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REDACTIONEEL 

In mijn vorig redactioneel beschreef ik hoe rustig het om ons 

heen was geworden: weinig verkeer, weinig mensen op straat, 

weinig herrie. 

Inmiddels zijn we alweer bijna twee maanden verder.

Er is meer verkeer op de weg, er zijn meer mensen op straat en 

er is meer herrie. 

Ik besef dat dit wellicht een goed teken is; mensen zijn minder 

angstig en kunnen gelukkig weer meer ondernemen. Het wordt ook de hoogste tijd 

dat het normale leven weer opgepakt wordt.

Maar toch is er iets in mij dat het jammer vindt. 

Die rust, die ruimte en die stilte vond ik heel fijn. Dat is voorbij.

Ik kan mij nu weer als vanouds lekker ergeren aan het opvallend vele afval op de 

stoepen en straten, de knetterende uitlaten van opgevoerde scooters en het asociale 

gedrag van sommige automobilisten. Heerlijk, ik heb het gemist!

Maar laat ik me niet te veel bezighouden met negatieve zaken.

Want kijk eens, de nieuwe Gazet ligt weer voor u, vol vrolijke, aardige en informa-

tieve artikelen. 

Heel blij zijn we met uw reacties, zoals de ‘Keukenhof’ foto’s die we mochten ont-

vangen.

En ontzettend leuk dat er buurtbewoners spontaan een zelf geschreven stukje inle-

veren, zoals Maritza van Assem en Adjana Nieuwkoop. Dat zien we graag!

Mag ik u er nog eens aan herinneren dat we – juist in deze tijd – de winkeliers in 

het zonnetje willen zetten en dat u ons nog altijd kunt laten weten welke onderne-

mer of werknemer u nou eens een symbolische ‘Belgische bonbon in een gouden 

jasje’ zou willen geven? 

We gaan een zomer tegemoet die vast anders zal zijn dan andere zomers, maar 

hoe u deze zomer ook zult doorbrengen, namens de redactie wens ik u een zonnige 

tijd toe.

Blijf vooral goed op uzelf passen en op elkaar.
Marit Berssenbrugge

GazetScheveningen-Bad

INHOUDSOPGAVE o.a.

De WijkWinkel in CoronatijD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
lopenDe Zaken in noorDelijk SCheveningen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
atlantikWall BouWt illegaal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
heB jij een iDee om noorDelijk SCheveningen te verBeteren?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
lopenDe Zaken in DuttenDel & WitteBrug   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
prof . p .S . gerBranDyWeg, vroeger kanaalWeg geheten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
De Watertoren   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
CirCulaire voeDSelStraat BelgiSCh park krijgt vorm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
ContaCtlooS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
BaDCrypto 98  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
ServiCe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24/25/26

Voorpagina foto: De circulaire voedselstraat geopend door wethouder Liesbeth van Tongeren



Muzee Scheveningen moet sluiten? Dat 
willen we toch niet?

Op 24 april 2020 heeft de adviescommissie 
voor het Kunstenplan 2021-2024 het advies 
gegeven om Muzee Scheveningen geen 
subsidie meer te verstrekken. Dit zou bete-
kenen dat Muzee Scheveningen eind de-
cember 2020 de deuren moet sluiten.

‘Geschrokken en verbijsterd’, reageerde Je-
roen van de Wiel, de interim-directeur van 
Muzee Scheveningen, hij begrijpt niets van 
het harde oordeel van de adviescommissie. 
Muzee Scheveningen is hét cultuuranker en 
museum voor Scheveningen en ontvangt 
zo’n 40.000 duizend bezoekers per jaar.
Iedereen die Muzee Scheveningen een 
warm hart toedraagt, kan de petitie teke-
nen waarin gevraagd wordt Muzee open te 
houden. 

Dit kan tot 1 juli 2020 door middel van de 
link: 
https://petities.nl/petitions/muzee-moet-
open-blijven

of via de website van Muzee Scheveningen: 
www.muzeescheveningen.nl

Inmiddels zijn er al bijna 9.500 handtekenin-
gen ontvangen. Deze zijn symbolisch in een 
– schone – harington aangeboden aan Wet-
houder Cultuur Robert van Asten, door de 
Scheveningse Bibian Kooimans (5 jaar).
 
U kunt ook de actieposter op uw raam plak-
ken, A3 posters zijn verkrijgbaar bij Muzee 
tussen 11-12 uur van dinsdag t/m vrijdag.

Kapelplein is goed bezig

Weet u het nog? In de Gazet 255 stond een 
verhaal over hoe de bewoners van het Ka-
pelplein hun straat veranderden van poep-
veldje tot bloeiend plantsoen.

De burengroep is met z’n allen nog steeds 
enthousiast bezig met de beplanting op het 
plein. De ‘bollen periode’ zit er nu op. Dat 
was een succes en ze kregen van voorbijgan-
gers vele complimenten. 
In mei hebben de bewoners mooie houten 
bordjes ‘onthuld’. Deze zijn bedacht om op 
vriendelijke toon hondenbezitters te stimu-
leren om onze perken niet als hondentoilet 
te gebruiken en staan fier te pronken naast 
de prachtige beplanting.

Muzee moet open blijven
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Geef uw emailadres aan ons door!

Beste wijkbewoners,

Informatieuitwisseling tussen u en de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen verloopt via diverse kanalen. We hebben natuurlijk 
de Scheveningen-Bad Gazet. Dan zijn er nog de muurkrant, de website, de etalage en de Scheveningse huis-aan-huisbladen.

Maar we hebben intussen ook een bestand met emailadressen waarmee we wijkbewoners snel en efficiënt kunnen bereiken.

Uiteraard gaan we hier zorgvuldig mee om, we delen deze adressen niet, we “spammen” u niet met onnodige berichten.

Wel sturen we nieuwsberichten uit, en soms een oproep voor wat spontane extra handjes.

Wilt u ook opgenomen worden in dit bestand, geeft u dan alstublieft uw email-adres aan ons door.

Dat kan heel eenvoudig via: bnsscheveningen@ziggo.nl

Onderwerp: Waarom onderhoud Nieuwe 
Scheveningse Bosjes ( voor meer informatie, 
zie artikel in de vorige Gazet 261, blz 4)

Datum: donderdag 25 juni a.s., aanvang 
14.00 uur. Over startplaats wordt u nader ge-
informeerd. 

Opgeven via groenbeleid@denhaag.nl, er is 
nog plaats, maar wees snel!
U bent van harte uitgenodigd! 

Rondleider: Albert Jan van der Scheur, Bos-
beheer Gemeente

Excursie Nieuwe Scheveningse Bosjes

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

https://petities.nl/petitions/muzee-moet-open-blijven
https://petities.nl/petitions/muzee-moet-open-blijven
http://www.muzeescheveningen.nl
mailto:bnsscheveningen%40ziggo.nl?subject=
mailto:groenbeleid%40denhaag.nl?subject=
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Net als bij alle andere bedrijven viel in de 
wijkwinkel op 13 maart het doek. Met on-
middellijke ingang werden wij gedwongen 
om de wijkwinkel te sluiten voor al het be-
zoek. De vaste bezoekers van onze eettafel 
en soos, yoga en bridgers konden we op tijd 
informeren dat deze activiteiten niet meer 
door konden gaan. De Franse conversatie-
lessen konden gelukkig online voortgezet 
worden. Maar nog kregen we veel ongeruste 
telefoontjes.

En dan…… hoe kunnen we voldoen aan 
alle richtlijnen van het RIVM en er tegelij-
kertijd voor zorgen dat “onze” ouderen niet 
tussen wal en schip vallen en terugvallen in 
eenzaamheid?

De vaste begelei-
ders van de SOOS 
zijn onmiddellijk 
in actie gekomen 
om te kijken hoe 
we contact kunnen 
houden met de ou-
deren in deze crisis. 
We hebben dit ge-
realiseerd door we-
kelijkse telefoon-
tjes, het sturen van 
een kaartje, of door 
een leuke attentie 
via de post te ver-
sturen als “bingo” prijsje. Tijdens de telefoon-
sessies hebben we ook gepeild in hoeverre 
er behoefte was aan extra ondersteuning, 
zoals hulp bij boodschappen doen, begeleid 
wandelen of verstrekken van maaltijden. 
Gezonde maaltijden voor diegene die geen 
mantelzorger hebben of niet de financiële 
middelen om het zelf te regelen. Dit heb-
ben we direct opgepakt en we bezorgen tot 
op heden nog een veertiental vers bereide 
maaltijden tegen kostprijs (uiteraard op ge-
paste afstand). Ook worden er een vijftiental 
maaltijden via Shell, in samenwerking met 
Van Harte, rondgebracht. Andere vragen zijn 
doorverwezen naar instanties die daarvoor 
geëquipeerd zijn.

De mate waarin dit alles op prijs gesteld 
wordt kunnen we goed aflezen aan alle reac-
ties die we hebben gekregen, telefonisch of 
via de post (zie foto’s). Hartverwarmend!

Verder werd het stil in de wijkwinkel, er vond 
nog een enkele vergadering plaats op 1,5 
meter afstand en ook bij de organisatie van 

de “contact” momenten zaten we samen op 
ruim 1,5 meter afstand van elkaar. 

Sabrien heeft vanuit haar huis onze kantoor-
activiteiten voortgezet, zodat we toch telefo-
nisch bereikbaar bleven tijdens de normale 
uren en de ingesproken berichten afgehan-
deld konden worden.
En nu staat de telefoon weer niet stil, maar 
nu met de vraag: “wanneer gaan jullie weer 
open”?

We zijn nu druk bezig om te kijken hoe we 
de wijkwinkel zo kunnen inrichten dat in be-
perkte vorm, en met in achtneming van de 
richtlijnen van het RIVM, sommige van onze 

activiteiten weer kunnen gaan plaatsvinden.

Schuiven met de tafels, rondgaan met de 
meetlat, looppaden maken en strikte regie 
moeten het mogelijk maken om weer zo’n 
8-10 mensen, misschien 12, mensen te kun-
nen ontvangen voor de wekelijkse maaltijd. 
Dit zal ook betekenen dat er uitsluitend op 
reservering gewerkt kan worden. Het kan-
toor kan 1 bezoeker toelaten via de ingang 
in de Bosschestraat 67. Meerdere bezoekers 
voor het kantoor moeten even buiten wach-
ten. Per 1 juni gaan we ook weer aan de slag 
met de Wijktuin. Voorbereidingen hiervoor 
zijn reeds in volle gang. In de maanden april 
en mei zijn er intensief contacten geweest 
met de studenten van de HHS en enkele van 
onze ouderen, waarbij er telefonisch inter-
views zijn gehouden in het kader van ons 
project rondom Bevrijdingsdag. We willen 
kijken of we toch kunnen komen tot een rea-
lisatie van het project op een later tijdstip.

We hebben inmiddels ook mondkapjes naar 
“onze” ouderen verzonden zodat zij met het 

Ons aller Wijkwinkel in coronatijd

OV of met de taxibus naar ons toe kunnen 
komen.

De maaltijden verzorgen en het verzor-
gen van koffie en thee zal door 1 persoon 
worden gedaan in onze keuken. De voor-
bereidingen voor de maaltijd zullen zoveel 
mogelijk vanuit huis door onze vaste kook-
ploeg worden gedaan. Een hoop om over na 
te denken en hoogstwaarschijnlijk zijn we 
nog wel iets vergeten maar daar komen we 
tijdens het uitwerken van de plannen wel 
achter. De sociale druk op ons is erg groot, 
iedereen mist iedereen, maar we zullen ons 
moeten beperken tot datgene wat verant-
woord is. We moesten de afgelopen periode 

ook zorgen voor de financiële voortgang. We 
hebben van onze huurbaas een maand gra-
tis huur gekregen waarvoor we zeer dank-
baar zijn. Bij het versturen van de contribu-
tiebrieven hebben wij een oproep gedaan 
om, indien het mogelijk is, iets extra’s over te 
maken, waaraan velen gevolg hebben gege-
ven. Waarvoor dank! 

Al deze steunbetuigingen hebben ons zeer 
goed gedaan in deze moeilijke tijd. Het be-
vestigt ons dat onze sociale positie in de wijk 
van ongekende waarde is. We hopen dat we 
ook in de toekomst weer al onze aandacht 
hieraan kunnen besteden. 

Wij houden u op de hoogte van de voort-
gang, via de huis-aan-huisbladen en de Ga-
zet.

Namens het bestuur van Bewonersvereni-
ging Noordelijk Scheveningen

Riet van Beveren.

Een prachtig en kleurrijk hart onder de riem Een selectie uit de vele lieve berichtjes



De activiteiten in de Wijkwinkel moeten we 
al een tijdje missen. Ook het werk in de com-
missies staat op een lager pitje. Maar we ma-
ken wel volop plannen voor ‘het nieuwe nor-
maal’. Een kleine greep uit de onderwerpen 
die op dit moment actueel zijn.

Betaald parkeren
In samenwerking met Duttendel & Witte-
brug is eind vorig jaar een enquête gehou-
den, maar de uitkomsten waren niet een-
duidig. Er kwam vanuit de gemeente het 
verzoek om nog eens tijdens een algemene 
ledenvergadering de meningen te peilen. 
Dit is echter lastig om online te doen, dus 
voorlopig zullen we dit even moeten uitstel-
len. 

Zendmast de Windes
Er komen regelmatig vragen binnen over 
de zendmast van het vroegere Deo Gratias 
die tijdens de bouw tijdelijk in de Nieuwe 
Scheveningse Bosjes is geplaatst. Want wan-
neer gaat die terug? Er lopen nog bezwaar-
procedures en de status is ten tijde van de 
deadline voor deze Gazet nog niet bekend.

Project Noordboulevard
Als gevolg van het project Noordboulevard 
zijn er in het aangrenzende buurtje 100 
openbare parkeerplaatsen verdwenen (11% 
van de beschikbare parkeercapaciteit), die 
terug zouden komen in de nieuwe parkeer-
garage van Hommerson. Alleen, die plaatsen 
kosten heel wat meer dan wat bewoners 
voor hun parkeervergunning nu betalen en 
gebruik daarvan is dus voor hen geen optie. 
De parkeerdruk in het buurtje neemt dus 

toe. Hoewel het beroep van de buurt tegen 
de omgevingsvergunning recent is afgewe-
zen, spreekt de rechtbank in het vonnis wel 
uit, dat de buurt van het gemeentebestuur 
wel maatregelen mag verwachten ten aan-
zien van het parkeerregime. Het wachten is 
nu op actie van de gemeente.

Badhuisweg 11
Een “voor en na” impressie van het oude 
kantoorgebouw aan de Badhuisweg. Om-
wonenden hebben actief bijgedragen aan 
de plannen en zijn zeer tevreden met het 
resultaat.

Renovatie Wijkwinkel
Ook in de wijkwinkel hebben we op dit mo-
ment minder inkomsten door het wegvallen 
van activiteiten terwijl de vaste lasten ge-
woon doorgaan. We waren net begonnen 

aan een groot plan voor de herinrichting en 
renovatie van de wijkwinkel. Echt zorgen 
om de continuïteit maken we ons (nog) niet, 
maar we hebben wel de plannen bijgesteld. 

Voorlopig houden we het 
grote plan als “stip op de 
horizon”, en gaan we al-
leen de vloer aanpakken. 
De benodigde offertes 
zijn binnen, we werken 
aan de subsidieaanvra-
gen en binnen een paar 
maanden kunnen we dan 
hopelijk beginnen.

Tot slot 
Heel veel dank aan de 
vrijwilligers die door hun 
onmisbare activiteiten, 
van maaltijdvoorziening 
tot het voorbereiden van 
attenties, laten weten dat 
de ouderen in onze wijk 
niet vergeten worden.

Mocht u vragen hebben, 
of wat ondersteuning 
kunnen gebruiken, neem 
contact op met de wijk-
winkel, dan kijken wij wat 
er mogelijk is. 

Of mail ons: bnsscheveningen@ziggo.nl

EN: MUZEE MOET BLIJVEN!!

Bert van Swol
Voorzitter Bewonersvereniging Noordelijk 

Scheveningen

Lopende zaken in Noordelijk Scheveningen
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AGENDA met de vaste activiteiten: onder voorbehoud

16 september Algemene Ledenvergadering (ALV)
26 september Burendag

Het nieuwe appartementencomplex, geïnspireerd op de Nieuwe Haagse School. 

Geen grijs beton, maar mooie bakstenen.

Het voormalige kantoorpand (foto: Omroep West).

mailto:bnsscheveningen%40ziggo.nl?subject=


Het Atlantikwall Museum Scheveningen is 
door de gemeente een last onder dwangsom 
opgelegd voor het bouwen van een illegaal 
bouwwerk bij een van de bunkers naast de 
Boshut aan de Badhuisweg. Het museum 
had zonder vergunning een overkapping 
voor de bunker gebouwd, terwijl ze hadden 
kunnen weten dat ze daar geen vergunning 
voor kunnen krijgen. Dit is helaas niet de 
eerste keer dat het museum op niet legale 
wijze een uitbreiding van het museum pro-
beert te bewerkstelligen. In het verleden 
hadden ze met deze werkwijze wel succes.

In april werd er ineens gebouwd bij een van 
de bunkers van het museum. Wat er precies 
gebouwd zou gaan worden was onduidelijk. 
Navraag bij het bestuur van het museum 
leerde ons tot onze grote verrassing dat het 
zou gaan om een tijdelijk bouwwerk om de 
bunker beter aan het zicht te onttrekken 
en te camoufleren om aan de wensen van 
de Bewonersvereniging, de Algemene Ver-
eniging voor Natuurbescherming  (AVN) en 
omwonenden tegemoet te komen. Wel heel 
bijzonder om dat zonder overleg met be-
trokkenen en zonder vergunning te doen. 
Ook de gemeente en haar afdeling Monu-
menten bleek van niets te weten. De bun-
kers zijn gemeentelijk monument, zijn van 
de gemeente en bevinden zich in de Nieuwe 
Scheveningse Bosjes. 

Het museum heeft in de loop van de tijd 
wel enige reputatie opgebouwd. Alles wat 
er nu aan geopende bunkers in gebruik is, 

is zonder de benodigde vergun-
ningen geopend en daarna ge-
legaliseerd  door de gemeente. 
Omdat zichtbare bunkers voor 
veel bewoners ook veel nega-
tieve associaties oproepen,  wil-
len we dat bij nieuwe activiteiten 
de officiële weg wordt bewan-
deld. We hebben de gemeente 
daarom op deze illegale activiteit 
gewezen en gevraagd handha-
vend op te treden. In de reactie 
van het museum naar de ge-
meente wordt als reden voor de 
bouw niet het onttrekken aan het 
zicht genoemd, maar wordt ge-
refereerd aan subsidies voor een 
Project Experience om jeugdigen 
bekend te maken met het bom-
bardement op het Bezuidenhout. 
De werkelijke reden blijft ondui-
delijk.        

Ook dat is helaas niet nieuw. Enkele jaren 
geleden wilde het museum graag uitbreiden 
en  3 extra bunkers toegankelijk maken. Wat 
men precies met de bunkers wilde was erg 
onduidelijk en de onderbouwing daarvan 
wisselde nogal. Positief was dat wel actief 
werd gezocht naar een oplossing voor de 
inpassing van de bunkers in het groen waar-
door de zichtbaarheid van de nieuw te ope-
nen bunkers een stuk minder zou zijn dan 
van de eerste twee bunkers. Naar ons idee 
ontbrak de onderbouwing voor de noodzaak 
om extra bunkers te openen. De gemeente 

gaf de vergunning wel af maar werd in eer-
ste instantie door de bezwaarcommissie te-
recht gewezen en daarna door de rechtbank, 
waarna de vergunning vernietigd werd. Een 
latere poging om alsnog een vergunning af 
te geven sneuvelde in de gemeenteraad. 

Als Bewonersvereniging vinden we samen 
met de AVN en omwonenden dat er zeer 
belangrijke redenen moeten zijn om meer 
in het groen te bouwen en dat daar met 
grote zorgvuldigheid naar gekeken moet 
worden. We waren niet overtuigd van nut 
en noodzaak van de uitbreiding en zagen al 
helemaal niet waarom een Duitse bunker in 
Scheveningen nu de plek was om uitleg te 
geven over een onbedoeld bombardement 
door de geallieerden op het Bezuidenhout 
aan het einde van de oorlog. Het nut van het 
net gerealiseerde afdak is erg onduidelijk.         

Het museum heeft nu van de gemeente tot 
16 juni 2020 de tijd gekregen om het bouw-
werk af te breken. Ze kunnen nog uitstel 
krijgen als ze een vergunningsaanvraag in-
dienen. Dat een dergelijke vergunning niet 
verleend kan worden is al voldoende dui-
delijk geworden in eerdere procedures. Het 
heeft ons weer verbaasd dat het bestuur van 
het museum met de nodige relevante er-
varing bij en met de overheid met bouwen, 
monumenten en procedures wederom voor 
deze niet-legale weg kiest. Het is jammer dat 
het zo moet lopen.  

Benno Smit, Voorzitter Commissie Groen                                                                                                     
Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen

Atlantikwall Museum bouwt illegaal in Nieuwe Scheveningse Bosjes
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Het ”balkontuintje” van Christine Butteling

Coronatijd - Keukenhofje



Dien dan nu je plan in! 

De gemeente Den Haag heeft een bedrag 
van € 30.000 vrijgemaakt om de wijk Noor-
delijk Scheveningen mooier, sportiever, 
gezelliger en groener te maken. Hoe mooi 
is het dat bewoners, ondernemers en maat-
schappelijke organisaties zelf bepalen wat 
zij belangrijk vinden voor de wijk? Zij weten 
tenslotte zelf het beste wat er nodig is in de 
wijk. Wordt het een speelplek voor kinde-
ren? Extra groen in de wijk? Een mooi project 
om eenzaamheid tegen te gaan? Of iets heel 
anders?

Riet van Beveren, bewoonster van Noordelijk 
Scheveningen is erg blij met dit initiatief. Ze 
vertelt: 
“Als bewoonster ben ik erg betrokken bij de 
wijk. Daarom ben ik sinds een aantal jaren be-
stuurslid van Bewonersvereniging Noordelijk 
Scheveningen en ben ik aanjager van verschil-
lende activiteiten voor en door onze buurt, bij 
de Wijkwinkel. Het is heel belangrijk dat jong 
en oud zich veilig én thuis voelt in onze wijk. 
Dit wijkbudget stelt ons allemaal in staat een 
lang gekoesterde wens voor onze wijk te ver-
vullen. Ik ga zelf ook een plan indienen, name-
lijk voor het plein in de Amsterdamsestraat, 
om hier een ontmoetingsplek met pluktuin van 
te maken, met eetbare planten. Een plek waar 
iedereen in de wijk kan genieten van elkaar en 
de natuur”. 

Hoe werkt het? 
Iedereen mag een plan indienen. Doe dit 
vóór 1 juli via het aanmeldformulier op 
www.noordelijkscheveningenbegroot.nl . Je 
plan komt dan direct online te staan. Het 
is de bedoeling dat je vervolgens zelf cam-
pagne voert, bijvoorbeeld via social media 
om het ingediende plan te promoten. Maak 
wijkbewoners hiervoor enthousiast en ver-
zamel stemmen. Via de website geef je ‘likes’ 
(= stem) aan alle plannen die zijn ingediend 
en die volgens jou door moeten naar de vol-
gende ronde, de haalbaarheidscheck.
De plannen moeten bijdragen aan een van 
deze thema’s: 
l Sport, spelen en ontmoeten 
l Op straat 
l Groen en duurzaamheid 

De volgende ronde: de haalbaarheid-
scheck
Ieder plan dat op 7 juli 25 likes heeft, gaat 
door naar de volgende ronde. Tijdens 
deze ronde bekijkt de gemeente, samen 

met Bewonersver-
eniging Noordelijk 
Scheveningen, de 
plannen op haalbaar-
heid. Alle uitvoerbare 
plannen worden op 3 
september bekendge-
maakt op de website. 

Noordelijk 
Scheveningen Be-
groot: bewoners ver-
delen € 30.000 over 
de overgebleven 
plannen 
De bewoners bepalen vervolgens samen 
met wijkgenoten welke plannen er worden 
uitgevoerd. Dit kan door het bedrag van € 
30.000 te verdelen over één of meerdere 
plannen naar keuze. Zo bepalen de bewo-
ners zelf welke plannen uitgevoerd worden. 
Begin september ontvangt iedereen uit de 
wijk een brief met een persoonlijke stem-
code. Hiermee kan gestemd worden op uw 
favoriete plan(nen) voor de wijk. 

Prijsuitreiking 
Zet het alvast in je agenda: op donderdag 8 
oktober maakt de gemeente de winnende 
plannen bekend. In verband met de huidige 
coronamaatregelen wordt later bekend ge-
maakt waar en op welke manier deze prijs-
uitreiking kan plaatsvinden.

Hulp nodig bij het indienen van uw plan 
of heeft u nog vragen?
Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw 
plan of heeft u vragen? Neem contact op 
met: Marjolein Woudstra, projectleider Noor-
delijk Scheveningen Begroot. Zij is op dins-
dag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 
12.00 uur te bereiken via 06-51 56 15 16 of 
stuur een e-mail aan: noordelijkschevenin-
genbegroot@denhaag.nl

Bekijk onze website via 
de QR code of ga naar 
www.noordelijkscheveningenbegroot.nl

Marianne Herijgens en Marjolein Woudstra,
(resp. Communicatieadviseur Gemeente Den Haag 
en Projectleider Noordelijk Scheveningen Begroot)

Heb jij een idee om Noordelijk Scheveningen te verbeteren?
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Wethouder Martijn Balster, overhandigt symbolisch het wijkbudget aan de 

ambassadeurs van Noordelijk Scheveningen. (foto: Frank Jans)

http://www.noordelijkscheveningenbegroot.nl
mailto:noordelijkscheveningenbegroot%40denhaag.nl?subject=
mailto:noordelijkscheveningenbegroot%40denhaag.nl?subject=
http://www.noordelijkscheveningenbegroot.nl
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durodam. Het park blijft, inbreiding en aan-
breiding zijn het resultaat van het stevige 
overleg met de omwonenden en onderdeel 
van de nieuwe fase in het bijna 70-jarige be-
staan.

Territorium
Duttendel & Wittebrug 
is als territorium van 
wijkverenigingen een 
wat vreemde eend in 
de gemeentelijke beet. 
Dat zit in de naam! De 
gemeente Den Haag 
hanteert nl. de wijkin-
deling èn naamgeving 
van het CBS, waarin de 
combinatie is gemaakt 
van Duttendel met 
Westbroekpark, dat – 
zoals bekend – in de 
Scheveningse wijkin-
deling is opgenomen 
bij Van Stolkpark. Ver-
warrend!

Het hele oostelijke duingebied richting Was-
senaar heeft een aparte status binnen het 
territorium van de wijkvereniging. En verder 
ontbreken in de beschrijving naast de buurt-
schappen Wittebrug en Duttendel (want dàt 
is de historische context) de buurtschappen 
Klattepark (tussen Wittebrug en Duttendel), 
Hubertuspark en Klein Zwitserland. De Ta-
pijtweg is de grens tussen Duttendel (ont-
werp Dudok, midden 20e eeuw) en Klatte-
park (ontwerp Berlage, begin 20e eeuw). De 
Badhuisweg is de grens tussen Klattepark en 
Wittebrug. Om de verwarring nog groter te 
maken is de aanduiding voor het gemeente-
lijk wijkprogramma 2020-2024 ‘Wittebrug en 
Duttendel’ en niet andersom, zoals de wijk-
vereniging al meer dan 40 jaar heet. 

Waarom is dit belangrijk? Welnu, de basis-
subsidie van wijkverenigingen is gebaseerd 
op het aantal inwoners per buurt volgens 

het CBS. Volgens het CBS heeft de ‘buurt 
Westbroekpark’ (nr. 73): 927 inwoners en de 
‘buurt Duttendel’ (nr. 74): 1096 inwoners, ge-
vestigd op in totaal 1217 adressen; samen 
heten deze buurten dus ‘Wittebrug en Dut-
tendel’. Op basis van de aantallen vraagt de 
wijkvereniging de basissubsidie aan, waar-
mee o.a. onze onvolprezen Scheveningse 
Badgazet en de wijkwinkel deels worden ge-
financierd. In 2019 ontving Duttendel & Wit-
tebrug Wijkvereniging een bedrag van  
€ 3.948 van de gemeente. 

Waar gaat het nu ècht om? Niet om terri-
toriumdrift…..Wijkverenigingen zijn de 
spreekbuis van gezamenlijke belangen van 
grondgebied en bewoners binnen hun ‘ter-
ritorium’. Duttendel & Wittebrug Wijkvereni-
ging houdt zich dus bezig met zaken in het 
gebied tussen Haringkanaal, Hubertusduin 
(Kwekerijweg), Klein Zwitserland|Van Alke-
madelaan, Oude Waalsdorperweg, Oostdui-
nen, Pompstationsweg, Badhuisweg (tot 
aan De Boshut), Cremerweg, Wagenaarweg, 
Nieuwe Parklaan, Plesmanweg. Alles in goed 
overleg met de buren: wijkverenigingen 
Benoordenhout, Archipel & Willemspark, Van 
Stolkpark en BNS. 

Marjon Margés
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging

4 meiherdenking anders
Geen grote bijeenkomst, maar een bloem-
legging bij het beeld De Vogelvechter van 
Frank Letterie, in aanwezigheid van 3 be-
stuursleden en 3 passanten. Wegens het 
coronavirus was de traditionele 4-mei le-
zing aangepast. Samen met podcastmaker 
Peter de Ruiter had het bestuur een alter-
natief plan ontwikkeld. Een podcast voor 
de website en YouTube met gesprekken 
opgenomen op het Han Stijkelplein met 
wijkbewoners, verzameld door Peter met 
zijn ‘coronafoon’. “Hoe beleeft u de corona-
crisis?” was de vraag die Peter stelde en ‘hoe 
verhoudt zich deze tijd tot die in de Tweede 
Wereldoorlog?” “Zijn de lessen uit het verle-
den een garantie voor ons gedrag in de toe-
komst?” 

De podcast is te beluisteren op www.luister-
doc.nl en www.soundcloud.com/peterwi-
red en natuurlijk ook op de website van Dut-
tendel & Wittebrug wijkvereniging 
www.duttendelwittebrug.nl
 
Transfer
Directeur Joris van Dijk (46) van Madurodam 
maakt een transfer naar Feyenoord. Hij ver-
laat het attractiepark om per 1 juli 2020 de 
nieuwe commercieel directeur van de Rot-
terdamse eredivisieclub te worden. ‘Een jon-
gensdroom’ vertelt Van Dijk, die met zijn va-
der en zusje als 6-jarige al op de tribunes zat. 
Joris stond 10 jaar aan het roer van Maduro-
dam en heeft menige roerige vergadering 
met de omliggende wijken en de gemeente 
Den Haag geleid over de uitbreiding van Ma-

Lopende zaken in Duttendel & Wittebrug

AGENDA met de vaste activiteiten:

1 april 2020 Algemene Ledenvergadering (ALV) – Oldeslo,  Gerrit Kasteinweg
4 mei 2020 4 meiherdenking – zie informatie hieronder
9 december 2020  Winterwijkconcert  Thuis in de wijk
9 januari 2021 Nieuwjaarsreceptie Clubhuis HLTC Leimonias,  Klatteweg 103

http://www.luisterdoc.nl
http://www.luisterdoc.nl
http://www.soundcloud.com/peterwired
http://www.soundcloud.com/peterwired
http://www.duttendelwittebrug.nl


De naam Prof. Mr. Dr. P.S. Gerbrandy zal bij 
de meeste lezers niet onmiddellijk een reac-
tie van een bekende Nederlander oproepen. 
Hij leefde van 1885 tot 1961 en is nog het 
meest bekend als minister-president en aan-
voerder van twee kabinetten Gerbrandy in 
oorlogstijd in Londen. 

Als zoon van een 
welgestelde Friese 
boer, – vader was 
wethouder - zou 
hij al gauw via een 
rechtenstudie aan 
de VU in Amster-
dam de politieke 
wereld ingaan. In 
die tijd was er nog 
geen CDA, maar 
de bloedgroepen 
KVP, CHU en ARP, 
waarvan hij een groot aanhanger was. Het 
was nog een tijd waarin de heren nog de ou-
derwetse heren waren.
Na jarenlang als advocaat werkzaam ge-
weest te zijn werd hij namens de Anti Revo-
lutionaire partij ( ARP ) in 1939 minister van 
Justitie in het kabinet de Geer II.
De oorlog brak uit en hij verhuisde met het 
hele kabinet en koningin Wilhelmina met 
haar gevolg naar Londen, waar hij in 1940 
minister-president zonder parlement werd.
In die tijd bleek ook dat hij grote moeite had 
met de instelling van toenmalige koningin 
Wilhelmina om na de oorlog de parlemen-
taire democratie op haar eigen eigenzinnige 
manier vorm te geven. 

Bij het grote publiek 
was hij bekend van-
wege de radiopraatjes 
via Radio Oranje.
Churchill had kennelijk 
wat moeite met zijn 
naam en noemde hem 
dan ook Mr. Sherry 
Brandy, zonder twijfel 
een van zijn favoriete 
drankjes.

Staatsgreep?
Er gaat het hardnek-
kige verhaal, dat hij, 
ontevreden met het 
beleid van het kabinet Beel I, met een aantal 
kompanen een staatsgreep zou voorberei-
den. Dit verhaal wordt nog (in een in 2015 
verschenen boek) eens aangedikt, doordat 
in 2015 in de annalen van de Soldaat van 
Oranje, Erik Hazelhoff Roelfsema, ook aan-
wijzingen in deze richting stonden.
Gelukkig voor hem bleef het bij geruchten, 
zodat hij in 1955 Minister van Staat werd.
Bij zijn overlijden in1961 werd de toenma-
lige Kanaalweg naar hem genoemd.

Waarom zit de Gerbrandyweg in mijn rijtje 
van bijzonder straten zoals de Cremerweg 
en de Ver Huelweg. De aanwezigheid van 
fraaie huizen, die van de hoogte uitkijken op 
het Kanaal naar Scheveningen en het West-
broekpark geeft een heel bijzondere sfeer. 

Dat wij nu in een andere tijd leven, blijkt wel 
uit het feit dat de gemeente tegenover de 
Gerbrandyweg een BMX-baan heeft aange-
legd, waar sportieve jongelui op deze fietsen 
hard over de hobbels naar beneden racen. 
Wellicht dat de steile Fries zich hierbij in zijn 
graf zou omdraaien... 

De Gerbrandyweg sluit onderaan bij de brug 
over het Kanaal naar Scheveningen aan op 

de Cremerweg. Op 
de hoek, net aan 
de rand van het 
Westbroekpark, 
staat een kolos-
saal monument 
met een stand-
beeld van Pieter 
Jelles Troelstra, die 
in 1918 bijna een 
staatsgreep heeft 
gepleegd, later 
de Vergissing van 

Troelstra genoemd. 

Het Huis van Oranje kon dankzij de oranje-
gezinde Haagse burgers maar net in het za-
del blijven en zo een republiek voorkomen. 
Toch twee Friese rebellen bij elkaar, die Den 
Haag even wilden opschudden?

Bert Hilberts 

De Prof. P.S. Gerbrandyweg, vroeger Kanaalweg geheten
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Naar beneden aflopende Gerbandyweg

BMX fietsers springen hoog op

P.S. Gerbrandy, 1941

P.J. Troelstra , 1926

George teunis, bewoner voormalig 
stationnetje aan de Van Alkemadelaan

Coronatijd - Mjn Keukenhofje



Voorplein Madurodam op 4 mei 2020. 
Dit jaar waren er in verband met corona in plaats van duizenden kinderen duizenden 

vrijheidsbloemen, gelegd in de vorm van de Nederlandse driekleur. 

De Alternatieve Nationale Kinderherdenking kon door kinderen en ouders vanuit de 

huiskamer gevolgd worden via livestream.
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Tot onze grote spijt gaat de jubileum-editie van de Parade vanwege 
de kabinetsmaatregelen niet door en kunnen we niet doen wat we 
het liefste doen: ons mooie festival vieren, met elkaar én met jullie. 
Dit heeft grote gevolgen voor de organisatie zelf, maar ook voor de 
honderden artiesten, kunstenaars en muzikanten die er geprogram-
meerd stonden, leveranciers, tentenbouwers, sponsoren en andere 
betrokken medewerkers. 

Dit jaar stonden we maar liefst voor de dertigste keer klaar om met 
onze theater-karavaan door Nederland te trekken. Voor het eerst 
zouden we onze poorten openen in Eindhoven om daarna samen 
met onze artiesten, theatertenten, caravans en restaurants door te 
trekken naar Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Wil je de Parade 
steunen? Koop of schenk dan alvast een entreekaartje voor volgend 
jaar. 

www.deparade.nl

Het publiek is onze 
subsidiënt 
De Parade is zoals ve-
len van jullie weten 
een ongesubsidieerd 
festival. Daarom ko-
men wij niet in aan-
merking voor de 
aangekondigde steun-
maatregelen voor cul-
turele instellingen. 

De belangrijkste subsidiënt van de Parade is al dertig jaar het pu-
bliek. Wij roepen jullie daarom ook op om entreekaarten voor 2021 
aan te schaffen, deze al dan niet te doneren of een losse donatie te 
doen zodat we dan in 2021 weer, mét elkaar, van de Parade kunnen 
genieten. Daarnaast openen we binnenkort onze webshop waar o.a. 
de poster van 2020 en Paradetassen te koop zijn.

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

Lieve bezoeker van de Parade



Al decennia lang staat hij daar, de waterto-
ren aan de Pompstationsweg. We vinden het 
heel gewoon. Het is een ijkpunt in de om-
geving. Bij de watertoren spreek je af, bij de 
watertoren ga je ijs eten. Bij de watertoren 
neem je het fietspad richting Katwijk. 
En o ja, misschien doet hij iets met water, 
maar water krijgen we toch gewoon uit de 
kraan! 

Ik vond de watertoren nooit gewoon. Niet 
omdat hij iets met water heeft te maken, 
maar omdat hij overal bovenuit torent – ter-
wijl er niets is om boven uit te torenen – en 
ook nog zulke mooie architectuur heeft. En 
dat zomaar midden in de duinen! Altijd al 
wilde ik eens binnenin kijken. Wat vind je 
daar? Allemaal water? Het zal toch niet!! 

Epidemieën
Het is wel toevallig dat de watertoren nú 
opeens, in een tijd van epidemie, mijn aan-
dacht heeft. Want de watertoren, onderdeel 
van het duinwaterleidingcomplex, heeft 
alles te maken met epidemieën, de grote 
cholera-epidemieën tussen 1830 en 1870. 
Zij veroorzaakten angst onder de bevolking, 
net als nu; het sociale leven viel in veel op-
zichten stil, net als nu. Choleracommissies en 
geneeskundige bureaus werden ingesteld, 
net als nu. De watervoorziening was erbar-
melijk in die tijd, men dronk vervuild water 
uit sloten en slecht verzorgde putten, ook 
uit de Hofvijver. Met name de armen leden 
er onder, de rijken stuurden hun bedienden 
naar een goed onderhouden pomp of koch-
ten water bij kooplui, wat overigens ook niet 
altijd te vertrouwen was. De epidemie van 
1866 was de druppel, er vielen meer dan 
1000 doden in Den Haag en Scheveningen. 
Uiteindelijk greep de overheid in en werd in 
1871 besloten op gemeentekosten een wa-
terleidingnet aan te leggen. 

Omdat in onze omgeving het grondwater te 
zout is, begon men met waterwinning in de 
duinen, in de loop van de tijd had zich daar 
zoetwater gevormd wat gezuiverd kon wor-
den tot drinkwater. Binnen drie jaar was het 
duinwaterleidingnet gereed met een pomp-
station, bestaande uit een machinegebouw, 
een ketelhuis en een hoogreservoir, de wa-
tertoren. Op 26 september 1874 stroomde 
het eerste duinwater naar de burger, al was 
er natuurlijk nog geen sprake van aansluitin-
gen van huis tot huis. Sindsdien was een van 
de ‘cholerawenken’ ‘baad en wasch u veelvul-
dig’, alsof je viroloog Jaap Van Dissel hoort 

spreken op de TV. Het nieuwe waterleiding-
net was nog jaren verlies draaiend. ‘De winst 
bestond … allereerst in mensenlevens die 
anders vroegtijdig verloren zouden zijn ge-
gaan aan besmettelijke ziekten.’

En zo verscheen in 1874 in de duinen de 
watertoren, een standaard hoge bouwcon-
structie en een vast onderdeel van een wa-
terleidingcomplex. ‘Door een groot waterre-
servoir bovenin de toren kan hij voldoende 
druk houden op het waterleidingnet, zodat 
er altijd drinkwater uit de kraan komt, ook 
als er bij stroomuitval geen pompen wer-
ken’, lees ik in de brochure van Dunea. De ca. 
48 meter hoge watertoren in Scheveningen 
met een reservoir gevuld met een miljoen 
liter water functioneert na bijna 150 jaar nog 
steeds als zodanig, als een van de weinige in 
Nederland. Dus toch een zeer grote hoeveel-
heid water binnen in de toren!

Fort met show gevel 
Maar waarom zou een watertoren die puur 
functioneel is en ook nog ver van de stad en 
de mensen staat – al helemáál aan het einde 
van de 19e eeuw – zo’n prachtige gevel 
hebben? Kennelijk beschouwden de water-
leidingbedrijven in vroeger tijden de water-
toren – een markant, hoog bouwwerk, op-
vallend in een vlak Hollands landschap – als 
hun visitekaartje en besteedden zij daarom 
extra aandacht aan het uiterlijk. Historici 
benoemen de watertoren ook wel als ‘het 
symbool van menselijke overwinning op de 
slechte hygiënische omstandigheden die in 
de negentiende eeuw nog zoveel slachtof-
fers eisten’, ‘een monument van bedrijf en 
techniek’. Al met al genoeg reden om de to-
ren een indrukwekkend aanzien te geven! 
De onbekende bouwkundige L.A. Brouwer 
is dat gelukt. Beroemde architecten leenden 
zich in die tijd niet voor industriële projec-
ten, daar viel geen eer aan te behalen. Be-
langstelling daarvoor kwam pas veel later, 
reden dat de watertoren pas in 1994 werd 
aangewezen tot Rijksmonument.

Brouwer maakte er een echt bastion van met 
een show gevel en een koperen dak, een 
soort fort, dat het reusachtige waterreser-
voir binnenin verdedigt. Hij gebruikte allerlei 
materialen, veel ornamenten en stijlen door 
elkaar – Romaans, Barok, Neo-classicistisch, 
in het kort Eclectische stijl genoemd. Won-
derlijk is het piepkleine toegangsdeurtje in 
de enorme toegangspartij. Even wonderlijk 
is het pilastertje in de voorgevel, het onder-
steunt niets. In de jaren 70, toen de toren 
aan restauratie toe was, vond men de orna-
menten niet meer in de mode, er zijn teke-
ningen van een geheel gladgestreken gevel, 
een ‘uitgeklede’ toren, meer passend bij de 
tijd. Gelukkig is het daar niet van gekomen. 
De toren is zo een ‘symbool van overwinning’ 
gebleven. 

Ik ben blij dat ik eindelijk iets meer dan he-
lemaal niets begrijp van die imposante wa-
tertoren in de duinen. Toch goed om er eens 
– letterlijk – bij stil te staan, met een ijsje in 
de hand. En te beseffen dat wij het heel ge-
woon vinden om dat heerlijke water uit de 
kraan te krijgen. Net zo gewoon als de wa-
tertoren daar staat mooi te zijn en al bijna 
150 jaar zijn werk doet. 

Eeke Crabbendam 

De Watertoren
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De Watertoren in aanbouw, ca. 1873. 

Aquarel van Johannes Bosboom

Foto inzet: Zwevend pilastertje in de voorgevel



In de Gazet 259 van december 2019 heeft de 
redactie aandacht geschonken aan het con-
cept Circulaire Voedselstraat. Een idee dat bij 
menig lezer positieve reacties opriep. Wij, als 
redactie, vinden het bijzonder om nu al een 
tweede artikel aan dit blij makende duur-
zame wijkinitiatief te wijden. Dit omdat door 
samenwerking tussen bewoners, bedrijven 
en gemeente recent drie mooie plannen zijn 
gerealiseerd: groene bankjes, groene boom-
cirkels en groene regentonnen.

Met je buurvrouw knus op een bankje zitten 
is er in Coronatijd nog even niet bij. Maar 
de ondernemers van de Gentse- en Stevin-
straat zijn dolblij met de tien nieuwe bank-
jes die rondom hun winkels zijn geplaatst. 
Een vurige wens die na jaren in vervulling 
gaat. Zij kunnen zo klanten een nog fijnere 
winkelbeleving in het meest Noordelijke 
winkelcentrum van Scheveningen bieden. 
En het winkelcentrum heeft de aandacht en 
uw steun hard nodig, menig winkelier be-
leeft zware tijden. De financiering komt van 
de Gemeente Den Haag, waarvoor dank! En 
geweldig om naar uit te kijken voor als onze 
samenleving uit de Corona houtgreep komt. 
Immers samen op een bankje zitten leek zo 
gewoon en is voor menigeen nu een droom.

Nee, het zijn geen doorsnee bankjes, ze zijn 
speciaal ontworpen en groen. Achter het 
zitgedeelte bevindt zich een border met 
eetbare kruiden en planten voor de mens. 
Hiervan kan elke passant genieten. De reac-
ties van omwonenden zijn enthousiast. ‘ Kijk’, 
roept een vrouw tegen haar man, ‘er groeien 
echte tomaatjes, Jan!’ Die tomaatjes zijn in-

tussen al opgepeuzeld. 
Ook het olijfboompje 
valt in goede aarde. En 
een dame die lekker 
Italiaans aan het koken 
was, was tijm en ro-
zemarijn vergeten en 
heeft die uit de groene 
bankjes gehaald. En 
twee dames gingen zo 
op in het hele concept 
dat zij de complete 
‘circulaire’ wandeling 
langs alle tien de bank-
jes hebben gemaakt. 

Ieder bankje is door 
een winkelier of bewo-
ner geadopteerd, die 
het bankje goed onderhoudt. Wat in deze 
bizar droge tijden vooral veel water geven 
inhoudt. 

Een enkeling kan het groen niet zo waarde-
ren en heeft wat plantjes los getrokken. Jam-
mer! Gelukkig was er geen blijvende schade 
en is dit een incident gebleken. 

Het groene-bankjes-concept is ontwikkeld 
door de Circulaire Voedselstraat Belgisch 
Park. Een actieve beweging van groenlief-
hebbers met creatieve ideeën. Zij willen de 
wijk vergroenen, verduurzamen en waar kan 

van eetbare bomen en planten voorzien. 
En zo bewoners inspireren met een andere 
manier van denken over voedsel en om-
gaan met onze openbare ruimte. Dat is hun 
droom. En die droom dragen zij graag met 
zoveel mogelijk bewoners uit. U kunt op de 
Facebookpagina meer informatie krijgen, 
toekomstige acties volgen of u aansluiten.  

De Facebook URL vindt u onderaan dit arti-
kel. 

Een tweede idee is intussen ook al werke-
lijkheid geworden. In mei zijn tien boomcir-
kels veranderd van stenen cirkels naar kleine 
tuintjes, zogenaamde ‘groene boomcirkels’. 
Omheind door houten paaltjes ter bescher-
ming. In de tuintjes staan plantjes die ofwel 
voedsel zijn voor de bij of voor de vlinder. En 
dat is hard nodig! Beide soorten hebben het 
zwaar te verduren in ons land. De eerste bij 
is al gesignaleerd door een alerte bewoner. 
Daar worden wij blij van. Winkeliers krijgen 

al vragen waar een boomcirkel 
besteld kan worden en bij wie. 
Die worden dus ook positief ont-
vangen en inderdaad zelfs nage-
bootst. 

De winkeliers Belgisch Park ver-
heugden zich om samen met u 
de bankjes en boomcirkels fees-
telijk in gebruik te nemen. Maar 
dat kan nog niet met de huidige 
Coronaregels. Hopelijk lukt het 
wel in het najaar en op zo’n wijze 
dat iedereen die wil kan komen. 
Toch zijn deze groene mijlpalen 
te bijzonder om zomaar voorbij te 
laten gaan, vinden de winkeliers. 

Op 5 juni is een mini-opening gehouden en 
heeft een uitermate bevlogen Liesbeth van 
Tongeren, wethouder Duurzaamheid Milieu 
& Energietransitie, de bankjes en boomcir-
kels in klein comité ‘geopend’. Dat gebeurde 
door een aantal kinderen uit de wijk de laat-
ste eetbare plantjes te laten poten. Waarna 
Liesbeth van Tongeren de plantjes symbo-

De Circulaire Voedselstraat Belgisch Park krijgt vorm!
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Groen bankje. Groene boomcirkel.

Op 5 juni opende wethouder Liesbeth van Tongeren de bankjes en boomcirkels door 

een aantal kinderen uit de wijk de laatste eetbare plantjes te laten poten.



lisch water gaf uit een duurzame groene re-
genton* en de kinderen samen gezellig op 
de bankjes gingen zitten. 
Een mooi beeld vinden wij, wij hopen dat u 
snel met uw buurman of -vrouw mag vol-
gen!

*De duurzame regenton is het derde initia-
tief van de Circulaire Voedselstraat. Meer we-
ten over de Circulaire Voedselstraat Belgisch 
Park of over eetbare planten? 
Bezoek: https://www.facebook.com/circulai-
revoedselstraatBelgischPark/ 

of mail ons via 
circulairevoedselstraat@gmail.com

Ingrid Zonne
Foto’s: Liliansfotografie.nl
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V R I J W I L L I G E R S

Wilt u ook zo’n leuke circu-
laire ‘groene’ regenton op uw 
balkon of tuin?

De Circulaire Voedselstraat Belgisch 
Park plaatst een aantal donkergrijze 
circulaire regentonnen in de wijk. 
Ook u kunt zo’n regenton bestellen. 
Vang dat schaarse regenwater op en 
gebruik dat om uw plantjes of uw gras 
te sproeien. En bedek de regenton zelf 
met gezellig groen, zodat het ook nog 
eens een eyecatcher in uw tuin of op 
uw balkon is. 
De regenton is eenvoudig op uw re-
genpijp aan te sluiten en gemaakt van 
volledig gerecycled plastic met 2 jaar 
fabrieksgarantie. 

De ton is UV bestendig, heeft een kraantje en is 61 cm breed en 
106.8 cm hoog. De balkonversie is kleiner en heeft een platte 
achterkant.

Vanaf een combinatie van acht bestellingen kunt u 25% subsi-
die krijgen en betaalt u € 93,75 in plaats van de reguliere prijs 
€ 125,-. U kunt ofwel met acht vrienden, familieleden of buren 
inschrijven ofwel Green2live combineert de bestelling uit de wijk 
en houdt u op de hoogte of dit lukt. 
De subsidie wordt achteraf verrekend, u betaalt dus in eerste in-
stantie €125 euro. 
U kunt uw bestelling doorgeven aan ingrid.vogels@green2live.com 
o.v.v. regenton actie Green2live.

Ingrid Zonne

Foto: Jan van der Sluis, 

“jonge vosjes in de scheveningse duinen”

https://www.facebook.com/circulairevoedselstraatBelgischPark/
https://www.facebook.com/circulairevoedselstraatBelgischPark/
mailto:circulairevoedselstraat%40gmail.com?subject=
mailto:ingrid.vogels%40green2live.com?subject=
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Woorden kunnen in de loop van de tijd 
van betekenis veranderen. De laatste we-
ken werd ik mij dat bewust met het woord 
“contactloos”. Zo mooi en praktisch was dat 
toch, dat “contactloos” betalen. Handig en 
modern, een nieuwe technologische sprong 
voorwaarts! Even het pasje naast het appa-
raat en “ping” het geld is van je rekening.

Met het van kracht worden van de Corona-
maatregelen heeft het woord contactloos 
echter een hele andere betekenis gekregen. 
Eerst mochten we geen handen schudden 
(hoewel Rutte dat direct na het uitspreken 
van deze aanwijzing vergat). Daarna gingen 
we lacherig over tot de ellebooggroet of het 
groeten via een soort stomp met de voet. 
Tot ook dat te ver ging en we thuis moesten 
blijven. Voor veel mensen ging toen echt het 
contactloze bestaan van start. 

We mochten wel naar buiten om bood-
schappen te doen. Maar daar geldt: ander-
halve meter afstand. De winkels in onze 
buurt pasten zich razendsnel aan. Het aantal 
beschikbare winkelmandjes bepaalt het aan-
tal klanten. En in kleinere winkels niet meer 
dan 3 of 5 klanten tegelijk naar binnen. Ook 
de markt in de Stevinstraat moest zichzelf 
opnieuw uitvinden. Lang leve het stoepkrijt! 
Looproutes langs de kramen, cirkels om in te 
staan, duct tape voor verdere aanwijzingen. 
En in april was de hele markt zelfs naar één 
kant van de straat verhuisd. Wel liefst con-
tactloos betalen!

Contactloos was echter veel ingrijpender 
dan alleen op een andere manier bood-
schappen doen. Iedereen met “contact” 
beroepen moest de schaar, de pincet of de 
nagelvijl neerleggen. Tal van A4tjes met 
spijtige mededelingen over sluitingen ver-
schenen op de ramen. Dat gold ook voor de 
horeca. Alles potje dicht. De schaarse wan-

delingen om de door de overheid toege-
stane frisse neus te halen lieten op de bou-
levard spookachtige beelden zien. De net 
opgebouwde strandtenten met rood-wit lint 
afgezet, alsof het een plaats delict betreft. Al 
met al heel veel ondernemersleed, waarvan 
de sporen nog lang zichtbaar zullen zijn.
Er waren mensen voor wie deze contactloze 
periode het allermoeilijkst was. Met name de 
ouderen en degenen die afhankelijk zijn van 
zorg en geen bezoek mochten ontvangen. 
Degenen die toch al weinig mobiel zijn en 
voor wie juist het menselijk contact het al-
lerbelangrijkst is. Duivelse dilemma’s tussen 
veiligheid en de wenselijkheid van contact. 
Beeldbellen als mager alternatief. En hoe 
moeilijk was het voor alle geweldige men-
sen werkzaam in de zorg, die aanvankelijk 
zonder beschermingsmiddelen en zonder 
testen toch dat contact moesten hebben om 
mensen te behandelen en te verzorgen!

Daarentegen waren sommige mensen toch 
stiekem een beetje aan het genieten van de 
rust in het contactloze tijdperk. Een soms 
hectische situatie met het combineren van 
werk en privé en een overladen sociaal pro-
gramma viel stil. Zolders werden opgeruimd, 
boeken gelezen, nieuwe recepten gekookt. 
Het verkeer was rustig, de lucht was schoon, 
de vogels floten. En wat hadden we een 
prachtig voorjaar!

Geleidelijk ontstonden er ook nieuwe initia-
tieven voor contact op afstand waaruit veel 

menselijke warmte bleek. Applaus voor de 
zorgmedewerkers, concerten op straat en 
spandoeken bij de verpleeghuizen, de  
steuninitiatieven voor de bloemensector, de 
berenjacht voor de kinderen, de extra hulp 
aan de voedselbanken. 
En ook de horeca-ondernemers schraap-
ten de moed weer bij elkaar. De ene na de 
andere flyer kwam in de brievenbus met 
heerlijke “take away” aanbiedingen of de 
mogelijkheid tot bezorgen – natuurlijk con-
tactloos!

Samen kunnen wij dit aan! Als dit nummer 
van de Gazet in uw bus valt, hoop ik dat we 
weer een heel eind verder zijn in de terug-
keer naar het “normaal”. Maar het woord 
“contactloos” zal voor mij nooit meer alleen 
zijn oorspronkelijke betekenis hebben.

Maritza van Assem

Contactloos

Het nieuwe normaal: boodschappen doen op ander-

halve meter afstand, in de rij voor de supermarkt.

Nieuwe initiatieven tijdens corona-tijd. 

Meisjes verkopen zelfgemaakte mondkapjes op straat.

Rondom de Watertoren

Onlangs is een Albelli boekje samenge-
steld, Rondom de Haagse Watertoren. 
Schrijver Bert Tuinzaad bracht zijn jeugd 
door onder de toren. Zijn vader, van 1948-
1982 werkzaam bij Duinwaterleiding, 
woonde met het gezin in de toenmalige 
dienstwoning, Pompstationsweg 301. 

Bert geeft een impressie van het waterlei-
dingbedrijf en zijn belevenissen rondom 
de watertoren, waaronder de incidentele 
beklimming met zijn vader via de binnen-
kant van de toren naar de top. Om daar 
het uitzicht te zien vanuit het geopende 
luik in de koepel, hoe spannend kan een 
jeugd zijn! 

Mochten lezers – mogelijk zijn er nog wel 
bekenden/buurtgenoten van de familie 
Tuinzaad – geïnteresseerd zijn in het 
boekje van ‘de zoon van de familie Tuin-
zaad’, graag contact opnemen met Bert: 
berttuinzaad54@gmail.com

mailto:berttuinzaad54%40gmail.com?subject=
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Wat 25 jaar geleden begon als 
een kleine reformwinkel aan de 
Stevinstraat, is de afgelopen 5 
jaar in een nieuw pand vlak daar-
naast uitgegroeid tot een ruime 
winkel in biologische producten, 
voedingssupplementen, natuur-
cosmetica en nog veel meer. Ook 
zijn er elke week nieuwe en ge-
zonde aanbiedingen en er is altijd 
tijd voor een praatje of een ad-
vies. Heerlijk om zo’n winkel ge-
woon midden in onze fijne buurt 
te hebben. 

Maar wat voor mij en voor de vele 
klanten van eigenaresse Maltie 
Ramkalup misschien wel het belangrijkste 
is, is dat zij altijd met je meedenkt over jouw 
gezondheid en eventuele klachten daarover. 
Als voormalig apothekersassistente en zeer 
goed op de hoogte van wat bijvoorbeeld 
kruiden, vitamines, voedingssupplementen 
en homeopathische geneesmiddelen voor 
je weerstand kunnen doen, neemt Maltie de 
tijd om naar jouw specifieke vraag te luiste-
ren en advies op maat te geven. 

Wat ook opvallend is aan De Zonnestraal is 
dat de winkel zelfstandig inkoopt. Daardoor 
is het heel vaak mogelijk iets voor je te be-

stellen dat niet vast in het assortiment zit. 
Maltie heeft de afgelopen jaren al menig-
maal iets voor me gevonden en kunnen le-
veren wat ik elders had gezien!

En zeker nu, in een tijd waar je bij veel win-
kels buiten moet staan wachten of binnen 
alsnog van je sokken wordt gelopen, is het 
een verademing om bij De Zonnestraal bin-
nen te lopen. Ik kan het iedereen aanraden 
(maar niet allemaal tegelijk komen hoor, zij 
houden zich ook aan de Corona maatrege-
len).  ;) 

Adjana Nieuwkoop

Afscheid van een huiskamer

Ik loop een beetje doelloos heen en weer, 
het geluid van mijn hakken galmt door de 
kamer. De kamer is leeg. De kasten zijn leeg. 
Achter de halfopen kastdeuren zijn de lege 
planken zichtbaar. Zoals in veel Haagse 
huizen zijn er vier kasten, links en rechts 
van de schuifdeuren en dat zowel in de 
voor- als achterkamer. Drie kasten hadden 
een naam. De snoepjeskast, vol met glazen 
en serviesgoed, maar inderdaad, soms ook 
snoep. Een spelletjeskast, waarvan de deur 
niet dicht kon door de grote doos van het 
Monopolyspel. De knutselkast, met verf en 
kwasten en een doos met stiften waarvan 
de meeste zonder dop. De vierde kast had 
geen naam. Daar lagen de pleisters.  

De overgebleven verhuisdozen staan in-
geklapt tegen de muur. Er staat nog een 
doosje met de laatste spullen. Als ik wil we-
ten hoe laat het is kijk ik nog steeds naar 
de plek waar de klok hing. Aan het plafond 
bungelt een fitting met een kale gloeilamp. 
Boven de schuifdeuren zit nog de kromme 
spijker waar we altijd de slingers aan op-
hingen met verjaardagen en,  met kerst, 
de kerstman van triplex die mijn dochter in 
groep acht heeft gefiguurzaagd. Een paar 
jaar geleden hing die er met Pasen nog.

De gaten en scheuren in het stucwerk vor-
men een grillig patroon op de vergeelde 
muren. Hier en daar zit nog een klein restje 
behang. Het stukje behang waarop we 
vroeger elk jaar lijntjes trokken om te me-
ten hoeveel de kinderen weer gegroeid 
waren, is zorgvuldig losgeweekt en opge-
borgen.

En dan is het zover. Om zeven uur gaat de 
bel en zitten er vier vreemde mannen aan 
mijn keukentafel, met grote broodtrommels 
voor zich en literpakken melk. We hebben 
ons eerste bouwoverleg. Het wordt vast 
heel mooi. Straks hebben mijn man en ik 
ieder een eigen kast, maar mooiere namen 
dan “mijn kast”en “jouw kast” zullen ze wel 
niet krijgen. 

Willemijn Baak

De Zonnestraal, 
onze eigen goed gesorteerde Biowinkel

Welk kind heeft er niet ooit aan gedacht: wat 
gebeurt er als het park sluit en jij blijft stie-
kem achter? De hele nacht is het park voor 
jou alleen. Jou en je vriendengroep. 
Toen ik kind was, hield die gedachte mij 
zeker bezig. Die gedachte heb ik eigenlijk 
nooit losgelaten en uiteindelijk heb ik er een 
boek over geschreven.

En nu is dat boek “Bloedmaan” ook écht 
uitgegeven! Mijn droom wordt werkelijk-
heid!

De doelgroep van het boek is 15-20-jaar. 
Het verhaal is spannend, doorspekt met ont-
luikende erotiek en maatschappelijke onder-
werpen en is zeer herkenbaar voor de he-
dendaagse puber.

Tijdens een bezoek aan een attractiepark met 
zijn hele schoolklas, besluiten Ivar en zijn vrien-
den deze gedachte werkelijkheid te laten wor-

den. Maar als ’s nachts de indrukwekkende 
bloedrode volle maan aan de hemel verschijnt, 
lijkt alles anders en wanneer de zon weer op-
komt zal het nooit meer worden zoals het was.

Wellicht geïnteresseerd? 
Het boek kost € 19,99 euro en is onder meer 
te koop bij Primera in de Gentsestraat, 
of via mij: 
m.berssenbrugge@ziggo.nl

Marit Berssenbrugge

“Bloedmaan”, mijn droom wordt werkelijkheid!

mailto:m.berssenbrugge%40ziggo.nl?subject=


Kees en zijn tuin 

Als je ooit het wandelpad langs de velden 
van Klein Zwitserland aan de voet van het 
hoge duin hebt gelopen, dan kende je hem, 
Kees van de volkstuintjes, met de guitige 
oogjes onder de basketbalpet. Kees, 85 jaar, 
had daar een tuin, die al bijna 56 jaar in de 
familie is. Hij was daar na zijn pensioen ie-
dere dag, kwam van verre op zijn fietsje aan-
gereden om lekker te rommelen, groente te 
verbouwen, beesten te houden. 

Hij harkte regelmatig netjes het pad aan 
vóór zijn tuin, want ‘daar komt minder el-
lende van’, aldus Kees. En dan kwam het van 
praatjes met de voorbijgangers, praatjes en 
grapjes, want daar was Kees goed in, vóór je 
het wist had hij je al weer in de maling geno-
men. Hij wilde ook altijd weten of het goed 
met je ging, En natuurlijk kreeg de hond ook 
een aai. Kees was gek op dieren, liep vroeger 
met zijn geit aan een lijntje door het duin. 
De merel en de roodborst waren zijn beste 
vrienden op de tuin. Hij was ook gek op de 
natuur, ‘je ken hier de natuur horen wakker 
worden’. En hij had groene vingers. Soms 
kreeg je een courgette of komkommer, gro-
ter dan je ooit bij de groenteboer had ge-
zien. Ook genoot Kees van het leven, altijd 
vrolijk, altijd opgewekt. “De mensen houwen 
van je, Kees!’ ‘Ach joh, krijg nou wat!’ Typisch 
Kees.

Jaren geleden waren er opeens allemaal 
prachtige bloemen op de heuvel langs het 
pad, grond van Staatsbosbeheer. Kees had 
onder andere Oost-indische kers gezaaid, 
rood, geel, oranje. Je mocht er altijd van 
plukken en zaadjes had hij ook wel voor je. 
Kees hield wel van een beetje burgerlijke 
ongehoorzaamheid. Maar op een goede 
dag mocht het echt niet meer van Staats-
bosbeheer, Kees moest zijn bloementuin op 
de heuvel onttakelen, per direct. De voorbij-
gangers waren boos en sprongen voor hem 
in de bres, Kees moest zijn kleine kleurige 
heuvel toch behouden, iedereen werd er blij 
van! 

Drie jaar geleden werd zijn vrouw ziek, Kees 
besloot geheel op eigen initiatief te verhui-
zen naar Oldeslo, daar konden ze na 60 jaar 
huwelijk samen blijven wonen en het was 
lekker dichtbij KZ, dan kon hij toch iedere 
dag op de tuin zijn. Oldeslo, ‘op stand wo-
nen’ noemde Kees dat. Hij had het er druk-
ker met de verzorging dan thuis, dus kon hij 

vaak maar een paar uurtjes weg, maar voor 
Kees was ieder uurtje op de tuin een uitje. ‘Je 
moet er altijd het beste van maken.’ Typisch 
Kees.

Toen werd het coronatijd, Kees mocht niet 
meer de deur uit. De wandelaars wisten niet 
meer precies hoe het nu met Kees was, het 
was stil op zijn tuin. Maar, inventief als altijd, 
ging hij aan de slag in de binnentuin van Ol-
deslo, tot groot plezier van de bewoners, die 
hielden ook wel van de gebbetjes van Kees.
En toen was er opeens het bericht dat Kees 
dood is. Kees was plotseling ziek geworden, 
na een paar dagen had hij gezegd: ‘ik ga be-
ter worden, want onkruid vergaat niet’. Ty-
pisch Kees. 
Op de rouwkaart staat: ‘Niet zeiken en hui-
len, maak je maar geen zorgen om mij.’ Ty-
pisch Kees. 
Kees bracht sjeu in het leven, sjeu in de wan-
deling van iedere voorbijganger van het 
pad langs KZ. ‘Je moet het leven een beetje 
kennen bekijken en optimistisch blijven.’ Dat 
was Kees. De wandelingetjes langs KZ zullen 
niet meer hetzelfde zijn. Kees maakte het le-
ven gewoon een beetje mooier.

Eeke Crabbendam

In Memoriam Kees † 25 april 2020
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Van Marie-Josee van het Erve

Coronatijd - KeukenhofjeGedicht van bewoner Kapelplein, 
waar de bloemen weelderig 
bloeien!

Op de Kapelpleinfloriade,
ons intieme Keukenhof,
ontvouwen zich bloemen, myriaden,
wat ieders verwachting overtrof.

Nu Vlindertuinbezoek wordt belet
slaat daar ‘t kapelleke haar mantel dicht.
Nu mondkap de blaaskapel op stilte zet
bakert hier Kapelbewoner ‘t uitzicht.

Zolang Corona cultuur blokkeert
en “vitaal” herschept in “fataal”,
en “te close-zijn” rigide afserveert,
koesteren wij trots onze “Bloemenschaal” !

Willem Peha, 18 april 2020
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I N G E Z O N D E N

Terwijl wij met alle macht onze buurt gezelliger, leefbaarder en 
groener proberen te maken en te houden middels het plaatsen 
van bankjes met eetbare kruiden en fruitbomen, is het voor ons 
een doorn in het oog dat dit soort situaties steeds weer ontstaan. 

Mensen, neem uw afval alstublieft weer mee naar huis wanneer 
de bakken vol zijn en biedt het op de volgende dag weer aan. 

Laten we met z’n allen zorgen voor een opgeruimde buurt.

Riet van Beveren

Het afvalpleintje voor Albert Heijn (Amsterdamsestraat) 

zoals we het helaas vaak aantreffen.

Dit kan echt anders

Ook humor in Coronatijd

Reactie op het bunkerverhaal 
in de vorige Gazet 261

Mijn herinnering aan de munitiebunker op de 
Badhuisweg: 
Ik zie nog de Marva’s, die na de oorlog werkten 
in de telefooncentrale in de munitiebunker, 
elke dag over de Klatteweg met etensdragers 
richting de Violenweg lopen waar een “Mari-
nevilla” ( woonhuis Marva’s) was. Op de hoek 
van Lennepweg/Nwe Parklaan was eveneens 
zo’n onderkomen. Ik geloof dat daar de keuken 
was. In de tuin hing een scheepsbel aan een 
paal, die wij als kinderen ongewenst luidden, 
vervolgens werd de achtervolging ingezet die 
we altijd glansrijk wonnen!

Wim Duiveman
Vroegere bewoner Badhuisweg 197

Wilt u meer weten 
wat u voor voedsel 
voor mens, bij of 
vlinder in uw eigen 
tuin kunt planten? 
Laat u inspireren 
door de plantensche-
ma’s van de Circu-
laire Voedselstraat 
Belgisch Park. 

Dit zijn de plantjes 
die u in de groene 
bankjes en groene 
boomcirkels kunt 
vinden in de Gentse- 
en Stevinstraat. Hier-
naast vindt u twee 
voorbeelden. 

Er zijn nog meer 
schema’s, mail circu-
lairevoedselstraat@
gmail.com als u meer 
informatie wilt.

Ingrid Zonne

Zelf voedsel planten voor de mens, bij of vlinder?

mailto:circulairevoedselstraat%40gmail.com?subject=
mailto:circulairevoedselstraat%40gmail.com?subject=
mailto:circulairevoedselstraat%40gmail.com?subject=


Er waren eens twee zussen in Utrecht die 
hun Turkse buurjongetje gingen voorlezen. 
Zij merkten dat het voorlezen enorm hielp 
bij de taalontwikkeling van dit jongetje. De 
zussen nodigden hun vriendinnen uit en 
ook zij zagen dat het voorlezen een verschil 
maakte in de taalontwikkeling bij hun voor-
leeskinderen. 

Uit deze ervaring is de Voorleesexpress ge-
groeid. Tien jaar geleden is in Den Haag de 
Voorleesexpress gestart. Eerst alleen in het 
centrum, maar nu wordt er door heel Den 
Haag voorgelezen. Scholen die de meeste 
aanmeldingen voor de kinderen doen, we-
ten de Voorleesexpress goed te vinden. Zo 
goed dat we groeien en groeien.
De Voorleesexpress werkt grotendeels met 
vrijwilligers. Vrijwilligers gaan naar de gezin-
nen toe om voor te lezen en er zijn vrijwilli-
gers die als coördinator aan de slag gaan.

Eén keer per week
De voorlezers gaan gedurende 20 weken 1x 
per week op een vaste tijd naar een gezin en 
lezen daar 1 uur voor aan het kind of de kin-
deren van dat gezin. Het voorlezen bestaat 
uiteraard uit het voorlezen, maar ook uit het 
spelen van een taalspelletje of iets knutselen 

dat bij het verhaaltje past. Het gaat erom dat 
er veel taal aangeboden wordt. Veel positief 
en leuk taalaanbod dus! 
Op het kantoor zit een aantal beroepskrach-
ten die ervoor zorgen dat het de vrijwilligers 
aan niets ontbreekt. Alle vrijwilligers en alle 
gezinnen krijgen vooraf een gesprek. 
De Voorleesexpress heeft een kleine biblio-
theek waar materialen geleend kunnen wor-
den (ook krijg je een pas voor de openbare 
bibliotheek waarmee je boeken voor het 
voorlezen kan lenen), er worden trainingen 
aangeboden en er wordt elk seizoen een in-
spiratiebijeenkomst georganiseerd, er wordt 
een nieuwsbrief geschreven enzovoorts.

Effect op taalontwikkeling bewezen
Niet alle kinderen worden thuis voorgelezen. 
Als kinderen te weinig met boeken en lezen 
in aanraking komen, beginnen zij vaak met 
een taalachterstand aan de basisschool. Het 
is lastig om deze achterstand daarna weer in 
te halen. 
Onderzoek wijst uit dat één uur per week 
voorlezen al effect heeft op de taalontwik-
keling van kinderen. Voor dit uur zoeken wij 
vrijwilligers die het leuk vinden om voor te 
lezen, die van taal en bovenal van kinderen 
houden.

Nieuwe vrijwilligers gezocht!
Hou je van lezen 
en heb je wellicht 
tijd en zin om de 
liefde voor taal en 
boeken over te 
brengen op kin-
deren? Dan zoeken wij jou!

Denk je na het lezen van dit stukje: Ja leuk! 
Neem dan contact met ons op. Dat kan via 
de mail: denhaag@voorleesexpress.nl of per 
telefoon: 06 4339528. Je kan dan vragen 
naar Annelies, Germaine, Kim of Iris.

Voorleesexpress Den Haag
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Een nieuwe subsidieronde van de Stichting 
Initiatief op Scheveningen

De Stichting Initiatief op 
Scheveningen (SIOS) heeft de af-
gelopen jaren al vele projecten 
financieel kunnen ondersteunen. 
De SCH236, de Sportacademie van SVV, Greens in het Westbroek-
park, het zijn allemaal voorbeelden van projecten die door het SIOS 
een financieel zetje in de rug hebben gekregen.
Vorig jaar zou eigenlijk de laatste ronde zijn geweest, maar nu blijkt 
dat sommige projecten minder gekost hebben dan begroot, met als 
gevolg dat er nog budget over is en er een zevende ronde kan ko-
men!
Iedereen in en uit Scheveningen kan een aanvraag indienen voor 
een nieuw op te starten project op Scheveningen. Het project moet 
zich richten op leefbaarheid en de Scheveningse economie (leren en 
werkervaring) en moet genoeg mensen bereiken.

De maximale bijdrage vanuit het SIOS bedraagt € 30.000 en projec-
ten moeten voor 1 september 2020 worden ingediend. 

Verdere voorwaarden zijn te vinden op
 www.initiatiefopscheveningen.nl .
Specifieke vragen kunnen gestuurd worden naar 
info@initiatiefopscheveningen.nl .

In de Gazet 260 van februari/maart las ik het artikel over de 
Cremerbank. Tussen oude ansichtkaarten die mijn grootmoeder 
bewaarde vond ik een ansichtkaart van de Cremerbank.

Aafke Paar-Bruning

mailto:denhaag%40voorleesexpress.nl?subject=
http://www.initiatiefopscheveningen.nl
mailto:info%40initiatiefopscheveningen.nl?subject=
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Horizontaal:
5. Dat halen kwajongens uit in de Keukenhof (12)
8. Hor 24 in cijfers (3)
9. Palindroom van Hoes en Ruding (4)
10. Die honkballers zitten op de bank of staan achterin het veld 

(10)
11. Knapperig voedsel om op te drinken (5)
12. De jasjes van de trompettisten (7)
13. Weens park dat veel te vertellen heeft (6)
14. Opscheppen dat je niet bent afgevallen (10)
17. Kleine zusje van de woudreus (7)
19. Italiaanse operafiguur met een eigen krant (6)
20. Zo’n trede gaat uit (6 of 2+4)
21. Overhandigen, of juist hopen te ontvangen (7)
22. Zo’n uitnodiging voor een diner kan allicht een staartje heb-

ben (7)
23. Zoals gezegd, een spiritueel type pest die alleen in Honga-

rije voorkomt (5)
24. Raar, zo’n schoorsteenkap (3)

Verticaal:
1. Eigenschap van generaals of goede tennissers (15)
2. Hij gaf toe dat hij een BN-er is (7)
3. Kopje koffie als beloning, ook als je verloren hebt (10)
4. Formele ontkenning (4)
5. Trouwdocument van een veehouder (12)
6. In tegenstelling tot geniepig is het afgedragen (6)
7. Keiharde grappen van de monniken (14)
13. Sportief College van Hoogleraren (9)
15. Dat was vroeger niet later (6)
16. Zo loopt het af aan de kust (2)
18. Door zulke relaties kon je een baan krijgen bij een TV-programma 

(7)
21. Nuchter familielid van hor 9 (3)

Oplossing uiterlijk 19 juli sturen naar: Leuvensestraat 81, 
2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl 

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 97:
Horizontaal: 
2. Pikorde; 4. Jumbo; 7. AA; 8. Grappenmakers; 11. Sire; 12. Zoekfunc-
tie; 14. Ezel; 15. Uitstel; 16. Uk; 17. Rover; 18. Klantenkring; 21. Ree; 
23. Islam; 24. Onthouding; 26. Keerpunt; 27. Lederwaren; 29. Nane-
mend.

Verticaal:
1. Loopafstand; 2+24. Periodieke onthouding; 3. Don; 4. Jaknikkers; 
5. Mars; 6. Basiszorg; 9. Mac; 10. Beeldvorming; 13. Nulmeridiaan; 19. 
Lestijden; 20. Nostra; 21. Rooilijn; 22. Anker; 25. Gen; 28. Ram.

We werken met een ‘competitie’ van 4 crypto’s, de nummers 95 
t/m 98. 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. Bedankt, Fred!

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 98

MINDFULNESS, HYPNOTHERAPIE en meer .... 
bewuste en onbewuste zaken
Hulp bij o.a.: stress, depressieve gevoelens, tinnitus, angst, 
chronische lichamelijke klachten ( zoals PDS, hoofdpijn), 
slaapproblemen, onzekerheid, hoog gevoeligheid, kanker, ...
GRATIS intakegesprek. 
Vergoeding door zorgverzekeraar. 
www.regain-zuidholland.nl of bel 06-16 430 650

TRAINING VOOR HONDEN, OOK PUPPY’S

 Wilt u bepaalde gedragingen van uw hond verbeteren,
 zoals trekken, opspringen, veel blaffen, niet luisteren?
 
 Bel dan Anneke Lambert 06-23 929 227

mailto:janvanpesch%40planet.nl?subject=
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W I J K W I N K E L

Naam geb.jaar telefoon
Sam van Dijk ’06  06-40 766 902 e
Laura Scholten ’04  06-267 69 344 e
Camille Lemoine ’03  06-489 515 74 e.f.
Frederique van Gennep ’01  06-12 626 283 e.d.
Julie Gentis ’01 06-246 09 256 e.f.
Elisa Perez ’01 06-150 30 717 e.f.
Sara Scholten ’01 06-82 007 369 e.
Judith Bloema ’00 06-81 71 31 36
Anna Jurgens ’00 06-39 27 93 28 e.
Romy Beekhof ‘99 06-22 920 417 e.
Elsemiek Dikker ’99 06-374 375 23 e.d.
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.
Marijne Dikker (06-31695281) ’97 887 85 35 e.d.f. 
Katja Salzer Levi ’97 06- 33 800 471 e. russ
Tim Schepers  '97 06-19 444 530 e.
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  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:  

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 na-

menlijst.

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

On Monday morning: Expat Monday Bridge
Every Monday we play bridge in the Wijkwinkel at the Gentsestraat 22A. 
Have you lived abroad and you know how to play bridge, than you are 
more than welcome to join our expat group. We play every Monday from 
9.30 till 13.00 including lunch. For more information call the wijkwinkel on 
working days between 10.00 – 13.00 hours at T: 070-3541081.

Iedere maandagmiddag: Klaverjassen
Kom gezellig klaverjassen in de Wijkwinkel op maandagmiddag tussen 
14.00 – 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 12.00 tot 13.00 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-
12:30 uur.

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 13:00 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 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 werkdagen tussen 10:00-13:00 uur via tel. 070-3541081

Helaas nu even niet !

Helaas nu even niet !

Helaas nu even niet !



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

CURSUS FOTOGRAFIE  - Fotografeert u vaak op de Automatische stand? 
En wilt u daar nu eens vanaf? Ik leer u graag met welke instellingen van uw 
camera u welk resultaat krijgt, zodat uw foto’s zó worden zoals u dat wilt… 
prachtig! Kijk op www.liliansfotografie.nl voor de cursusdata.
 
ERVAAR DE HELENDE WERKING VAN REIKI. Effectief bij pijn-, licha-
melijke en psychische klachten/stress.Ook geschikt voor kinderen en 
dieren. U ligt gekleed op de behandeltafel, waarbij diepe ontspanning 
optreedt. Tevens afstandsbehandeling mogelijk.Reikimaster met 20 jaar 
ervaring. Gevestigd in Scheveningen (Belgisch Park). Info: 070-4063891, 
bellajoka@gmail.com 

Fotograaf – Lilian’s fotografie, herinneringen vastgelegd met aandacht en 
liefde – portretten - studiofotografie - bruiloften en evenementen. Bel of 
mail voor de mogelijkheden: info@liliansfotografie.nl – T: 06-46174681 
–  www.liliansfotografie.nl
 
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

GEDIPLOMEERD PEDICURE ook bij u thuis (aangesloten bij Provoet) 
Elisa van Os. Bosschestraat 139 www.footsea.nl 06-41012254 
E:mail: info@footsea.nl
 
HONDEN UITLAAT – PENSION 070 – 4449450 tussen 10.00 en 16.00 uur. 
mail: info@paralijn.nl. Persoonlijke aandacht voor klant en hond.

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
 
LEUKE FILMPJES SMARTPHONE CAMERA OPNAMES. Smartphone fo-
to’s, filmpjes van Halloween, Sinterklaas, Kerst, verjaardag (klein)kind, va-
kanties. Terugkijken op smartphone kan. Een video is leuker en handig de-
len met Social Media, WhatsApp. www.comfortworks.nl, tel. 0628716518

My name is Marion. I’m looking for a family as a NANNY on: monday, tues-
day, wednesday, thursday and saturday from 10 till 18 o’ clock.
My number is: 06 – 254 95 312.
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Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

NATIVE ENGLISH EDITING SERVICE. For all documents in English that 
require Proofreading, Revising, Editing, or Re-writing  - of Translations or 
Originals. Reasonable Rates. For all your needs, do not hesitate to contact 
beauchampediting@gmail.com  

OUD PAPIERGELD (BANKBILJETTEN, NOODGELD etc.) te koop gevraagd 
door verzamelaar; ruilen kan ook. tel: 06-25031555, e-mail: lexenave@hot-
mail.com
 
POSTZEGEL- EN MUNTENVERZAMELINGEN, ansichtkaarten, klein zil-
ver, boeken, strips, verzamelingen op elk gebied verkopen of laten taxe-
ren, bel dan Dick van der Toorn 070-3388427 of 06-51118436 of email: 
toorndick@gmail.com

AAN DE SLAG MET THERMOMIX. Informatie en verkoop van de Duitse al-
leskunner Keuken machine THERMOMIX op www.kooksensatie.com.
Will u een demonstratie meemaken in de buurt waar wij verschillende 
maaltijden samen koken? info@kooksensatie.com, 0 682 801 270

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: 
GOUDENWAGEN Praktijk voor lichaamstherapie. Gespecialiseerd in 
werken met chronische klachten. Spanningsklachten, prikkelbare 
darm, slaapproblemen, burnout  etc. VAN STRESS NAAR VITALITEIT. 
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering!  www.goudenwagen.
nl, contact@goudenwagen.nl, Maastrichtsestraat 92, 06-20302866 

WIT PHOTOGRAPHY is gespecialiseerd in bijzondere bruiloften, zoals 
bruiloften in het buitenland, thema bruiloften en bruiloften van expats. 
Anders-dan-anders bruidsfotografie gekenmerkt door spontane, ware 
emoties, een lichte look en ongedwongen reportages. 
www.witfoto.nl , info@wit photography.com

YOGA op woensdagavond in de Lourdeskerk Scheveningen. Lessen zijn 
geschikt voor beginners en mensen die ervaring met yoga hebben. Voor 
informatie of je aan te melden voor een proefles: 
Brenda Dekker, e-mail: 1bdekker@gmail.com, tel. 06-42407032 

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. 
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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
P.R.J.M. Berssenbrugge, Renbaanstraat 73-75, tel. 355 81 64
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

ZORG COÖPERATIE NOORDELIJK SCHEVENINGEN 
Info@zorg-ns.nl , tel. 085-0470677

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
Hans Kobus  Welzijn senioren

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 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  10.00 - 14.00 expat bridge
  14.00 - 16.00  klaverjasclub
Dinsdag   9.00 -  9.45 trombosedienst
  10.00 - 12.00 inloop koffie-ochtend
  12.00 - 13.00 lunchconcert door Rene Rakier, 1e dinsdag  
   v.d. mnd. 
Woensdag 10.00 - 12.30 tekenles
  13.00 - 14.00 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 – 15.00  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)
Tom Ensink   voorzitter, GSBO
Paul van Loon vice-voorzitter, Duurzaamheid, GSBO
Marjon Margés secretaris, voorzitter commissies Groen-
   Water, Duurzaamheid-Evenementen
Ben Giesen  penningmeester, Plesmanduin
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 Robert Engelkamp.  robert.engelkamp@politie.nl
Gebied: Westbroekpark/Duttendel/Wittebrug/Renbaankwartier
 Wijkagent Peter van den Burg.  peter.van.den.burg@politie.nl
Spreekuur: Donderdag tussen 12-13 uur: McDonald’s, Kurhausweg 2.
Vrijdag tussen 13–14 uur: Lunchroom Pompke, Pompstationsweg/hoek 
Doorniksestraat.

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

S E R V I C E


