionals) het Haags 
Helden Gala, een feestelijke bijeenkomst 
waarbij de verkiezing van de Haagse vrijwil-
liger van het jaar plaatsvindt. Tijdens dit Gala 
worden de genomineerde vrijwilligers in het 
zonnetje gezet, met muziek, entertainment 
en culinaire Haagse verrassingen. Dit jaar, in 
2015, in het Haagse IBIS hotel.

Eind 2015 opent in de stad de Haagse Vrij-
willigersacademie, een initiatief van de 
gemeente en PEP. Dit wordt het platform 
waar organisaties hun scholingsaanbod kun-
nen delen. Vrijwilligers kunnen er terecht 
voor interessante cursussen, trainingen en 
workshops om hun kennis te verdiepen, 
vaardigheden te ontwikkelen of zich voor te 
bereiden op (nieuw) vrijwilligerswerk.
Mijn motto is dan ook: Scheveningen on-
weerstaanbaar; vrijwilligerswerk onbetaal-
baar!”

Ellettha Schoustra
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W I J K A A N G E L E G E N H E D E N

Wethouder Karsten Klein hangt het Bordje Buurthuis van de Toekomst op bij de Wijkwinkel (9 februari 2013).

Het bestuur van de 

BEWONERS- EN WIJKVERENIGING 
NOORDELIJK SCHEVENINGEN 

nodigt u gaarne uit voor de

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

op zaterdag 16 januari 2016, van 17.00 - 19.00 uur 

in de wijkwinkel: Gentsestraat 22A

 
NIEUWJAARS-BORREL

WIJKVERENIGING DUTTENDEL & WITTEBRUG 
Op zaterdag 9 januari 2016 houdt de Wijkvereniging 

haar jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Alle bewoners van deze wijken 
zijn van harte welkom voor een gezellig hapje en drankje. 

Kinderen zijn welkom.
Tijd: 16:00 tot 18:00 uur

Clubhuis van HLTC Leimonias,
Klatteweg 103 • Klein Zwitserland

” Scheveningen 
onweerstaanbaar; 
vrijwilligerswerk 
onbetaalbaar ”
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B E S T U R E N

’Het buurthuis van 
de toekomst’

Met die woorden opende wethouder Karsten 
Klein in februari 2013 de vernieuwde wijk-
winkel aan de Gentsestraat.

Riet van Beveren, administratief bijgestaan 
door Stuart Lont,  is sinds 2011 de coördina-
tor van de activiteiten van de wijkwinkel. Zij 
benadrukt het belang van het werken met 
vrijwilligers. 
Om de vele activiteiten die in de wijkwinkel 
plaatsvinden in goede banen te leiden is de 
betrokkenheid van de gastvrouwen die be-
zoekers welkom heten en voor koffie zorgen, 
onmisbaar. 
De wijkwinkel lijkt, als ontmoetingsplaats, 

een multi task bedrijf. Er is ruimte voor kof-
fieochtenden, bridgeochtenden, muzikale 
ontmoetingen, maaltijdverzorging, hand-
werken, taalcursussen Engels, Frans en 
Spaans, een tentoonstellingen en vergade-
ringen van het wijkbestuur. 
Daarnaast houden de trombosedienst en de 
wijkagent er een maandelijks spreekuur. 
Ook de expats weten de wijkwinkel te vin-
den voor wekelijkse bijeenkomsten.
Er is ruimte te huren per uur of dagdeel, voor 
vergaderingen of andere bijeenkomsten. 

Er is veel waardering voor de inzet van de 
vrijwilligers. Van de namen die Riet noemt 
springt Els de Waard er uit, die zich in de 
wijkwinkel op alle mogelijke manieren inzet.
Het werk van vrijwilligers is zo belangrijk, dat 

begeleiding en bijscholing veel aandacht 
krijgt van de gemeente. Die bijscholing is 
erop gericht de professionalisering te be-
vorderen waardoor de vrijwilligers zich ge-
waardeerd voelen en plezier houden in hun 
werk. Want zonder het werk van vrijwilligers, 
een gift in natura, kan de maatschappij niet 
draaien. Daar spreekt ook onze wethouder 
zich heel duidelijk over uit.

Op 27 november 2014 heeft wethouder 
Klein een waarderingsprijs toegekend aan 
het vrijwilligerswerk in Scheveningen. Dit 
geld is mede besteed aan de publicatie van 
deze bijzondere Badgazet over het vrijwilli-
gerswerk in dit stadsdeel. 

Ellettha Schoustra

Al jaren goede buren

De bewonersverenigingen Duttendel & Wit-
tebrug (D&W) en Noordelijk Scheveningen 
(BNS) werken al jaren nauw samen. We de-
len de administratieve ondersteuning en de 
Scheveningen Bad-Gazet. Maar ook in de di-
verse commissies als Verkeer, Ruimtelijke Or-
dening en Groen wordt veel samengewerkt. 
Beslissingen rondom parkeren, verkeersstro-
men en toegangswegen hebben wijkover-
stijgende consequenties en moeten daarom 
in samenhang worden bekeken.

Kortom, de hoogste tijd dat de besturen van 
beide verenigingen elkaar eens in levenden 
lijve, in de huidige samenstelling, ontmoe-
ten. En in een gazet over vrijwilligerswerk 
mogen zij niet ontbreken want ook een be-
stuurder is een vrijwilliger.

We ontmoeten elkaar in de wijkwinkel van 
de BNS. Tom Ensink (voorzitter) en Ben Gies-
sen (penningmeester) van D&W en Luc Vlug 
(voorzitter), Riet van Beveren (secretaris) en 
Hetty van den Broek (penningmeester) van 
de BNS. Helaas heeft Marjon Margé, secreta-
ris van D&W,  op het laatste moment moeten 
afzeggen.

We nemen de tijd om elkaar even wat beter 
te leren kennen via een introductierondje. 
Altijd leuk om weer eens iets nieuws te ho-
ren over de persoon achter de functie. Zo 
weten we nu dat Tom gitaar speelt in een 
band, Luc en Ben elkaar al kenden via hun 
werkzaamheden bij de Lyon’s club, Riet 

BESTUUR BNS EN DUTTENDEL & WITTEBRUG

Marjon Margé heeft er zoals vermeld die 
avond niet bij kunnen zijn, maar stuurt een 
bijdrage via email, die vooral gaat over de 
doelstelling van de vereniging en de resul-
taten die alle vrijwilligers samen behalen. 
Niet onbelangrijk natuurlijk want uiteinde-
lijk doen we het daar allemaal voor, maar in 
deze gazet staat de vrijwilliger zelf centraal. 
Tussen de regels door proef ik vooral haar 
energie. Vrijwilligerswerk geeft energie. Sa-
men met wijkbewoners, de gemeente, on-
dernemers en anderen projecten opstarten 
om de wijk een fijnere plek te maken inspi-
reert en creëert nieuwe vriendschappen.

Als Luc, spontaan hardop denkend, oppert 
dat beide verenigingen best eens zouden 
kunnen fuseren in de toekomst, wordt het 
even stil. 
Die zagen we duidelijk niet aankomen. Om 
synergievoordelen te behalen door samen te 
werken, hoef je ook niet te fuseren. Tom, die 
vanuit zijn beroep dagelijks te maken heeft 
met M&A (Mergers & Acquisitions) zal het 
met me eens zijn. Laten we gewoon goede 
buren blijven: op elkaar kunnen rekenen als 
het nodig is, zonder dat je de deur bij elkaar 
plat loopt. 

We sluiten de avond af met het uitwisselen 
van ervaringen over de rol van het bestuur 
als het om vrijwilligers gaat. Over het wer-
ven maar vooral over het verbinden van vrij-
willigers, want zonder hen kan een bewo-
nersorganisatie niet functioneren.

Hetty van den Broek

houdt van snelle auto’s en dat maar liefst 
drie van ons de zorg voor een of meerdere 
pleegkinderen op zich hebben genomen. 

Ik vraag naar de motivatie om vrijwilligers-
werk te doen. Ben wil graag zijn deskundig-
heid en ervaring ten dienste stellen van de 
gemeenschap. Datzelfde geldt voor Riet, 
die haar ervaring in de horeca na haar pen-
sionering nu heel goed kan gebruiken voor 
het oppeppen, zoals ze het zelf noemt, van 
de wijkwinkel. Ze wil graag een plek bieden 
in de wijk waar mensen zich welkom voe-
len. Voor zowel Tom als mezelf was het een 
goede manier om meer thuis te raken in de 
wijk, als forens met een drukke baan ont-
gaat het gebeuren in de wijk je een beetje. 
Luc heeft het principe dat je iets terug moet 
doen voor de samenleving van huis uit mee-
gekregen en is vanuit die gedachte al jaren 
actief als vrijwilliger bij diverse organisaties. 



Als je het over de wijkvereniging hebt, dan 
kun je niet om “de Badgazet” heen. Het is de 
spreekbuis van het bestuur en - vooral - be-
trokken buurtgenoten. Een blad dat niet al-
leen dient om de bewoners op de hoogte te 
houden van activiteiten en ontwikkelingen 
in de wijk, maar ook een document dat de 
geschiedenis van Noordelijk Scheveningen 
vastlegt. Velen zullen er niet bij stil staan, 
maar elk nummer wordt door het Gemeen-
tearchief zorgvuldig bewaard voor toekom-
stige generaties.

Een paar feitjes
Het eerste nummer (van wat destijds “de 
Parkgazet” heette) kwam uit in september 
1976, een half jaar na de oprichting van de 
wijkverening. Sinds die tijd hebben ruim 60 
wijkgenoten geholpen met het samenstel-
len van ons blad. Sommigen deden dat ja-
ren lang (Arie Pronk zelfs meer dan 20 jaar! 
en Ans Postma die onder het pseudoniem 
Jacqueline, 18 jaar lang haar verhaaltjes met 
de lezers deelde), anderen korter. Maar ie-
dereen deed het met plezier. Dat is ook niet 
zo vreemd: de leden kennen elkaar vaak al 
voordat ze in de redactie komen en de re-
dactievergaderingen worden altijd gehou-
den bij iemand thuis, in een informele en 
gezellige sfeer. 
De opmaak van de Gazet, toen nog in de 
vorm van een krant, was in de beginjaren 
letterlijk een kwestie van knippen en plak-
ken. Sinds 1991 wordt dat gedaan door 
Robin Reule die van beroep grafisch vorm-
gever is. Hij is daarmee begonnen als vrijwil-
liger, in 1993 heeft hij het ontwerp gemaakt 
van de Gazet in magazine formaat en hij 
werd daarmee de ‘constante factor’ om de 
stijl van het blad te bewaren. 

De eerste jaren was het blad er alleen voor 
Noordelijk Scheveningen; in 1981 kwamen 
de bewoners van Wittebrug erbij en in 1998 
ook die van Duttendel. Door deze uitbreidin-
gen èn door de verdichting van bebouwing 
in de wijk, steeg de oplage van 3000 in het 
begin tot de huidige oplage van 7500 stuks. 

Huidige redactie
Het nu langst zittende redactielid is Ma-
rit Berssenbrugge die met haar twaalfde 
jaar bezig is. Maar ‘zittend’ is een verkeerd 
woord: Marit houdt er juist van om er op uit 
te gaan en nieuwe winkeliers te ontmoeten 
en in het blad voor te stellen; ze weet dat 
een gezonde middenstand het hart van een 
wijk vormt. Maar ze doet meer: als er weer 
eens bankjes zijn gesloopt in de Nieuwe 
Scheveningse Bosjes stelt ze dat in pittige 
woorden aan de kaak. Als ‘senior’ in de re-
dactie werkt ze nieuwe leden in en is het 
aanspreekpunt voor bewoners met ingezon-
den brieven.

Ellettha Schoustra zit nu ruim twee jaar in 
de redactie namens de wijk Duttendel. Als 
meisje was haar grote droom om schrijver 
of journalist te worden; het werd culturele 
antropologie. Maar schrijven kun je ook in je 
vrije tijd doen, dus staan er twee boeken op 
haar naam waarvan er een ook in het Engels 
is verschenen. Waarom ze dan ook voor de 
Gazet wil schrijven? Daar hoeft ze niet lang 

over te denken: “Je maakt leuke contacten, 
en je krijgt het gevoel je wijk beter te leren 
kennen en er actief deel van uit te maken”. 

Bert Hilberts is de techneut in de redac-
tie. Dat hij als pensionaris toch de ‘junior’ in 
de redactie is, komt omdat hij pas in 2013 
(weer) in Scheveningen is komen wonen. 
Als Delfts civiel ingenieur werkte hij op pro-
jecten in de infrastructuur en water, maar hij 
kan meer dan rekenen. Lees zijn artikelen in 
afgelopen Gazetten nog maar eens terug. En 
als je weet dat hij piano speelt en van caba-
ret houdt, dan kunnen we nog veel van hem 
verwachten.

Hetty van den Broek doet het redactiewerk 
vooral als vertegenwoordiger van het be-
stuur van de BNS; zij zorgt er voor dat rele-
vante informatie van de wijkvereniging in 
gewone-mensen-taal aan u wordt doorge-
geven. Hetty heeft veel contacten binnen de 
wijk en heeft het gevoel dat veel bewoners 
echt naar het nieuwste nummer uitkijken. 
Een betere stimulans om door te gaan be-
staat niet!

En lest best Eeke Crabbendam, de vertegen-
woordigster van de buurt Wittenbrug. Eeke 
zit nu vijf jaar in de redactie en heeft ons 
verblijd met een lange serie artikelen over 
de historie van mooie of bijzondere plekken 
in onze buurt. Een aantal van deze verhalen 
zijn ook in druk uitgekomen. Ze houdt ervan 
om, meestal in gezelschap van haar hond, 
rond te wandelen op zoek naar nieuwe oude 
plekjes. Een inspirerende en gezonde bezig-
heid. Wat ze er voor terug krijgt? 

BAD GAZET REDACTIE
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V R I J W I L L I G E R S

Leden
Marit Berssenbrugge
Hetty van der Broek
Eeke Crabbendam
Bert Hilberts
Ellettha Schoustra
Robin Reule (blad manager en lay-out)

Activiteit
Komt zes keer per jaar bijeen voor een redactie 
vergadering en geven invulling aan het blad.

Foto: vlnr, Robin Reule, Hetty van den Broek, Bert Hil-

berts, Eeke Crabbendam, Ellettha Schoustra en Marit 

Berssenbrugge.

vervolg op pagina 7

‘” Spreekbuis van Bestuur en 
betrokken buurtgenoten ”



De trouwe Gazet lezer kent hem al bijna  
20 jaar: Jan van Pesch. 
Jan begon als redactielid in november 1997. 
Hij stopte hiermee tussen april 2001 en sep-

tember 2003, en sloot zich toen weer aan 
van 2003 tot januari 2014. Vanaf 2014 ver-
zorgt hij ‘enkel’ nog de Crypto.

Jan: “Het aantal inzenders varieert tussen 
de 8 en 20, in totaal hebben 65 lezers één 
of vele malen gereageerd. Ik weet niet hoe-
veel mensen de crypto (gedeeltelijk) oplos-
sen zonder de oplossing in te sturen. In die 
tijd een kleine 2000 cryptische woorden 
verwerkt in de puzzels, maar ik heb nog een 
‘voorraad’ van zeker 350 woorden”.
 
“Wat er zo leuk is aan cryptogrammen? Zo-
als Shakespeare het al wist, is er ‘meer tussen 
hemel en aarde’ dan je zou denken. 
Ik noem een voorbeeld. Als je het over een 
schouderblad hebt, dan denk je aan dat li-
chaamsdeel dat pijnlijk kan zijn na het spit-
ten in de tuin; maar een cryptogrammer 
denkt al snel ook over een tijdschrift (blad) 
dat gemaakt wordt voor chirurgen die zijn 
gespecialiseerd in rugoperaties (onder an-
dere aan de schouder). Er is een haast onein-
dig aantal woorden die op dezelfde manier 
een dubbele betekenissen hebben. 
Het oplossen van een cryptogram is soms al 
lastig, maar het samenstellen ervan is nog 
lastiger. Laten we maar zeggen dat het voor 
mij een uitdaging is die me jong houdt. En 
wat ook mee speelt is dat er in de loop der 
jaren nogal wat trouwe inzenders waren die 
er tot kort voor hun dood mee door zijn ge-
gaan, in één geval zelfs met terminale kan-
ker in een ziekenhuis liggend. Er waren altijd 

wijkbewoners die het extra leuk vonden 
dat er een crypto in ‘hun’ Badgazet stond. 
Die mensen kun je natuurlijk niet teleurstel-
len. Hoe lang ik er nog mee door ga? Geen 
idee, ik kijk wel waar het schip strandt (waar-
schijnlijk bij de boulevard). Als het aantal 
inzendingen sterk zou teruglopen, of als het 
samenstellen niet meer goed lukt, dan zou 
ik er zo maar mee kunnen stoppen. Ik maak 
me geen illusie dat iemand het dan van me 
overneemt. Maar als er een halve gare is die 
het wil doen (dus iemand die ‘niet doorbak-
ken’ is!), dan meldt die zich wel”.

Marit Berssenbrugge

BADGAZET CRYPTO
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Wie
Jan van Pesch

BIT TEAMS

Bij een van de eerste bijeenkomsten waar ik 
Mendy van Veen hoorde spreken (stadsdeel-
directeur Scheveningen) over het verschil 
tussen de activiteiten die op het stadhuis 
bepaald worden en op het stadsdeel, legde 
ze het voor mij heel helder uit: “bij het stads-
deel concentreren we ons op drie vragen: is 
het heel, is het schoon en is het veilig”. 

En dat sluit geweldig aan bij de activiteiten 
van de BIT-teams, want zij rapporteren met 
name zaken die kapot zijn, vuil of gevaarlijk. 
En door het convenant tussen Gemeente, 
BNS en Politie worden al die zaken ook aan-
gepakt. 

Maar wat motiveert mensen nu om lid te 
worden van een BIT-team en een wekelijks 
rondje door de wijk te lopen? Om daar ach-
ter te komen kun je het beste met ze meelo-

pen. De BNS telt op dit moment maar liefst 
vier actieve BIT teams, een vijfde is in oprich-
ting.

Mijn eerste rondje loop ik met Hanneke 
Brouwer, John Jurgens en Stephan Buis, 
Patrick de Witte was die avond verhinderd. 
Ze lopen allemaal al 3 jaar mee, dus prak-
tisch vanaf het begin. Hoe ze er aan zijn be-
gonnen? Er kwam een hele aardige man aan 

Activiteit
Het BIT team werkt samen met politie en wo-
ningbouwcorporaties met als doel de leefbaar-
heid van de wijk te verbeteren. De teams be-
staan uit vier tot vijf personen die overdag maar 
ook ‘s avonds door de buurt wandelen om te 
signaleren. 

vervolg BAD GAZET REDACTIE

“Je kijkt daardoor op een andere manier naar 
je wijk, je bent meer alert. En wat is er leuker 
dan in het Gemeentearchief te grasduinen!” 
Ze hoopt er nog een tijd mee door te gaan.

Toekomstige Redactie
Eeke kan dat wel hopen, maar nieuw bloed 
in de redactie is altijd nuttig. Als u net zo in 
de wijk geïnteresseerd bent als de redac-
tieleden, laat dat dan Marit Berssenbrugge 
eens weten (bsb@hdh.nl). De redactie komt 
eens in de twee maanden een avond bij el-
kaar, iedereen steekt er net zo veel tijd in als 
hem/haar uitkomt, en je hoeft geen professi-
onele auteur te zijn om je boodschap over te 
brengen. Het levert vooral plezier op.

Jan van Pesch

Wat moeten we hier nou mee? 

V.l.n.r. Hanneke Brouwer, John Jurgens en Stephan Buis.

vervolg op pagina 9



de deur en die vroeg of ik mee wilde doen. Ik 
kon geen nee zeggen. John vindt motivatie 
uit de wijk: “elke keer als ik door de wijk loop 
besef ik weer hoe mooi het hier is”. Hanneke 
houdt vooral van het concrete karakter van 
het BIT, je signaleert iets en het wordt opge-
lost dus de resultaten zijn heel tastbaar, en, 
voegt ze er aan toe, het is heel gezellig met 
deze mannen. Ze staan ook volledig ach-
ter de participatiegedachte. In plaats van te 
wijzen naar de overheid kun je ook zelf iets 
doen: de maatschappij, dat ben je zelf. En 
omdat dit team maar om de 2 weken loopt, 
is het ook gemakkelijk vol te houden.

Het volgende team bestaat normaal uit Nel 
de Vries, Joep Janse en John Volkerts maar 
Nel was helaas ziek en dus heeft ze haar man 
Jan “gestuurd”. We wachten even in de wijk-
winkel maar als John er na een kwartiertje 
nog niet is, bellen we hem even. Zijn vrouw 
is jarig vandaag en dus is hij de BIT-ronde 
helemaal vergeten. Nog geen vijf minuten 
later staat hij toch in de wijkwinkel met zijn 
BIT-jas aan. Hij heeft zijn vrouw alleen ach-
tergelaten bij de visite en de taart. Kijk, dat is 
motivatie! 

Ook dit team doet al vanaf het begin mee 
met het BIT. Zij merken echt dat het helpt, 
vroeger werd er veel meer gerapporteerd. 
Onderweg komen we veel weesfietsen te-
gen, sommige zijn gelabelled door de po-
litie, maar staan blijkbaar al zo lang buiten 
dat zelfs de labels zijn verkleurd en niet meer 
leesbaar. De regels om weesfietsen te verwij-
deren schijnen streng te zijn dus de meesten 

blijven jaren staan, al komt het onkruid tus-
sen de spaken door omhoog.
Het derde team waar ik een rondje mee loop 
is een middagploeg en bestaat uit Axel Ro-
sendahl Huber, Joan van Baarle, Jan de Vries 
en Hannie van der Horst. Hannie vertelt dat 
ze vroeger ook al veel vrijwilligerswerk deed 
en daar waren ook bestuursfuncties bij, maar 
dat wil ze niet meer: “Het voordeel van het 
BIT team is dat het verder weinig verplich-
tingen met zich mee brengt. Je loopt een of 
twee keer per maand een ronde en daarmee 
is het ook klaar. En dan is het ook gewoon 
gezellig om elkaar weer te zien. Daardoor 
houd je het vol, en het helpt echt! Zaken die 
we doorgeven worden echt opgelost.

Het laatste team dat ik spreek bestaat uit 
Mary Bufacchi en Marina Smit en zij lopen 
ook overdag, we spreken af dat ze daarna 
even bij mij thuis langs komen. Tenminste, 
dat was het plan. Maar op de afgesproken 
dag regent het en Mary is wat ze zelf noemt: 
een “mooi weer-loper”. En dus lopen ze hun 
ronde een andere keer. 

Marina loopt al ongeveer twee jaar mee. Ze 
was na jaren weer terug in Scheveningen en 
dan helpt vrijwilligerswerk enorm om snel 
in te burgeren en mensen te leren kennen. 

Met Mary was er al meteen een “klik”en nu 
lopen ze samen hun BIT ronde. Marina was 
al bekend met vrijwilligerswerk, ze is ook ac-
tief bij de Zonnebloem. Mary is al vanaf het 
begin bij het BIT betrokken, want (waar heb 
ik dat eerder gehoord?) er kwam zo’n leuke 
man aan de deur en daar kon ze gewoon 
geen nee tegen zeggen. Ook Mary en Ma-
rina merken dat het werkt, in het begin werd 
er veel meer gerapporteerd dan nu, zaken 
worden echt opgepakt. En dat geeft voldoe-
ning. Wat ze erg op prijs stellen is het jaar-
lijkse etentje met alle BIT-teamleden. Daar 
kijken ze naar uit want dan spreek je elkaar 
eens op een andere manier en heb je een 
ontzettend leuke avond met zijn allen.

We wonen inderdaad in een prachtige wijk, 
die, mede door de BIT-teams, schoon, heel 
en veilig is. 

Heeft u interesse om u aan te sluiten bij een 
bestaand team, of wilt u een team oprichten, 
neemt u dan contact op met de BIT coördi-
nator via de wijkwinkel.

BIT-ters, bedankt!
Hetty van den Broek
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Weer terug op het honk. V.l.n.r. Jan de Vries, Axel Rosendahl Huber, Joan van Baarle en Hanny van der Horst.

vervolg BIT TEAMS

John Volkerts maakt een aantekening, rondslingerend 

hout kan brandstichting uitlokken. 

“ Elke keer als ik door de 
wijk loop, besef ik weer 
hoe mooi het hier is ”



Binnen de BNS wordt de portefeuille 
Communicatie bekleed door een lid van het 
Bestuur. Dit bestuurslid treedt op als woord-
voerder en is verantwoordelijk voor alle 
communicatie van de BNS naar de pers, de 
gemeente en de wijkbewoners.

Harry de Jongh is al weer sinds enige tijd 
lid van het bestuur van de BNS met de por-
tefeuille communicatie. Zijn takenpakket is 
heel breed en omvat alles van berichtjes op 
de muurkrant tot officiële bezwaarschriften 
naar de Gemeente Den Haag en het bouwen 
van de nieuwe website. Daarnaast treedt 
Harry ook op als woordvoerder van de BNS 
en onderhoudt de contacten met de pers. 
Daarbij staat altijd het belang van de wijk-
bewoners voorop, wat wel eens lastig is. Het 
belang van de wijkbewoners staat wel eens 
haaks op het belang van de direct omwo-
nenden. 

Aankondigingen op 
de muurkrant en 
persberichtjes naar de 
krant zijn meer rou-
tinematige klussen 
die gewoon moeten 
gebeuren, maar Harry 
vindt het pas echt in-
teressant als er wat 
graafwerk nodig is 
naar regelgeving en 
juridische procedu-
res, het zoeken naar 
“hoe zit het nu echt”. 
Dat houdt de grijze 
massa aan het werk. 
Niet dat Harry daar 
een tekort aan uitda-
gingen heeft, hij heeft het sinds zijn pensi-
onering nog nooit zo druk gehad. Hij vraagt 
zich nu af hoe hij ooit tijd heeft gehad om te 
werken. Wat het werk betreft: Harry was een 
onderwijsman in hart en nieren, en werkte 
de laatste 27 jaar als docent informatiema-
nagement bij de Hotelschool Den Haag; de 
combinatie van zijn studies Onderwijskunde 
aan de Universiteit van Leiden en Bestuur-
lijke Informatiekunde aan de Universiteit van 
Amsterdam kwamen hem daarbij goed van 
pas. Vanwege het internationale karakter 
van de Hotelschool heeft Harry veel van de 
wereld kunnen zien. 

Door het werk bij de BNS kan Harry zich nu 
inzetten voor de gemeenschap en dat geeft 
veel voldoening. “Onze generatie heeft vaak 

de wind mee gehad, nu kan ik wat terug 
doen”, stelt Harry. Gelukkig is er naast het 
werk voor de BNS ook nog tijd voor zijn an-
dere grote passies: golfen, vliegen in een 
flight simulator en een bestuursfunctie bij 
Stichting Steunfonds (een stichting die pro-
jecten in het basisonderwijs ondersteunt als 
ze niet uit de reguliere middelen gefinan-
cierd kunnen worden). De vraag over wat 
belangrijk is om het vol te houden levert 
meteen een mooie boodschap op voor het 
hele bestuur van de BNS en andere organi-
saties waar met vrijwilligers wordt gewerkt: 
“vrijwilligers moeten zich betrokken voelen, wij 
als bestuur moeten zorgen voor eenheid en sa-
menhang, we moeten het samen doen”.

Hetty van den Broek

COMMUNICATIE EN WIJKMEDIA
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Wie 
Harry de Jongh

“ Onze generatie heeft vaak 
de wind mee gehad, nu kan 
ik wat terug doen ”

Even genieten van die andere grote passie…..

EVENEMENTEN

Vriendschap, een band en lol, dat zijn de 
woorden die bij de Evenementencommissie 
opkomen na jaren van activiteiten. Daar kun 
je je ook alles bij voorstellen als je de leden 
bij elkaar treft. Het is een kakofonie van ge-
luiden, de energie straalt er vanaf. 

’Wij werden in 2007 gevraagd om festivitei-
ten te organiseren voor de viering van 125 
jaar Belgisch Park. Wat hebben we daar een 
werk voor verzet, een jaar lang. Het kost al-
lemaal veel tijd, vaak vergaderen, wat gaan 
we doen, wat willen we doen, mensen bena-
deren, winkeliers enthousiast maken, zorgen 
dat de kraampjes bij het festival niet een half 
uur lopen van elkaar staan. En steeds de be-
langrijkste vraag: wie vragen wij om geld! 

Je moet wel wat organisatorische ervaring 
hebben want je moet overal aan denken.’ 
’Onze individuele expertises - twee van ons 
hebben 100.000 jaar horeca ervaring en één 
heeft opleiding Hotelschool - vulden elkaar 
goed aan, organiseren zit in het bloed. 
En dan daarbij Annette, die dóet in het 
bloed,want zij verzorgt de bloedafnames 
van de trombosedienst in de wijkwinkel. Zij 
was de ultieme intermediair als de gemoe-
deren gesust moesten worden.’ 

’De Belgisch Park Huisconcerten waren on-
derdeel van de jubileumactiviteiten en wer-
den in 2008 voor het eerst georganiseerd. 
De reacties waren zo enthousiast dat we 
op veler verzoek de concerten jaarlijks zijn 

Leden (tot 2015)
Annette van den Bos
Gerda Haan
Eveline Lansink
Ellen Struik
Carla van Zanen

Activiteiten voorheen
- Viering 125-jarig jubileum Belgisch Park (2008)
- Belgisch Park Huisconcerten (tot en met 2014)
- Activiteiten rond Kerst en Oud en Nieuw 
- Jubileum wandelboekje Belgisch Park

vervolg op pagina 11



gaan organiseren. Daarbij hóórt muziek ge-
woon in deze wijk,waar ook veel bekende 
musici en artiesten wonen. Hier kwam Nico 
de Rooij als artistiek leider enorm van pas, 
want hij kende veel musici en zorgde jaar-
lijks voor een prachtig gevarieerd muzikaal 
programma.’ 

’We begonnen aan de Evenementencom-
missie omdat we dachten, er mag wel wat 
meer gebeuren in de wijk, kunnen we de 
betrokkenheid van de bewoners niet ver-
groten? Daar kan je natuurlijk ook zelf een 
bijdrage aan leveren. Door in een commissie 
te zitten leer je je wijk op een andere manier 
kennen. En je raakt ook bekend met de ge-

meente en het stadsdeelkantoor, de samen-
werking daarmee was gewoon perfect, we 
kregen heel veel respons en hulp.’ 

’Eigenlijk realiseren we ons nu pas wat we 
allemaal gedaan hebben, werkelijk van al-
les en wat een ervaringen! Veel ervan is ont-
staan of besproken in ons ’huiscafé’ PUUR. 

Ja, er is echt een hoop gebeurd, teveel om 
op te noemen.’ Ellen laat bij deze woorden 
de werkmap spontaan uit haar handen val-
len. Té dik om vast te houden, hoe kan het 
anders bij deze commissie!
(Noot van de redactie. De Evenementencommissie is 
inmiddels opgehouden te bestaan.)

Eeke Crabbendam

GROEN
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vervolg EVENEMENTEN

De Evenementencommissie in hun vergadercafé PUUR. 

Van links naar rechts: Ellen Struik, Carla van Zanen, Eveline Lansink, Annette van den Bos. Gerda Haan ontbreekt.

” Een beetje reuring in 
de wijk is goed ” 

Wil je een mooie groene wijk? Word dan lid 
van de Commissie Groen van BNS! Aldus de 
leden van deze Commissie.

Marjan: ’je kunt daar zelf toe bijdragen. En 
zoveel hoef je er niet voor te doen, goed 
om je heen kijken. En ervoor gaan!’ Benno: 
’de gemeente houdt echt wel rekening met 
ons, want de commissie is de oren en ogen 

van de groenbeheerder van de gemeente, 
die tijd te kort komt om alles zelf in de ga-
ten te houden. Bij het tramtracé van lijn 9 is 
bijvoorbeeld veel inspraak van de wijk ge-
weest. Daarbij, niet geschoten, altijd mis.’ 
Mart: ’je hoeft er geen speciale know how 

Leden
Marjan Brakel-de Vries
Jaap Groeneweg 
Mart Kaastra 
Benno Smit
Rob Visser
Phil van der Zalm

Activiteiten
De commissie heeft als taak het groen in de 
wijk te beschermen en zo mogelijk uit te brei-
den. In het bijzonder uit zich dat als volgt:
- Meedenken in groenbeheerbeleid wijk
- Meedenken over projecten als Midgetgolf-

terrein Westbroekpark, tramtracé Nieuwe 
Parklaan, internationale zone

- Meedenken over onderhoud openbaar groen

Concreet
- Bescherming Nieuwe Scheveningse Bosjes, 

voorkomen van uitgraven bunkers
- Inrichting pleintje bij AH Amsterdamsestraat
- Alternatieve kerstboom bij AH opgezet zodat 

de den gespaard werd
- Betrokken bij nieuwe keuze voor midgetgolf 

Westbroekpark
- Inrichting groen voor Willem de Zwijgerschool

vervolg op pagina 13

De commissie bij een kostbaar ’groengoed’, de Nieuwe Scheveningse Bosjes. 

Vlnr: Rob Visser, Jaap Groeneweg, Benno Smit, Mart Kaastra, Phil van der Zalm. Marjan ontbreekt.



voor te hebben, maar het groen gaat mij na-
tuurlijk wel ter harte. En daarbij, bereidheid 
om te leren is nooit weg!’
Phil: ’je moet wel sterk in je schoenen 
staan, want je wordt ook wel gefrustreerd, 
vaak wordt het groen wat jij heilig achtte, 
toch weer bebouwd. Den Haag wil wel de 
GROENE STAD AAN ZEE heten, maar helaas 
gaat de bebouwing toch gewoon door. Maar 
als je niks doet………’ 
Rob: ’Inderdaad, rood en grijs verdringen 
groen. Rood en grijs, baksteen en beton.’

Marjan: ’daarbij is het ook leerzaam, je leert 
hoe de gemeente werkt, hoe zij altijd weer 
voor dilemma’s staat, die wij als burger niet 
kennen. Het blijft schipperen.’ Benno: ’de 
burger wil bij voorbeeld wel groen in de 
straat, maar wil er geen last van hebben, 
wil wel de auto kunnen parkeren, geen vo-
gelpoep vanuit de bomen op het lak van 
de auto, geen viezigheid van eiken op onze 
stoep.’ Phil: ’je kunt meebeslissen hoe je het 

wél wilt. Je krijgt meer oog voor de kleine 
dingen in je wijk, dat doet goed. En veel tijd 
kost het echt niet, vergaderen, mails lezen, 
om je heen kijken, en dan ben je toch nuttig 
bezig, voor jezelf en voor je wijk.’ Mart: ’En, 
je houdt er leuke contacten aan over.’ Rob: 
’Voor mij is het belangrijkste dat wij ons re-
aliseren dat er grenzen zijn aan de groei. En 
dat onze planeet gebaat is bij respect voor 
en herstel van de natuur, dát moeten we uit-
dragen.’

Jaap heeft zich kort geleden aangemeld na 
een oproep in de Badgazet, om mee te den-
ken over de middenberm van de Badhuis-
weg. Als bewoner van die weg doet hij dat 
graag.

Alle leden van deze commissie zijn kritisch, 
maar hebben duidelijk plezier in het leveren 
van hun bijdrage, Phil al meer dan 25 jaar, 
Rob 8 jaar, Marijke 7 jaar, Mart 5 jaar, Benno 
2 jaar en Jaap sinds kort.

Eeke Crabbendam 

HUISCONCERTEN
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vervolg GROEN

Groencommissieleden aan de Haringkade bij 

de notenbomen, waarvan de uitlopers over het water 

hangen en de doorvaart belemmeren. Vlnr: Benno Smit, 

Phil van der Zalm, Marjan Brakel-de Vries.

” Wij zijn de ogen en oren 
van de groenbeheerder van 
de gemeente ”

De huisconcerten in het Belgisch Park be-
staan al sinds 2008. Iedere keer lukt het weer 
om voor de ca. 170 deelnemers een interes-
sant en gevarieerd programma samen te 
stellen, dit keer kleinkunst, klassieke muziek 
en jazz. Ook dit wordt geheel georganiseerd 
door vrijwilligers. Het speciale vermelden 
waard dus.

Uw verslaggever was door het lot inge-
deeld in de groep, die begon in Studio 
Scheveningen, en werd meteen in de klein-
kunst ondergedompeld. Het goed op elkaar 
ingespeelde duo Max en Noa had een pro-
gramma, waarbij zang, conference en viool-

spel de bezoeker moeiteloos een half uur 
boeiden. Van een bizar liedje als het Gek-
kenhuis van Max, tot het fenomenale viool-
spel van Noa, alles passeerde de revue. Dat 
hij een keer het Prinses Christina Concours 
heeft gewonnen was duidelijk te merken. 
Hier stond een talent!

Klavierjuweeltjes uit verschillende landen
Dankzij het heerlijke weer was het wande-
len en fietsen,door de buurt in herfsttooi, 
naar het gastvrije huis van Hetty van den 
Broek en Steven Witkam een feest. Hier was 
rond de vleugel een theateropstelling gere-
aliseerd. Pianist Nico de Rooij behoeft geen 
toelichting, hij is een bekende buurtbewo-
ner, die ons onder meer verraste met een 
pianowerk van Katchaturian, zeer fraai door 
hem gespeeld. Dat het Belgisch Park ook be-
schikt over zeer jong talent bleek uit het op-
treden van de 8-jarige Hongtian Wang. Dat 

voor ons onbekende Chinese componisten 
ook prachtige muziek kunnen maken bleek 
uit zijn virtuose vertolking. Alle hulde voor 
dit jonge talent.

Jazz met een combo
Daarna weer op weg naar het volgende en 
laatste optreden, nu van een geheel ander 
genre. Het Marc van Rooij Trio, bestaande 
uit zangeres Sanne Rambag, studente aan 
het Conservatorium te Tilburg, pianist Gé Bij-
voet, en leider Marc van Rooij op bas,  

Wie 
Dicky Jongeneel 
Nico de Rooij

Activiteit
Jaarlijkse huisconcerten

Dicky Jongeneel en Nico de Rooij.

vervolg op pagina 14

Nico van Rooij speelt Katchaturian.



verraste ons op swingende jazzmuziek. Een 
schot in de roos voor uw verslaggever, aan 
wie deze muziek zeer besteed is. Dat zan-
geres Sanne nog meer in haar mars heeft 
dan een prachtige stem, bleek uit een door 

haarzelf geschreven nummer, zowel tekst 
als muziek. Waarlijk grote klasse. Een dank-
baar applaus was de beloning van de geheel 
gevulde woonkamer van Marijke en Rob 
Schreurs.
Een gezellige nazit bij Puur besloot deze ge-
slaagde huisconcerten.

Dicky Jongeneel is de stuwende kracht ach-
ter de huisconcerten. Zij organiseert de lo-
caties en Nico de Rooij regelt de solisten op 
het gebied van klassieke muziek, lichte jazz 

en andere muzieksoorten. “Het is een hele 
klus om ieder jaar weer geschikte locaties te 
vinden, waar ruimte is voor ca 60 toehoor-
ders en bovendien nog een goede piano 
of vleugel aanwezig is, maar gelukkig lukt 
het iedere keer weer om iets goeds neer te 
zetten”aldus Dicky. 

Op naar de 9e editie in 2016 en daarna het 
tweede lustrum in 2017!!

Bert Hilberts

KOFFIEOCHTENDEN
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vervolg HUISCONCERTEN

“ Een hele klus, maar het 
lukt ieder jaar weer ”

De 8-jarige talentvolle Hongtian Wang. Sanne Rambalg in een gevoelige blues, met  pianist Gé Bijvoet en Marc van Rooij op bas.

Iedere dinsdagochtend staat de deur van 
de Wijkwinkel aan de Gentsestraat 22a open 
voor iedereen die een kopje koffie of thee 
wil komen drinken.

Helemaal gratis krijgt men koffie of thee met 
wat lekkers, een hoop gezelligheid en de no-
dige aandacht. 
Een ideaal initiatief voor de oudere buurt-

bewoner die het fijn 
vindt om contact te 
hebben met anderen 
en te kunnen kletsen 
over het nieuws, te-
levisieprogramma’s, 
muziek of al het an-
dere dat de mens be-
zighoudt.
De gastvrouwen zijn 
hierbij onmisbaar, 
met de hulp van Pim 
Kamphuis. Zij verwel-
komen de bezoekers, 
serveren de koffie en 
de thee en letten erop 
dat iedereen het naar 
z’n zin heeft.

Deze koffieochtenden 
bestaan al decennia en Ans Postma, nu 88 
jaar, is al sinds 1988 gastvrouw in de wijk-
winkel en doet dit nog steeds met plezier.
Ans: “Ik ben ermee begonnen omdat ik de 
buurtbewoners wilde leren kennen. In al die 
jaren ben ik de bezoekers erg gaan waarde-

ren. Ik interesseer me altijd al voor mensen 
in het algemeen en het is leuk als iedere 
week dezelfde personen komen zodat je ze 
steeds beter leert kennen. Maar nieuwko-
mers zijn ook van harte welkom!”

Marit Berssenbrugge

Wie
Nynke Boots
Pim Kamphuis
Ans Postma
Marianne Pronk

” Ideaal initiatief voor de 
oudere buurtbewoner die 
het fijn vindt om contact 
te hebben met anderen ”

Vlnr: Ans Postma, Pim Kamphuis en Nynke Boots. Niet op de foto Marianne Pronk.



Begin december hebben ze het gevierd: de 
100ste keer dat er een warme lunch bereid 
en geserveerd wordt in de Wijkwinkel. Dat 
betekent ook dat er 100 menu’s zijn klaarge-
maakt. Geen enkele lunch was hetzelfde. En 
dat is een hele prestatie.

Als ik de Wijkwinkel binnenkom, ruik ik dat 
ze druk bezig zijn in de keuken. In de keuken 
zijn Riet van Beveren en Marga Swart als vol-
waardige chefs in de pannen aan het roeren. 
Els de Waard is de sla aan het aanmaken en 
Stuart dekt de tafel. Het is 3 oktober en dus 
staat de lunch in het teken van Leids Ontzet. 
De placemats op tafel, die Stuart zelf maakt, 
laten zien wat het menu van vandaag is: 
vooraf krijgen de deelnemers wittebrood 
met haring en peer, dille en mayonaise. 
Het hoofdgerecht is hutspot (‘maar dan an-
ders’) en het dessert bestaat uit yoghurt en 
vla. En dat alles voor maar 3,50 euro! Hoe 
doen ze dat? “We kopen heel scherp in, bij 
diverse supermarkten”, zegt Ineke Polder-
man, terwijl ze aan tafel de peren aan het 
schillen is. “En alles is vers”. Ik krijg de indruk 
dat de samenwerking binnen de kookploeg 
erg goed is. Stuart vertelt dat ook hij wel 

eens gekookt heeft. Met zijn Surinaamse 
achtergrond (“maar Ik woon al 18 jaar in 
Scheveningen hoor”) was dat uiteraard iets 
exotisch (“met een Schevenings tintje”). Ge-
middeld ontvangen ze 25-40 personen per 
keer en de ploeg kan nog wel wat vrijwilli-
gers gebruiken. En als je helemaal niet kunt 
koken, kun je altijd helpen met de afwas!

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
wijkwinkel.

Marit Berssenbrugge
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Drukte in de keuken.

V.l.n.r.:  Riet v Beveren, Cobie Dijkhuizen, Ria Smit, Els de Waard, Magda Swart, Stuart Lont, Carla van Aggelen. 

Ineke Polderman ontbreekt op de foto.

“ Scherp inkopen ” 

Wie
Riet van Beveren
Ineke Polderman
Marga Swart
Els de Waard
Stuart Lont
Ria Smit
Carla van Aggelen

Activiteiten
Iedere donderdag en iedere eerste zondag van 
de maand een 3-gangen lunch bereiden in de 
wijkwinkel, voor alleenstaande ouderen die be-
hoefte hebben aan gezelligheid, tegen betaling 
van slechts € 3,50 per maaltijd.

KOOKPLOEG WIJKWINKEL

Gezellig met elkaar eten op donderdagmiddag.



Binnen de Bewonersvereniging van onze 
biotoop zijn groepen vrijwilligers actief die 
zich met enthousiasme op een onderwerp 
van hun keuze hebben geworpen. Met zijn 
allen streven zij er naar om goede werken 
voor ons uit te voeren. Ik neem mijn hoed 
voor hen af. 

Maar er zijn ook vrijwilligers in onze wijk die 
in de luwte werken en waarover wij in de 
Gazet zelden iets lezen. 

Zo is er een groep mensen die wijkbewoners 
–veelal (hoog) bejaard – hun levensverhaal 
helpen schrijven. 
Aangezien de persoon in kwestie wel zijn (of 
haar) levensverhaal kent, maar niet meer de 
mogelijkheid heeft om dit zelf op te schrij-
ven, zijn er vrijwilligers nodig om te helpen. 
In feite is er een hele organisatie voor nodig 
om dit systeem op te zetten en uit te voeren. 
Nodig zijn: de bejaarde die zijn verhaal kwijt 
wil, de schrijver die noteert, en de regelaar 
die er voor zorgt dat verteller en schrijver 
met elkaar in contact komen. Als het lukt 
worden verteller en schrijver goede beken-
den van elkaar, ontstaat er een band en ver-

loopt het hele proces in een prettige sfeer. 
Niet in de laatste plaats krijgt vaak het zelf-
beeld en de bestrijding van de eenzaamheid 
een flinke steun in de rug.

Zo`n jaar of tien geleden is het idee van 
het levensboek in Den Haag gestart door 
HOF, later PEP, waarbij onze eigen bewo-
nersvereniging actief heeft mee gedaan. 
Met succes, want tot nu toe zijn er in Den 
Haag 300 Levensboeken verschenen, waar-
van een flink aantal in Scheveningen. Toen 
PEP er mee stopte door geldgebrek is een 
aantal vrijwilligers in het dreigende gat ge-
sprongen en heeft vorig jaar de de Stichting 
Haagse Levensboeken in het leven geroe-
pen...

In onze wijk is Paul Hamelynck een sleu-
telfiguur in het voortzetten van de, nu nog 
jonge, traditie om bejaarden en vrijwilligers 
aan elkaar te koppelen om gezamenlijk een 
Levensboek te maken en uit te geven. Elke 
presentatie van een Levensboek is een fees-
telijke gebeurtenis voor de verteller en fa-
milie, maar ook voor de (vrijwillige) schrijver 
van het boek die hieraan veel voldoening 
ontleent 
Als u hierover meer wil weten en bijvoor-
beeld uw levensverhaal wil verteller, of mis-
schien vrijwillige schrijver wil zijn, zoek dan 
contact met Paul Hamelynck, vice-voorzitter 
en ambassadeur van de Stichting Haagse Le-
vensboeken, info@haagselevensboeken.nl 

Dick Leijnse 

LEVENSBOEKEN
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De kwaliteit van het Concertgebouw 
- maar dan in de Wijkwinkel!

René Rakier werd geboren op 29 augustus 
1936 in de Bosschestraat in Scheveningen. 
Hij had een Russisch-Joodse vader en een 
Tsjechische moeder. Zijn vader was pianist, 
zijn moeder maakte mooie jurken voor 
chique Haagse dames. 

In 1941 werd Scheveningen ‘Sperrgebiet’. De 
bewoners moesten hun huizen verlaten. De 
familie Rakier kwam terecht in Utrecht. Door 
een bijzondere bescherming is het gezin de 
oorlog goed doorgekomen. Na de bevrij-
ding keerde de familie Rakier terug naar Den 
Haag en betrok op 23 februari 1946 het huis 

aan de Harstenhoekweg 135 - waar René nu 
al bijna 70 jaar woont. 
In 1948 ging René naar het Eerste VCL aan 
de Van Stolkweg. In 1951 begon hij aan het 
Koninklijk Conservatorium, waar hij in drie 
richtingen afstudeerde: piano, orgel en koor-
leiding. Ter gelegenheid van het 50-jarig be-
staan van de Nederlandse Bachvereniging 
speelde René in 1972 een solo stuk voor 
piano, eerst in het Nederlands Congresge-
bouw (World Forum) in Den Haag, vervol-
gens in het Concertgebouw in Amsterdam. 
In beide steden was het publiek was enthou-
siast: “Ze braken de zaal af!”

Wie 
Diverse, met als sleutelfiguur Paul Hamelynck.

Activiteit 
(Hoog)bejaarde wijkbewoners hun levensver-
haal laten optekenen.

Riet van Beveren (links) en Paul Hamelynck (rechts) 

presenteren een levensboek

”Er blijft zo altijd een stukje van je over”

” Voor de schrijver is het een 
verrijkende ervaring om ge-
durende een paar maanden 
in het lange leven van een 
oudere te stappen ”

LUNCHCONCERTEN

Wie 
René Rakier 

Activiteit
Iedere maand een lunch pianoconcert in de 
Wijkwinkel Gentsestraat.

vervolg op pagina 17



In de jaren hierna raakte René geboeid door 
het zoeken naar onbekende muziek van 
voornamelijk Nederlandse componisten. Sa-
men met muziekhistoricus en violist Willem 
Noske ontdekte René de vioolsonate van 
Gerrit Isaak van Eijken. 
In 1992 maakte hij het (in klad) teruggevon-
den Requiem van Daniël de Lange gereed 
voor uitvoering. De CD van dit Requiem door 
het Nederlands Kamerkoor werd met een 
Edison bekroond. Voor René was het ook 
een persoonlijk Requiem: in 1992 overleed 
zijn moeder.

Behalve uitvoerend musicus is René Rakier 
ook componist. In de loop van zijn leven 
schreef hij tientallen composities: strijkkwar-
tetten, piano sonates, preludes en fuga’s 
voor piano, een sonate voor hoorn en piano 
en enkele orgel- en koorwerken.

Terugkijkend op zijn 
leven zegt René: “Mijn 
mooiste jaren waren 
de jaren voor de oor-
log en de jaren na 
mijn AOW.” De laat-
ste jaren speelt René 
twee muziek cyclus-
sen, afgestemd op 
twee soorten publiek 
en op twee verschil-
lende locaties: in de 
Wijkwinkel en thuis 
in zijn eigen woonka-
mer. In de Wijkwinkel 
is het voor de toe-
hoorders mogelijk om wensen voor muziek 
te uiten. Elke derde zaterdag van de maand 
geeft René een pianovoordracht in zijn ei-
gen huis. De concerten in zijn huiskamer van 
zijn gericht op meer inzicht aangaande ver-
schillende aspecten van de muziek. 

Volgend jaar wordt René Rakier 80 jaar. Zijn 
leven lang heeft hij zijn liefde voor muziek 
gedeeld met zoveel mogelijk mensen. Dat 
doet hij nog steeds. Daarom geeft hij maan-

delijks een lunchconcert in de wijkwinkel. 
Daar speelt hij toegankelijke muziek van be-
kende componisten: “Mooie toegankelijke 
muziek die het oor streelt”. Een vrijwillige 
bijdrage voor het gebodene wordt op prijs 
gesteld – maar als u wilt, krijgt u elke eerste 
dinsdag van de maand gratis koffie, gratis 
broodjes en gratis prachtig pianospel van 
René Rakier.

Axel Rosendahl Huber

MEDIATOR
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“ Ze braken de zaal af! ”

Een van de nieuwste diensten waar u via 
de wijkwinkel gebruik van kunt maken is 
Mediation. 

Niet dat we daar veel moeite voor hebben 
hoeven doen, Marina de Kort-de Wolde bood 
zich spontaan zelf aan omdat ze graag iets 
wilde doen voor de mensen in haar buurt.

Marina woont al jaren in het Belgisch Park en 
is tot 2010 werkzaam geweest als advocaat. 
Na een studie Theologie en een opleiding 
tot mediator, wil ze nu het gebruik van Medi-
ation in het bedrijfsleven verder uitbouwen. 
Maar op kleinere schaal en in privésituaties 
wil ze graag haar diensten aanbieden aan 
wijkbewoners die zelf niet de stap naar Me-
diation kunnen zetten. “Het zou jammer zijn 
als mensen in een conflictsituatie blijven zit-
ten omdat ze niet de mogelijkheden hebben 

een mediator in te 
schakelen, die groep 
wil ik graag helpen”, 
stelt Marina.

Voor wie niet zo be-
kend is met het be-
grip Mediation: het is 
een manier om con-
flicten en geschillen 
op te lossen buiten 
de rechter om, met 
behulp van een me-
diator. De mediator 
neemt zelf geen be-
slissing, maar helpt de 
partijen om gezamen-
lijk een oplossing te vinden. Mediation is 
vrijwillig en vertrouwelijk: u kunt er mee op-
houden als het niet werkt en de inhoud blijft 

geheim. Mediation biedt een mogelijkheid 
om geschillen snel en doeltreffend op te los-
sen, met respect voor de andere partij. 

Al zijn de principes van Mediation universeel 
toepasbaar, familierecht mediations doet zij 
niet omdat zij dit wil overlaten aan familie-
recht specialisten.

Hetty van den Broek

Wie
Marina de Kort-de Wolde

Activiteit
Mediator in de Wijkwinkel, op afspraak

“ Ik wilde graag iets 
doen voor de mensen 
in mijn buurt ”

Marina maakt mediation bereikbaar.

vervolg LUNCHCONCERTEN



De notaris en de pensioenvoorlichter 
houden spreekuur

Jan Setz en Peter Elshout zijn al jaren ver-
bonden aan de BNS en veel wijkbewoners 
hebben al gebruik gemaakt van hun gratis 
spreekuur. In deze Gazet over de vrijwilligers 
van de BNS mogen zij dan ook niet ontbre-
ken en ontmoeten we elkaar voor een na-
dere kennismaking.

Jan woont sinds 1973 in de wijk toen hij be-
gon als kandidaat notaris. Sinds 2008 geniet 
hij van zijn pensioen. Op verzoek maakt hij 
tijd vrij voor wijkbewoners die advies op het 
gebied van familierecht zoeken. 

Jan: “Ik wilde vooral de drempel verlagen, 
het gemakkelijker maken voor wijkbewo-
ners om eens informeel en zonder kosten 
met een notaris te kunnen overleggen. Daar-
naast helpt het mij om bij te blijven op het 
vakgebied, al moet ik wel de kracht zoeken 
in de beperking, vandaar dat ik me beperk 
tot het familierecht”. 

Ik leg de volgende stelling voor aan Jan: vrij-
willigerswerk houd je jong. Daar moet hij erg 

om lachen. Ik spreek 
Jan in de herfstvakan-
tie en hij heeft vier 
kleinkinderen tegelijk 
te logeren, die hou-
den je ook wel jong!

Peter is ook door zijn 
werk bij Aegon in Den 
Haag terecht geko-
men, en woont sinds 
2000 in de wijk. Door 
de plannen van Rand-
stadrail op de Nieuwe 
Parklaan is hij actief 
geworden in de com-
missie VRO van de BNS. 

Het notarisspreekuur bracht Peter op het 
idee van een pensioenspreekuur. De meeste 
mensen die informatie ontvangen over hun 
pensioen stoppen die netjes in een mapje 
maar weinigen weten echt hoe ze er na hun 
pensionering voor staan. “Leuk is dat je nooit 
weet welke vragen je kan verwachten, dus 
het houdt mij ook scherp. Het is ook altijd 
erg dankbaar, zelfs als het pensioenplaatje 
er voor iemand niet zo rooskleurig uit ziet, is 
het toch een goed resultaat, want er is bijna 

altijd ook nog wel iets aan te doen”. Peter’s 
activiteiten zijn ook al eens in de bedrijfs-
krant van Aegon belicht. De meeste werk-
gevers staan positief tegenover vrijwilligers-
werk, het past helemaal in de strategie van 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 
maar als de aard van het vrijwilligerswerk 
ook nog eens past bij de visie en activiteiten 
van het bedrijf, dan is het helemaal gewel-
dig.

Zowel Jan als Peter krijgen met name vragen 
van ouderen. Misschien ook wel logisch, op 
oudere leeftijd ga je je afvragen of je alles 
wel goed geregeld hebt. Maar beide spreek-
uren zijn voor iedereen in de wijk toegan-
kelijk.

Hetty van den Broek

NOTARIS EN PENSIOEN
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Wie 
Jan Setz 
Peter Elshout

Activiteit 
Spreekuur Notaris of Pensioenvoorichter in de 
Wijkwinkel, op afspraak.

Jan Setz (links) en Peter Elshout.

“ Vrijwilligerswerk wordt 
ook door je werkgever 
gewaardeerd ”

ORANJECOMMISSIE

Kindertherapeute Willemijn Hornsveld 
komt uit Brabant, maar woont al 17 jaar in 
Scheveningen. Via de Willem de Zwijger-
school waar haar dochter op zat, ontmoette 
ze de moeders Heidi van der Ploeg en Caro-
line Dirkzwager.

Zij waren actief binnen de Oranje Commis-
sie en het duurde niet lang of Willemijn 
stond op 30 april als vrijwilliger achter de 
vele stands op het Belgischeplein. Nu is Wil-
lemijn al een aantal jaren actief als lid van de 
Oranje Commissie.
Namens de andere leden vertelt zij wat de 
Oranje Commissie precies doet.

“De Oranje Commissie organiseert ieder jaar 
op 30 april een geweldig buurtfeest op het 
Belgischeplein. Het is een feest voor en door 
de buurt met een mooi concept dat al jaren 
in grote lijnen onveranderd is. Mensen ko-
men van heinde en verre speciaal naar het 
Belgischeplein. Het feest is kleinschalig, niet 
commercieel maar wordt wel steeds profes-
sioneler aangepakt. Er vinden wel ieder jaar 
weer kleine veranderingen plaats. Zoals het 
betalen met fiches in plaats van papieren 
bonnetjes die weg waaien. We hebben nu 

Leden
Willemijn Hornsveld 
Jean Paul Buijs 
John Jurgens 
Petra Meijboom 
Vincent Neering 
Marloes Jager

Activiteit
Ieder jaar organiseren van het Koningsfeest op 
het Belgischeplein; gedurende een half jaar 1x 
per twee weken vergaderen.

vervolg op pagina 19



ook een pinautomaat, een rodeo stier en een 
open podium waar kinderen kunnen optre-
den.”

“De organisatie is ieder jaar weer een hele 
klus. Het aanvragen van vergunningen en 
het krijgen van subsidies is iets wat ruim van 
te voren gedaan moet worden en is mis-
schien het minst leuke. Maar we zijn met z’n 
zessen, hebben het heel gezellig met elkaar 
en verdelen de taken. Overigens zijn er veel 
meer mensen die zorgen dat het een succes 
wordt. We werken samen met de Bewoners-
vereniging Noordelijk Scheveningen, met 
de Scouting en met bijvoorbeeld iemand 
als Bart Duin die altijd zorg draagt voor de 
opslag van de feestvoorraad. En we kunnen 
echt niet zonder de tientallen vrijwilligers 
die op de dag zelf de vele stands en attrac-
ties bemannen. Hun deelname is een voor-

waarde voor het voortbestaan van het feest. 
We hebben meer vrijwilligers nodig. 
Op de dag zelf zijn er honderden ouders met 
hun kinderen aanwezig op het plein en als 
een aantal van hen een uurtje zou helpen, 
zouden we een heel goede bezetting heb-
ben. Of het nu gaat om schminken, broodjes 

smeren of bij het springkussen staan, alle 
hulp is van harte welkom”.
Interesse om als vrijwilliger mee te doen tij-
dens het Koningsfeest? Neem vooral contact 
op met de Oranje Commissie: 
koningsdagscheveningen@gmail.com

Marit Berssenbrugge

SOOS IN DE WIJKWINKEL
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vervolg ORANJECOMMISSIE

vlnr John Jurgens, Marloes Jager, Willemijn Hornsveld, Petra Meijboom en Jean Paul Buijs. 

Niet op de foto: Vincent Neering.

“ Een feest voor 
en door de buurt”

‘Het is weer voorbij die mooie zomer’

Dit liedje van Gerard Cox uit 1973 dringt zich 
op als ik naar de foto kijk van Soosleden in 
de branding. Een stralende zomerdag, een 
zwoel briesje, vrolijk geklater van spelende 
kinderen, kabbelende golfjes …. kortom, 
dé ingrediënten voor het ‘Pootje Baden’, één 

van de hoogtepunten uit een hele reeks van 
activiteiten voor leden van de Soos. Met spe-
ciale rolstoelen duwen de vrijwilligers de 
deelnemers moeiteloos naar de waterkant. 

Een geslaagde dag 
voor leden én vrijwil-
ligers van de Soos. 
De Soos …? Voor 
veel alleenstaande 
senioren een begrip. 
Iedere donderdag is 
het een drukte van 
belang in de Wijk-
winkel. Voor een lut-
tel bedrag wordt een 

warme drie-gangen maaltijd bereid, worden 
spelletjes gespeeld, spreekt men elkaar over 
luchtige maar ook serieuze zaken, en is er 
aandacht voor elkaar. Het is er vooral heel 
gezellig. Petje af voor al die vrijwilligers zo-
als Els de Waard, Tiny Kos, Ans Ascherman, 
Ria Smit, Stuart Lont, Carla van Aggelen, 
Anna Duin, Tineke Klapwijk en Riet van Be-
veren. Belangeloos staan zij klaar in de keu-
kenploeg, brengen koffie en thee, bakken 
lekkere cake, doen spelletjes, maken een 
praatje, serveren de maaltijd, doen de bood-
schappen, enfin, teveel om op te noemen. 
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Wie
Rina Aarnoutse
Carla van Aggelen
Ans Ascherman
Riet van Beveren
Anna Duin
Tineke Klapwijk
Tiny Kos
Stuart Lont
Ria Smit
Nel de Vries
Els de Waard

Activiteiten
Ontmoetingsplaats voor de oudere wijkbewo-
ners.

Tiny Klos met de koffie tijdens een spelletje.

vlnr. Tiny Kos, Ans Ascherman, Els de Waard, Stuart Lont.

Carla van Aggelen en Stuart



Zonder iemand te kort te willen doen noem 
ik een tweetal vrijwilligers met een centrale 
rol. Tineke Klapwijk zorgt ervoor dat Soos-
leden zich welkom voelen, organiseert de 
bingo en speelt een spelletje rummikub. 
Schertsend wordt ze wel eens door een 
Sooslid ‘De Nederlandse Bank’ genoemd als 
ze de bijdrage van de leden ophaalt. Een 
goed gesprek is heel belangrijk voor de seni-
oren en Tineke is daarvoor goed toegerust. 
Na de middelbare school (VWO) koos Tineke 
voor HBO inrichtingswerk in plaats van een 
universitaire opleiding ‘omdat’, zoals Tineke 
zegt, ‘ik dicht bij de mensen wil staan’. Na 
haar terugkeer uit het buitenland wilde Ti-
neke naast haar werk in een pastoraal team 
graag mensen in de wijk leren kennen en 
meldde zich zodoende aan bij de Wijkwinkel. 

Drijvende kracht 
achter de Soos 
– maar ook wat be-
treft veel andere 
door de Wijkvereni-
ging georganiseerde 
activiteiten - is Riet 
van Beveren. Vrijwel 
dagelijks is Riet in de 
Wijkwinkel te vin-
den, zelfs op zondag. 
Na haar pensione-
ring begon Riet vier 

jaar geleden in de Wijkwinkel als secretaris 
van de BNS en werd ze een soort manusje 
van alles. Haar veelzijdigheid en ruime er-
varing kwamen daarbij goed van pas: ze 
was fotomodel, gediplomeerd mannequin 
en volgde diverse opleidingen in de horeca 

(ze is Meester Schenker, Meester Gastheer, 
Fijnproever, was manager en zelfs eigenaar 
van verschillende restaurants) tot en met 
een raceopleiding bij Rob Slotemaker aan 
toe. Op haar vijftigste verkocht Riet haar 
bedrijven en werkte daarna als regioadvi-
seur bij Horeca Nederland. In haar werk als 

vrijwilliger constateerde Riet veel eenzaam-
heid en een grote behoefte aan gezelschap, 
gezelligheid of een goed gesprek onder al-
leenstaande senioren. Daarom put Riet veel 
voldoening uit de talloze positieve reacties 
die ze van met name de deelnemers aan de 
Soos krijgt. 

Harry de Jongh 

VERKEER EN RUIMTELIJKE ORDENING
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“ Veel eenzaamheid en be-
hoefte aan gezelschap on-
der alleenstaande senioren”

Pootje baden. Vlnr. Stuart Lont, Riet van Beveren, Anna Duin en Ineke Klapwijk.

Riet van Beveren

Zodra je in gesprek komt met Bert van Swol, 
de voorzitter van de Commissie Verkeer en 
Ruimtelijke Ordening van de BNS valt op, 
dat hier iemand zit, die naast zijn baan bij de 
Provincie, zoveel activiteiten heeft ontwik-
keld dat gerust gesproken kan worden van 
een gepassioneerde vrijwilliger.

Zaken als Stichting Biesieklette, fundraising 
voor welzijnsprojecten in Suriname en uiter-
aard de vele aspecten van verkeer en ruim-
telijke ordening in stadsdeel Scheveningen 
passeren moeiteloos de revue. 
Wat motiveert Bert van Swol om zoveel van 
zijn vrije tijd te steken in al dit soort zaken, 

waarvan vele een lange adem hebben, en 
pas na jaren vaak tot een resultaat leiden? 
Meestal moet dan ook nog maar worden af-
gewacht of het dan ook nog het gewenste 
resultaat oplevert, omdat uit praktische en 
politieke overwegingen vaak compromissen 
moeten worden gesloten. 

“Gewoon betrokkenheid bij het reilen en zei-
len van ons mooie stadsdeel. Ik vind het van 
groot belang, dat de belangen van de bewo-
ners gehoord worden door het stadsbestuur, 
en dat kan het beste via bundeling van 
krachten in de wijkverenigingen BNS, Dut-
tendel en Wittebrug” aldus Bert van Swol.

Leden
De commissie telt maar liefst 22 leden, ieder 
met zijn of haar eigen specialisatie.

Activiteiten
De commissie houdt zich bezig met verkeer, 
parkeerproblematiek en ruimtelijke ordening 
en bestaat uit ’n 20-tal werkgroepen.

vervolg op pagina 23



“Natuurlijk vinden wij het fijn om te horen, 
dat het gemeentebestuur in de komende 
jaren 20 miljoen Euro wil steken in een struc-
turele verbetering van grote knelpunten in 
ons stadsdeel, maar het is af en toe frustre-
rend om te zien dat er te veel op deelaspec-
ten wordt gefocust en er geen totaalvisie 
is op de toekomst van onze badplaats tot 
2030. Dat is dan ook de reden, dat wij een 
nota ‘Schets Bad in 2030’ hebben opgesteld, 
waarin wij onze visie hebben gegeven op de 
samenhang tussen wonen, werken, recreë-
ren in Scheveningen in het jaar 2030. Wij zijn 
geen actiegroep maar een vereniging van 

bewoners, die op deze manier constructief 
hun bijdrage willen leveren. De eerste sig-
nalen zijn, dat de wethouders Klein en Revis, 
die over al deze aspecten gaan, onze nota 
positief hebben beoordeeld”

Als je als betrekkelijk 
buitenstaander de 
nota doorleest, raak je 
je bewust van het feit, 
dat er in het verleden 
zo veel fout is gegaan 
is op het gebied van 
Ruimtelijke Ordening 
en stedenbouw in 
Scheveningen, dat 
het inderdaad een 
‘hell of a job’ is om de 
goede voornemens 
van het gemeentebe-
stuur en die in de nota 

vermeld staan, te realiseren. Waar moeten er 
doorbraken door de ‘muur’ van hotels en ap-
partementen komen om zee en strand meer 
te verbinden met de Gevers Deynootweg, 
-Plein en het Palaceplein? En wie gaat dat al-
lemaal betalen?”

Uw verslaggever mocht op 1 oktober ten 
huize van de voorzitter een vergadering van 
de werkgroep RO bijwonen. In een gemoe-
delijke maar wel zakelijke sfeer werden de 
verschillende plannen, variërend van het 
Palaceplein, de Hommerson-parkeergarage, 
de windmolens en wat allemaal nog meer 
ter tafel kwam, doorgenomen. Een ding was 
duidelijk: hier zit een zeer gemotiveerd stel 
bewoners van onze wijk aan tafel, die er alles 
aan zullen doen om de gemeente gevraagd 
en ongevraagd van advies te dienen. 

Bert Hilberts
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vervolg VERKEER EN RUIMTELIJKE ORDENING

De Commissie Welzijn Senioren wil senioren 
betrekken bij de samenleving en heeft een 
signalerende functie.

Hans Kobus is sinds april 2015 de coördina-
tor van de Commissie Welzijn Senioren, die 
verbonden is aan de wijkwinkel.
“De meeste senioren in Noordelijk 
Scheveningen redden zich uitstekend. Maar 
dat neemt niet weg dat er in individuele ge-
vallen sprake is van isolement, gebrekkige 
zelfredzaamheid en onvoldoende kennis 
voor het stellen van de juiste hulpvragen. 
Onze commissie voelt zich een doorgeefluik 

V.l.n.r. Staand: Jan de Vries, Vera Teeuwisse, Eveline Lansink, Henk Brakel, Aad Pronk, Armando Lorenzo, Steven Wit-

kam, Harry de Jongh, Wim Voerman, Herman Buss. Zittend: Bert van Swol, Marijke van Weezel Errens, Laurie Neale, 

Akke de Vries en Hans van Leeuwen. Onder de tafel: de hond van Akke.  (Christine  Davidse ,  Peter  Elshout , Michel  

Straathof,  Æde  Schoustra, Gerben  Schumacher, Rob van Weezel Errens , Marianne Welschen ontbreken op de foto)

Vergadering werkgroep Ruimtelijke Ordening. v.l.n.r. Akke de Vries, Hermann Buss, 

Steven Witkam, Wim Voerman en voorzitter Bert van Swol.
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Wie
Riet van Beveren
Cobie Dijkhuizen
Hans Kobus
Ineke Polderman

Activiteit
Een brug kunnen vormen tussen de hulpbe-
hoevende oudere en de professional.

WELZIJN SENIOREN

“ Wij zijn geen actiegroep 
maar een vereniging van 
bewoners, die op deze 
manier constructief hun 
bijdrage willen leveren ”

Vlnr. Ineke Polderman, Hans Kobus, Cobie Dijkhuizen en 

Riet van Beveren.



van klachten en wensen van onze doelgroep 
naar de echte professionals. Dat zijn wij, de 
leden van de commissie, niet. Wij zorgen 
voor de verbinding tussen doelgroep en pro-
fessionals. Ook de begeleiding van mantel-
zorgers hoort hierbij.
Het overheidsbeleid ten aanzien van ou-
deren is gericht op een zolang mogelijke 
zelfstandigheid, al dan niet met behulp van 
mantelzorg. Dat werkt wel goed voor de 
’jonge’ senioren, maar wij zien de 80 plussers 
toch meer in de problemen komen.
Velen van hen willen daar niet graag voor 
uitkomen om niet ’lastig’ te worden gevon-
den: ’Mij hoor je niet!’ Maar de hulpvragen 

zijn er wel. De belangrijkste die naar voren 
komen betreffen:
- gezondheid, lichamelijke en geestelijke on-

gemakken
- woongenot, goede woonvoorziening
- gevoel van veiligheid
- vervoer, toegang tot sociale voorzieningen
- zinvolle dagbesteding
- huishoudelijke hulp/mantelzorg/thuiszorg

Maar het is belangrijk te benadrukken dat 
een bewonersorganisatie slechts op de ach-
tergrond hand- en spandiensten kan verrich-
ten, wanneer het gaat om de toepassing van 
de WMO, de Wet op Maatschappelijke On-
dersteuning. Zij heeft een adviserende taak 
voor het verkrijgen van deze ondersteuning. 

De huidige bezetting van de wijkwinkel doet 
wat zij kan aan voorlichting, verwijzing en 
het beantwoorden van vragen van bewo-
ners.

Gelukkig weten veel buurtbewoners de weg 
naar de wijkwinkel te vinden”.

Ellettha Schoustra

WIJKTUIN
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Groene vingers

Stel: je woont op een bovenwoning zonder 
balkon, maar af en toe wil je toch wel eens 
lekker met je vingers in de aarde wroeten 
en bloemen zaaien. Of groente kweken en 
je eigen boontjes doppen. Dan heb je een 
probleem. Want al zijn er honderden volks-
tuintjes in Den Haag, je kunt er vrijwel niet 
terecht. Ze zitten vol.

Drie jaar geleden bedacht Riet van Beveren, 
de onvermoeibare secretaris van de Wijk-
vereniging, dat het tijd was om daar eens 
iets aan te doen. Maar de oplossingen la-
gen – om in tuinjargon te blijven –niet voor 

het opscheppen. De 
Nieuwe Scheveningse 
Bosjes zijn te duister. 
En het Westbroek-
park? “Daar blijf je met 
je vingers van af” zou 
de gemeente zeggen 
als je er naar zou infor-
meren. 

Riet vond gelukkig 
wat ruimte aan de 
Havenkade, vlak bij 
de kinderboerderij. 
Ze maakte er een of-
ficieel ‘project’ van de 
Wijkvereniging van, 
tegenwoordig de ge-
eigende manier om 
van de gemeente wat 
subsidie los te krijgen 

voor de huur van de tuintjes en de aanschaf 
van zaad en dergelijke. Ook aan expertise 
werd gedacht: Geert van Poelgeest, van het 
Haags Milieu Centrum, werd overgehaald 
om adviezen te geven. 
Wat ook hielp: Pim Kamphuis, één van de 
geïnteresseerden in Riet’s plannen, had al 
een tuintje aan de Havenkade en wist wat 
daar wilde groeien.

Nu kun je regelmatig bewoners van onze 
wijk aan de Havenkade tegenkomen, spit-
tend in de grond of - om het nu eens op z’n 
Jan Siebelinks te zeggen - knielend voor een 
bed violen. En als het op zondagen lekker 
weer is, dan wordt na afloop van het schof-
felen samen geluncht bij de kinderboerderij. 
Het is helaas niet altijd rozengeur en mane-
schijn: tijdens de orkaan van half augustus 
kozen de tuinboontjes het luchtruim. Maar 
de buurtgenoten leren er veel van en heb-
ben er plezier in; de bloemen gaan mee naar 
huis. En het levert ook anderen wat op: soms 

vervolg WELZIJN SENIOREN

Wie
Riet van Beveren en tien buurtgenoten

Wat
Onderhouden twee wijktuintjes aan de Haven-
kade.

” Wij zien de 80-plussers 
toch meer in de proble-
men komen ”

Vier tuiniersters met een prijs-courgette: 

van links af Dana Bosnjakovic, Riet van Beveren, Nel de Vries en Els de Waard.

Een van de meloenen in het zonnetje.

““ Knielend voor een 
bed violen ”
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Bij de binnenkomst in het Wijkcentrum valt 
direct de gezellig sfeer op door een groot 
aantal koffiedrinkers om de tafel. In het 
‘commandocentrum’ zit Riet van Beveren 
aan de computer, terwijl medecommissiele-
den Yvonne Ros ( de enige betaalde kracht) 
en Marianne van Emmerik actief met andere 
zaken bezig zijn.

Al geruime tijd is de functie van voorzitter 
van deze commissie vacant, dus wijkbewo-
ners, werkend of met pensioen, hier ligt een 
geweldige kans om uw betrokkenheid te to-
nen! Het moet een genoegen zijn met zo’n 
actief stel dames samen te werken en hen in 
het Algemeen Bestuur te mogen vertegen-
woordigen. 

Wat motiveert hen veel tijd te stoppen in de 
activiteiten van deze commissie?
Alle drie geven hetzelfde antwoord: betrok-
kenheid bij het wel en wee van de wijken 
Noordelijk Scheveningen, Duttendel en Wit-
tebrug. “De belangen van ondernemers en 

burgers in onze wijk 
lopen helaas niet al-
tijd parallel, wij pro-
beren, uiteraard met 
steun en ook in het 
belang van de ge-
meente, begrip voor 
elkaars standpunten 
te krijgen ”aldus Riet 
van Beveren. “Bewo-
ners willen uiteraard 
’s avonds graag rust 
en geen overdadige 
verlichting in hun hui-
zen. Maar er moet in 
Scheveningen ook 
geld verdiend wor-
den, anders wordt het 
een dooie boel, en dat 
wil ook niemand”. 

Boeken
“Een lezer is nooit eenzaam, maar liefst al-
leen” aldus Marianne van Emmerik, die de 
zorg op zich heeft genomen voor inname 
en uitgifte van boeken. Te weinig is nog be-
kend, dat bewoners, die kleiner gaan wonen, 
hier al hun overtollige boeken en CD’s kun-
nen brengen. Ook voor gebruikers van deze 
kleine maar fijne bibliotheek is het een do-
rado van goede boeken, dus wijkbewoners: 
op naar het Wijkcentrum en lezen maar!!
Met trots vertellen de dames, dat ons Wijk-
centrum door de gemeente is gekozen tot 
een van de Buurthuizen van de Toekomst in 
Den Haag. Met de wethouders Klein en Re-
vis, en hun ambtenaren is dan ook veelvul-
dig contact. De leden van de commissie heb-
ben vooral ook een signaleringsfunctie. 

Tot een van de meeste ergernissen in de 
wijk behoren de overlast door honden-

poep en weesfietsen. Onder andere met 
“poepbakken”en “poepzakjes”proberen de 
dames deze overlast te verminderen, maar 
helaas hebben nog veel te veel wijkbewo-
ners letterlijk en figuurlijk schijt aan de hon-
denpoep.
 Het is overigens wel merkwaardig, dat paar-
denbezitters zich niets van een opruimplicht 
behoeven aan te trekken. Kijk maar eens 
naar de grote hopen paardenpoep, die re-
gelmatig op het asfalt in onze buurt liggen!! 
Als een hondenbezitter al een bekeuring van 
140 Euro krijgt voor een kleine hondendrol, 
wat laat de gemeente hier dan letterlijk en 
figuurlijk liggen!!

De afgelopen jaren is succes geboekt met 
acties over behoud van speeltuinen, natuur-
speeltuinen, meeuwenoverlast, herinrich-
ting van pleinen en verwijderen van overda-
dige graffiti. “Maar het blijft continu attent 
blijven”aldus Riet. 

Bert Hilberts

WOON- EN LEEFKLIMAAT
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wordt de groente gebruikt voor de warme 
maaltijden die op donderdag in de Wijkwin-
kel worden geserveerd.
Wie daar aan de gang zijn? Ik ga niet alle na-
men noemen, maar ik kan verklappen dat 
het er nu tien zijn. En hun honderd groene 
vingers zijn niet alleen Nederlands, maar ook 
Amerikaans, Frans, Duits of Oost Europees. 

Zin om ook mee te doen? 
Neem dan contact op met Riet van Beveren 

of het secretariaat van 
de Wijkwinkel 
(354 1081). Wie weet, 
misschien kunt u dan 
helpen om het plein-
tje voor de AH tot een 
bloemrijke wijktuin 
om te toveren….

Jan van Pesch

Lunchen na het schoffelen.

Leden
Riet van Beveren
Yvonne Ros
Marianne van Emmerik

Activiteit
Handhaven cq. verbeteren van het leefklimaat 
in het werkgebied van de vereniging, om zo te 
komen tot een schoon en veilig leefgebied.

V.l.n.r. Riet van Beveren, Marianne van Emmerik en Yvonne Ros..

“ Het blijft continu 
alert blijven ”

vervolg WIJKTUIN



’Ik doe dit vrijwilligerswerk omdat het mij 
zinvol lijkt steeds bezig te zijn en niet alleen 
met dingen als sport e.d. Ik ben er wel plm. 
twee dagen in de week mee bezig. Wat je 

ervoor moet kunnen, dat hangt af van het 
niveau waarop je dingen doet. Wat ik er leuk 
aan vind is dat je nieuwe mensen leert ken-
nen en samen iets onderneemt. Je brengt 
iets tot stand (nuttigs/moois/ aardigs/leuks) 
dat anders niet gebeurt wegens tijd of geld-
gebrek. En wat je eruit haalt, is voldoening 
en vriendschap’, aldus Catherine.

Eeke Crabbendam

DUTTENDEL& WITTEBRUG 

DUURZAAMHEID
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Lid
Catherine Kamerlingh Onnes

Activiteiten
Initiëren zonnepanelenproject
Initiatief voor biologische markt met haalbaar-
heidsonderzoek
Duurzaam gebruik stimuleren in gebied rond 
Klein Zwitserland 
Vlinder-venturi project

Catherine Kamerlingh Onnes

” voldoening en vriend-
schap haal ik eruit! ”

DUTTENDEL& WITTEBRUG 

EVENEMENTEN

“Door vrijwilligerswerk raak je meer betrok-
ken bij je directe omgeving en haar geschie-
denis, met de mensen die daar wonen. Soms 
ben je intensief bezig met dit werk, zoals 
met de 4 mei herdenking. 

Vorig jaar diepten we de verhalen uit rond 
de verzetsstrijders waarnaar de straten rond 
het Han Stijkelplein genoemd zijn, als eer-
betoon. Dan lees je weer dingen, die je zo 
raken. 
Die namen die je dagelijks leest op de straat-
naambordjes, krijgen dan een geschiedenis.   

Het geeft een gevoel van tevredenheid, als 
een evenement dat je samen hebt georga-
niseerd, ’aanslaat’ en je met elkaar plezier 
hebt. Daarbij leer je mensen kennen met wie 
je anders waarschijnlijk niet in contact geko-
men zou zijn. Er blijken dan gedeelde inte-
resses te zijn van waaruit soms weer andere 
activiteiten ontstaan. Heb je in de wijk geen 
’verleden’, dan vergemakkelijkt dat je ’inte-
gratie’. Zo ben ik me hier in de zeven jaar dat 

we hier ’buiten wonen in Den Haag en òp 
Scheveningen’ inmiddels aardig thuis gaan 
voelen. Nu zwaait er soms opeens iemand 
naar je en dat is heel gezellig! Het geeft echt 
een gevoel van thuiskomen als ik de kleu-
rig beplante (een initiatief van de Wijkver-
eniging!) rotonde bij Madurodam zie of de 
‘Mooie Meisjes van de Badhuisweg’. En niet 

te vergeten onze vaste vergader- en koffie-
plek Yon of de oude kastanjes van de Wage-
naarweg, de Nieuwe Scheveningse Bosjes! 
Vrijwilligerswerk geeft sociale cohesie. 

Nu besef ik dat er om ons heen mensen 
zijn die hart hebben voor groen en bomen, 
voor de geschiedenis en architectuur van de 
wijk. Die betrokken zijn bij de namen van de 
straten en – last but not least – de verduur-
zaming van onze wijk met de toch wel bij 
uitstek ’Haagsche’ naam Duttendel & Witte-
brug!” Aldus Henja.

Eeke Crabbendam

Lid
Henja Nelson

Activiteiten
Jaarlijks Winteravondconcert 
4 mei herdenking Han Stijkelplein

“ Het vergemakkelijkt je 
’integratie’ in de wijk, als je 
er geen verleden hebt ”

Henja Nelson



’Toen ik gevraagd werd voor het bestuur van 
de commissie ‘Herinrichting Han Stijkelplein’, 
zei ik meteen ‘ja’ en heb buurtgenoten aan-
gesproken om ook hun bijdrage daaraan te 
leveren. Met succes, het plein oogt nu veel 
vriendelijker en heeft een veel centralere rol 
gekregen in de buurt, m.n. tijdens de Doden-
herdenking op 4 mei. 

Men kan mij ook altijd vinden voor allerlei 
hand- en spandiensten. In Amerika is het 
heel wat gewoner dan bij ons om je verant-
woordelijk te voelen voor wat er zo gebeurt 
in je buurt. Het is leuk om zo meer sociaal 
contact met elkaar te hebben, ook geeft 
het voldoening dat je aan het welzijn van je 
buurt meewerkt. We kunnen ook allemaal 
langs elkaar heen leven maar ik geloof niet 
dat de buurt daar beter van wordt.’ Aldus 
Marjo.

’Het lidmaatschap van de Commissie heeft 
mij veel voldoening geschonken, niet alleen 
vanwege het bereikte resultaat, maar ook 
vanwege de inzet en bijdragen van velen, de 

goede initiatieven en prettige bijeenkom-
sten, en uiteindelijk het mooie resultaat: het 
vernieuwde Han Stijkelplein! Wat inzet en 
samenwerking van de wijk al niet vermag!’ 
Aldus Gerard.
’Ik ben gevraagd als commissielid door ie-
mand die onze tuin bewondert. Ik houd van 
tuinen en planten. Ik heb me sterk gemaakt 
voor gevarieerde, sterke beplanting. Veel 
mensen hebben zich ingespannen voor de 
herinrichting van het plein, maar, daarna 
heeft nieuwe beplanting zorg nodig. Dat 
doen we zelf als bewoners. Voor een be-
perkte hoeveelheid inspanning van de om-
wonenden krijg je een véél beter uitziend 
plein. Zodra buurtbewoners je bezig zien, 
helpen ze mee. Het is de moeite waard om 
buurtbewoners zo op een andere manier 
te leren kennen. Het eerste jaar (2014) was 
veel werk, onkruid wieden en veel sproeien, 
de slang door de brievenbus. Je moet wel 
onkruid kunnen onderscheiden van tuin-

planten, en een beetje ervaring met tuinie-
ren helpt. Leuk is de voldoening over het 
resultaat, een goed uitziend plein, zeker ver-
geleken met de oude toestand. Sommige 
omwonenden zien mij nu wel als de groen-
beheerder van het plein, iets te veel eer.’ Al-
dus Clemens.
’Ik vind dat goede initiatieven in de buurt 
ondersteuning verdienen. De commissie 
is een aantal maal bij elkaar geweest als 
klankbord en waarborg voor de brede on-
dersteuning van het idee in de buurt. Het 
kostte maar één avond in de maand. Posi-
tief meedenken en goed luisteren naar de 
ander, dat is belangrijk. Het leuke is dat dit 
werk bijdraagt aan een toenemend gevoel 
van betrokkenheid bij het wel en wee van de 
buurt. Ik spreek wel mijn bewondering uit 
voor Marjon Margés, de motor van de auto 
waarvan ik hooguit een spiegeltje mocht 
zijn.’ Aldus Arno. 

Eeke Crabbendam

DUTTENDEL& WITTEBRUG 

HAN STIJKELPLEIN
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Leden
Arno Panis
Ger Scholten
Peter Tromp
Clemens Vonk
Marjo van Woerkom

Activiteiten
Herinrichting Han Stijkelplein Marjo 

van Woerkom

“ Je weet nu dat je in een 
buurt woont waar veel 
mensen wonen met het 
hart op de juiste plaats ”

DUTTENDEL& WITTEBRUG 

GROEN-WATER

“De groencommissie heeft een vastomlijnde 
taak binnen de wijk en dat vind ik fijn. Ik ben 
in die commissie gaan zitten omdat ik vind 

dat iedereen zorg 
moet hebben voor 
zijn omgeving.
Ik begrijp dat niet 
iedereen in staat is 
iets te doen maar 
ik toevallig wel. Dat 
is me van huis uit 
met de paplepel 
ingegeven: eerst 
kijken naar je om-
geving, je buren en 

anderen die hulp nodig hebben en dan pas 
zelf aan de beurt komen. Kijken of de buurt 
er goed bij staat is op zich geen tijdrovende 

klus en vraagt echt geen academische voor-
kennis. Het is wel belangrijk dat je kan invoe-
len hoe andere mensen de omgeving erva-
ren en dat je daar naar kunt handelen.
Daarmee kun je ergernissen van men-
sen wegnemen. Wat is er nog leuker dan 
je buurtgenoten happy maken?” Aldus Els 
Wouterlood.

Eeke Crabbendam

Leden
Pieter van der Schot
Els Wouterlood

Activiteiten
Groen en straatmeubilair checken op ongere-
geldheden
Wijkschouw met gemeente
Meedenken over projecten zoals kap/her-
plant bomen Pomstationsweg,verkeerssituatie 
Pompstationsweg, onderhoud openbaar groen 

“ Wat is er nog leuker dan 
je buurtgenoten happy 
maken? ’”

Els Wouterlood



“Petra en ik hebben graag gehoor gegeven 
aan de vraag of we de boeken willen contro-
leren door de kascommissie D&W te vormen. 
Daarmee verwachten we dat we iets doen 
wat van voordeel is voor de wijk. Vanzelf-
sprekend doen de vrijwilligers goed werk. 
Voor het bestuur is het belangrijk dat een 
onafhankelijk orgaan de financiële afwikke-

ling bekijkt, zodat vastgesteld kan worden 
dat zij dit goed hebben verricht. Dat dit ook 
officieel op papier gezet wordt en de verant-
woording over de periode afgesloten wordt 
met een decharge.

Zo weten ook de wijkbewoners dat er goed 
met het geld omgegaan wordt.
Met het vervullen van een functie kijken we 
altijd of we van toegevoegde waarde kun-
nen zijn en welke kennis en ervaring we 
meenemen. Petra en ik ondernemen al 17 
jaar samen, Petra als jurist en ik als bedrijfs-
econoom” Aldus Bart Jan.

Eeke Crabbendam

DUTTENDEL& WITTEBRUG 

KASCOMMISSIE
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VERKEER EN RUIMTELIJKE ORDENING

DUTTENDEL& WITTEBRUG 

WEBMASTER

Leden
Bart Jan en Petra van Trommel

Activiteiten
Boeken controleren Wijkvereniging D & W

Bart Jan van Trommel Petra van Trommel

“ Iets doen wat van voor-
deel is voor de wijk! ”

“Tijdens mijn werk bij Shell had ik nooit tijd 
voor de wijk. Na mijn pensioen werd ik in het 
Bestuur D&W verantwoordelijk voor VRO. 
Dat was een goede manier om de wijk te le-
ren kennen en sociale contacten te krijgen. 
Ik vond het interessant, je leert de gemeente 
kennen, hoe lopen de processen daar, hoe 

kun je het best de 
belangen van de 
wijk verdedigen. Je 
moet er wel inte-
resse voor hebben 
en niet te vergeten 
een positieve in-
stelling. Want al-
leen ’nee’ tegen de 

gemeente zeggen, heeft geen zin. Belang-
rijker is om mee te denken en zo de gaatjes 
te vinden waar je eventueel als wijk wél be-
zwaar kunt maken en iets kunt bereiken. Als 
je ’nee’ zegt, sta je meteen buitenspel. Aan 
het eind van een proces merk je dan toch 
dat je iets hebt kunnen bijdragen als com-

missie. Bijvoorbeeld dat het tramtracé van 
lijn 9 toch anders is gaan lopen dan aan-
vankelijk gepland door de gemeente, dat 
de kastanjes op de Koninginnegracht be-
houden zijn gebleven, dat er bij het ICC een 
goed werkende kruising met bijbehorende 
groenvoorziening is gekomen”. 

Eeke Crabbendam

Lid
Æde Schoustra

Activiteiten
Klankbordgroep bouw International Criminal 
Court ( ICC) 
Klankbordgroep tramtunnel Koninginnegracht
Klankbordgroep tramlijn 9/Nieuwe Parklaan

“ Het is beter mee te 
denken met de gemeente 
dan tegen te werken ”

Æde Schoustra

’Op dit moment houd ik de website van onze 
wijkvereniging bij (www.duttendelwitte-
brug.nl). Dit kost mij maximaal enkele uren 
per maand maar heeft bij het opzetten er-
van heel veel tijd en inspanning gekost. Je 
moet er voor op basisniveau een website 

kunnen maken. 
Vanuit het niets 
een complete web-
site creëren gaf 
heel veel voldoe-
ning. Erg leuk vind 
ik dat een foto die 
ikzelf heb gemaakt 
in de duinen, door 
de wijkvereniging 
gebruikt wordt als 

logo op website en briefpapier. De website is 
zeker geen project van mij alleen maar zou 
veel meer door bestuur en wijkbewoners ge-
bruikt moeten worden voor de communica-
tie binnen de wijk.’ Aldus Jaap.

Eeke Crabbendam

Wie
Jaap van der Zwan

Jaap van der Zwan



De BNS heeft ongeveer 100 actuele vrijwilligers. Velen daarvan zijn in deze Gazet al aan het woord geweest. Het is echter onmogelijk om ze 
allemaal persoonlijk te spreken. Daarom hieronder alle namen van de vrijwilligers, met het risico dat we ook hier nog iemand missen. 
Rina Aernoutse, Ans Ascherman, Liesbeth Aschmoneit, Carla van Aggelen, Joan van Baarle, Marit Berssenbrugge, Riet van Beveren, Martin Bevers, 
Marieke Boots, Nynke Boots, Annette van den Bos, Dana Bosnjakovic, Marjan Brakel, Henk Brakel, Hetty van den Broek, Hanneke Brouwer, Mary Bufacchi, 
Jean Paul Buijs, Stephan Buis, Herman Buss, Elizabeth Colijn, Eeke Crabbendam, Paul Crefcoeur, Christine Davidse, Cobie Dijkhuizen, Anna Duin, 
Nicole Elshout, Peter Elshout, Marianne van Emmerik, Kirsten Groenendijk, Jaap Groeneweg, Paul Hamelynck, Jennette Hanson, Bert Hilberts, 
Willemijn Hornsveld, Hanny van der Horst, Marloes Jager, Joep Janse, Dicky Jongeneel, Harry de Jongh, John Jurgens, Mart Kaastra, Pim Kamphuis, 
Rob Kisjes, Tineke Klapwijk, Karien Klinkenberg, Monique Klok, Hans Kobus,  Loek de Koning, Marina de Kort, Tiny Kos, Eveline Lansink, Hans van Leeu-
wen, Peter Lokker, Stuart Lont, Jan van der Loos, Armando Lorenzo, Petra Meijboom, Joke Meijer, Laurie Neale, Vincent Neering, Veronique Nieuwenhuys, 
Jan van Pesch, Heidy van der Ploeg, Ineke Polderman, Ans Postma, Aad Pronk , Marianne Pronk-Snel, Evert Rab, René Rakier, Robin Reule, Nico de Rooij, 
Yvonne Ros, Martin Ros, Axel Rosendahl Huber, Ron de Ruiter, Saskia Santoso, Ellettha Schoustra, Æde Schoustra, Gerben Schumacher, Jan Setz, 
Benno Smit, Marina Smit, Ria Smit, Michel Straathof, Ellen Struik, Marga Swart, Bert van Swol, Vera Teeuwisse, Bas Timmers, Rob Visser, Luc Vlug, 
Wim Voerman, John Volkerts, Nel de Vries, Anton de Vries, Akke de Vries, Jan de Vries, Els de Waard, Rob van Weezel Errens, Marijke van Weezel Errens, 
Marianne Welschen, Wim van Wezel, Steven Witkam, Patrick de Witte, Phil van der Zalm.

Hulde aan alle vrijwilligers, en we hopen jullie allemaal 

in 2016 weer in de wijk tegen te komen!

DE VRIJWILLIGERS
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V R I J W I L L I G E R S

Wijkvereniging D&W heeft vele vrijwilligers die in verleden en 
heden voor hen onmisbaar zijn geweest. Het is onmogelijk hen 
allemaal te benoemen, daarom moeten wij ons beperken tot het 
noemen van de huidige commissie- en bestuursleden met het risico 
dat we toch hier iemand nog missen.
Eeke Crabbendam, Tom Ensink, Ben Giesen, Bert Hilberts, 
Catherine Kamerlingh Onnes, Marjon Margés, Henja Nelson, Arno Prins, 
Ger Scholten, Pieter van der Schot, Æde Schoustra, Ellettha Schoustra, 
Bart Jan van Trommel, Petra van Trommel, Peter Tromp, Clemens Vonk, 
Marjo van Woerkom, Els Wouterlood, Jaap van der Zwan.

070-3589930 | Pansierstraat 17

afterscool.nl
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Horizontaal
 4. Nettenboetstersterrein, maar dan in Rotterdam (13)
 7. Duinbewoner die er altijd voor opdraait (6)
 8. Daar kun je niet naar binnen kijken (8 of 3+5)
 9. Daarmee toon je aan dat je wat opgestoken hebt (5)
10. Een Gazelle in het zonnetje (8)
11. Dit is in de eerste plaats een element (4)
12. Onderwijs voor (of afval van) de schoenlapper (8)
13. Komt royaal voor in de Noordzee (3)
14. Sprookjesachtig nummer (5)
17. Daarmee schijn je niet te kunnen slagen (7)
18. Relatie die niet veel om het lijf heeft (3)
20. Worden verstrekt aan mensen die arm en slecht ter 

been zijn (11)
23. De verplichte route naar het Belgisch Park (15)
24. Dat komt ervan als je aan het strand een wind laat 

(7+8)
25. Grote hoeveelheid rekeningen voor het kopen van een 

huis (7)
26. Schilderberoep (5)

Verticaal
 1. Als je pech hebt, kom je daar na een uitbraak terecht 

(12)
 2. Etters op het strand (10)
 3. Elektrische auto die nooit voor een stoplicht hoeft te 

wachten (6+4)
 4. ”De Muurkrant en de Badgazet zijn onmisbaar voor de 

wijk” (19)
 5. Hiermee worden onze straatwachten digitaal betaald (8)
 6. Een meermin die wordt uitgescholden (6)
11. De sluiting van een Limburgse rivier (4)
13. Plek in een winkel waar alle vakkenvullers samenwerken (11)
15. Typisch Schevenings zeilbootje (3)
16. Aandrijving van een VW Scirocco ter hoogte van Ter Heijde (9)
17. Aanlandige wind (8)
19. De favoriete dagdelen van Reve (7)
21. Noodlottige gok van grootmoeder (7)
22. Veroorzaakt (of vertoont soms) remsporen (6)

Deze crypto staat – in ieder geval gedeeltelijk – ook in het teken 
van vrijwilligerswerk in de wijk. Wellicht is dit een aansporing om 
ook bij te dragen (als u dat nog niet doet). Als iemand mij op den 
duur zou willen aflossen als crypto-maker zou dat helemaal mooi 
zijn! Oplossing uiterlijk 17 januari sturen naar: Leuvensestraat 81, 
2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl. 

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 70:
Horizontaal:
4.Job; 5.Gewoontegetrouw; 8.Afscheidscadeau; 11.Kamergeleerde; 
12.Rits; 13.Patatje oorlog; 15.Spot; 16.Camerawerk; 17.Looptijd; 
18.Eggen.

Verticaal:
1.AOW; 2.Snee; 3.Zendvermogen; 4.Judasstreek; 5.Granaatappel; 
6.Wisselkantoor; 7.Rijdier; 9.Hageljacht; 10.Cirkelzaag; 14.Gieten

De winnaar van Badcrypto 70 was Dicky Hoogerbrug, Brugse-
straat 79. Gefeliciteerd! Ook dit jaar gaat Warme Bakker Driessen 
aan de Gentsestraat 50 door met de verrassingen voor de win-
naars. Alvast bedankt, Fred! (Van Bakker Driessen)

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 71

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. 
Cursus Mindfulness en Positief Denken.
Vergoeding door zorgverzekeraar. Zie: www.regain-zuidhol-
land.nl of bel 070-213 19 66 / 06-16 430 650

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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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. Catarina Fracasso, 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
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 Oldeslo, tel. 5300 530, De Eshoeve, tel. 306 47 00

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK SCHEVENINGEN
amw@welzijscheveningen.nl

BURENHULP Centrale: Tel. 262 99 99

OUDERENADVISEURS SCHEVENINGEN 
Informatie en advies voor 55+ over wonen, zorg en welzijn, 
ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
Welzijn Scheveningen, Frankenslag 139, 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
Vacature  2e Secretaris
Hetty van den Broek Penningmeester
Bert van Swol Verkeer en Ruimtelijke Ordening
Benno Smit  Groen
Vacature  Woon- en Leefklimaat
Harry de Jongh Wijkmedia en Communicatie
Hans Kobus  Welzijn en senioren

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. 
  14.30 - 15.30  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, 4e woensdag van de maand
Donderdag  8.15 -  9.45 Franse conversatielessen voor beginners
   9.45 - 10.45 Franse conv. lessen voor (licht) gevorderden
  12.00 - 13.30 Warme maaltijd
  13.30 - 16.00 Ontmoetings SOOS 55+
Vrijdag  9.00 - 10.00  Yoga
  10.30 - 11.30 Stoel Yoga
  14.00 - 16.00 bridge drive licht gevorderden
Zondag  13.30 – 15.00  elke eerste zondag van de maand 
   Warme maaltijd

WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUG
Tom Ensink   voorzitter, GSBO
Marjon Margés secretaris, voorzitter commissies Groen-
   Water, Duurzaamheid-Evenementen
Ben Giesen  penningmeester
Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug onderhoudt met een aantal vrij-
willigers dossiers op het gebied van ruimtelijke ordening, cultuur en zorg 
in de wijk.
Correspondentie-adres  Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen
mail: secretaris@duttendelwittebrug.nl Site: www.duttendelwittebrug.nl

WIJKAGENTEN BUREAU NIEUWE PARKLAAN
Telefoonnummer: 0900-8844
Verzorgingsgebied Boulevard
 Wijkagent Pjotr Vreeswijk
Verzorgingsgebied Harstenhoekkwartier / Belgisch Park / Duttendel
 Wijkagent Willem Kwappenberg
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
Frederique van Gennep ’01 06-12 627 283 e.d.
Sara Scholten ’01 06-82 007 369 e.
Kay van der Valk (06-38023468) ’01 354 85 24 e.
Anna Jurgens ’00 06-3927 9328 e.
Leonie Joséphine Schmitt ’00 06-37 662 448 e.d.
Romy Beekhof ‘99 06-22 920 417 e.
Elsemiek Dikker ’99 06-374 375 23 e.d.
Dyon van der Ende ’99 06-101 401 26 e.d.
Ella Scheltinga ’99 06-41 022 641 e.
Max Scholten ’99 06-57 771 927 e.d.
Noa van der Valk (06-28505042) ’99 354 85 24 e. d. f.
Tiani van Aagten  ’98  06-40 214 844 e. indonesisch
Simone Pronk ’98  06-81 384 442 e.d.
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.
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 verantwoordelijk-
heid aanvaarden voor samenstelling en gebruik van deze namenlijst.

SCOUTING ST. JORISGROEP 5, Brugsestraat 49 – Elke zaterdag voor jon-
gens 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

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

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

APHRODITE AMBULANT UW COIFFURE & MANICURE AAN HUIS
Salonkwaliteit, Luxe & Comfort bij u thuis. Voor informatie, bedrijfsbro-
chure, referentie of het maken van een afspraak belt u 070-7443239 of 
06-40833854. Per email: aphroditeambulant@ziggo.nl

ASTROLOGISCH ADVIES a.d.h.v. Uw persoonlijke geboortehoroscoop 
voor karakterduiding, o.a. Uw kwaliteiten en valkuilen. Advies bij actuele 
zaken, crisiszaken, wisseling van werk. Ook kinderhoroscoop, baby en peu-
teradvies. www.truusveltman.nl , vuurpijl@casema.nl , tel: 070-3543152

BIJLES IN ALLE VAKKEN – Wij bieden op de Pansierstraat 19 in Scheveningen 
bijles aan in alle vakken, vmbo, havo, vwo. Gegeven door getrainde begelei-
ders, die allen hun specialisatie hebben, bijles op maat.
070-3589930, sascha@afterscool.nl

BIJLES WISKUNDE door geroutineerde eerstegraadsdocente 
Duttendel: 070-3826094

GEEF EEN WERELD CADEAU! WERELDWINKEL SCHEVENINGEN
Van kleine cadeautjes tot grote geschenken. Stevinstraat 149, Den Haag, 
070 - 306 08 51. www.wereldwinkelscheveningen.nl

GERMAN COURSES / DUTCH COURSES / DEUTSCHKURSE / NIEDER-
LÄNDISCH KURSE Herfstsemester begin: 15 september 2015. Niveautest 
en inschrijfavond: 08-09-2015, 17 - 19 uur. Stiftung Sprachkurse Deutsche 
Internationale Schule. Tel. 06 1029 2226, www.stiftungsprachkurse.nl  
E-mail: info@stiftungsprachkurse.nl . Van Bleisweikstraat 125

HUISWERKBEGELEIDING IN SCHEVENINGEN – In ons ruime pand aan de 
Pansierstraat bieden wij huiswerkbegeleiding. Elke middag in kleine groepjes 
per begeleider, vakinhoudelijke hulp, ondersteuning bij het plannen en het 
leren leren. Pansierstraat 19, 070-3589930, sascha@afterscool.nl

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

PIANOLESSEN – Dhr. R.A. Rakier; dipl. Kon. Conservatorium. Harsten-
hoekweg 135. Voor alle leeftijden zowel voor beginners als vergevorder-
den. 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, organisatorisch 
en administratief gebied! Voor freelance korte en langere opdrachten. (Tij-
delijk) handen tekort?. Bel 06-46174681 of mail naar info@prima-assisten-
tie.nl voor een vrijblijvende offerte. 
www.prima-assistentie.nl 

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.

De prijs voor Gazetjes bedraagt E 9,– voor maximaal 35 woorden. Contante betaling 
kan in de wijkwinkel, maar alleen gepast, of per bank 
NL 86 INGB 000625 76 88 t.n.v. Bewonersvereniging(BNS) te Den Haag. 
Gazetjes worden uitsluitend na ontvangst van betaling geplaatst. 


