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REDACTIONEEL 

De rust is weergekeerd op Scheveningen. Het is weer van 
ons, de bewoners en als ik ’s ochtends vroeg met mijn 
hond over het strand loop dan voel ik me weer rijk en zie 
ik weer de schoonheid van de kust zoals die hoort te zijn: 
een uitgestrekte bijna lege vlakte, geen kampeertent te 
zien, een woeste branding zonder opblaasmatrasjes of 
overbelaste kustwacht en vooral een schoon strand met 

weinig afval en geen overvolle vuilnisbakken.
Want het was me een zomer wel!
Maar we gaan het er niet meer over hebben, het is geweest, we moeten 
door.

Waar we het in deze Gazet wél over hebben, is betaald parkeren rand West-
broekpark en Duttendel, de houten huisjes aan de Pompstationsweg en de 
kazernes aan de Van Alkemadelaan.
En onze Belgische bonbon gaat dit keer naar een bijzondere medewerkster 
van Albert Heijn aan de Amsterdamsestraat. Mag ik u, lezer, er trouwens aan 
herinneren dat ook ú iemand in een eervolle spotlight kunt zetten in onze Gazet? Stuur uw 
goede ervaringen maar in! Onze middenstand kan nu trouwens een stimulans 
goed gebruiken, zij hebben het zwaar!

Maar het allerbelangrijkste nieuws is toch wel dat in deze Gazet de 100ste 
crypto (‘badcrypto’ in de volksmond) gepubliceerd wordt! Ode dus aan Jan 
van Pesch, de duizendpoot die iedere keer weer veel tijd stopt in het in el-
kaar zetten van een nieuwe puzzel, daar moest natuurlijk een artikel aan 
gewijd worden.

Ons redactielid Bert Hilberts ten slotte, werpt een kritische blik op het ge-
meentelijke reinigingsritueel aan de Badhuisweg. Daar komt vast een inge-
zonden reactie op. Overigens missen wij helaas ingezonden reacties in deze 
Gazet. 
Kom op, stuur uw ergernis, lofrede, vraagstuk of belevenissen in en wie weet leest u uw eigen 
stukje in de volgende Gazet!

Marit Berssenbrugge

GazetScheveningen-Bad
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Een kleine selectie uit de onder-
werpen waar de BNS zich op dit 
moment mee bezig houdt. 

Ruimte voor de fiets
Rondom de fiets speelt er van alles. Hoe zorg 
je dat de “doorstroomfietspaden” van en 
naar Scheveningen het fietsverkeer aankun-
nen. Hoe zorg je dat die fietsen allemaal net-
jes gestald kunnen worden, en hoe zorg je 
dat fietsen veilig is. Samen met het Mariscol-
lege en de Fietsersbond is de BNS in gesprek 
met de gemeente over de aanleg van rode 
fietsstroken op de Nieuwe Duinweg. En er 
wordt gekeken naar de fietspaden langs de 
Zwolsestraat en Van Alkemadelaan, omdat 
die te smal zijn voor het vele fietsverkeer op 
zonnige dagen.
 
30 kilometerzones
De BNS is benaderd door wijkbewoners die 
willen onderzoeken of er op meerdere plaat-
sen 30 kilometerzones ingevoerd kunnen 
worden. De BNS zal deze bewoners onder-
steunen.
 
Deelscooters: een oproep aan u
Het kan u niet ontgaan zijn, overal in de wijk 
hebben we de beschikking over deelscoo-
ters die je met behulp van een app kunt ge-
bruiken. De BNS wil heel graag van u weten 
wat u daarvan vindt. Vindt u het handig, 
maakt u er graag gebruik van? Heeft u er 
hinder van als u met een rollator of scoot-
mobiel onderweg bent? De BNS is een werk-

groep gestart die graag in kaart wil brengen 
hoe de bewoners dit initiatief ervaren. Een 
reactie sturen kan naar het algemene email 
adres: bnsscheveningen@ziggo.nl 
 
Tot slot 
Onze voorzitter Bert van Swol heeft zijn ta-
ken als voorzitter even neergelegd vanwege 
zijn gezondheid. Het bestuur van de BNS 

bekijkt nog hoe we zijn vervanging tijdelijk 
gaan invullen. We wensen Bert een voor-
spoedig herstel en hopen hem snel weer te 
kunnen ontmoeten.

Riet van Beveren
Secretaris Bewonersvereniging 

Noordelijk Scheveningen

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

In afwachting van de corona maatregelen zijn er geen bijzondere activiteiten gepland.

Geen fietser te zien vandaag, maar dat is op een zonnige 

dag wel anders

In Scheveningen zijn meerdere aanbieders actief

Samen maken 
we buiten beter!

We schreven er al eer-
der over in de Badgazet. 
Er zijn allerlei manieren 
om aan de gemeente te 
laten weten dat er iets 
in de openbare ruimte 
niet in orde is. 
Als er bijvoorbeeld een lantaarnpaal kapot 
is, een bankje vernield, of er is een boom 
waarvan de takken gevaarlijk over het fiets-
pad hangen, elke inwoner van Den Haag kan 
dit doorgeven en dan wordt het opgelost. U 
kunt 14070 bellen en het telefonisch door-
geven, u kunt de website van de Gemeente 
Den Haag opzoeken (www.denhaag.nl/nl/
meldingen/melding-openbare-ruimte.htm) en 

een melding doen, of de BuitenBeter app 
gebruiken. Zie daarvoor www.buitenbeter.nl
En dat het werkt weet ik intussen uit eigen 
ervaring. In mijn straat was een stuk van de 
stoep behoorlijk verzakt. Op de dag voordat 
ik op vakantie ging heb ik een foto gemaakt 
en via de website het probleem doorge-
geven. Tijdens mijn vakantie kreeg ik een 
mailtje dat het was opgelost en ik kon niet 
wachten om na de vakantie meteen te gaan 
kijken. De stoep is weer mooi vlak!

Voor een uitvoeriger handleiding en han-
dige tips, zie de Bad Gazet nummer 253 van 
december 2018, te vinden op de website 
www.bnsscheveningen.nl of www.duttendel-
wittebrug.nl

Hetty van den Broek

Rectificatie

In de vorige Gazet nummer 263 is 
een recensie verschenen over het 
boek van Michael Elias: “Hanesteen”.
De weergegeven tekst  in de recen-
sie is ten onrechte verbonden aan de 
naam van Gaia van Bruggen.
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Duttendel ook?

Onlangs is er overleg geweest met wethou-
der van Asten over parkeerproblemen rond 
het Westbroekpark en in Wittebrug. Dit naar 
aanleiding van de enquête die eind vorig 
jaar werd gehouden door beide bewoners-
organisaties, Wijkvereniging Duttendel & 
Wittebrug en Bewonersvereniging Noorde-
lijk Scheveningen en de parkeeroverlast van 
afgelopen zomer. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dit 
onderwerp op de algemene ledenverga-
deringen van de beide wijkverenigingen te 
bespreken, maar vanwege de coronamaat-
regelen kon dat geen doorgang vinden. 
De problemen zijn echter zo duidelijk en 
de steun die uit de enquête bleek zo groot 
dat de gemeente nu heeft toegezegd een 

procedure te starten voor de invoering van 
betaald parkeren. Uit de peiling in Noorde-
lijk Scheveningen bleek dat de steun bijna 
unaniem was en in Wittebrug was een ruime 
meerderheid voor. Omdat de steun voor 
betaald parkeren in Duttendel onduidelijk 
is, heeft het bestuur van de wijkvereniging 
een enquête doen uitgaan om de stemming 
in Duttendel te peilen. Als daar ook steun 
is voor betaald parkeren, kan dit deel van 
de wijk direct mee in de besluitvorming. De 
parkeerdruk in Duttendel is erg wisselend, 
van hoog op sommige plekken tot zeer laag 
op andere plekken. De wethouder heeft 
toegezegd zich in te zullen spannen om het 
betaald parkeren volgend jaar in te kunnen 
voeren. De planning is echter krap en er is 
geen garantie dat dit gehaald kan worden.

Procedure
In het kader van de gemeentelijke procedure 
voor invoering van betaald parkeren zal door 
de gemeente huis aan huis een enquête 
worden verspreid waarbij bewoners kunnen 
aangeven of zij betaald parkeren wensen. 
De enquete wordt in elk geval verspreid 
in het gebied met de grootste problemen 
begrensd door de Pompstationsweg, Bad-
huisweg richting rotonde en dan via de 
Haringkade, Cremerweg, Nieuwe Parklaan, 
tot de Nieuwe Duinweg en via de Brus-
selselaan via de Doorniksestraat naar de 
Pompstationweg. De grens van het gebied 
loopt midden over de Pompstationsweg 
en de Badhuisweg (zie bijgaand kaartje). 

Afhankelijk van de uitkomst van de raad-
pleging in Duttendel wordt de enquête mo-
gelijk uitgebreid naar Duttendel. Het is erg 
belangrijk dat iedereen deze enquête invult 
en als bewonersorganisaties willen we dat 
daarom ook van harte bij u aanbevelen. 
Doen dus! 

Als het aangrenzende gebied betaald par-
keren wordt, zal dit niet zonder gevolgen 
zijn voor de parkeerdruk in Duttendel. Als 
er geen meerderheid is in Duttendel, is het 
onwaarschijnlijk dat dit deel van de wijk 
wordt meegenomen in de enquête die de 
gemeente coördineert. Vanaf medio oktober 
zal de uitslag van de enquête in Duttendel 
te lezen zijn op de website: www.duttendel-
wittebrug.nl

Betaald parkeren zal inhouden dat wordt 
aangesloten bij het parkeerregime van het 
aangrenzende deel van het Belgisch Park. 
Dat betekent dat er elke dag betaald parke-
ren zal gelden van 13.00 uur s middags tot 

Betaald parkeren rond Westbroekpark en Wittebrug - vervolg

middernacht. Een parkeervergunning voor 
bewoners kost circa € 65 per jaar voor de 
eerste auto en € 288 voor volgende auto’s. 
U mag daarmee in geheel Scheveningen 
parkeren. Huizen met een parkeerplaats op 
eigen terrein krijgen geen vergunning voor 
parkeren op straat voor de eerste auto. Ieder-
een die recht heeft op een bewonersvergun-
ning in het betaald parkeren gebied kan een 
bezoekersvergunning aanvragen. In het hele 
betaald parkeren gebied krijg je 366 uren op 
de vergunning voor circa € 20. Daarop kun-
nen meerdere auto’s tegelijk worden aange-
meld en geldt geen maximumtijd. 

De overlast door parkeren in onze wijken is 
de afgelopen jaren steeds groter geworden 
en we zijn dan ook verheugd dat de ge-
meente daar iets aan wil doen. Die overlast 
is er niet alleen op extreme dagen, zoals we 
afgelopen zomer hadden, maar op steeds 
meer dagen. We vinden het daarom belang-
rijk voor de leefbaarheid van onze wijken dat 
daar iets aan gebeurt en trekken daarom als 
bewonersverengingen samen op.  

Marjon Margés 
Wnd. voorzitter en secretaris 

Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug
Benno Smit 

Bestuurslid Groen 
Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen    

Kaartgegevens ©2020 100 m 

Sorteren op Openingstijden

Meer filters

maps
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Energietransitie
De samenwerking tussen Duttendel & Wit-
tebrug, Van Stolkpark, Buurtschap 2000 en 
Archipel/Willemspark op het gebied van de 
energietransitie heeft inmiddels geleid tot 
enkele stevige, goed bemenste commissies. 
Doel is om helderheid te scheppen in de 
veelheid van duurzaamheidsinitiatieven en 
-partijen, te communiceren over het stede-
lijk energieplan en de vertaalslag te maken 
naar een projectplan voor de vier wijken. An-
ders dan de door de gemeente aangewezen 
10 proefwijken zijn wij met z’n vieren samen 
representatief voor de diversiteit van recen-
te(re) appartementencomplexen, oudere vil-
la’s, opgedeelde 19e eeuwse herenhuizen al 
dan niet bestuurd door VvE’s. 

De invulling voor de grote doelstelling om 
in 2050 ‘van het gas af’ te zijn vraagt per wijk 
en per type woning maatwerk, technisch, 
financieel èn emotioneel. We hebben inmid-
dels ervaren dat er ongelooflijk veel kennis 
en kunde is opgebouwd bij andere wijken 
waar we ons voordeel mee kunnen doen. 
Voor het einde van 2020 zullen we een stand 
van zaken-document publiceren.

In de tussentijd werken we door aan een 
goede rolverdeling tussen gemeente, onder-
steunende partijen en de werkgroepen van 
onze vier wijken. Samen sterker is het devies. 

Afscheid wethouder Boudewijn Revis
Anne Mulder is de opvolger van Boudewijn 
Revis als wethouder Scheveningen in de ge-
meente Den Haag. We hebben Boudewijn 
bedankt voor zijn inzet en medewerking aan 
talloze dossiers waar DWW actief bij betrok-
ken was, w.o. de herinrichting van het Han 
Stijkelplein, de (beperkte) uitbreiding van 
Madurodam en – recent – het zoeken naar 
een acceptabel compromis van het Ples-
manduin ‘ensemble’ tussen bouwvolume in 
nieuwbouw en het monumentale oorspron-
kelijke hoofdkantoor van KLM. Wij wensen 
Boudewijn een mooie toekomst.

In memoriam Toos Faber
Met leedwezen nam het bestuur van Dut-
tendel Wittebrug Wijkvereniging in NRC van 
12 augustus jl. kennis van het overlijden en 
afscheid van mevr. mr. Toos Faber. Zij was 
een begrip binnen de wijkvereniging. Al 
vanaf de oprichting in de vroege jaren ’70, 
toen actie en verbinding het thema waren. 
Inzet en daadkracht kenmerkten Toos als 
één van de oprichters van de wijkvereniging 
in de huidige vorm. 
Enige jaren geleden mochten we haar nog 
begroeten tijdens de Algemene Ledenverga-
dering in Oldeslo en tijdens de Nieuwjaars-
receptie in het clubhuis van HLTC Leimonias. 
Wij bewaren goede herinneringen aan haar 
markante verschijning en hebben het als 
een eer ervaren om Toos als ‘bekende Neder-
lander’ van weleer in ons midden te hebben.

Marjon Margés
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging

Plesmanduin compromis
De enquête over het Plesmanduin-project 
heeft als resultaat dat een grote meerder-
heid van de bewoners van Duttendel & 
Wittebrug steun geeft aan het door de Ples-
mancommissie en de Plesman-projectorga-
nisatie gepresenteerde compromis over de 
kaders voor de nieuwbouw. De aanvankelijk 
geplande bouwmassa wordt aanzienlijk be-
perkt.
Duttendel Wittebrug Wijkvereniging zal dit 
kader in een overeenkomst gaan vastleggen. 
Ook de gemeente wordt betrokken bij dit 
akkoord.
De projectorganisatie gaat nu werken aan 
een nieuw ontwerp en verwacht dat dit plan 
over enkele maanden aan de wijkbewoners 
kan worden gepresenteerd.

Wijkschouw
Samen met Ron Appeldooren, wijk-
aanspreekpunt voor Duttendel & Wittebrug, 
is op een zonovergoten dag in september 
de tweejaarlijkse wijkschouw gehouden. 
Gekeken is naar de stand van zaken rondom 
ons groen: dode bomen, maaibeleid, over-
hangende heggen en hagen, vlinder venturi, 
opschot van populieren, boomspiegels etc.; 
ook is gewezen op de plaatselijke water-
overlast, onduidelijke parkeerborden en – in 
het algemeen – het aanzien van straten en 
stroken.
Conclusie: een lijstje met aandachts- en ac-
tiepunten, aanmelden van concrete pro-
bleemgebieden bij de gemeente, telefoonnr 
14070 en achtergrondinformatie via de ge-
meentelijke website. Onze wijk is onvermin-
derd groen en lommerrijk en zal zo blijven. 
Ron wees erop dat bewoners er zelf verant-
woordelijk zijn dat hun hulst/taxus/liguster- 
en/of klimophaag binnen de rooilijn blijft en 
geen overlast voor voetgangers veroorzaakt. 
Het maaibeleid wordt steeds duurzamer en 
niet meer tijd- maar cyclus gedreven. Dat 
wil zeggen dat pas gemaaid wordt als het 
broedseizoen afgelopen is en als kruiden en 
planten zaad hebben gevormd.

Lopende zaken in Duttendel & Wittebrug

AGENDA met de vaste activiteiten:

9 december 2020  Winterwijkconcert  Thuis in de wijk
9 januari 2021 Nieuwjaarsreceptie Clubhuis HLTC Leimonias,  Klatteweg 103

Populieren langs de Kwekerijweg, 
kroonverval ‘Ernstig’.

Daar gaan ze, vijf giganten aan het 
veldje. We zullen ze missen.



Elk bestuur heeft taken die weinig zichtbaar 
zijn. Eén van die taken is het bijhouden van 
het archief. Eind juli is in het kader van de 
overdracht van bestuurstaken het enorme 
papieren archief van Duttendel Wittebrug 
Wijkvereniging weer eens onder handen 
genomen. Letterlijk! Honderden hangmap-
pen met gemeentelijke nota’s, voorstukken, 
verslagen, juridische procedures en knipsels 
kwamen uit zeven grote plastic boxen te-
voorschijn. 

Deze boxen maakten transport mogelijk, 
nadat de grote houten ladenkast uit de kel-
der van oud-voorzitter Tom Ensink was afge-
voerd. Hierin zat het archiefmateriaal zoals 
overgedragen door Teun Ritzema, oud-se-
cretaris, aangevuld met het archiefmateri-
aal van Rolf van Nauta Lemke, voorzitter tot 
2011.

Drie bestuursleden maken op 24 juli jl. eerst 
een plan van aanpak: a) historisch interes-
sant feitenmateriaal bewaren, b) archiefma-
teriaal voor toekomstige dossiers bewaren c) 
juridische stukken met uitspraken beoorde-
len, d) originele convenanten, contracten en 
brieven rubriceren en e) de rest opruimen, 
want niemand heeft privéruimte over voor 
papieren archieven. De nieuwe website van 
DWW omvat bovendien - zowel in het leden- 
als in het bestuursdeel - veel gedigitaliseerd 
materiaal, variërend van ALV-verslagen, pro-
jectverslagen, geschiedenissen, actuele dos-
siers en fotomateriaal. Aan de slag dus!

Box 1 bevat veel individuele dossiers: be-
zwaren tegen verbouwingen, dakkapellen, 
garages etc.. Eén van de uitgangspunten van 
het huidige bestuur is om per definitie geen 
zaken te behartigen van individuele wijk-
bewoners, maar altijd het algemeen belang 
te dienen. We kunnen de inhoud van box 1 
dus snel naar het ronde archief afvoeren. Dat 
ruimt op…….

In box 2 vinden we mooi historisch mate-
riaal: het verslag van de oprichtingsverga-
dering van wijkvereniging De Wittebrug in 
1974, de oorspronkelijke statuten en huis-
houdelijk reglement. Een markering in de 
tijd van actie en betrokkenheid bij de eigen 
leefomgeving. Later vindt de fusie plaats 
met de Stichting Duttendel, Wittebrug, Hu-
bertus. Bewaren dus, for all time sake.

In box 3 treffen we een variatie van dossiers 
van grote projecten: de bouw van de St. Hu-
bertustunnel, het beheersplan van het bijbe-
horende St. Hubertusduin, een dossier met 
bezwaren rondom de bouw van Résidence 
Wittebrug eind jaren ’70, de roerige jaren in 
de Van Lennepweg met de komst van het 
Poolse consulaat en de bouw van nieuwe 
appartementencomplexen aldaar. We be-
sluiten om selectief nog wat stukken aan te 
bieden aan de VvE-besturen. Voor de wijk-
vereniging is er geen reden om dit deel van 
het archief te bewaren. Box 4 en 5 bevatten 
vooral dossiers met bezwaarschriften en de 
afloop daarvan, tot en met procedures bij 
de Raad van State. Doorgaans is er veel werk 
gestoken in die procedures, maar is de uit-
komst in de meeste gevallen negatief, zelfs 
als zeer vooraanstaande advocatenkantoren 

zich voor de zaken inzetten. Een actief wijkje, 
dat zijn en waren we, door de jaren heen!

In box 6 komen we stukken tegen die nog 
wel eens aan de orde kunnen komen, zoals 
de rol en plaats van de penitentiaire inrich-
ting Haaglanden (PIH), maar ook een mooie 
culturele wandeling door de wijk, stukken 
rondom de herinrichting van het Han Stij-
kelplein en het 200-jarig convenant met de 
gemeente Den Haag, Madurodam en de 
omliggende wijken over de allerlaatste uit-
breiding. Onderwerpen als parkeerbeleid, 
ruimtelijke ordening (Badhuisweg, Pomp-
stationsweg, Nieuwe Parklaan) hebben door 
de jaren een prominente plaats gehad. De-
cennia lang komen dezelfde onderwerpen 
terug en de wijkvereniging vervult daarin 
de poortwachtersfunctie. De laatste box is 
de doos van de huidige secretaris met de 
finale dossiers rondom duurzaamheid in 
Klein Zwitserland, de vlinder venturi, de 4 
meiherdenkingen en brochures n.a.v. 70 jaar 
bevrijding, de podcast, de ALV-verslagen, 
correspondentie en bestuursverslagen. Al 
die onderwerpen staan inmiddels ook op de 
website. 

Kortom, moe maar tevreden keken we te-
rug op een stoffige dag en één grote doos 
met het restant van het papieren archief van 
Duttendel Wittebrug Wijkvereniging. De rest 
wordt netjes afgevoerd naar Veolia Archief-
vernietiging. We concluderen dat Duttendel 
& Wittebrug springlevend is, met de dyna-
miek die past bij deze tijd.

Marjon Margés, Secretaris Duttendel Wittebrug 
Wijkvereniging

Stoffig of Dynamisch en Springlevend?
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Teun Ritzema, oud-secretaris tot 2010: 
”Na de fusie van de wijkverenigingen in 
Duttendel & Wittebrug heb ik het archief 
gesaneerd. Ik heb toen aan de hand 
daarvan een evaluatie gemaakt van de 
voorgeschiedenis. Die maakt nu deel uit 
van de DWW-website over Wittebrug-
park. Dr. Jan Borgman, de webmaster 
van destijds, heeft het verhaal met als 
titel ‘Bestemmingsplan’ opgenomen. 
Tijdens de laatste ALV van de Wijkvereni-
ging Duttendel & Wittebrug  heb ik Tom 
Ensink , mijn opvolger als secretaris, die 
onlangs is verhuisd, nog gevraagd naar 
dat oude archief van Wittebrug, dat ik 
hem in een houten ladenkast  had over-
gedragen. Ik vermoed, dat die ladenkast 
nog van een vorige secretaris, de heer 
Zwart uit de Van Lennepweg, afkomstig 
is.”

Jan van Pesch



Dit is Gazet nummer 264. Niets bijzonders, 
zo lijkt het. Maar het tegendeel is waar: 
want in deze editie verschijnt de 100ste 
crypto, van de hand van de onvolprezen 
Jan van Pesch!

Jan begon als redactielid in 1997, nam een 
‘sabbatical’ van 2001 tot 2003 en sloot zich 
toen weer aan als redactielid tot 2014, ver-
voerde intussen vele buurtbewoners met de 
wijkbus en nam vervolgens de cryptogram-
men in de Gazet voor zijn rekening. En dat 
zijn er inmiddels dus 100. Hoe komt iemand 
erbij om zelf cryptogrammen te maken?

Jan: “Heel lang geleden, toen ik nog student 
was, woonde ik in een huis met een mede-
student en wij raakten beiden verslaafd aan 
de ‘Scrypto’ van de NRC. Het was altijd een 
wedstrijd wie die het eerst opgelost had. In-
middels woont deze medestudent al jaren 
in de USA; ik heb hem ‘mijn’ cryptogrammen 
wel eens gemaild, maar die vindt hij lastig 
omdat zijn Nederlands niet meer zo goed 
is als vroeger. Als je zoveel cryptogrammen 
hebt opgelost dan komt toch het moment 
dat je zelf woorden en omschrijvingen gaat 
bedenken. Dat gaat bijna als vanzelf. Het 
is een bepaalde manier van denken. Soms 
schiet me ineens een woord en omschrijving 
te binnen en dat schrijf ik dan gauw op zo-
dat ik het later kan gebruiken. Sommige ont-
werpers (zoals Steenhuis van de NRC) maken 
de cryptogrammen op ruitjespapier, met 
potlood en gummetje bij de hand. Ik doe het 
moderner: in Excel met de vakjes ingesteld 
als vierkantjes. Je kunt dan makkelijk met 
woorden schuiven als dat nodig is. Als het 
klaar is, maak ik een kopie van dat diagram 
waarin ik de letters vervang door cijfertjes, 
en Klaar is Kees. Wat dit laatste betreft, kan 
cryptisch omschreven worden als: die koe 
heeft een transgender behandeling ondergaan 
en leeft nu als hond.”

Het invullen van Jans cryptogrammen kan 
een leuke prijs opleveren. Met name Bakker 
Driessen is altijd gul in het beschikbaar stel-
len van prijzen. De animo voor het insturen 
van de oplossing wisselt sterk.

Jan: “Soms krijg ik slechts één inzending, 
meestal zijn het er twintig. Of ik ooit hele-
maal niets ontvangen heb? Ja hoor, dat is 
niet erg motiverend maar dan bedenk ik me 
dat niet iedereen instuurt. Veel mensen ma-
ken de crypto en doen er verder niets mee. 

Ik geloof dat de mensen het wel leuk vinden, 
althans, dat merk ik uit reacties. Laatst kreeg 
ik zelfs fanmail!” (red: zie onderstaande brief). 

”Ook merk ik dat de jongere generatie nu 
instuurt. En ook mensen buiten de regio. 
Zo is er een vrouw uit Voorburg die dikwijls 
meedoet (ze miste ze door coronaperikelen 

en vroeg mij ze per mail te sturen) en 
een man uit Veenendaal, die lange 
tijd de Gazet meenam vanuit het ver-
zorgingstehuis in deze buurt waar 
zijn moeder woonde. En als er geen 
prijs te winnen valt, dan nóg doen 
ze mee. Ik ga er voorlopig mee door. 
Ik heb nog bijna 300 woorden ‘op de 
plank’ liggen, en het is een gezonde 
bezigheid, het houdt mijn oude her-
sens scherp.”

Dat er met die hersens van Jan van 
Pesch nog lang niets mis is, kunt u 
zelf zien aan de feestelijke 100ste 
crypto in deze editie! 

Kom op, doe mee, probeer het! En 
wie weet kunt u binnenkort genie-
ten van een heerlijke lunch of diner 
in het restaurant van de Hotelschool: 
Le Début!. Of van de andere prijzen 

die door de Wijkvereniging en door Bakker 
Driessen beschikbaar zijn gesteld.

En Jan, bedankt voor alle 100 zelfgemaakte 
cryptogrammen, ga vooral door!

Marit Berssenbrugge

Deze editie verschijnt de 100ste crypto
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Eenmaal per jaar zijn we op de Badhuisweg 
en aanliggende straten in het Klattepark ge-
tuige van een door de gemeente georgani-
seerd reinigingsritueel.
Een paar dagen van tevoren worden er op de 
straten in het Klattepark en op de parallel-
weg van de Badhuisweg, die als gratis par-
keerplaats functioneert, borden geplaatst 
met het verzoek hier op een bepaalde datum 
niet te parkeren. 

Dan verschijnt een busje met aanhanger 
uit Veldhoven, nabij Eindhoven, waarop 
een groot dieselaggregaat en 
een tank gevuld met water zijn 
geplaatst. Urenlang horen we 
het aggregaat en het irritante 
snerpende geluid van de hoge-
drukspuit, waarmee een mede-
werker van een aannemer de ste-
nen in de straat schoonmaakt. In 
feite komt het er op neer, dat een 
mengsel van zand en modder 
uit de voegen tussen de stenen 
wordt gespoten. Deze smurrie 
wordt dan op de borders en het aanliggende 
gras gegooid.

Waarom doet de gemeente dit en hoe 
kom ik aan informatie hierover?
Allereerst maar eens gebeld met 14070 en 
via allerlei keuzemenu’s krijg ik een aardige 
mevrouw aan de telefoon, die mij verwijst 
naar het Stadsdeelkantoor. Doorverbinden 
kan niet, ik zal worden teruggebeld door een 
ambtenaar aldaar. 
Na twee dagen krijg ik een medewerker aan 
de telefoon, die mijn vraag: waarom doet 
de gemeente dit noteert en zegt dat ik te-
ruggebeld zal worden. Na twee dagen krijg 
ik inderdaad deze medewerker weer aan 
de telefoon, die zegt dat het Stadsdeelkan-
toor weliswaar als opdrachtgever fungeert, 
maar dat hij geen informatie heeft over wie 
de spuitoperatie uitvoert en waarom de ge-
meente dit doet. Ik moet het Stadhuis maar 
bellen en vragen naar de afdeling Riolering 
en Waterbeheer.
Wederom 14070 gebeld met de vraag of 
ik met deze afdeling kan worden doorver-
bonden. Dat gaat helaas niet, de telefoniste 
beschikt niet over de nummers van deze af-
deling, noteert uitvoerig mijn vraag en zegt 
dat ik binnen twee werkdagen teruggebeld 
zal worden. 
Nog beter zelfs, ik krijg na een paar dagen 
een mail van de heer Hilberding, senior tech-
nisch medewerker afdeling Rioleringen. Hij 

vertelt, dat door het jaarlijkse schoonspuiten 
van de bestrating de dichtgeslibde voegen 
weer open gaan, waardoor het regenwater, 
dat niet door de straatkolken en riolering 
afgevoerd kan worden, geleidelijk aan in 
het zand onder de bestrating zakt. Op deze 
manier denkt men bij hevige regenbuien 
overtollig water op de straat te voorkomen 
en bovendien hoopt men dat het gemengde 
rioleringssysteem daardoor minder overbe-
last wordt.
Op mijn vragen waarom na het spuiten de 
open voegen weer worden dichtgemaakt 
met grit en of het wel verstandig is om in het 
desbetreffende gebied, dat in een grondwa-
terbeschermingsgebied ligt, oliehoudend 
regenwater van geparkeerde auto’s in de 
grond te laten verdwijnen krijg ik helaas na 
aanhoudend aandringen geen antwoord 
meer van de gemeente.

Langparkeerders
Omdat zoals gezegd de parallelweg wordt 
gebruikt als langdurige parkeerplaats voor 
kampeerwagens, andere auto’s en busjes 
zonder enig opschrift, is het niet verwon-
derlijk dat deze niet door de eigenaren zijn 
weggehaald. In plaats van ze weg te halen 
worden er grote hoezen over deze objecten 
geplaatst, zodat ze niet de gesel van de ho-
gedrukspuit hoeven te verdragen. Dat er dan 
eilanden van niet schoongemaakte stenen 
overblijven doet kennelijk niet ter zake!

Het enige kortstondige voordeel van deze 
operatie is dat de vastgekoekte paarden-
poep eenmaal per jaar wordt weggespoten, 
maar helaas trekken de paarden van de ma-
nege in de Archipelbuurt zich daar niets van 
aan. Aan het einde van de dag wordt weer 
een verse lading gedeponeerd,
Omdat de weggespoten modder tussen de 
stenen kennelijk weer moet worden opge-
vuld wordt door de nijvere werklieden don-
ker zwart staalgrit op de schoongemaakte 
straatstenen gegooid, niet erg geliefd bij de 
buren met parketvloeren, maar dat mag de 
pret niet drukken. We kunnen er weer een 
jaar tegen.

Rioleringssysteem
Uit nadere informatie van gemeentewege 
maak ik op, dat men, vanwege waterover-
last op de Badhuisweg en in de Klattepark 
zou hebben besloten om de voegen tussen 
de stenen regelmatig open te spuiten, in de 
hoop, dat het overtollige regenwater dan di-
rect in de bodem sijpelt. Al fietsend door die 
wijk zie je dat er op de Klatteweg nog steeds 
straatkolken in de weg zitten, maar dat men 
kennelijk op de Violenweg alle straatkolken 
en regenwaterriolering heeft weggehaald. 
Dat is vreemd, omdat juist vanwege het feit, 
dat het hier een drinkwaterbeschermings-
gebied is, het juist is verboden om olie-
houdend water ( auto’s op parkeerplaatsen 
lekken altijd motorolie! ) direct in de onder-
grond te infiltreren.”
Dat is ook een van de redenen, dat de ge-
meente Wassenaar het museum Voorlinden 
heeft aangezegd, om de grote parkeerplaats, 

GELD-, WATER- EN ENERGIEVERSLINDEND RITUEEL
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direct links van de ingang, weer af te breken. 
Of er onder een rioleringsstelsel met opvang 
van oliehoudend regenwater  aan te leggen. 
Voorlinden is nu aan zet.

Voor de liefhebbers volgt hier een korte uit-
leg over de afvalwatersystemen. Er blijkt 
veel meer onder de grond te liggen om een 
schoon milieu te krijgen dan men denkt. 
Onze wijk heeft een gemengd riolerings-
stelsel, dat wil zeggen, dat regenwater op 
daken en straten en huishoudelijk afvalwa-
ter samen via een rioleringsstelsel naar de 
waterzuiveringen ( AWZI ) in Houtrust en de 
Harnaschpolder bij Delft worden afgevoerd. 
Dit heeft voor- en nadelen. Het voordeel is, 
dat ook verontreinigd regenwater wordt ge-
zuiverd. Nadeel is dat bij hevige buien, en 
volgens de deskundigen mogen we dat in 
de komende jaren meer verwachten, een 
mengsel van huishoudelijk afvalwater en 
regenwater via overstorten op het opper-
vlaktewater ( vijvers, sloten en kanalen ) te-
recht komt. Als je op de Raamweg tussen 
de Laan Copes en de Javastraat naar rechts 
kijkt zie je aan de oever van het Kanaal naar 
Scheveningen een enorme sleuf in het talud. 
Dat is een van de overstorten van de Archi-
pelbuurt. 

Dilution is no solution for pollution!!
Men vertrouwt er dan op dat door stroming 
en verdunning via natuurlijke zelfreiniging 
de grootscheepse verontreiniging van het 
oppervlakwater wel weer ongedaan zal wor-
den gemaakt, in feite een illusie. ( dilution is 
no solution for pollution ) 
Overigens heb ik ook zelf in de jaren ‘70 
enthousiast meegewerkt aan ontwerp en 
uitvoering van twee “Smeerpijpen”, die het 
afvalwater van aardappelmeel- en strokar-
tonfabrieken in de Groningse Veenkoloniën 
ongezuiverd naar de Waddenzee afvoerden. 
Dankzij protesten van de Vereniging tot Be-
houd van de Waddenzee en andere organi-
saties werden in deze regio afvalwaterzuive-
ringen gebouwd, waaraan ik ook weer een 
bijdrage mocht leveren, eind goed al goed 
zullen we maar zeggen!
In die jaren ontstond ook de Wet Verontreini-
ging Oppervlaktewateren ( WVO )

In de meeste nieuwbouwwijken wordt een 
gescheiden rioolstelsel aangelegd, waarbij 
huishoudelijk afvalwater door veel kleinere 
buizen rechtstreeks en vaak via tussenge-
malen naar de AWZI’s wordt gevoerd. Het 
regenwater van daken en bestrating wordt 

via een eigen buizensysteem rechtstreeks 
of ook vaak via tijdelijke opslag ( bergbe-
zinkbassin, ondergrondse bekkens) die als 
buffers fungeren, naar het oppervlaktewater 
in de buurt afgevoerd. Hierdoor kunnen er 
geen lozingen van ongezuiverd afvalwater 
via overstorten meer plaats vinden. 

Overigens was de locatie van de huidige 
(AWZI) Houtrust in 1957 één groot bergbe-
zinkbassin. In grote bassins bezonk de vaste 
fractie ( drollen etc. ) van het inkomende 
rioolwater. Dit “slib”werd met een perslei-
ding, met een uitmonding in zee op een 
“veilige”afstand van 10 kilometer aan de zee 
toevertrouwd. Strandgangers aan het Stille 
Strand, waaronder ik destijds ook behoorde, 
kwamen soms wel eens thuis met een ver-
dachte bruine smurrie. Het voorbezonken, 
maar niet gezuiverde 
afvalwater, werd met 
een aparte persleiding 
op 1500 meter afstand 
ook in zee geloosd. 
Over zelfreinigend ver-
mogen van de zee ge-
sproken!!

Gelukkig werd deze 
AWZI in 1988 en 1995 
uitgebreid met een 
volledige zuiverings-
stap ( 95% zuivering 
en stikstofverwijde-
ring) en een perslei-
ding tot 2500 meter 
uit de kust.
Overigens is aan 

het einde van de jaren ‘80 van de 19-de 
eeuw de uitmonding van het Kanaal naar 
Scheveningen nabij Seinpost nooit door-
gegaan omdat de hotelhouders daar bang 
waren voor verontreiniging van de stranden 
aldaar!! Over een vooruitziende blik gespro-
ken.

Door de aanleg van het Verversingskanaal 
kon het afvalwater, dat op de grachten werd 
geloosd, via doorstroming in zee worden ge-
loosd. Maar dat gebeurde zeewaarts bij het 
Stille Strand, en daar stonden geen hotels!

Ontkoppeling van het regenwater
Om tegemoet te komen aan de bezwaren 
van wateroverlast heeft de gemeente een 
ontkoppelingsplan opgesteld, waarin per 
wijk wordt nagegaan hoe de kosten- ba-
ten verhouding ligt bij het uitvoeren van 
dit plan. Kennelijk is het verwijderen van de 
regenwaterriolering in de Violenweg daar-
van een voorbeeld. Dat betekent, dat er bij 
hevige buien, langer dan gewenst, water op 
straat zal blijven staan. 
De gemeente hoopt kennelijk door ieder 
jaar deze voegen schoon te spuiten, hetgeen 
met veel lawaai en troep gepaard gaat, deze 
wateroverlast te beperken. Maar dat gaat 
dan wel ten koste van infiltratie van veront-
reinigd regenwater ( olie en andere veront-
reinigingen ) in het grondwater. Ik vraag 
me af of dat uit milieukundig perspectief de 
bedoeling is, nog afgezien van de jaarlijks 
terugkerende kosten en overlast. Maar daar-
over had ik graag een antwoord van de des-
kundigen van de gemeente willen hebben.

B. Hilberts
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Een deel van het grondgebied van de Wijk-
vereniging Duttendel Wittebrug is moeilijk 
toegankelijk omdat zich daar de Frederik-
kazerne bevindt. Volgens het woordenboek 
is een kazerne een gebouw voor soldaten-
huisvesting. Zo is de Frederikkazerne ook 
bedoeld. 

In 1935 is met de bouw begonnen, samen 
met die van de Alexanderkazerne, bijna el-
kaars spiegelbeeld aan weerszijden van 
de Van Alkemadelaan. Vanaf 1938 is het 
complex in gebruik genomen, gedurende 
de oorlog 1940-1945 zelfs door de Duitse 
bezetter. De kazernes waren bedoeld als 
vervangers van verouderde kazernes. Een 
daarvan was de 19e eeuwse Alexanderka-
zerne aan het deel van de Laan Copes van 
Cattenburch, dat sinds 1957 Burgemeester 
Patijnlaan genoemd wordt. Deze kazerne, 
genoemd naar een zoon van Koning Willem 
II, is afgebroken in 1971, op het kazerneter-
rein werd in 1975 het Couperusduin-woon-
complex gebouwd. De tweede oude kazerne 
was de 18e eeuwse Frederikkazerne aan de 
Frederikstraat, genoemd naar een broer van 
Koning Willem II. De bestemming van de ka-
zernes was legering van artillerie- en cavale-
rie- eenheden. 

Intussen is de Alexanderkazerne aan de 
Van Alkemadelaan enkele jaren geleden 
gesloopt om plaats te maken voor het In-
ternationaal Strafhof. Wat betreft de Frede-
rikkazerne, geleidelijk aan is na de Tweede 
Wereldoorlog de legeringsfunctie veran-
derd in een kantoorfunctie, meer bureaus 
dan bedden. Een groot deel van het terrein 
is bebouwd met kantoorgebouwen vooral 
gebruikt voor Defensie-organisaties. Het 

meeste recente ge-
bouw, de ‘Citadel’, na-
bij de huidige ingang 
aan de Van Alkemade-
laan, is in gebruik voor 
legering.

Wie meer wil weten 
over de ‘Alex’ en de 
‘Freek’ en andere ka-
zernes, bijvoorbeeld 
over de geschiedenis, 
kan dat vinden in “Ge-
legerd in Den Haag, 
de geschiedenis van 
de Alexanderkazerne 

en Frederikkazerne”, 
een rijk geïllustreerd 
boekje geschreven 
door Joep van Hoof 
en uitgegeven ( 2018) 
door het Nederlands 
Instituut voor Militaire 
Historie, ook gevestigd 
in de Frederikkazerne. 
De alleenverkoop 
daarvan is gegund aan 
de boekhandel Cou-
vée in de Van Hoyte-
mastraat voor € 14,95.

Teun Ritzema

De Frederikkazerne aan de Van Alkemadelaan
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Oorspronkelijke toegang aan de van Alkemadelaan.

Huidige toegang Van Alemadelaan 786 met de Citadel.

Toegang aan de Van der Burchlaan 31 met daarachter het eerste en hoogste 

kantoorgebouw: Gebouw 31.



Al sinds de jaren 80 kom ik langs de vier 
houten huisjes aan de Pompstationsweg, te-
genover de gevangenis. In mijn herinnering 
waren het aanvankelijk eenvoudige wat kale 
kabouterhuisjes met een oranje puntdak. Nu 
liggen ze verscholen achter inmiddels hoog 
gegroeide bomen en prachtige struiken. 
Houten huisjes, een zeldzaamheid in Neder-
land. Hebben ze iets te maken met de gevan-
genis? Of iets met hout uit Scandinavië?

Nee, het is allemaal anders. De huisjes date-
ren van vlak na de tweede wereldoorlog en 
zijn oorspronkelijk gebouwd als noodwonin-
gen. Er was een enorm woningtekort ( ca. 
een half miljoen), met name in de zwaar be-
schadigde steden, zoals Rotterdam, Arnhem 
en Den Haag. Daarbij was er schaarste aan 
arbeid en materialen, ‘… er moest om elke 
steen, om elke zak cement en …om elke 
arbeider worden gevochten’. Dus ging men 
naar oplossingen zoeken, zoals systeem-
bouw, vervanging van de arbeider door de 
fabriek. Een voorbeeld daarvan zijn de zo-
genaamde ‘Oostenrijkse woningen’. Soms 
worden deze verward met de z.g. Scandina-
vische woningen die na de watersnoodramp 
in 1953 aan Nederland geschonken zijn. 

Thermobau
In Oostenrijk, een 
houtproducerend 
land, werden prefab 
woningen van hout 
gebouwd. Aangezien 
dat land grote voed-
selschaarste had na 
de oorlog, kwam men 
tot een uitruil. De wo-
ningen werden door 
Nederland in natura 
betaald met aardap-
pelen, groente en vis 
conserven, zo waren 
beide partijen gehol-
pen. 

Eind 1948 kwam een 800-tal per trein naar 
Nederland, 1 woning verdeeld over twee 
treinwagons. Ze werden verspreid over ver-
schillende gemeenten en ook verkocht aan 
bedrijven als Philips en de Staatsmijnen in 
Limburg. Omdat men niet gewend was te 
werken met prefab huizen, stelde het Mi-
nisterie van Wederopbouw montagehand-
leidingen op. Ter plekke werd door lokale 
aannemers voorbereidend werk gedaan; de 
huisjes staan degelijk op een bakstenen plint 

om houtrot tegen te gaan en hebben een 
betonnen fundering. 

Kennelijk was de nood voor deze wonin-
gen zó hoog, dat het Rijk al begon met de 
bouw aan de Pompstationsweg zonder de 
gemeenteraad te informeren. Die was daar 

niet gelukkig mee, er lagen vanaf 1947 na-
melijk ook plannen om in het toen nog on-
bebouwde duingebied Duttendel sportter-
reinen aan te leggen. 
Zo kwamen de ‘Oostenrijkse woningen’ in 
Den Haag, dertien in Kijkduin en een viertal 
aan de Pompstationsweg, waarom slechts 
vier is niet bekend. Midden in de duinen, zo-
als hierboven geschreven was er nog geen 
wijk Duttendel, die werd pas eind jaren 50 
aangelegd. 

De eenvoudige huisjes, geheel van hout met 
oranje pannendaken en een oppervlakte 
van 9 x 9, stonden ver uit elkaar vanwege 
brandveiligheid, een eventuele brand kon zo 
niet overslaan. Het grote omliggende terrein 
wilden de eerste bewoners benutten voor 
het verbouwen van hoogst noodzakelijke ei-
gen groente, maar dat was vreemd genoeg 
verboden. Kippen en eenden houden mocht 
wel.
Er was wel iets bijzonders aan de hand met 
deze noodwoningen in tegenstelling tot an-
dere prefab woningen uit die tijd. Omdat ze 
uit Oostenrijk kwamen was de isolatie voor 
die tijd uitzonderlijk. Dubbele ramen, geïso-
leerde wanden. In Oostenrijk wist men wat 
kou was in de winter en hitte in de zomer. 
‘Thermobau’ was de naam, er werd een iso-
latiemethode toegepast door thermofolie in 
de buitenwanden te verwerken.

De huisjes waren bestemd voor beter gesitu-
eerden, zoals ambtenaren, (oud)-verzetsstrij-
ders, notabelen, en hadden een tijdelijke be-
stemming. Men ging er vanuit dat ze na tien 
jaar zouden worden afgebroken, niemand 
zou toch meer in een noodwoning willen 
wonen eind jaren 50? Aan de huisnumme-
ring op de Pompstationsweg is te zien dat 
men inderdaad andere plannen had voor de 
toekomst, er is een hiaat van 75 nummers! 
Het is duidelijk, daar was ongetwijfeld een 
flatgebouw gepland! Maar, dat kwam er 
niet! Het liep anders.

Dit vertelt Mechtild Rademaker die met Con-
stant van Kretschmar een van de vier huis-

Houten huisjes aan de Pompstationsweg
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Pompstationsweg 163-169, ca. 1950. De foto is genomen vanuit Duttendel, dus we zien de achterkant van de huisjes. 

De hoge bomen staan aan de Pompstationsweg.

Pompstationsweg 163-169 in 2017



jes bewoont. Zij kocht het in 
1993 uit de erfenis van haar 
grootouders. Mechtild: ‘Mijn 
grootouders woonden in Ne-
derlands-Indië, oma ging met 
de kinderen in 1942 met ver-
lof naar Nederland. 
De oorlog brak uit, oma kon 
niet meer terug en opa ver-
dween in een jappenkamp. 
Na de oorlog – mijn grootva-
der keerde terug in slechte 
gezondheid – kwam het ge-
zin in aanmerking voor een 
noodwoning.’ Mechtild laat 
de ‘Vergunning tot in ge-
bruikneming’ zien uit 1949, 
waaruit blijkt dat de gemeente het voorbe-
houd had ook nog een 2e gezin in de wo-

ning te huisvesten, indien nodig. Er zijn ook 
foto’s waarop iedereen ligt te zonnen in de 

tuin, een onbegrensde duinpan in the mid-
dle of nowhere.

Dubbel glas uit 1949
De noodwoningen – de bewoners kregen 
in 1974 het recht van koop – zijn in de loop 
der tijd duidelijk omgetoverd tot een per-
manente woning. Wat wil je, een solide huis 
op een groot stuk grond in een goede buurt, 
niemand wilde daar weg! Eigenlijk moet je 
achteraf ook spreken van luxe noodwonin-
gen, de kwaliteit en de duurzaamheid ervan 
waren in 1949 gewoon bijzonder goed. 
Mechtild: ”Ramen, deuren, de houten wan-
den, de dakpannen, het dubbel glas, alles is 
nog origineel. Het is ongelofelijk, maar de 
dubbele ramen functioneren nog steeds! 
Het is hier door de isolatie altijd comforta-
bel in winter en zomer. Maar, het onderhoud 
van het hout is natuurlijk arbeidsintensief en 
kostbaar, het is wel voor de liefhebber.”

De grootouders van Mechtild voelden zich 
bevoorrecht om na de oorlog in aanmerking 
te komen voor een noodwoning, Mechtild 
en Constant voelen zich bevoorrecht eige-
naar te zijn van dit piepkleine houten para-
dijsje, een noodwoning die er na 70 jaar nog 
staat, en hoe!

Eeke Crabbendam

15

Vergunning tot in gebruikneming van nummer 163 d.d. januari 1949, opgesteld door het Ministerie van Wederop-

bouw.

De afgelopen tien jaar putte redactielid Eeke Crabbendam haar 
inspiratie voor haar verhalen in de Gazet en haar 3 boeken ‘Witte-
brug, Buurtschap in Den Haag’ uit haar dagelijkse wandelingen met 
haar hond Teun. Teun is voor altijd ingeslapen, hieronder een eerbe-
toon aan deze inspirerende hond.
 
Lieve Teun,
 
Als je had kunnen praten wat zou je dan gezegd hebben?
Zou je net zo mooi kunnen spreken als je baasje schrijven kan?
Of heb je jouw gedachten als inspiratiewolken over laten vliegen
Zodat jouw baasje tot grote hoogte stijgen kon met haar
 
Achtergrondverhalen over mensen en huizen in onze buurt
die jullie samen wandelend bewonderden
Was het jouw lieve schnauzerneus die de nieuwswaarde opsnoof?
Allemaal vragen, maar van jou geen antwoorden meer

 
Teuntje, je silhouet zo ken-
merkend en de riem
als navelstreng tussen jou 
en je baasje
Jij was haar muze, haar da-
gelijkse praatje en lucht
en voor de redactie van 
de Bad Gazet een literaire 
bron.
 
Rust zacht lieve Teun, het 
straatbeeld is saai zonder 
jullie.
 

Ingrid Zonne 

Teuntje
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A D V E R T O R I A L

Veel internationale vernieuwingen rond ma-
trassen komen uit Den Haag, specifiek uit 
een kleine fabriek in Scheveningen. Daar 
worden matrassen ontwikkeld, geprodu-
ceerd en verkocht. Spillen hierin zijn Oscar 
Jol en Chris Nederhorst, ondernemers en 
matrassenexperts. Binnen de bedden- en 
matrassenbranche zijn zij wereldberoemd, 
maar bij het grote publiek zijn ze totaal on-
bekend. Hoe zit dat?

Sinds 1998 is het bedrijf Royal Health Foam 
matrassen gevestigd in Scheveningen dat 
matrassen ontwikkelt, produceert en ver-
koopt. Geen hightech fabriek op een indus-
trieterrein, maar een pand dat gewoon in 
een woonwijk staat. In het pand is ook een 
showroom gevestigd waar consumenten al-
lerlei soorten matrassen kunnen uitproberen 
die in eigen huis zijn ontwikkeld. Dat is bij-
zonder want meestal worden matrassen ‘er-
gens’ in een fabriek gemaakt (zo goedkoop 
mogelijk) daarna geïmporteerd en vervol-
gens verkocht via een winkel of via internet. 
Juist de combinatie produceren én verkopen 
maken het Scheveningse bedrijf uniek.

Pionier en vooraanstaande ziekenhui-
zen
Er is nog een factor die Royal Health Foam 
bijzonder maakt en dat zijn Oscar Jol en 
Chris Nederhorst, oprichters en eigenaren 
van het bedrijf. Al in 1989 begonnen zij sa-
men H20 Waterbedden in de Javastraat wat 
ze ruim 10 jaar samen gerund hebben. Ne-
derhorst en Jol zijn matrassenexperts die 
binnen hun vakgebied alom bekend zijn, 
maar voor het grote publiek totaal onbe-
kend. Veel zaken die nu alom geaccepteerd 
zijn, zijn door hen bedacht, ontwikkeld en 
op de markt gebracht. Zo experimenteerde 
zij met verschillende schuimsoorten om zo 
te komen tot matrassen die geschikt zijn 
voor medisch gebruik. Het gevolg is dat het 
bedrijf nu leverancier is voor verschillende 
vooraanstaande ziekenhuizen.

Uitvinders proefslapen nemen risico 
miskoop weg
“Wij zijn de eersten geweest die met gratis 
proefslapen begonnen in 1998”, vertelt Chris 
Nederhorst van de Scheveningse matras-
senfabriek Royal Health Foam. Hij krijgt pre-
togen als hij doorgaat met vertellen hoe hij 
tegen de stroom in is gegaan: “De hele markt 
was er tegen. Mijn leveranciers waren boos, 
omdat zij vonden dat er sprake was van on-
eerlijke concurrentie. Mensen kochten op-
eens risicoloos bij ons in tegenstelling tot bij 
onze concurrentie. Maar eerlijker kunnen we 
niet zijn. Wij zijn duidelijk en open naar onze 
klanten. Nog steeds zijn wij uniek met de 
bijzondere combinatie van 45 dagen proef-
slapen en niet-tevreden-geldterug- garantie. 
Dus mensen krijgen geen waardebonnen of 
iets dergelijks als de matras niet bevalt maar 
hun geld terug!”. 
”In de showroom aan de Soetensstraat (zij-
straat van de Stevinstraat) en op de website 
is een koopjeshoek waarop de retour geko-
men matrassen staan. Deze gaan met een 
buitengewoon hoge korting direct in de uit-
verkoop. Dit zijn matrassen, waarbij achteraf 
de voorkeur uit was gegaan naar een wat 
hardere of juist iets zachtere matras.” 

Vakhandel en huismerken
Toch kunnen mensen ook in de showroom 
een matras uitproberen ondanks corona. 
Hier komen mensen, soms urenlang, op de 
matras liggen om deze uit te proberen. He-
laas biedt dat geen enkele garantie of het 
nieuwe matras ook echt goed en prettig zal 

slapen. Tijdens het slapen kom je op een 
ander bewustzijnsniveau. Alleen door echt, 
thuis op de matras te slapen weet je 100% 
zeker of je ook gedurende de hele garantie-
termijn van 10 jaar prettig zal slapen.” Royal 
Health Foam heeft geen hoge reclame- en 
marketingkosten en levert niet via winkels. 
Het bedrijf levert de vakhandel en maakt 
verschillende huismerken voor beddenwin-
kels. “Jammer genoeg willen veel collega’s 
vooral prijstechnisch goedkoop inkopen 
waardoor er niet veel eer aan het vakhan-
del-werk te behalen valt. Ik vind het veel leu-
ker matrassen te ontwikkelen en klanten te 
helpen die echt baat hebben bij goede kwa-
liteit en onze kwaliteit waarderen. 

Concurrenten kopiëren
Zoals veel technische ont-
wikkelingen bij matras-
sen in de loop der jaren 
gekopieerd worden door 
concurrenten gebeurt dat 
ook bij Royal Health Foam. 
Lastig, maar Jol en Neder-
horst zien dat als een compliment omdat fa-
brikanten, leveranciers en winkeliers binnen 
de branche weten dat de Haagse onderne-
mers altijd op zoek zijn naar nieuwe ontwik-
kelingen om uiteindelijk hun klanten een 
goede slaap te kunnen garanderen. Neder-
horst: ‘Niet met marketingpraatjes, maar met 
gedegen advies dat is gestoeld op kennis, 
kunde en jarenlange ervaring. 

Medische toepassingen
Nederhorst en Jol hebben contact met de TU 
Delft, TU Eindhoven en werkte met Philips 
samen aan verschillende “slaap” projecten. 
Ook leveren ze aan diverse ziekenhuizen en 
maken ze speciale matrassen voor boten, ca-
ravans, campers en vrachtwagens. Sinds be-
gin dit jaar mogen we ook schuimen leveren 
aan Zeilmakerij Vrolijk in onze Scheveningse 
haven. Leuk om met andere vakspecialisten 
samen te werken!

Kortom, op het gebied van écht goed slapen 
is Royal Health Foam het “stille” adres waar 
nog maar weinig mensen van af weten maar 
waar de hele matrassen branche al jaren van 
profiteert. Doe zelf ook uw voordeel!

Royal Health Foam matrassen 
(www.healthfoam.com) 
Soetensstraat 18 
(Zijstraat van de Stevinstraat)
070-3387010

Zeg kent u de matrassen man, hij woont in Scheveningen

Oscar Jol en Chris Nederhorst



18

Verjaardagskalender Belgisch Park

Jeanneke Meijer, die al eerder een kalender publiceerde met 
aquarellen van Scheveningen, komt nu met een kalender gevuld 
met aquarellen van markante woningen en gebouwen in en om 
het Belgisch Park.

Zo komt uiteraard ‘het huis met de ui’ aan bod, evenals Villa Ek-
eby, het welbekende ‘Pompke’ koffiehuisje aan de Pompstations-
weg en de ingang van de Scheveningse gevangenis. 

De kalender is te bezichtigen in de Wijkwinkel en te koop voor 
€ 15,00 en te bestellen bij de drukker:
www.voordenbakker.nl/shop

Marit Berssenbrugge

Intussen zijn er al bijna 2 maanden voorbij 
sinds mijn ontslag. 
Ik heb een idee gehad voor een eigen be-
drijf. Tijdens een lange autorit had ik het 
hele businessplan al uitgedacht. Verdien-
model, organisatie, technische haalbaar-
heid, de domeinnamen, het product. Het 
was zo’n goed idee! Een wereldidee! Duur-
zaam (altijd goed), belooft eeuwige jeugd 
(nog beter), laagdrempelig (dus volume). 
Maar ik ben geen ondernemer en langzaam 
ebt het enthousiasme om eens iets heel an-
ders te gaan doen weg. 
Het is vermoeiend om de hele tijd na te den-
ken. Waar heb ik zin in? Waar word ik blij 
van? Ik heb “Life Coaching for Dummies” 
gelezen, geprobeerd te ontdekken welke 
kleur mijn parachute is, maar het is mooi 
geweest. Ik wil niet meer afdalen naar het 
kleine kind in mezelf en de tijd begint te 
dringen. Dan toch maar solliciteren op ba-
nen die ik kan. Eerst mijn LinkedIn profiel 
bijwerken. Er komen op mijn zoekcriteria 
toch wel wat functies voorbij die bij mijn CV 
passen. Solliciteren kan heel eenvoudig, net 

als bij Amazon, “Buy with one click”. Aan 
het eind van de avond heb ik op vijf (of wa-
ren het er zes?) vacatures gereageerd. 
Een paar dagen later, als ik net de trap sta 
te stofzuigen, gaat de telefoon. Het is me-
vrouw A, ze werkt als recruiter bij bedrijf B 
en belt over mijn sollicitatie, mijn motivatie 
is haar niet helemaal duidelijk. “Schikt het 
even”, vraagt ze. “Ja hoor”, zeg ik, maar ik 
raak in paniek want ik heb geen idee meer 
over welke functie dit ging. “Wacht even, 
ik doe de deur even dicht”. (Terwijl ik alleen 
thuis ben). Ik gebruik die extra seconden 
om snel de pc te pakken en op te starten. 
Zit er een overzichtje in LinkedIn zodat je 
kunt zien op welke vacatures je gereageerd 
hebt? Voorlopig wil het opstarten niet eens 
lukken, het gaat tergend langzaam. Ze 
vuurt de ene na de andere vraag op me af. 
Wat trekt je aan in de functie, waarom wil je 
van baan veranderen, hoe denk je over de 
reistijd? Ik ben nog steeds naarstig aan het 
proberen op Linkedin te komen en onder-
tussen luister ik maar half en geef de geijkte 
antwoorden: nieuwe uitdaging, past bij 

mijn vaardigheden, ik denk iets toe te kun-
nen voegen etc. En dan stelt ze die eeuwige 
vraag waar ik nog nooit een antwoord op 
heb gehad: “Waar wil je over vijf jaar zijn”? 
Ik stamel wat maar kom er niet goed uit. 
Dan zegt ze ineens: “Ik heb het gevoel dat 
je er niet helemaal bij bent, laten we een 
andere keer verder praten”. “Sorry”, zeg ik, 
“ik was heel druk met iets bezig en heb een 
deadline”. Wat kan ik liegen. Dit zal wel niet 
meer goed komen. 
Die week gaat de telefoon nog twee keer en 
heb ik zelfs een afspraak voor een vervolg-
gesprek. “Hi, this is Theresa from IT Recruit-
ment, you applied to one of my roles, but 
you look a bit expensive”. Normaal zeggen 
ze: je bent te zwaar of te hoog opgeleid, 
maar ze bedoelen natuurlijk hetzelfde. We 
maken toch een afspraak voor het geval er 
iets anders binnenkomt, ik wil ook wel weer 
eens naar buiten.

Willemijn Baak

Solliciteren na je vijftigste

In Memoriam: Aty Vidak

Sommige buurtbewoners zijn der-
mate markant dat ze niet zomaar 
onopgemerkt mogen verdwijnen.

Aty Vidak was zo’n buurtbewoner. 
Ruim dertig jaar woonde ze aan 
het Belgischeplein. En in die dertig 
jaar heb ik haar nog nooit kunnen 
betrappen op een loshangende 
zoom, onopgemaakt gezicht, 
oude schoenen of ongekamde haren. 
Ze was altijd een lady, iedere dag opnieuw een diva, ieder mo-
ment op en top verzorgd, haar bijnaam ‘Koningin van het Plein’ 
was dan ook volkomen terecht. 

Aty Vidak overleed dinsdagavond 29 september, op 96-jarige 
leeftijd, nadat ze enkele jaren geleden moest verhuizen naar ver-
pleeginrichting Bosch en Duin.

Ze is inmiddels in besloten kring bijgezet bij haar echtgenoot, de 
virtuoze pianist Sandór Vidak op begraafplaats Petrus Banden. 

De buurt zal haar verschijning niet gauw vergeten.
Marit Berssenbrugge
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Poort van de Scheveningse Gevangenis aan de Pompstationsweg

Poort van de Scheveningse Gevangenis 



Als ik heel eerlijk ben, is Albert Heijn nou 
niet bepaald mijn favoriete winkel, maar uit 
noodzaak kom ik er dikwijls. Wat mij wél ie-
dere keer opnieuw opvalt, is dat de meeste 
medewerkers daar opvallend vriendelijk 
zijn.

In het kader van onze ‘Belgische bonbon’ 
rubriek, waarbij winkels of winkelmedewer-
kers een compliment krijgen vanwege hun 
exceptionele klantvriendelijkheid of service, 
besloot ik eens met een van hen te praten. 

Mijn keuze viel hierbij al vrij snel op Ingrid 
Blom.
Al twaalf jaar werkt Ingrid als kassière bij 
onze Albert Heijn aan de Amsterdamse-
straat.
En al twaalf jaar denk ik: wat ’n kanjer! 
Met haar eeuwige “goeiedag!” en haar spon-
tane, brede lach is zij een bruisende bron 
van vrolijkheid, klantvriendelijkheid en 
vreugde. Kortom het zonnetje in het Albert 
Heijn huis.
Wie is deze Ingrid Blom?

Boordevol positivisme
Ingrid (51 jaar) komt uit Rotterdam, woonde 
jarenlang in Den Haag, en is nu weer woon-
achtig in Rotterdam. 
Ingrid: “dat betekent iedere dag met de tram 
en de metro, maar dat went wel hoor”. Ik had 
niet anders verwacht. Ze zit zó boordevol 
positivisme!

Ingrid heeft het naar haar zin bij de AH: “het 
fijnste van het werk is het omgaan met de 
klanten, maar de onderlinge werksfeer met 
mijn collega’s maakt het óók heel leuk, we 
hebben een super goed team”.
Ingrid weet nog goed hoe haar eerste werk-
week bij AH verliep: “Je krijgt eerst een trai-
ning waarbij je leert hoe het kassasysteem 
werkt en hoe je met de klanten omgaat. Dan 
zit je naast een ervaren kassière om te kij-
ken hoe het moet en dan, tja, dan komt de 
dag dat je het alleen moet doen. Ik vond het 
doodeng, maar gelukkig ging het meteen 
best goed”.

Hoe was het werken in de coronatijd 
voor de AH medewerkers?
Ingrid: “Eigenlijk niet anders dan 
anders, behalve dan dat er regels 
waren waaraan iedereen zich moest 
houden. Niet iedere klant deed dat 
overigens, En als je daar wat van zei, 
dan werden ze soms boos. Naarmate 
de tijd verstrijkt merk ik ook wel dat 
steeds minder klanten zich aan de 
regels houden. Het beleid is ook soe-
peler geworden, geen lange rijen 
meer op de stoep en geen verplichte 
desinfectie van de winkelwagens en 
mandjes”.

Wie Ingrid heeft meegemaakt (en 
wie heeft dat niet) heeft vast en ze-
ker gemerkt dat zij enorm is afge-
vallen. Ze heeft een drastisch dieet 

gevolgd bij een diëtiste en is inmiddels meer 
dan 35 kilo kwijt. Dat zijn 70 pakken koffie, 
140 pakjes roomboter, of 35 pakken spag-
hetti, om in Albert Heijn termen te blijven.
Petje af Ingrid, het staat je goed, ga zo door 
en blijf vooral het voorbeeld van een top 
kassière!

Marit Berssenbrugge

Het zonnetje in het Albert Heijn huis
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Zaterdag 31 oktober geeft Vocal Ensemble 
Chordiality u de gelegenheid om te genie-
ten van Mozarts Requiem.

Traditiegetrouw hebben we in de periode 
rond Allerzielen behoefte om te reflecte-
ren op het recente verleden. Chordiality 
wil er graag voor u zijn met een prachtig 
concert vol troostrijke muziek. Naast het 
Requiem kunt u luisteren naar Song for 
Athene van J.Tavener. Het concert staat 
onder leiding van Patrick Pranger met 
solisten uit het koor (Renate Jacobs, sop-
raan; Anneke Keen, alt; Jaap Overal, tenor 
en Noël Casteleyn, bariton) en het Haagse 
pianoduo Beth & Flo. 

Omdat een grote bezetting met orkest nu 
niet mogelijk is voert Chordiality dit Re-
quiem uit in de bewerking die Carl Czerny 
maakte voor begeleiding door vierhandig 
piano. Czerny werd geboren in het jaar dat 
Mozart overleed (1791) en maakte in 1828 
op deze manier Mozarts toen al beroemde 
Requiem in d-moll (KV 626) geschikt voor 
huiskamerconcerten. Chordiality wil u 
graag laten ervaren dat deze bewerking 
geenszins afbreuk doet aan de intensiteit 
van Mozarts Requiem. 

Wij kozen ervoor om dit concert op zater-
dag 31 oktober twee keer uit te voeren. 
De aanvangstijden zijn 18.00 uur en 20.30 

uur. Weet dat de concertruimte tussen de 
twee concerten schoongemaakt en ge-
lucht zal worden. 

Wij verheugen ons op uw komst!

Locatie: Nieuwe Badkapel, 
Nieuwe Parklaan 90, 2587 BV Den Haag
Tickets 18u of 20.30u : kaartverkoop@
chordiality.nl  

Mozart Requiem in Badkapel



“Erger dan dit kan het niet worden, als we dit 
overleven, dan kan het niet meer stuk”, zegt 
eigenaar en chef-kok Mo, als ik hem vraag 
hoe hij in Godsnaam heeft kunnen besluiten 
in deze tijd een restaurant te openen. Hun 
restaurant Zitoun (‘olijven’ in het Tunesisch) 
is nu zo’n vier weken geopend en het loopt 
goed (uiteraard alles volgens de regels van 
het RIVM).

Mo (van Tunesisch afkomst en met jaren-
lange ervaring in diverse sterrenkeukens) 
staat in de keuken, zijn echtgenote en puur 
Hollandse Annemieke is gastvrouw én de za-
kelijke motor en vrienden en familie helpen 
waar nodig mee. 
Mo en Annemieke zijn nu zo’n 15,5 jaar sa-
men en wonen in Amsterdam. Na jarenlang 
thuis koken voor een eigen bezorgservice 
is hun gezamenlijke droom om een eigen 
restaurant te openen nu eindelijk waarheid 
geworden. Niet in Amsterdam (“huur is daar 
onbetaalbaar”) maar in onze mooie Stevin-
straat.

Volgens Mo heeft zijn restaurant een mo-
derne Tunesische, mediterrane keuken: “er 
waren Tunesiërs die hier kwamen eten en 
die hadden traditioneel Tunesisch eten ver-
wacht. Dat kregen ze niet, maar waren toch 
enthousiast over de Italiaanse en Franse in-
vloeden die vermengd worden met de Tune-
sische specialiteiten. Maar wat zijn nu eigen-
lijk Tunesische specialiteiten? 
Mo: “de Tunesische keuken is vergelijkbaar 
met andere Arabische keukens, maar is min-
der zoet en gekruider. De smaken zijn in-
tenser en de maaltijden worden langzaam 
klaargemaakt. Lang stoven, lang in de oven, 
volgens het zogenaamde ‘slow food’ prin-
cipe.” Vakmanschap staat centraal, zo maakt 
Mo zijn eigen bisque en vleesjus, zoals hij 
het in de sterrenkeukens heeft geleerd. 
Het echtpaar straalt een enorme passie uit 
voor het vak. Annemieke: “wij gaan het red-

den samen. Hij heeft veel talent voor koken 
en ik ben goed in de zakelijke kant. Wij gelo-
ven er echt in en gaan ervoor dit tot een suc-
ces te maken”. 

Wat Annemieke en Mo willen is dat hun res-
taurant laagdrempelig is, met een huiselijke 
en intieme sfeer, het moet een buurtrestau-
rant zijn waar de gast persoonlijke aandacht 
krijgt. En waar alle culturen welkom zijn. Zo 
is het vlees bijvoorbeeld halal, maar schen-
ken ze ook heerlijke wijnen. Lunchen of di-
neren bij Zitoun moet een beleving zijn.

In deze internationale omgeving, met 
veel expats en ambassades én voldoende 
nieuwsgierige en bourgondische buurtbe-
woners moet het goed komen, vooral als 
deze pluspunten gecombineerd worden met 
de ongelooflijke liefde voor het vak die de 
twee ondernemers uitstralen.

Marit Berssenbrugge
www.bijzitoun.nl
Stevinstraat 170, Tel: 06 50731615

Zitoun, een nieuw restaurant met een mix van culturen, en dat in coronatijd!
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Mo en Annemieke

Uitbreiding rustig boodschappenuur 
voor ouderen & kwetsbaren

Vanaf maandag 5 oktober 2020 breidt AH tijdelijk het rus-
tige boodschappenuur voor ouderen en kwetsbaren uit. In al 
onze winkels is het voor ouderen en kwetsbaren van maan-
dag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 9.00 uur mogelijk om rustig 
boodschappen te doen. Bekijk de altijd actuele openingstij-
den van alle vestigingen van Albert Heijn. Mocht u liever niet 
naar de winkel gaan, dan kunt u online bestellen zoals u van 
ons gewend bent.

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



Sint Jorisgroep 5 uit Scheveningen biedt 
kinderen en jongeren een actieve en uitda-
gende invulling van hun vrije tijd. De acti-
viteiten die Scouting Sint Jorisgroep 5 doet 
zijn niet alleen leuk, maar ze dragen ook bij 
aan de persoonlijke ontwikkeling van mei-
den en jongens.

Kom naar de Doe-Mee-Dag
Speciaal voor kinderen en jongeren organi-
seren we een Scouting-Doe-Mee-Dag waar-
bij je mee kunt doen aan een uitdagend 
en toffe Scouting activiteit. Dit doe je sa-
men met je leeftijdsgenootjes en neem een 
vriend(je) en/of vriendin(netje) mee, want 
samen is het nog veel leuker!

Meedoen en verzamelen
Deelname aan de doe-mee-dag is gratis en 
vooraf aanmelden is niet nodig. Laat wel je 
contactgegevens achter bij onze verzamel 
locatie. Wegens de covid-maatregelen verza-
melen we bij de ingang van de Buitenschool, 
naast ons groepshuis. Adres: Doorniksestraat 
28 in Scheveningen.

Leeftijdsgroepen en tijden
Voor de volgende leeftijdsgroepen bieden 
we de Scouting-Doe-Mee-Dag aan. Dit zijn 
tevens de tijden waarop we elkaar elke za-
terdag bij Scouting zien.

4 tot 7 jaar; Bevers; 
Zaterdag 10:30-12:30 uur
7 tot 11 jaar; Welpen Bandarloghorde; 
Zaterdag 10:00-12:00 uur - Wachtlijst
7 tot 11 jaar; Welpen Bagheerahorde;  
Zaterdag 15:00-17:00 uur  
11 tot 15 jaar; Scouts; 
Zaterdag 14:30-17:30 uur - Wachtlijst
15 tot 18 jaar; Explorers; 
Zaterdag 18:30-21:00 uur  

Over Scouting
Scouts hebben veel plezier met elkaar en le-
ren samen te werken en respect te hebben 
voor de ander. Kinderen en jongeren ont-
wikkelen zich bij Scouting op een natuur-
lijke manier tot zelfstandige mensen en krij-
gen de ruimte om te ontdekken en te leren. 
Scouts spelen op een verantwoorde manier 

in een veilige omgeving. Dat biedt garantie 
voor jarenlang plezier bij uitdagende activi-
teiten!

Wat Scouting zo leuk maakt!
• We zijn het liefst elke week lekker buiten;
• Afwisselend, want elke week doen we 
iets anders;
• Outdoor activiteiten en actieve spellen, 
dat doen we graag;
• Nieuwe vrienden maken maken we bij 
Scouting;
• Elke zaterdag dolle pret.

Meer informatie
Meer informatie over onze Scouting-
groep vind je op onze website: www.sint-
jorisgroep5.nl of neem contact op via: 06-
14432754 / info@sintjorisgroep5.nl

Scouting Sint Jorisgroep 5 heeft nog plek voor leden! 
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Nieuwe vloerbedekking in de Wijkwinkel

In de Wijkwinkel is al veel geïnvesteerd om de ruimte steeds 
beter geschikt te maken voor alle activiteiten. De nieuwe keuken 
kwam in 2013. Net als de geluidsisolerende scheidingswand 
zodat er meerdere activiteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvin-
den. In 2018 zijn er nieuwe invalidentoiletten gemaakt. En dan 
dit jaar de vloer. Die was hard aan vervanging toe door 40 jaar 
intensief gebruik. Dankzij het Oranjefonds, het Groene Kruis, 
Fonds 1818 en de gemeente Den Haag kunnen wij dit realiseren 
en zal er half december een nieuwe vloer gelegd zijn. Ook het 
VSB fonds doet mogelijk nog mee. 

Zoveel positieve reacties laten weer eens zien dat we met onze 
Wijkwinkel en de activiteiten die daar plaats vinden, enorme 
indruk maken. Het project wordt eind november gestart en dan 
kunnen we samen, dankzij al deze fondsen, in volle vaart naar 
de toekomst!

Riet van Beveren.

Winnaar wijkbudget Noordelijk Scheveningen 
Begroot bekend 

Bomen in Scheveningen wint volledig geldbedrag van € 30.000,- 
De indieners van het winnende plan ‘Bomen in Scheveningen’ 
hebben de cheque van €30.000,- in ontvangst genomen van 
kersverse wethouder Anne Mulder (Financiën, Stadsontwikke-
ling en Stadsdeel Scheveningen) en Mendy van Veen (Stadsdeel-
directeur Scheveningen). 
In totaal zijn er 49 plannen ingediend. Bij het controleren van de 
haalbaarheid van deze plannen bleek dat 4 bewoners hetzelfde 
doel hadden: meer bomen in de wijk. Deze bewoners hebben 
de handen in een geslagen en besloten samen verder te gaan. 
Het plan om meer bomen te planten viel bij veel bewoners in 
de smaak. Zo kreeg het gezamenlijke initiatief maar liefst 1.507 
stemmen.
Na vandaag gaan de winnaars samen met de gemeente aan de 
slag om invulling te geven aan hun gezamenlijke plan. 

Informatie en uitslagen: noordelijkscheveningenbegroot.nl
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Horizontaal:
 5. Die vechtjas slikt staalpillen (10)
 8. Modieus metaal (2)
 9. Ik word opeens doodziek van die televisieserie (2)
10. (Eén van de) vele rekeningen (12)
12. Behoort toe aan een dief, dat ligt voor de hand (3)
14. Goddelijk deel van een driemaster (2)
15. Buiten water halen is vermoeiend (10)
16. Die / daar kan je in Duitsland aanleggen (4)
18. Dat Franse gerecht is ongelofelijk (lekker) (6)
20. Dat haar zit wel goed (4)
21. Vakantieperiode vóór de Corona-uitbraak (7)
22. Dat is iemand die niet van garen houdt (11)
24. Niet, of in Frankrijk als vrouw geboren (3)
25. Daar draait het om bij een schrijfles (3)
26. Omdat het niet hier is (4)
27. Berisping voor Kamasutra-aanhangers (7)
29. Zo’n loot vind je op de favoriete plek van een hengelaar (4)
30. Dat varkentje zal Trump wel eens wassen (3)
31. Volgt op een kort geding over een slagschip (9)
34. De leden van die organisatie gedragen zich sportief (3)
35. De Franse nationale bank (6)
37. Is smerig, maar ook cool (3)
38. Voormalige rijweg waar auto’s gespoten worden (9)

Verticaal:
 1. Zich veel moeite getroosten, maar er zit een luchtje aan 

(3+9+4+4)
 2. Met dat tweede handvat snap je het (6)
 3. Hij scheen geen deskundige te zijn (4)
 4. Steen waarmee geschreven kan worden als ie klein genoeg 

is (4)
 6. Die kennis loopt statig (14+7)
 7. Zo ver is Amalia nog verwijderd van haar kroning (13)
11. Lusteloos na een partijtje schaak (3)
13. Zwijgend metaal, doet blijkbaar zeer (2)
17. In zulke kleding loop je voor gek (9)
19. Machineonderdeel dat niet kan zinken (9)
23. Officiële ontkenning (4)
28. Net als 32 vert nogal overbodig (2)
30. Zoete Arabische lekkernij die in vulkanen bereid wordt (7)
32. Die vroegere toon is overbodig (5)
33. Roofdiertje, ook bij gitaristen en houtbewerkers bekend (4)
36. Waardeloos, zo’n hoofddeksel (3)
38. Daar zit je op je gemak (2)

Ziehier: een kleurige editie van de Badcrypto omdat het de 100e 
is. Het lijkt een hele opgave omdat ie zo groot is, maar het tegen-
deel is waar: vakjes van gelijke kleur hebben dezelfde letter, en 
u hoeft alleen de conclusie van 5 woorden in te sturen. Makkie! 
(als ik tenminste geen foutjes gemaakt heb). Er worden dit keer 
vijf prijzen uitgereikt: een bos bloemen plus een flesje wijn (van 
de Wijkvereniging) , twee tegoedbonnen voor het restaurant Le 
Début van de Hotelschool, en de twee tegoedbonnen van bakker 
Fred. Bedankt, gulle gevers!

Oplossing uiterlijk woensdag 11 november sturen naar: Leuven-
sestraat 81, 2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 99:
Horizontaal: 
2.Wis; 5.Diepe zakken; 8.AI; 9.Geluksvogels; 13.Winkeldochter; 
14.Fee; 15.Spouw; 17.Opspelen; 19.Levensgevaarlijk; 23.Broos; 24.EK; 
25.Schuurpapier; 28.Dol; 29. In; 30.Potgrond; 33.Wijd.

Verticaal:
1.Tie; 2.Wingewesten; 3.Spelen; 4.Mais; 6.Zakkenwasser; 7.KNO; 10 
Videobestand.; 11.Echtpaar; 12.Speelklok; 16.Overtuigd; 18.Nek; 
20.Abuis; 21.Roer; 22.IJs;25.Sop; 26.Clown; 27.Pin; 31.Tij; 32.Op.

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 100 !!



24

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

De Wijkwinkel opende haar deuren 
voor de Burendag van 2020

Al waren de voorspellingen niet zo best, de weergoden waren ons 
welgezind en de zon scheen de hele dag. Voor de etalage buiten, 
die schitterend in burendagthema was ingericht, stonden tafels 
met prachtige tweedehands boeken die voor een eurootje werden 
aangeboden en als warme broodjes over de toonbank gingen.

Binnen was 
alles geheel 
coronaproof 
ingericht, was 
er een heerlijke 
High Tea klaar 
gezet en deden 
de vrijwilligers 
hun uiterste 
best iedereen 
te voorzien van 
al dat lekkers. 

Achterin de wijkwinkel stond de sjoelbak waar zowel door de kin-
deren als de volwassenen gretig gebruik van werd gemaakt. 
De kinderen hadden de mogelijkheid glitter tattoos te laten zetten, 
kleurplaten in te kleuren en zich te laten schminken door een van 
onze buurtbewoners. Om 14:45 uur werd de Bingo gestart waarna 
alle deelnemers, jong en oud, met een leuke prijs naar huis gingen.

Vooral de com-
binatie van 
jong en oud, 
samen bezig in 
de wijkwinkel, 
werd door alle 
bezoekers als 
heel gezellig er-
varen en is ze-
ker voor herha-
ling vatbaar. 

De Harstenhoekweg deed de burendag op zondag nog eens over, 
uiteraard ook op gepaste afstand. Naast kennismaken kon ook 
meteen het onderhoud van de circulaire plantenbakken aan de 
overkant worden besproken.

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

Dankzij een vrijgevige buur, een boekenmarkt op Burendag

Wie wil je vandaag zijn? Met schmink kan alles



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

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

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

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

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, 06 82 801270

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

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 René 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)
   Voorzitter
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




