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REDACTIONEEL 

Nederlanders zijn heel goed in klagen, vooral ’s zomers en 

vooral op Scheveningen: het is té warm, té druk, er ligt té veel 

afval op straat, overvolle vuilnisbakken, al die auto’s, al die 

korte lontjes van weggebruikers en overal stijgen de horecaprij-

zen de pan uit. En het is grotendeels de schuld van de Gemeente!

Zeker, hier is geen woord van gelogen. 

Maar laat ik eens iets positiefs schrijven over onze Gemeente.

Sinds enig tijd heb ik op mijn mobiel twee apps: ‘Buiten Beter’ en ‘Scheveningen 

Meldt’, waarmee je misstanden zoals hier boven genoemd, kunt melden al dan niet 

vergezeld van een relevante foto om de klacht te visualiseren. Ik heb deze apps nu 

een paar keer gebruikt en het effect heeft mij verbaasd.

Voorbeeld: ik loop dagelijks met de hond over de Haringkade, langs het water, 

linksaf langs het KVS korfbalterrein de Cremerweg op, naar de Nieuwe Parklaan. Ik 

ben niet de enige, er lopen daar veel mensen met honden. Mijn hond doet onderweg 

haar behoefte en ik pak dat op in een hondenpoepzakje (mooi woord!). En dan? Dan 

is er geen afvalbak te bekennen, tot ik arriveer op de Nieuwe Parklaan. Oké, niet 

echt een drama, maar het was voor mij genoeg ergernis om op beide apps melding 

te doen aan Gemeente met de vraag of er misschien weer – zoals vroeger wel het 

geval was - een afvalbak halverwege geplaatst kon worden.

Nee maar, een paar weken later staan er nota bene twee afvalbakken keurig langs 

de kant van de stoep! Komt dat door mijn berichten? Misschien niet, maar toch: ik 

raad u zeker aan een of beide apps de downloaden op uw mobiel. Is er iets waar-

aan u zich ergert en waar de Gemeente iets aan zou kunnen veranderen? Meld het 

en help mee ons Scheveningen fijner te maken.

Ik ben benieuwd of het bij u ook zo vlot werkt als bij mij.

Marit Berssenbrugge

GazetScheveningen-Bad

INHOUDSOPGAVE o.a.
Lopende Zaken BnS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
RoSaRium WeStBRoekpaRk VeRdient meeR aandacht   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
FeStiVaL kLaSSiek achteR de duinen keeRt teRug  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Lopende Zaken in duttendeL & WitteBRug   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Renee RakieR WeeR aan het kLaVieR   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
paRkeRen in ScheVeningen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
peteR Van den BuRg: een gedReVen ’BRomSnoR’ met empathie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
kiRSten Van diSSeL: ”amBachteLijke kunSt dReigt te VeRdWijnen”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
ingeZonden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16/17
kaReL de Rooij & BijZondeRe VRienden – RendeZ-VouS ZondagochtendpRogRamma   .  .  .  .  .  .  .  .  .18
BadcRypto 111   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
SeRVice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20/21/22

Foto voorpagina: Eric Rausch



Na een warme dag en een daarop aanslui-
tende klamme slapeloze nacht is het nog 
rustig. Geen verkeer of toeterende auto’s 
voor de slagbomen voor de parkeerterreinen 
in Scheveningen. Geen volle wegen en voor 
de bewoners van de wijk is parkeren in eigen 
straat nog mogelijk. Het is om half acht nog 
vredig op Scheveningen. Een heerlijk mo-
ment om buiten te vertoeven.  

Maar zo is het niet altijd, en de BNS volgt 
dan ook continu de initiatieven om de over-
last te beperken.

Bereikbaarheid van Scheveningen
Het strandverkeer liep rond de warmste 
dag van het jaar regelmatig vast, ondanks 
de maatregelen die de gemeente nam om 
de verkeersstromen naar Scheveningen te 
reguleren.  Deze maatregelen zijn een deel 
van een actieplan om de verkeersdrukte 
te kanaliseren. Omdat er bij de bereikbaar-
heid van boulevard en strand veel belan-
gen meegewogen worden, is het actieplan 
voorgelegd aan een begeleidingsgroep met 
de volgende partijen: politie, handhavers, 
Intro (verkeersbegeleiding), stadsdeelorga-
nisaties, strandexploitanten, bewoners en 

bewonersorganisaties. Het is de bedoeling 
dat zoveel mogelijk belanghebbenden kun-
nen genieten van alles wat Scheveningen te 
bieden heeft, maar de eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat overlast van verkeer en parkeer-
druk niet uit te sluiten is. 

Het actieplan in 3 fases
Het actieplan kent drie hoofdlijnen, die kun-
nen worden opgeschaald wanneer de ver-
keersdruk hoger wordt. Fase 1 heeft betrek-
king op het stimuleren van gebruik van het 
openbaar vervoer of van de fiets en e-scoo-
ter.  Gekeken wordt dan bijvoorbeeld naar 
de frequentie van tramlijn 9 met parkeren 
op afstand via “Park en Beach”, en naar de 
bereikbaarheid van de Biesieklette fietsen-
stallingen. Ook wordt er strikt omgegaan 
met het hanteren van de wielklem voor alle 
fout geparkeerde auto’s of het niet betalen 
van parkeergeld.

Fase 2 heeft betrekking op begeleiding van 
verkeersbewegingen door de wijk en tegelij-
kertijd met afsluiting van wegen en straten. 

En tenslotte, fase 3 behelst de afsluiting van 
Scheveningen door afsluiting van de Zwol-

sestraat vanaf Pompstationsweg en van Ma-
durodam - Badhuisweg (Nieuwe Parklaan).

De Bewonersorganisatie ondersteunt deze 
aanpak van harte. Het effect wordt na het 
strandseizoen geëvalueerd. Er blijven ook 
nog wensen over,  zoals de aanleg van een 
verbinding per tram naar de Binckhorst  van-
uit Scheveningen.

TIP: blijf hinder en overlast melden bij het 
Meldpunt Overlast Scheveningen

Ik wens u een fijne vakantie.

Bert van Swol
Voorzitter Bewonersvereniging 

Noordelijk Scheveningen

Lopende zaken in Noordelijk Scheveningen
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W I J K A A N G E L E G E N H E D E N

In 2015 schreven we er ook al eens over:  vier 
keer per week is er de mogelijkheid om on-
gedwongen te sporten in de Willem de Zwij-
gerschool. Een uurtje aerobics, steps of pila-
tes, gewoon in de gymzaal. 

Er zijn geen fitnessapparaten,  geen spiegels, 
geen douches en je hoeft niet gekleed in de 
laatste mode. Wat is er wel? Een gezellige 
club vrouwen, goede begeleiding en mo-
derne muziek. Er zijn diverse lessen, met aan 
het einde een buikspierkwartiertje.
Kom eens een proefles meedoen!  Gewoon 
binnenlopen voor aanvang van de les, u 
wordt er warm ontvangen. Na de zomerva-
kantie beginnen de lessen weer in de week 
van 29 Augustus.

Lestijden: Pilates
Op maandag van 19:30 tot 20:30 en op don-
derdag van 20:00 tot 21:00
Lestijden: Aerobics 
Op dinsdag van 19:00 tot 20:00

Lestijden: Steps
Op donderdag van 
19:00 tot 20:00.

Een lidmaatschap is 
110 euro voor een 
halfjaar en voor dat 
bedrag mag u onbe-
perkt aan de lessen 
meedoen. De ingang 
van de gymzaal is aan 
de Kortrijksestraat.
Er is ook een website 
(www.gvns.nl), het 
lesrooster staat onder het kopje “Senioren”,  
maar dat zou ik niet te serieus opvatten, kijk 
maar naar de foto. 
Volgens mij ben je bij “Neptunus Turnt” al 
een senior als je geen jeugdlid meer bent.

Hetty van den Broek
 

Dit was de foto uit 2015, de dames zijn wat dichter op el-

kaar gaan staan voor de foto,  maar er is ruimte genoeg 

in de gymzaal!

Kom in beweging in de Willem de Zwijgerschool
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In onze wijk bevindt zich een groen pareltje 
dat te weinig aandacht krijgt, namelijk het 
Rosarium in het Westbroekpark. Op 2 juli 
jl. werd er voor de 60ste keer het Internati-
onaal Rozenconcours gehouden. Er staan 
ongeveer 25.000 rozen van ongeveer 350 
verschillende soorten. Het Rosarium wordt 
onderhouden door de gemeente en de tuin-
mannen worden daarbij ondersteund door 
een groep van vrijwilligers. Met al die in-
spanning zag het er op 2 juli prachtig uit. 

Het idee van het Rosarium is om nieuwe ras-
sen te scouten. Telers kunnen hun nieuwe 
rassen die nog niet in de handel zijn, inzen-
den, deze worden dan anoniem in  een klein 
plantbedje op de kweekvelden aan de rand 
van het Rosaraium opgekweekt. Deze rozen 
worden gedurende het jaar beoordeeld door 
een vakjury, waar dan winnaars uit komen. 

Los daarvan is er de 
competitie voor rassen 
die inmiddels in de 
handel zijn genomen. 
Gemiddeld worden 
er zo’n 40 rassen per 
seizoen aangemeld. 
Daar worden bedden 
voor  vrijgemaakt. Als 
de rozen hier genoeg 
punten krijgen, mo-
gen ze blijven en gaan 
ze door naar de klasse 
waar de hoogste on-
derscheiding wordt 
uitgereikt, de Gouden 
Roos van Den Haag.  
Rozen mogen 5 jaar meedoen aan deze keu-
ring. Zo is het dus een komen en gaan van 
rozen in het Westbroekpark en zijn altijd de 

nieuwste trends op ro-
zengebied te volgen. 

Dit jaar heeft de Duitse 
rozenkweker Kor-
des met de ‘Coral Li-
ons-Rose’ de Gouden 
Roos gewonnen.Ook 
viel hij in de prijzen met 
de Publieksroos voor 
‘Better Times’ en sleepte 
hij tot slot de onder-
scheiding voor Best 
geurende roos (‘Kiss me 
Kate’) in de wacht.  Dat 
alle prijzen naar één 
kweker gingen was nog 
niet eerder voorgeko-
men.

Je zou na lezing van het bovenstaande kun-
nen denken dat het Rosarium eigenlijk al-
leen interessant is voor kenners en minder 
voor u als leek of tuinliefhebber. Niets is min-
der waar. De overstelpende bloemenpracht 
is voor iedereen een aanrader. Een derge-
lijke rozenpracht in deze omvang vind je ook 
nergens anders in Nederland. Als je bedenkt 
dat er gelijktijdig ook nog de Parade is, zou 
je verwachten dat er drommen van mensen 
op af zouden komen. Die aandacht is wel 
eens beter geweest. De enorme inspanning 
die hier geleverd wordt en het geweldige, 
adembenemende  resultaat verdienen meer 
aandacht ook vanuit de directe omgeving. 
We verwachten u volgend jaar allemaal en 
zullen daar vóór het evenement aandacht 
aan besteden. We rekenen op uw komst. U 
zal er geen spijt van hebben.

Benno Smit

Rosarium in het Westbroekpark verdient meer aandacht !

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

Op dinsdag 5 juli jl. vond een borrel plaats 
voor alle vrijwilligers van de Bewoners- en 
Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen 
bij Restaurant Greens, Westbroekpark.

Deze bijeenkomst was een manier om de 
vele vrijwilligers te bedanken voor hun 
inzet en enthousiasme en was een alter-
natief voor het diner wat ieder jaar plaats-
vindt, maar dat vanwege corona helaas 
nog altijd geen doorgang kon vinden.
De borrel werd goed bezocht, het weer zat 
mee en het was erg gezellig om iedereen 
weer eens te zien óf soms voor het eerst te 
kunnen ontmoeten.



Na een succesvolle eerste editie in 2021, 
keert Festival Klassiek achter de Duinen te-
rug in Den Haag voor een tweede editie. 
Van 9 tot en met 11 september klinkt er in 
de Lourdeskerk in Scheveningen de mooiste 
kamermuziek.

Muzikale vrienden Pieter van Loenen en To-
bias Borsboom besloten vorig jaar hun door 
corona geannuleerde concerten te bundelen 
in een festival. Na het succes van de eerste 
editie, presenteren ze nu een tweede edi-
tie met 6 uiteenlopende concerten. Bijzon-
dere gastartiesten zijn dit jaar celliste Harriet 
Krijgh, auteur en filosoof Joke Hermsen en 
aanstormend pianotalent Nikola Meeuwsen 
(zoon van muzikanten Kolja en Paula uit de 
Leuvensestraat).

Uiteenlopend programma
Tijdens het Openingsconcert op vrijdag 9 
september om 20.00 uur klinken twee mees-
terwerken uit de kamermuziek: het Forellen-
kwintet van Schubert en het eerste ‘Parijse’ 
Pianokwartet van Enescu. Op zaterdag 11.30 
uur is auteur en filosoof Joke Hermsen te 
gast in een concert waar filosofie en muziek 
samenkomen en winnaar van de Neder-

landse Muziekprijs 2021 Sebastiaan Kemner 
presenteert die dag om 16.00 uur een pro-
gramma met muziek van Duitse componis-
ten die voor de Tweede Wereldoorlog naar 
Hollywood vluchtten en furore maakten als 
filmcomponist. 

Rijzende ster
De 19-jarige pianist Nikola Meeuwsen is 
een rijzende ster in de klassieke muziekwe-
reld. Hij studeert aan de wereldberoemde 
Koningin Elisabeth Muziekkapel in Water-
loo, maar komt voor Festival Klassiek achter 
de Duinen terug naar zijn geboortegrond 
Scheveningen, met een programma rondom 
de Fantasie van Robert Schumann op zater-
dag 10 september, vanaf 20.00 uur. 

Strandstoelconcert
Bijzonder wordt ook het Strandstoelconcert 
op zondagochtend 11 september, 11.30 uur. 
Artistiek leiders Pieter en Tobias ontwikkel-
den dit programma speciaal voor Festival 
Klassiek achter de Duinen. Bezoekers krijgen 
bij binnenkomst een strandstoel of yogamat 
toegewezen en kunnen wegdromen bij de 
meditatieve muziek van onder andere John 
Adams en Arvo Pärt.

Afsluiting
Festival Klassiek achter de Duinen sluit zon-
dag 11 september om 15.30 uur af met mu-
ziek geïnspireerd door poëzie, zoals Schön-
bergs Verklärte Nacht. Een muziekwerk dat 
wordt gezien als een van de hoogtepunten 
van de laatromantische muziek.

Verbinding met de stad
Festival Klassiek achter de Duinen wil dat ie-
dereen kan genieten van klassieke muziek. 
In samenwerking met maatschappelijke or-
ganisaties uit de wijk Scheveningen nodigt 
het festival mensen uit voor wie de drempel 
om wat voor reden ook te hoog is om con-
certen te bezoeken.

www.klassiekachterdeduinen.nl

Festival Klassiek achter de Duinen keert terug in Den Haag
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In onze wijk hebben we het prachtige Belgi-
scheplein, een ruim, mooi groen plein waar 
5 straten op uitkomen. Of eigenlijk 5 uitgan-
gen en ingangen van straten en maar 3 stra-
ten, want de Leuvense- en de Gentsestraat 
komen op het plein uit en lopen aan de an-
dere kant van het plein weer door. 

In Nederland moet je als verkeersdeelnemer 
aan de rechterkant van de weg rijden en 
een dergelijk plein rechtsom, tegen de klok 
in “nemen”.  Dat is soms onhandig. Als je 30 
meter verder het plein weer af moet, lijkt het 
onzinnig en suf om 120 meter het hele plein 
om te fietsen terwijl het gemakkelijk en snel-
ler kan. Regelmatig zie ik dan ook fietsers 
even de snelle route ”linksom” nemen. Ech-
ter ook regelmatig zie ik gevaarlijke situaties.

Door de geparkeerde auto’s aan beide kan-
ten van het plein is het niet altijd even over-
zichtelijk. De auto’s die het plein op komen 
rijden, komen van rechts voor het verkeer 

dat al op het plein rijdt en hebben dus voor-
rang. Met die kennis komen auto’s vaak met 
behoorlijke snelheid het plein op gesjeesd. 
Zij hebben dan meestal nog wel oog voor de 
fietsers die in de goede richting rijden (als 
overstekende voetganger moet je trouwens 
ook echt opletten). Maar de automobilisten 
zijn totaal niet bedacht op verkeersdeelne-
mers die tegen de richting inrijden, soms 
zelfs nog aan de andere kant van het plein 
(in de binnenbocht). 

Lieve mensen, doe voorzichtig, neem die 
kleine moeite en geef het goede voorbeeld, 
ook als bakfietsvader, skateboarder, scoote-
raar of racefietser. En het helpt natuurlijk ook 
als de auto’s rustiger rijden.

Maritza van Assen

Dierenbescherming zoekt 
collectanten

De Dierenbescherming zoekt collectan-
ten voor haar jaarlijkse collecteweek. De 
collecteweek van de Dierenbescherming 
vindt ieder jaar plaats in de week van Die-
rendag. Dit jaar is dat van 2 t/m 8 oktober. 
In het hele land gaan collectanten langs 
de deuren met een collectebus. 

Elk jaar hebben tienduizenden dieren in 
Nederland hulp nodig. Ze zijn verwaar-
loosd, mishandeld, gedumpt of gewond. 
Tijdens de jaarlijkse collecteweek van de 
Dierenbescherming zetten collectanten 
zich in om geld op te halen, zodat de 
Dierenbescherming deze dieren kan op-
vangen en helpen. Ook wordt er hard ge-
werkt aan preventie; het voorkomen van 
dierenleed bijvoorbeeld door voorlichting 
en begeleiding van mensen. 

Word collectant
Om het werk te kunnen bekostigen is 
de Dierenbescherming afhankelijk van 
leden, donateurs en gulle gevers. De 
collecte speelt daarbij een belangrijke 
rol. Hoe meer collectanten, hoe groter de 
opbrengst om dierenleed te voorkomen. 
Juist daarom is het belangrijk dat er col-
lectanten bij komen! Aanmelden kan op 
de website van de Dierenbescherming: 
www.dierenbescherming.nl/collecte

Linksom of rechtsom het Belgischeplein



Het maaltijdproject in de Wijkwinkel 
aan de Gentsestraat 22a wordt al 11 jaar 
verzorgd door onze kookploeg. 
De kookploeg bestaat uit vrijwilligers uit 
de wijk, die inmiddels ook 11 jaar ouder 
zijn geworden. Ouderdom komt met de 
bijbehorende kleine kwaaltjes, vandaar 
onze noodkreet. HELP!

Elke donderdag wordt er een eenvoudige, 
voedzame viergangen lunch bereid voor 
ongeveer 25 ouderen uit de wijk. Van 10.00 
tot 12.00 uur worden de voorbereidingen 
getroffen, zoals het snijden van de ingredi-
enten en het koken. Vanaf 12.15 uur gaan 
we de maaltijd uitserveren. Uiteraard ruimen 
we daarna op. Aansluitend is er van 13.30 
tot 16.00 uur de ouderenSOOS. Een gezel-
lige club, waarbij het draait om samenzijn 
en waar we spelletjes spelen en een kleine 
bingo houden onder het genot van een 
hapje en een drankje.

Als je tijd hebt, begaan bent met onze ou-
deren uit de wijk en interesse hebt in één 
van beide onderdelen of voor beide, kun je 
je zowel opgeven voor de lunch van 10.00 
– 14.00 als ook voor de ouderenSOOS van 
14.00 – 16.00 uur. We zijn blij met alle hulp 
die ons wordt aangeboden, want we kunnen 

het niet meer alleen. Je hoeft niet elke week 
aanwezig te zijn, we voegen je gewoon toe 
in de groepsapp, zodat we kunnen rouleren. 

Gastvrouwen of gastheren gevraagd
Ook voor de activiteiten klaverjassen en de 
koffie inloop hebben we extra hulp nodig 
van vrijwilligers. Iemand die tijdens de acti-
viteit aanwezig is en koffie/thee/koekjes of 
een hapje kan voorbereiden. Klaverjassen 
is op maandag van 13.00 – 16.30 uur en de 
koffie inloop is op dinsdag van 9.30 – 12.30 
uur. De 1ste dinsdag van de maand is er ook 
nog een pianoconcert tijdens de koffie in-
loop, waar er een broodjeslunch verzorgd 
moet worden voor onze gasten. Dus dan 
verzorg je koffie en thee tijdens de inloop en 
de broodjeslunch. Ook hier geldt weer dat je 
niet vastzit aan iedere week.

Meld je aan, en maak ons én veel ouderen 
blij! Je kunt je aanmelden via T: 070 – 354 
10 81 tussen 10.00 en 13.00 uur, 

loop anders gerust even binnen of mail: 
bnsscheveningen@ziggo.nl

Riet van Beveren
Coördinator Wijkwinkel sinds 2011

Wijkwinkel, Genstestraat 22A

Groene vingers?

Wist u dat de Wijkwinkel in de Gentse-
straat een eigen groentetuin heeft? 

Iedere donderdag én de eerste zondag 
van de maand worden in de Wijkwinkel 
maaltijden bereid voor ouderen. Daarbij 
wordt biologische groente gebruikt. In 
het Waeygat groeien de raapstelen, sla, 
tomaten, courgettes en tuinbonen weel-
derig. Maar dat gaat niet zonder verzor-
ging. 

Hebt u groene vingers én wat tijd over? 
We zoeken mensen die zo’n twee uur 
per week de groente willen verzorgen. 
Ook leuk voor ouders die hun kinderen 
wat willen bijbrengen over het telen van 
groente.

Neem contact op met 
bns@scheveningen.nl

Noodkreet! 
Op zoek naar nieuwe vrijwilligers!
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W I J K A A N G E L E G E N H E D E N

Hoe goed ken jij je buurt? Wat wordt er ge-
organiseerd, ondernomen en wie wonen er? 
Kom erachter op burendag, zaterdag 24 sep-
tember op verschillende locaties in de wijk. 
Er is van alles te beleven voor jong en oud. 

Wat en waar? 
In en rond de Ichthuskerk, Duinkerkse-
straat 9 is er op zaterdag 24 september van 
16.00u tot 19.00u een vrolijke informatie-
markt waar gratis tips en trucs worden aan-
geboden over verduurzaming, gasvrije toe-
komst en verse streekproducten. Kinderen 
kunnen zich uitleven in een bakwedstrijd, 
een spannend voorleesverhaal of happy sto-
nes schilderwerk. 

Niet op zaterdag, maar wél op zondag 25 
september is er van alles te beleven in de 
Wijkwinkel aan Gentsestraat 22a. 
Van 12.00u tot 16.00u zijn buurtbewoners 
van harte welkom voor een high-tea, bingo 
of een potje kaarten, terwijl de kinderen zich 
vermaken bij het schminkfestijn en de glit-
tertattoo. Loop gewoon eens binnen!

Wij nodigen alle wijkbewoners uit langs te 
komen om elkaar te ontmoeten en (beter) te 
leren kennen! 

Burendag Belgisch Park, zaterdag 24 
september in de Ichthus of op zondag 25 
september in de Wijkwinkel.

Burendag in het Belgisch Park

Thuis in de Buurt
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W I J K A A N G E L E G E N H E D E N

Parkeerperikelen
De invoering van betaald parkeren in Dut-
tendel is niet ongemerkt voorbij gegaan. 
Enkele buurtbewoners hebben problemen 
met het parkeren op eigen terrein. De wijk-
vereniging heeft met stadsdeelkantoor 
Scheveningen overlegd en ‘maatwerkop-
lossingen’ zijn toegezegd. Door vakantie en 
onderbezetting nemen deze meer tijd dan 
verwacht. Voor het overige is de rust terug-
gekeerd in de wijk en er is duidelijkheid ge-
creëerd voor bewoners, bezoekers en onge-
node gasten. De evaluatie zal leren of er op 
termijn aanpassingen in de parkeertijden 
kunnen plaats vinden. 

Nestkastjesproject
Vlak voor de zomervakantie is de afspraak 
gemaakt om een nestkastjesproject samen 
met de Vrije School te starten. In het kader 
van onze ‘alles beetjes helpen’-benadering 
van het behoud en de verbetering van de 
natuur en unieke bosrijke omgeving van de 
wijk is het plan geopperd om de kinderen 
van de Vrije School te betrekken bij de fabri-
cage van mezenkastjes. Groencommissie-
lid Perlita Hoff heeft de zaken omgedraaid: 
in plaats van klagen over vandalisme in de 
nachtegaalduintjes, samen werken en voor-
lichting geven over het ecosysteem van vo-
gels en andere dieren. Samen werken en 
samen met de school iets creëren is de op-
lossing. Het prototype voor de kastjes is in-
middels in de praktijk getest!

Oldeslo
De directie van zorgcentrum Oldeslo stuurde 
een brief aan direct omwonenden en aan 
het bestuur van Duttendel Wittebrug Wijk-
vereniging. Het pand van de zorginstelling 
voldoet niet meer aan de eisen van de tijd 
en adequate oplossingen zullen worden ge-
zocht. De directie geeft aan dat in samen-
spraak met de stakeholders te willen doen 
voor maximaal draagvlak voor de te kiezen 
richting. Een prima benadering, zodat com-
municatie met de wijk plaats kan vinden 
voordat allerlei plannen al vast staan en be-
zwaarprocedures de enige weg voor wijzi-
ging en/of verbetering zijn. Een voorbeeld 
om te volgen.

Hotel Wittebrug
Een paginagroot artikel in Den Haag Cen-
traal was begin juli gewijd aan de roemrijke 
geschiedenis van Hotel Wittebrug, tot 1972 
beeldbepalend voor de hoek van de Nieuwe 
Parklaan en de Badhuisweg. Lid van de re-

dactie van de Badgazet en wijkbewoon-
ster Eeke Crabbendam stelde een prachtig 
boekje samen, uitgaand van herinneringen 
van voormalig personeel, gasten, leveran-
ciers, omwonenden etc. Dit in combinatie 
met historische foto’s en een kleine geschie-
denis over opkomst, glorietijd en ondergang 
van het hotel in 1972, precies 50 jaar gele-
den. Ingrid Zonne, ook buurtbewoner, ver-
zorgde de lay-out.  

Kappen
In juli kwam het bericht voor de kapvergun-
ning voor 74 bomen (stamdiameter 9 - 79 
cm) rondom het Plesmanduin-complex. 
Voor de realisatie van nieuwbouw aan de 
achterzijde van het monument is deze ver-
gunning aangevraagd. Er is ruimte nodig 
voor het werkverkeer; daarnaast is de toe-
zegging gedaan dat 90 nieuwe bomen wor-
den herplant.

Pompstationsweg
Soms gaan de dingen niet zoals we alle-
maal wensen. In de middenberm van de 
Pompstationsweg is een begin gemaakt 
met de aanleg van de bloemenoase, waar-
mee Mechtild Rademaker de publieksprijs 
van Scheveningen won. Het slingerend lint, 
dat geur en kleur moet geven, insecten aan-
trekken en een aantrekkelijke entree voor 
onze wijk moet bieden, zag er vanaf het be-
gin wat zorgelijk uit: droog, zanderig en ….. 
geen ontkiemend zaad behalve van gras en 
korenbloemen. Het projectteam van de ge-
meente heeft inmiddels de zaken opgeno-
men en toegezegd dat in het najaar bollen 
in de strook worden geplant en nieuw zaad 
wordt gezaaid. De leverancier zal daarop 
worden aangesproken. 

Marjon Margés
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging

Spionkopduin
Prachtig duintje tussen de Nieuwe Par-
klaan en de Badhuisweg. In het verleden 
zijn brede asfalt’plakken’ als paden naar de 
top van het duintje gelegd, naar de bank 
rondom de grote oude pinus. Deze paden 
zijn nu in een zeer slechte staat. De afdeling 
wegbeheer van stadsdeel Scheveningen 
zocht contact met onze Groencommissie 
voor overleg. Maarten Schenck toog naar 
het ook voor hem nog onbekende duin 
en keek zijn ogen uit. Wat te doen met die 
paden? Een halfzachte verharding is veel 
natuurlijker, maar het asfalt verwijderen is 
een kostbare aangelegenheid. Maar goed 
overleg leidt altijd tot goede oplossingen: 
er wordt een knip aangebracht in het op-
knappen van de paden: de hoofdverbinding 
naast het ‘huis op de bunker’ naar de top en 
vervolgens naar beneden naar de Nieuwe 
Parklaan wordt eerst aangepakt: asfalt eruit, 
smallere en natuurlijke verharding erin. Op 
een later moment zal het derde pad worden 
gerenoveerd, maar dat hangt samen met de 
aansluiting op en verbetering van het par-
keerterrein van de appartementen aan de 
Nieuwe Parklaan.
We zien uit naar een mooie oplossing.

Lopende zaken in Duttendel & Wittebrug

Brede asfalt’plakken’ op het Spionkopduin

Bank bovenop Spionkopduin
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Ik had begin juli een verlaat interview met 
René Rakier, dit vanwege het feit, dat hij in 
augustus 2021 de leeftijd van 85 had be-
reikt.
Ik koos daar het pauzeconcert voor, dat op 
iedere eerste dinsdag van de maand in de 
Wijkwinkel wordt gehouden, en wat een 
nieuwe Rakier zag ik hier!!
Door Corona en wat ongemakken had René 
geruime tijd niet opgetreden, maar dat was 
op geen enkele manier te merken aan zijn 
spel.

In een van mijn vorige artikelen had ik hem 
al eens de “Horowitz van het Belgisch Park” 
genoemd, een reputatie die hij nu ook weer 
meer dan waar wist te maken.
Na een ragfijn stukje van Purcell toverde 
hij de Mondschein Sonate van Ludwig van 
Beethoven uit zijn mouwen. Gevoelig in het 
eerste deel, gepassionneerd in het laatste 
deel, een bijzondere ervaring om naar te 
luisteren. Dat moet destijds de Amerikaan 
Cole Porter ook gedaan hebben, want de 
eerste maten van “Night and Day” zijn zo uit 
dit werk overgenomen!

Ook nog een eigen 
compositie...
Na een zeer gevoe-
lig Wiegeliedje van 
Brahms, hij was inmid-
dels een uur onder-
weg, werden we nog 
getracteerd op een 
eigen compositie. Het 
leek wel of hier een 
werk van Prokovjev 
werd gespeeld. 
Toen ik hem na afloop 
vroeg wanneer hij dit 
werk gecomponeerd 
had, bleek dat 3 jaar 
geleden gebeurd te 
zijn. Om in conditie te 
blijven speelt hij 2-3 ur 
per dag!!

Op mijn vraag hoe de Rakier 2.0 is ontstaan 
was zijn antwoord; “Bert, ik kan dit alleen 
maar door het geloof in de Heer” en dat 
klonk uit zijn mond zeer plausibel.
Gesecondeerd door zijn tourneuse, de Itali-
aanse Anna Bravo, nam hij het dankbare ap-
plaus van de aanwezigen op zijn eigen ma-
nier in ontvangst.

NB: Voor de liefhebbers: Ga de film La Tour-
neuse de Pages vooral zien, een meester-
werk. Heel eenvoudig te vinden op Youtube!!

En voor alle lezers van de Badgazet: Reser-
veer voortaan de eerste dinsdag van de 
maand om 11.00 René Rakier ( pianist en 
componist ) in de Wijkwinkel. 

Met dank aan Riet, die voor koffie en brood-
jes zorgde, alles aangeboden door onze 
voortreffelijke Wijkwinkel.

Bert Hilberts

Renee Rakier weer aan het klavier

Rakier in volle concentratie

Je hoeft niet eenzaam te zijn om naar de 

wijkwinkel te komen

AH IS EEN TOPPER ARMER
Woensdag 27 juli je was de laatste werk-
dag van Ingrid Blom, naar mijn mening de 
leukste caissière ooit. Ik schreef al eerder 
een artikel over haar in de Gazet.
Ze gaat nu werken bij een filiaal in Rotter-
dam, een heel stuk dichter bij huis! Begrij-
pelijk maar heel jammer.
Dat vinden meerdere klanten, dus Ingrid 
kreeg die middag een onverwachtse se-
renade, gebracht door Dennis, de trouba- 
dour en tekenleraar van de wijkwinkel.
Zijn geïmproviseerde lied bracht Ingrid tot 
tranen.
We gaan je missen, topper!

Marit Berssenbrugge



Als ik een artikel met deze tekst tegen zou 
komen, stel ik me direct de parkeerchaos 
voor, die zich een aantal keren per jaar bij-
voorbeeld in het Belgisch Park voordoet als 
op een warme zomerdag inwoners van het 
Ruhrgebied hun BMW’s op stoepen en ber-
men parkeren, zo ze al zijn doorgedrongen 
tot ons Scheveningen. Ja, we liggen nu een-
maal aan het einde van Autobahn A12 en dat 
merken we ieder jaar weer.

Gezien de recente ervaringen met dit ver-
schijnsel heb ik weinig hoop, dat door de 
gemeente getroffen maatregelen, zoals af-
sluiting van de Van Alkemadelaan en het 
instellen van groepen parkeerwachters, op 
korte termijn effect zullen hebben, daar is dit 
probleem veel te ingewikkeld voor.
Van verschillende kanten wordt er bij de 
gemeente op aangedrongen hiervoor een 
lange termijn visie te ontwikkelen, maar ook 
dat is uiterst moeilijk en complex.
Hierbij kun je denken aan betere Park en 
Ride faciliteiten, een snelle OV-verbinding 
naar Scheveningen vanaf een transferium bij 
Nootdorp. Zelfs nog meer parkeergarages in 
en onder de duinen behoren tot de opties, 
kortom allemaal toekomstmuziek.
Met terugwerkende kracht zal men wel spijt 
hebben dat het Hofplein-lijntje van Rotter-
dam naar het strand in Scheveningen al vele 
decennia geleden is opgeheven, dit om de 
toen oprukkende auto alle kansen te geven. 
We zitten nu met de gebakken peren.

Duttendel en Klattepark
Maar ik bedoel met deze titel het parkeren in 
de wijk Duttendel/Klattepark.
Onze wijkvereniging heeft onlangs een en-
quête uitgezet bij bewoners van deze wijk.

De overgrote meerderheid was van mening, 
dat men geen behoefte had aan betaald 
parkeren. Dit is begrijpelijk gezien het feit, 
dat veel huizen, vooral in het Klattepark, 
brede oprijlanen hebben en verenigingen 
als Klein Zwitserland en Leimonias en verzor-
gingstehuis Oldeslo vooral in het weekend 
veel bezoekers ontvangen.
Omdat de gemeente, die onlangs betaald 
parkeren heeft ingevoerd in de wijk Wit-
tebrug, kennelijk andere gedachten over 
betaald parkeren had, werd er nog een ge-
meentelijke enquête overheen gegooid. Lo-
gisch dat veel bewoners dat niet begrepen 
met als gevolg een respons van slechts 30%. 
Met een zeer klein verschil ( 104 voor en 98 
tegen ) was de uitkomst van deze enquête 
dat betaald parkeren maar moest worden 
ingevoerd, Enkele dagen na deze uitkomst, 
voordat de bewoners zelfs maar waren geïn-
formeerd, liepen de borden- en betaalauto-
maatplaatsers al door de wijk!!. 

De situatie in het Klattepark is wel enigszins 
vergelijkbaar met die in de wijk Duinzicht, 
waar ook recent betaald parkeren is inge-
voerd. Beide wijken hebben hockeyclubs, 
Klein Zwitserland en HDM, die inmiddels 
beide spelen in de hoofdklasse. Maar bij 
HDM hoeven de bezoekers in het weekend 
niet te betalen, in de Klattewijk helaas wel, 
omdat hier op alle dagen van de week be-
taald parkeren is ingevoerd, uiteraard zeer 
tot ongenoegen van Klein Zwitserland en 
Leimonias, de tennisclub die ook vaak in 
het weekend toernooien organiseert. Kan 
iemand mij de logica hiervan uitleggen? 
Waarom is hier voor het weekend ook geen 
uitzondering gemaakt?

De gemeente heeft kennelijk geprobeerd 
de bewoners te betrekken bij de besluitvor-
ming in hun wijk. Maar doe het dan niet op 
zo’n amateuristische en knullige manier. Qua 

uitvoering en communicatie verdient dit ze-
ker niet de hoofdprijs. Als bewoners hebben 
we toch recht op professionalsi n het stad-
huis!!

Raamweg
Tot mijn verbazing bleken ook op de Raam-
weg, vanaf het viaduct tot aan de rotonde 
bij de Plesmanweg, na enkele dagen de 
bekende borden en betaalautomaten te 
staan. Ik vraag me af wie dit besluit om op 
deze weg ook betaald parkeren in te voe-
ren heeft genomen en op welke gronden. 
Wie wordt hier benadeeld door geparkeerde 
auto’s van vermoedelijk forenzen, die in de 
omringende gemeenten wonen, en door te-
kort aan betaalbare huizen en onvoldoende 
goede OV-verbindingen hun auto daar moe-
ten parkeren omdat de binnenstad geen 
ruimte heeft! Hier en ook aan de overkant 
van het kanaal, aan de voet van een groen 
talud, zijn op deze manier een paar honderd 
gratis parkeerplaatsen verdwenen. In wiens 
belang is dit? 
Heeft de gemeente de parkeerinkomsten 
hard nodig omdat het Rijk te veel proble-
men over de schutting van de gemeenten 
gooit, zonder daarvoor te betalen? Ik kan 
me dat goed voorstellen maar verhoog dan 
alle parkeergelden in de hele stad. Of is dit 
een bewust gemeentelijk beleid om op deze 
manier forenzen uit omliggende gemeenten 
in het openbaar vervoer te duwen, of ben 
ik nu wel een erge complotdenker aan het 
worden?

Bert Hilberts

Parkeren in Scheveningen.......
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Parkeren bij HDM

De gereserveerde parkeerstrook aan de Raamweg 

staat nu leeg



U heeft hem vast wel eens gezien: een lange, 
gesoigneerde man in een zwart met geel po-
litie-uniform. Op de fiets of lopend door de 
buurt. Dat is wijkagent Peter van den Burg. 
Hij bereikt in september zijn pensioenge-
rechtigde leeftijd, maar verdwijnt voorals-
nog niet uit het Scheveningse straatbeeld. 

Van dorp - naar stad - naar dorp
“Ik ben straks geen wijkagent meer, die taak 
is dan voor een jonger iemand weggelegd. 
Maar ik blijf in uniform inzetbaar daar waar 
men mij nodig heeft, om zo de diverse dien-
sten te kunnen ontlasten.” Gelukkig maar. 
Peter heeft van alles gedaan in zijn jonge ja-
ren: van tuinarbeider tot elektricien en van 
fietsenmaker tot calculator. Via een familielid 
kwam hij pas op zijn 27ste op het idee een 
opleiding te volgen aan de politieschool 
die toen nog aan de Vissershavenweg in 
Scheveningen gevestigd was. Direct na het 
behalen van zijn diploma begon hij met de 
surveillance diensten. De eerste tijd te voet 
in de drukke omgeving van de Hoefkade, 
terwijl hij in een tuindersdorp was opge-
groeid. 
“Ik kwam vanuit een heel rustig dorp in een 
heel andere wereld terecht. De omgeving 
van de Hoefkade was toen voor mij een 
smeltkroes van verschillende culturen. Mede 
door de aanwezigheid van enkele prosti-
tutie straten, waren er altijd veel mensen 
op de straat aanwezig. Er was dan ook veel 
overlast en criminaliteit te bestrijden. Ik heb 
in die periode heel veel gezien, gehoord en 
geleerd.”   

Na een paar jaar is hij overgestapt naar bu-
reau Scheveningen en heeft daar nog en-
kele jaren in de surveillance dienst gewerkt, 
waarna hij wijkagent is geworden. Waarom 
wilde hij wijkagent worden? “Vooral het so-

ciale aspect trok mij enorm en ik vind het 
fijn om regelmatig alleen te werken. Bin-
nen de kaders van regelgeving, plannen en 
doelstellingen is er veel ruimte voor je eigen 
inbreng. Als wijkagent sta je midden in een 
steeds sneller veranderende samenleving en 
kun je daarin steeds een positieve bijdrage 
trachten te leveren. Als wijkagent heb je veel 
contact met de buurtbewoners en weet je 
wat er in de buurt leeft. De functie van wijk-
agent voelt voor mij als op het lijf geschre-
ven. Je moet empathisch zijn, geduldig en 
begripvol. Inmiddels ben ik in alle wijken in 
Noordelijk Scheveningen al meerdere jaren 
wijkagent geweest en ik heb er nog geen 
dag spijt van.“

Verbinding
“Ik heb gedurende mijn jaren als wijkagent 
veel bijzondere mensen, ervaringen en ge-
beurtenissen mogen meemaken. Het geeft 
voldoening als je iemand kunt helpen of 
een situatie kunt helpen verbeteren, in de 
ruimste zin van het woord. In het algemeen 
verdient het onze aandacht juist nu nog 
meer oog te hebben voor de ander. Er zijn 

steeds meer mensen, die in de 
knel komen en onze aandacht 
en zorg nodig hebben. Wat op 
dit moment een groot punt van 
aandacht is, zijn de vele daklo-
zen en zwervers. Meestal zijn 
ze onbedoeld of ongewild dak-
loos, soms nuchter, soms onder 
invloed. De toename is groter 
dan de voorzieningen om hen te 
ondersteunen en op te vangen. 
Wat vervolgens ook weer tot 
overlast voor anderen leidt.  
Het meest voel ik mij in mijn 

element tijdens evenementen. Straat- en 
buurtfeesten, Sinterklaasfeest, Oranjefeest, 
theater- en foodfestivals, herdenkingen, 
sportevenementen e.d. Dan ervaar je de ver-
binding tussen de mensen het meest. Men 
is vrolijk, blij en dat zijn goede momenten 
om contact te maken en te hebben met de 
ander.” 
“Het saamhorigheidsgevoel van ‘een buurt-
schap’ zou in mijn ogen nog meer versterkt 
mogen worden. Onder andere groeit de 
eenzaamheid en is een wijkvereniging, die 
activiteiten organiseert voor haar bewoners 
en gebruikers van een bepaalde buurt, van 
groot belang. Kort gezegd: Heb aandacht 
en zorg voor een goed buur(t)schap.”

Ook al is Peter straks geen wijkagent meer, 
hij zal zich zeker niet vervelen. “Ik heb naast 
mijn nieuwe politiewerk ook nog genoeg 
hobby’s. Ik doe aan Zumba, Salsa, Bachata 
en ballroomdansen. En ik heb nog een lijstje 
met wensen, zoals reizen, gitaar leren spelen 
en de Spaanse taal eigen maken.”

Marit Berssenbrugge

Peter van den Burg: een gedreven ‘Bromsnor’ met empathie
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Nijlganzen terroriseren het 
Westbroekpark

Het wordt hoog tijd, dat de gemeente een 
actieplan Poepverwijdering Nijlganzen 
gaat opstellen, net zoals dat ook al voor 
hondenpoep is gebeurd.
Die beesten poepen het het hele West-
broekpark vol. Al die extra stikstof kan 
ons milieu er nu niet meer bij hebben.

Peter heeft nog heel wat te wensen



Kirsten van Dissel studeerde aan de Toneel-
academie Maastricht, speelde diverse rol-
len voor theater- en televisieproducties en 
werkte lange tijd aan een regionaal opspo-
ringsprogramma in Amsterdam. Nu is zij 
al jaren hét gezicht én de stuwende kracht 
achter het regionale opsporingsprogramma 
Team West, bij TV West. Bovendien woont 
ze sinds kort op Scheveningen. Reden ge-
noeg om haar eens uit te nodigen voor een 
gesprek.

Kirsten heeft een open en pretentieloze per-
soonlijkheid, dat kan ik al meteen zien bij 
binnenkomst. Ze groet mijn nieuwsgierige 
hond (“ach, heet ze Lola, wat leuk, zo heet 
mijn dochter ook”) en complimenteert mij 
met mijn kleine, witte “strandhuis” woning. 
Het ijs is meteen gebroken.

Ze praat makkelijk maar is wel bedacht-
zaam met haar woordkeuze. Het programma 
‘Team West’ is een regionaal programma dat 
wekelijkse hulp inroept van de inwoners in 
de regio Den Haag. Deze productie is een sa-
menwerking tussen de politie Eenheid Den 
Haag, het Openbaar Ministerie en TV West. 
Iedere dinsdagavond vanaf 17.00 uur wordt 
het programma elk hele uur uitgezonden 
op TV West. Het wordt inhoudelijk helemaal 
gemaakt door Kirsten, uiteraard met behulp 
van collega’s, maar zij doet een groot deel 
van de productie, regie en verzorgt de pre-
sentatie. Ze vertelt dat ze altijd al een groot 
rechtvaardigheidsgevoel heeft gehad en het 
fijn vindt om anderen te helpen. Wat dat be-
treft zit ze nu op de goede plek.

Verlegen
Maar de Toneelacademie dan? Kirsten: “het 
theater was altijd mijn droom, maar van to-
neelspelen alléén kun je niet zo makkelijk 
leven, dus ik had bijbanen en rolde toevallig 
de televisiewereld in. Ik had me ingeschre-
ven bij een castingbureau en kreeg rollen 
in onder meer Combat en Baantjer. Tegelij-
kertijd werkte ik voor het Amsterdamse op-
sporingsprogramma ‘Ter Plaatse’. Fictie en 
non-fictie liepen door elkaar. Bijvoorbeeld 
op het moment dat we voor Baantjer de 
moord op een vastgoedhandelaar opge-
nomen hadden, werd vastgoedhandelaar 
Willen Emstra vermoord. De volgende dag 
stond ik voor de televisie een getuigen-
oproep te doen”. 

Ze vertelt over de tijd dat ze wél op het to-
neel stond: “ik hou niet van veel mensen om 

me heen, de vele belangstelling en het gla-
mour leventje heb ik altijd vermeden. Als de 
voorstelling die wij speelden was afgelopen, 
ging ik het liefst direct naar huis. Het spelen 
vond ik heerlijk, maar de ‘nazit’ in de foyer 
met het publiek en de after party’s vond ik 
een opgave. Ik ben niet het type van de rode 
lopers en het ‘Bekende Nederlander’ predi-
caat. De essentie van het acteren is – voor 
mij – zeker niet het beroemd willen zijn. Het 
gaat mij om het delen van een verhaal en 
een personage spelen op jóuw manier. Ze 
zeggen niet voor niets soms ‘wat een mooie 
Hamlet was dat’, wanneer een acteur het 
overbekende Hamlet karakter op zijn eigen 
wijze heeft gespeeld. 
Dat bedoel ik, acteren is voor mij je inleven 
in een andere persoon, met tekst die niet 
niet van jou zélf is, maar die je je wel eigen 
maakt.”

Het ambachtelijke verdwijnt
“Jongeren gaan niet meer zo gauw naar het 
theater. Dat vind ik jammer. Het onderwijs 
zou hierin een belangrijke rol kunnen spe-
len. Het is een gemiste kans dat scholen de 
leerlingen niet onderwijzen in ‘kunst’ in het 
algemeen. Mijn dochter bijvoorbeeld is tij-
dens haar lagere school periode acht jaar 
lang naar hetzelfde museum geweest. En de 
voorstellingen die ze via school gezien heeft 
zijn van die educatieve schoolvoorstellingen. 
Vind je het gek dat ze daar nou niet echt en-
thousiast van worden om wat vaker naar een 

museum of theater te gaan en dus hun ei-
gen smaak ontwikkelen. Het is ingewikkeld 
te merken dat het ambacht van veel kunst-
vormen naar de achtergrond verdwijnt.”

Even terug naar haar huidige werk, het op-
sporingsprogramma ‘Team West’. Kirsten 
voelt zich soms een pitbull: “vooral voor zo-
genaamde cold cases maak ik me hard. Ik 
trek het me aan wanneer oude misdaden 
niet opgelost lijken te worden. Dan voel ik 
me strijdbaar en het geeft enorme voldoe-
ning als het dan toch lukt”. 
Neem je al die ellende niet mee naar huis?
“Soms wel, maar daar tegenover staat dat 
we veel oplossen met elkaar.” 

Kirsten is naast haar werk óók nog trouw- 
ambtenaar. Ze ziet dat een beetje als vrolijke 
tegenhanger van de ellende die ze ziet en 
hoort in het Team West programma. Maar 
ook daar is zij degene die dienstbaar is en 
mensen blij wil maken. Als ik vraag wat ze 
over tien jaar aan het doen is, denkt ze diep 
na en zegt dan: “acteren, produceren, ge-
woon, wat ik nu doe, daar wil ik mee door-
gaan tot mijn tachtigste, maar, tekenen, 
dát is wat ik ook nog eens graag zou willen 
doen”. En meteen daarna: “maar dan hoef 
ik niet in een museum te hangen hoor, ge-
woon, voor mezelf”.
Pretentieloos, ik zag het meteen al.

Marit Berssenbrugge

Kirsten van Dissel: “Ambachtelijke kunst lijkt te verdwijnen en dat is erg jammer”
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Kirsten van Dissel. Foto: Anne de Rijk fotografie



”Lopende zaken in Noordelijk 
Scheveningen” en 
”Van de Commissie VRO”

In ons wijkblad van juni/juli trof ik veel aan-
dacht voor het groen in de wijk. In het onder-
werp wijkaangelegenheden werd ik getroffen 
door twee bijdragen: “Lopende zaken in Noor-
delijk Scheveningen” en “Van de Commissie 
VRO, werkgroep Harstenhoekweg”. Beide loca-
ties liggen om de hoek van waar ik woon.

Wat betreft de vergroening aan de Alkmaarse-
straat/Harstenhoekweg moet ik zeggen dat de 
nieuw aangelegde plantsoentjes met smaak 
zijn aangelegd. Dat smaakt naar meer. Toch 
heb ik er een paar kanttekeningen bij. Het zijn 
druppels op een gloeiende plaat. Neem de 
Zwolsestraat tussen de Van Alkemade en Har-
stenhoekweg. Ondanks enige groen pogingen 
is het nog steeds een stenige entree van de 
badplaats. Mijns inziens zou daar een goede 
slag gemaakt kunnen worden door bijvoor-
beeld de functieloze stoep langs Skotel en de 
Remise volledig te vergroenen. Kan hier niet 
eens een creatieve landschapsarchitect naar 
kijken? 

Bij de Harstenhoekweg/Badhuisweg wordt een 
stevige discussie gevoerd over type rotonde, 
meer groen en een betere verkeersafwikkeling. 
Ook op deze entree van de badplaats zou de 
nadruk moeten liggen op groen/leefbaarheid. 
Een upgrading van de hoek door het terug-
dringen van het autoverkeer - op deze drukste 
kruising van Scheveningen en misschien wel 
Den Haag - en veel meer groen is welkom. De 
auto heeft niet de toekomst in dit deel van de 
stad getuige het vastlopen van het autover-

keer in grote delen van Scheveningen wanneer 
het zonnetje schijnt. Ook hier zouden verder-
gaande opties onderzocht moeten worden 
dan nu in de commissie besproken worden. 

Paul Severijns
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De eerste ‘Roeleveld’ settelt zich in 
Scheveningen

Ik ben een Roeleveld, wonend in het 
Scheveningen van de 21e eeuw. Vanuit de 
serre, hoog boven het maaiveld, heb ik zicht 
op een mooi stukje Scheveningse historie, met 
daarbij een vleugje familie geschiedenis. ’s 
Ochtends gaat daar de zon vaak de strijd aan 
met de dauw, die als een deken over het ‘net-
tenboetstersveld’ ligt. Dan voel ik me vaak een 
beetje een voyeur die met een bak koffie de 
ontboezeming van dit stukje puur natuur be-
wonder. Ondertussen mijmer ik een beetje weg 
en probeer me voor te stellen hoe het leven in 
Scheveningen was ten tijde dat de naam Roe-
leveld daar zijn intrede deed met daarbij de 
vraag, welke Roeleveld was eigenlijk de eerste?
Het moet eind 17e eeuw zijn geweest en de re-
den was zoals zo vaak, ‘de liefde’. Hij was Abra-
ham uit Den Haag en zei was Pieternelletje uit 
Scheveningen. 
Het vissersdorp bestond in die tijd uit vier 
zandwegen, waaraan alle bebouwing lag. Het 
waren ieder geval zo’n honderdtachtig wonin-
gen en een zestigtal stallen. In documenten en 
schetsen uit de 17e eeuw werden deze wegen 
met naam genoemd: Keizerstraat, Weststraat, 
Torenstraat en Molenslop. Scheveningen telde 
toentertijd zo’n duizend bewoners waarvan er 
zo’n tweehonderdvijftig regelmatig de zee trot-
seerde. Dit waren niet alleen de ruwe zeebon-
ken maar ook scheepsjongens (ketelbinkies) 
van soms maar twaalf jaar oud. De bescher-
ming van het dorp tegen de grillen van de zee 
was in die tijd niet meer dan een zanddijkje 
enigszins gestut door een enkele rij palen. Di-
rect daarachter stonden de eerste visserswo-
ningen al. Niet vreemd dus dat Scheveningen 
regelmatig de strijd moest aangaan met de bij 
tijd en wijle nukkige en woeste zee, met helaas 
soms desastreuze gevolgen. 
Het vrije spel dat de zee en wind zo vlak aan 
de kust had zorgde ervoor dat die paar zand-
wegen nog meer verzandden in soms gril-
lige zandsculpturen. Bij harde regen konden 
de zandwegen het water niet snel genoeg 
afvoeren en werd het hele dorp haast onbe-
gaanbaar. Zonder goede verdediging tegen 
de zee was het onderhouden van die vier 
zandwegen hetzelfde als water naar de zee 
dragen. Daarom kon lange tijd de natuur in 
Scheveningen z’n gang gaan. In die tijd werd 
het huisafval gewoon voor de deur op de 
zandweg gedropt. De grote hoeveelheid vis-
afval (vischgrom) afkomstig van de visserij, de 
mest en de uitwerpselen van de mensen wer-
den op erven gedropt. Dit en de huisafval in de 
straten zorgden voor een constante stank. De 

vervuilde lucht die hierdoor ontstond zorgde 
regelmatig voor epidemieën. De woningen 
waren heel simpel, zonder stromend water. De 
centrale plek was een vuurplaats die zorgde 
voor ruimteverwarming en dit was gelijk de 
plek waar gekookt werd. Straatverlichting was 
er niet dus buiten was het ’s avonds aardedon-
ker.
Tot 1665 konden de inwoners van 
Scheveningen de grote stad alleen bereiken 
via een kilometerslang kronkelig, heuvel-
achtig en zanderig duinpad. Maar de verhui-
zing van onze Abraham van Den Haag naar 
Scheveningen kon dankzij Constantijn Huy-
gens over een kaarsrechte met klinkers be-
strate weg “De Zeestraat” plaatsvinden. 

Peter Roeleveld

Meerkoeten

Als reactie op het artikel ‘Meerkoeten’, in de 
vorige Gazet, het volgende. Mijn vrouw en ik 
(75-plussers) lopen al jaren langs de Haagse 
Beek (red.: =de Sprang), tussen de trap (vanaf 
Duttendel) langs het water naar de ingang van 
Klein Zwitserland en Leimonidas. Soms ook 
wel rond de sportvelden, en verder langs de 
vrijstaande huizen aan de Kwekerijweg, maar 
met het klimmen der jaren is onze actieradius 
toch wat kleiner geworden.

Alle jaren hebben wij halverwege een paartje 
meerkoeten zien nestelen, midden in de sloot: 
samen het nest maken (pa brengt de takjes 
aan en ma legt ze netjes neer) en dan gaat ma 
‘koet’ weken zitten broeden, totdat er een wis-
selend aantal rode pluisjes zichtbaar wordt. 
Eerst nog in het nest, maar al gauw in het wa-
ter, waar ze, naarmate ze wat ouder worden, 
steeds sneller achter één van de ouders aan 
peddelen om te worden gevoederd. Steeds een 
leuk gezicht en voor ons een vast rondje langs 
‘de koetjes’. Inderdaad sneuvelen er in de loop 
van de weken wel wat jongen, maar de blijver-
tjes worden snel groter en sterker. De laatste 
keer, een paar dagen geleden, waren dat er 
vier.
Onverwacht zagen we onlangs een tweede 
broedsel, ook een viertal. Die hadden hun nest 
vast vlak tegen de oever aan gehad, aan de 
overkant of misschien zelfs aan de kant van 
het wandelpad.
Behalve de ‘koetjes’ hebben we dit jaar ook 
een week lang een vijftal jonge waterhoentjes 
gezien; die zijn totaal zwart, zonder rode kop 
zoals de ‘koetjes’. 
Waar wij ons wel eens bezorgd over maken, 
zijn de honden die zo graag een bad in de 
Haagse Beek nemen; ze hoeven daar immers 
niet aan de lijn. Ook in het broedseizoen - en 
de weken daarna - laten hun bazen (m/v) ze 
rustig springen... Als jonge koet- of hoen-ouder 
zou ik daar niet erg gerust op zijn. Is het een 
idee, om de aanlijnplicht in het voorjaar in te 
voeren?

Wij hebben zelf nooit meegemaakt dat er ‘wel 
15 of 20 nestjes’ waren in al het water rond 



Bert gestrand

Wederom een foto met de vraag wie het mooiste opschrift kan verzinnen: 

Ik doe zelf een poging:

GESTRAND OP HET NAAR HET ..............?
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de sportvelden, zoals dit Eeke Crabbendam 
in bovenstaand artikel schrijft. Met die één of 
twee aan ‘onze kant’ zijn wij al jaren in het sei-
zoen meer dan tevreden. Dit jaar hebben wij 
echter nog geen zwanen gezien, anders dan 
vorig jaar. Wel af en toe een fuut. En wel veel 
eenden(paren), en één keer (kort) met kleine 
eendjes. De meerkoeten zijn duidelijk de baas 
in het water.

Tot zover onze bevindingen ten aanzien van de 
watervogels tijdens onze wandelingen.

Eric Bakker

Meerkoeten

De nestjes zijn er toch, ook in de Sprang. 
Vreemd genoeg twee maanden later dan nor-
maal. De meerkoet, de zwaan en de fuut

Fotografie door Jan Hartsink, bewoner Wittebrug

Reacties op toiletpot Bert  (nr. 274)

Andrea Dickhoff: 
”Voor vermoeide wandelaars…hier zit je 
op je gemak”

Magdalena Vater: 
“Een anonieme kunstenaar heeft in 
Scheveningen een object neergezet met 
de titel ‘Take a seat’. Het aanraken, gebrui-
ken! of verwijderen van het kunstwerk is 
verboden en kan resulteren in een boete.”

BRASSERIE DE WINDES 
OPENT HAAR 
DEUREN WEER!

Na een lange tijd van stilte kan het nu 
weer: vanaf 6 september 2022 is Brasserie 
De Windes aan de Nieuwe Parklaan weer 
open! 

Van dinsdag tot en met donderdag van 
09.30 tot 17.30 staan de medewerkers van 
Respect voor u klaar met koffie, thee, een 
lunch of een borrel.

Kom dus gerust langs, de drempel is laag, 
u bent altijd van harte welkom!
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Rendez-vous - zondagochtendpro-
gramma in Muzee
 
Groots kleinkunstenaar Karel de Rooij, bij 
velen bekend als Mini uit het cabaretduo 
Mini & Maxi, gaat in zee met Muzee voor de 
organisatie van drie spraakmakende ren-
dez-vous. Deze zondagochtenden staan in 
het teken van een bijzonder gesprek met 
minstens zulke bijzondere gasten én even-
tueel een heerlijk ontbijt voor de bezoeker. 
Met zijn gasten praat Karel over de hoogtij-
dagen van variété/circus/muziek/cabaret op 
Scheveningen en het entertainment van nu. 

Zo gaat Karel de Rooij onder andere in ge-
sprek met illusionist Hans Klok over de gran-
deur van destijds, en hoe we deze weer kun-
nen terugbrengen in onze internationale 
badplaats. Met cabaretier en schrijver Kees 
van Kooten en zijn vrouw Barbara reist Karel 
terug naar de tijd dat Kees, een jongen uit de 
Vreeswijkstraat, zijn vriendin bezocht die bo-
ven Palais de Dans woonde, omdat haar va-
der daar directeur was en met Jos Acket, de 
vrouw achter de oprichter van het North Sea 
Jazz Festival en de man die de Rolling Stones 
naar Scheveningen wist te halen.

Kom ontbijten op het nieuwe terras van Mu-
zee. Daarna gaat Karel in gesprek met zijn 
gast(en). Wil je een mooie anekdote over 
Scheveningen uit die tijd delen, dan is dat 

uiteraard mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan 
de olifanten van Circus Strassburger op het 
strand, of legendarische optredens van we-
reldberoemde sterren? Laat het ons vooral 
weten, Sarah van Soldt verzamelt de reac-
ties, stuur een e-mail naar: s.vansoldt@mu-
zee.nl

Agenda Rendez-vous
- zondagochtendprogramma: Karel de Rooij 
& bijzondere vrienden

14/21/ 28 augustus 2022. 

09.45 – 10.30 uur: ontbijt
10.30 – 11.20 uur: rendez-vous met Karel de 
Rooij & bijzondere vrienden
11.30 - 12.15 uur: optreden van talentvolle 
artiesten. 

15 EUR entree rendez-vous met Karel de 
Rooij & bijzondere vrienden. 
25 EUR entree rendez-vous met Karel de 
Rooij & bijzondere vrienden incl. ontbijt. 

Toegang tot de expositie Karels Koffer – Ma-
gie in Muzee is inbegrepen. 

28 augustus 2022 – Thema Kurhaus Cabaret 
en Palais de Danse met Kees en Barbara van 
Kooten

Karel de Rooij in gesprek met Kees en Bar-
bara van Kooten. Barbara’s vader was di-
recteur van Palais de Danse, waar o.a. grote 
internationale orkesten speelden en je tot 
in de late uren kon dansen. Salle de The-
atre werd Cabaret Artistique en later Palais 
de Danse aan het Gevers Deynootplein op 
Scheveningen was tevens de speeltuin van 
Haagse bands die later uitgroeiden tot Ne-
derlands trots met internationale allure, zo-
als Tielman Brothers. 

Kleinkunst door Tobias Wenting
Kleinkunstenaar en pianist Tobias Wenting 
ken je misschien als de winnaar van de open 
audities op The Funniest Festival Ever 2021. 
Sinds zijn zevende speelt Tobias Wenting al 
piano. Hij studeerde aan het Koninklijk Con-
servatorium in Den Haag (de School Voor 
Jong Talent), de Musicube Academy in Bonn, 
het Conservatorium te Arnhem (Compositie 
voor Film en Theater) en aan de Koningsthe-
ateracademie in Den Bosch, de enige caba-
retopleiding van ons land. Een waar talent 
én podiumbeest.

Rendez-vous met Karel de Rooij & bijzondere 
vrienden is onderdeel van de expositie ‘Karels 
Koffer – Magie in Muzee’. Bezoekers van het 
zondagochtendprogramma mogen deze ex-
positie vrij bezichtigen. 

Meer info: www..muzeescheveningen.nl

Karel de Rooij & bijzondere vrienden

AANMELDINGSBON  -  WIJKVERENIGING NOORDELIJK SCHEVENINGEN

JA, ik steun onze actieve wijkvereniging:

NAAM  ................................................................................................................................................................

STRAAT  ............................................................................................................................................................. 

POSTCODE/WOONPLAATS  ................................................................................................................... 

E-mail  ................................................................................................................................................................ 

o U kunt onze vereniging steunen door € 12,50 contributie voor het kalenderjaar 2022 over te maken naar 
 NL 23 INGB 0000 5442 61 t.n.v. Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen

 Bon bezorgen of opsturen naar: Wijkwinkel, Gentsestraat 22A, 2587 HT Den Haag

Datum: Handtekening:
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Horizontaal:
 1. Servicepunt op Wimbledon (12)
 7. Moet je hebben om de marathon te winnen (2+7+4)
10. Dat hoor je te drinken voor de afslag bij het golven (3)
11. Arabier die uitmunt bij de dressuuroefening (10)
12. Wedstrijd die een geweldige teleurstelling is (4)
14. Dat stuk kan alleen vooruit lopen (4)
15. Zo is het direct remise (5)
17. Een zware klus voor de hockeyers in De Uithof (3)
18. Korte reportage (4)
19. VWO-ers aan de ringen (9)
22. Geschokt dat het is uitgegaan (8)
24. Dat doen vluchtende atleten (2+5+5)
26. (Volgt op) klaar (2)
27. Schutter die het niet op dieren maar op vrouwen heeft 

gemunt (11)
29. Sportevenement dat wordt ingekort (2)
30. Héél mooie zwemster die een bommetje doet (7)
32. Die voetballer heeft er plezier in en zingt sneller (10 of 

4+6)
33. Een zwembandje groter maken dan ie is, levert een 

explosie op (8)
34. Mathieu van der Poel die er te voet van door gaat (9)
36. Zwemmer Johnny Weissmuller in het oerwoud (6)
37. Waarde van een wielerwedstrijd (5)

Verticaal:
 1. Dat heeft een judoka die in een houdgreep wordt ge-

nomen (12+8)
 2. Enkel zeilbootjes (5)
 3. Deel van een supporterstrein (12)
 4. Toegangsbewijs dat nog niet lang geldig is (3)
 5. Zo’n vetplant vereist een superieur talent (5)
 6. De klad in onze plaatselijke tennisclub (4)
 8. Lang bezig zijn op de wielerbaan (8)
 9. Vind je bij een héél groot concours hippique (8)
12. Vervoermiddel naar een badmintontoernooi (7)
13. Daar gaat het een zeiler niet voor de wind (2)
16. Platte derrière (4)
20. Aangebrande ouwel (9)
21. Zoveel zingt Hermans lager als ie verloren heeft (7)
23. Zo’n Chinese zeilboot is monsterlijk (5)
25. Computeronderdeel waarop ook vaders een schaakspelletje kun-

nen doen (11)
28. De Tour nog eens rijden als je gewonnen hebt (8)
29. Opnieuw (geen) trek hebben om aan de slag te gaan (4+3 of 7)
30. Onderdeel van de laddercompetitie (5)
31. Dat stimuleert voetbalcoach Guardiola (3)
35. Veerkrachtig turnonderdeel (3)

Oplossing uiterlijk 1 oktober sturen naar: Leuvensestraat 81, 
2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl. 

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 110:
Horizontaal: 
2. Bovenleiding; 6. Racecircuit; 8. Meststof; 10. Taai; 11. Staar; 12. Uit-
leg; 13. Autokerkhof; 16. Het erom doen; 19. Mi; 20. Overeenkomst; 
22. Fietstunnel.

Verticaal:
1. Minimaal; 2. Burgerslachtoffer; 3. Vechtpartijtje; 4. Nachtbraker; 5. 
Inch; 7. King; 9. Fluor; 14. Kid; 15. Over moet (of: overmoed); 17. Ome; 
18. Mineur; 21. Rats.

Een crypto om de ‘sportzomer’ te vieren, óók als u liever op uw 16 
verticaal zit.

We doen een ‘competitie’ van 4 crypto’s, de nummers 109 t/m 
112. Ook niet volledige oplossingen tellen mee. De winnaars zijn 
de inzenders met de minste fouten of omissies. Bij gelijke stand 
wordt er geloot. Er zijn twee tegoedbonnen die verzilverd kunnen 
worden bij warme bakker Driessen aan de Gentsestraat 50. Be-
dankt, Fred!

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 111
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Naam geb.jaar telefoon

Annabel Terluin  ’09  06 11 46 28 70 e.
Sam van Dijk ’06  06-40 76 69 02 e.
Phillippine Kwak ’06  06-30 80 20 29 e.
Elenore Meppelder  ’06  06-11 47 16 06 e.
Sarah Schaminée ’06  06-14 13 03 77 e.
Laura Scholten ’04  06-26 76 93 44 e.
Frederique van Gennep ’01  06-12 626 283 e. d.
Julie Gentis ’01 06-246 09 256 e. f.
Sara Scholten ’01 06-82 007 369 e.
Judith Bloema ’00 06-81 71 31 36
Romy Beekhof ‘99 06-22 920 417 e.
Anne Snoeij ’98 06-53 89 00 26 e. d.
Esmee de Vos ’96 354 05 21
Dita Adema ’95 06-304 702 28 e. fries
Flo Schepers  '95 06-20 28 06 36 e.
Estelle Strijers (06-15268926) '95 306 18 65 e.
Niek Adema ’93 06-509 650 21 e. fries
Zeeger Verschuren ‘93 350 91 94 e.

e : ook engelstalig - english spoken  
f : ook franstalig - parle français  
d : ook duitstalig - spricht deutsch  

Wijzigingen in deze lijst kunnen gemeld worden via het  e-mailadres:  
bnsscheveningen@ziggo.nl of per telefoon van de wijkwinkel tel. 354 10 81. 
Het bestuur van de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen kan geen 
verantwoordelijkheid aanvaarden voor samenstelling en gebruik van deze 
namenlijst.

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

Iedere maandagmiddag: Klaverjassen
Kom gezellig klaverjassen in de Wijkwinkel op maandagmiddag tussen 
13.30 – 16.00 uur. Nieuwe deelnemers zijn welkom.

Iedere dinsdag: Inloopkoffie
In de wijkwinkel kunt u gezellig koffie komen drinken met wijkbewoners. 
De koffie met iets lekkers staat elke dinsdag van 10.00 – 12.00 uur klaar. 
Loop eens binnen voor een kopje koffie, u bent van harte welkom.

Iedere eerste dinsdag van de maand: pianoconcert
Elke eerste dinsdag van de maand wordt er in de wijkwinkel een piano-
concert gegeven. Samen genieten van de muziek en een broodje. 
Van 11.00 tot 12.00 uur door pianist René Rakier.

Iedere woensdag tekenles in de wijkwinkel 
De cursisten krijgen wekelijks een opdracht van de docent. Wilt u eerst 
even kijken of het iets voor u is, een gratis proefles kan altijd. Van 10:00-
12:00 uur.

Iedere woensdag Computer inloop 
Je kunt hier terecht voor al uw computer problemen en vragen hierover. Je 
kunt terecht met alle soorten tablets en mobiele telefoons en bieden wij 
hulp met het aanvragen van DigiD codes of QR codes. 

Iedere woensdagmiddag “bewegen voor ouderen” 
Deelnemers werken in hun eigen tempo aan het verbeteren van hun con-
ditie met bewegingscoach Kitty van der Stoep. Doet u mee? Om 12.30 uur 

Iedere donderdag: Franse conversatieles 
voor beginners of gevorderden van 10:00-11:00 uur in de wijkwinkel. Er is 
ruimte voor nieuwe cursisten.

Iedere donderdag: Lunch & Ontmoetingssoos
In de wijkwinkel wordt elke donderdag (en eerste zondag van de maand) 
door onze kookploeg met vrijwilligers een 3 gangen lunch voor ouderen 
uit onze wijk geserveerd. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U bent 
van harte welkom. Na de maaltijd start om 13.30 de soos en is er o.a. Bingo 
tot 16.00 uur onder genot van een hapje, drankje. Komt u ook?

Iedere vrijdagochtend: Yoga 
Dineke Los geeft op vrijdagochtend yogalessen in de wijkwinkel. De Hatha 
yoga is vrijdag om 9.00 uur en de Stoelyoga is om 10.30 uur.
Misschien is dit precies wat u nodig heeft! Bel de wijkwinkel tussen 10.00 - 
13.00 uur via T: 070 - 354 10 81. Er zijn nog plaatsen beschikbaar en u bent 
meer dan welkom! 

Iedere vrijdagmiddag: Bridgedrive 
Kom ook naar de bridgedrive voor licht-gevorderden. Een mooie start van 
het weekend met een gezellige groep mensen. Iedere week houden we u 
via de mail op de hoogte over het aantal deelnemers en de uitslagen. De 
bridgedrive start om 13.30 uur. Meld u aan en kom langs.

 Informatie en aanmelden in de wijkwinkel/secretariaat 
op maandag en donderdag tussen 10:00-13:00 uur 
via tel. 070-3541081

De Wijkwinkel is ook te huur voor kinderfeestjes 
of vergaderingen. 

Voor meer informatie mail naar bnsscheveningen@ziggo.nl



G A Z E T J E S

ASTROLOGISCH ADVIES a.d.h.v. uw persoonlijke geboortehoroscoop. 
Voor karakterduiding waarin o.a. uw kwaliteiten en valkuilen. Tevens, ad-
vies bij actuele zaken, crisiszaken, wisseling van werk. Ook kinderhoros-
coop, baby en peuteradvies.www.truusveltman.nl, vuurpijl@casema.nl 
Tel: 070-3543152/06-23414940

GAIA HAIRSALON. Gespecialiseerd in behandeling van haar en hoofdhuid 
met natuurproducten , zoals planten extracten, organische en essentiële 
oliën. Aandacht voor uw specifieke wensen. Amsterdamsestraat 59. 
Tel: 06-26111585

GEDIPLOMEERD PEDICURE/VOETVERZORGING (aangesloten bij Pro-
voet), Marian de Graaf-Koppelman. Stevinstraat 298, tel. 358 54 38

ACTIE: GRATIS adviesgesprek met HYPNOTHERAPEUT.
Heeft u klachten of problemen op lichamelijk, emotioneel, mentaal of 
geestelijk gebied? Dan is hypnotherapie iets voor u. Veilig en doeltreffend. 
Bel of mail voor informatie of een advies. Deskundig, betrouwbaar en er-
kend door zorgverzekeraars. Tel: 06–48981375 / 
info@vinod.nu / www.vinod.nu/ervaringen
 
POSTZEGEL- EN MUNTENVERZAMELINGEN, ansichtkaarten, klein zil-
ver, boeken, strips, verzamelingen op elk gebied verkopen of laten taxeren, 
bel dan Dick van der Toorn 070-3388427 of 06-51118436 of email: toorn-
dick@gmail.com

TE HUUR LOSSE UNITS Verschillende maten van 6 tot 8 m2 voor opslag. 
Particulier of voor bedrijven. Voor meer informatie DUTTENDAEL MAKE-
LAARS: 070-3065960 www.duttendaelmakelaars.nl

TE KOOP GEZOCHT: een garage, zelfstandig of in een garagecomplex, 
voor mijn auto in het gebied van deze Gazet.
Ch.J.A. Hakkaart, mobiel: 06 30373807
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Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

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 42)
of kijk eens op www.sintjorisgroep5.nl

VAKWERK VOLGENS BARTJES - Aannemer van onder andere ambach-
telijk timmerwerk, voor bedrijf en particulier. Eigen machinale werkplaats. 
Ruime ervaring. Bart Duin, Maaswijkstraat 93, 2586 CC Scheveningen, 
070-8879900 www.vakwerkvolgensbartjes.nl 
Email: vakwerkvolgensbartjes@gmail.com 

VOETREFLEX, SHIATSU, BUIKMASSAGE, ADEMWERK: GOUDENWA-
GEN Praktijk voor lichaamstherapie. Gespecialiseerd in werken met chro-
nische klachten. Spanningsklachten, prikkelbare darm, slaapproblemen, 
burnout  etc. VAN STRESS NAAR VITALITEIT. Vergoeding vanuit aanvullende 
verzekering!  www.goudenwagen.nl, contact@goudenwagen.nl, Maas-
trichtsestraat 92, 06-20302866 

Voor VOETVERZORGING kunt u terecht bij Rust&Balans. 
Kosten €35. Aan huis €40. Info en afspraken via Mobiel 06-51233587, per 
mail info@ikwilevenwicht.nl
GEEN Diabetes patiënten. Kijk ook eens op mijn website voor andere be-
handelingen. www.ikwilevenwicht.nl 

Wilt u zich verwennen, maak dan een afspraak bij Rust&Balans voor een 
ontspannende complete SCHOONHEIDSBEHANDELING. Kosten €50.
Info en afspraken via Mobiel 06-51233587, per mail info@ikwilevenwicht.
nl . Kijk ook eens op mijn website voor andere behandelingen. www.ikwi-
levenwicht.nl 

De prijs voor Gazetjes bedraagt E 17,50 voor maximaal 35 woorden. Contante beta-

ling 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. 

info@aho-vof.nl  •  www.aho-vof.nl

van muizen, ratten, kakkerlakken, 

wespen, mieren, houtworm of 

boktorren komt in de beste 

families èn in de beste bedrijven 

voor. 

AHO helpt u in no-time en tegen 

verrassend lage kosten van dit 

ongemak af.

Telefoon 070 358 66 38

Ongewenst bezoek

AHO_adv_gazet.indd   1 28-06-2019   16:41:48

Sfeervol 
wonen begint     
    bij de juiste 
     basis

sfeermakers

Gentsestraat 85a/87  
2587 HL Den Haag 
070 354 3226
www.zuurmondwonen.nl

vloeren - gordijnen - raambekleding - shutters - vloerkleden 

Laat u inspireren in 
onze nieuwe winkel
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STADSDEELKANTOOR, 
Scheveningseweg 303, 2584 AA, tel.14070
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
mevr. P. van den Berg, Badhuisweg 72-78, tel. 352 22 50
mevr. J.H. Berkhout-de Groot, Badhuisweg 72-78, tel. 355 41 19
mevr. M. Witte-Libeton, Badhuisweg 72-78, tel. 355 65 64
Huisartsenpraktijk Het Baken, Badhuisweg 72-78, tel. 355 50 00

TANDARTSEN
I. Ignat, Luiksestraat 24, tel. 355 17 67
Z. Hamza, tandarts/mondhygiëniste, Renbaanstraat 73-75, 355 82 42
Praktijk Gentsestraat 30: tandarts - R.M. Fledderus, tel. 358 77 21; 
orthodontie - M. Kovacs, B.E. Becking, tel. 322 38 67
Tandsartspraktijk Belgisch Park, Stevinstraat 176, tel. 767 00 80

DIERENARTSEN 
Dierenkliniek Scheveningen, I.M. de Maesschalck, Gentsestraat 3 (hoek 
Bosschestraat), tel. 355 55 31

DIERENARTS NACHTTELEFOON tel. 311 03 07
Nacht en weekend tel. 0900 22 22 456

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
Verzorgings tehuizen Oldeslo, tel. 5300 530, De Eshoeve, tel. 306 47 00

BURENHULP Centrale: Tel. 262 99 99

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK SCHEVENINGEN
amw@welzijscheveningen.nl

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

THUIS IN DE BUURT (vh ZORG COÖPERATIE NOORDEL.
SCHEVENINGEN) www.thuisindebuurt.org , info@thuisindebuur.org

BEWONERS- EN WIJKVERENIGING NOORDELIJK SCHEVENINGEN
Bert van Swol Voorzitter
Riet van Beveren Secretaris
Hetty van den Broek Penningmeester
Bert van Swol Verkeer en Ruimtelijke Ordening
Benno Smit  Groen
Riet van Beveren Woon- en Leefklimaat
   Wijkmedia en Communicatie
   

SECRETA RIAAT
Wijkwinkel Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen, tel. 354 10 81
E-mail: bnsscheveningen@ziggo.nl , Website: www.bnsscheveningen.nl
Muurkrant: www.bnsscheveningen.nl/digitale-muurkrant-bns
Bank (BNS) NL86INGB0006257688, Wijkver. NL23INGB0000544261 
WIJKWINKEL: Openingstijden secretariaat: 
maandag t/m donderdag 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  13.30 - 16.00  klaverjasclub
Dinsdag   10.00 - 12.00 inloop koffie-ochtend
  11.00 - 12.00 lunchconcert door René Rakier, 1e dinsdag  
   v.d. mnd. 
Woensdag 10.00 - 12.00 tekenles
  12.30 - 13.30 bewegen voor ouderen
Donderdag 10.00 - 11.00 franse conv. lessen
  12.00 - 13.30 warme maaltijd
  13.30 - 16.00 ontmoetings SOOS 55+
Vrijdag  9.00 - 10.00  Hatha Yoga
  10.30 - 11.30 Stoel Yoga
  13.30 - 17.00 bridge drive licht gevorderden
Zondag  13.30 – 15.30  elke eerste zondag van de maand 
   warme maaltijd
ADVIES GESPREKKEN
Pensioenadviseur, op afspraak via secretariaat wijkwinkel
Familierecht, op afspraak via secretariaat wijkwinkel

DUTTENDEL WITTEBRUG WIJKVERENIGING (DWW)
Marjon Margés voorzitter
Paul van Loon vice-voorzitter
Lia den Ouden secretaris 
Ben Giesen  lid
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
Twitter en Instagram: Pol_schevNoord
Gebied: Boulevard/Harstenhoekkwartier/Belgisch Park/Oostduinen
 Wijkagent Peter van den Burg.  peter.van.den.burg@politie.nl
Gebied: Westbroekpark/Duttendel/Wittebrug/Renbaankwartier
 Wijkagent Peter van den Burg.  peter.van.den.burg@politie.nl

Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

S E R V I C E


