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REDACTIONEEL
Als deze Gazet bij u in de bus valt, is het óf bijna Kerst, óf
de Kerst is nét geweest, dat hangt af van de beschikbaarheid van de bezorgers.
Wat mij opvalt in de buurt (en let wel, als ik dit schrijf is
het pas half november) is, dat er al heel wat kerstbomen
in de woonkamers staan en de verlichting in tuinen en
aan balkonbalustrades volop aanwezig is.
Voorgaande jaren vond ik dat vreselijk. Véél te vroeg. Van huis uit begonnen wij pas over Kerst na te denken als de Sint met de vermoeide voeten
hoog lag, op de bank in zijn huis in Spanje.
Maar dit jaar is het allemaal toch anders.
Dit jaar word ik blij van die heel vroege sfeervolle versiering.
En ik niet alleen, blijkbaar hebben de mensen een sterke behoefte aan
warme, ambiance en halen ze de Kerstspullen bewust veel vroeger van
stal.
Dit is een vrolijke Gazet.
De artikelen gaan onder meer over enthousiaste muzikanten, een uitstekende kaasboer die speciaal voor u nachtenlang oliebollen bakt, over een
paradijselijk cadeauwinkeltje, over een jongen en zijn verlanglijstje, over
creatieve buurtbewoners en nog veel meer.
Bovendien zijn er ook weer wat ingezonden stukken ontvangen van lezers,
en daar zijn wij, als redactie, altijd heel erg blij mee!
Als u de Gazet doorleest en u wilt graag reageren of zélf een stukje schrijven: laat niemand u tegenhouden. De redactie zal het met interesse lezen
en in principe, als er genoeg ruimte is, ook plaatsen.
Ik wens u allemaal, namens de redactie, een waanzinnig mooie, gezonde
en liefdevolle periode toe.
Marit Berssenbrugge
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Lopende zaken in Noordelijk Scheveningen
Een kleine selectie uit de
onderwerpen waar de
BNS zich op dit moment
mee bezig houdt.
Deelscooters: uw reacties zijn
nog welkom.
Naar aanleiding van het vorige
artikel zijn er al diverse reacties
bij de BNS binnengekomen.
Positieve reacties, van mensen die ze zelf gebruiken en ze
heel handig vinden, maar ook
Deelscooterparkeerplaats aan het einde van het Zwarte Pad. Zijn die allenegatieve. Met name over de
maal blijven staan na het laatste feestje?
plekken waar ze geparkeerd
worden en over de onduidelijke klachtenprocedure. De commissie VRO heeft contact
opgenomen met de gemeente Den Haag en
we hopen in het volgende artikel meer informatie hierover te kunnen geven. Een reactie
sturen kan nog steeds naar het algemene
email adres: bnsscheveningen@ziggo.nl. Wist
u dat er speciale parkeervakken bestaan
voor deelscooters? Aan de korte kant van de
Zeekant bijvoorbeeld en aan het einde van
het Zwarte Pad.

De wijkwinkel: alles is ingepakt!
Het leek eind november en begin december
wel Sinterklaas bij de wijkwinkel. Alles moest

worden ingepakt en dat was meteen ook
een mooi moment om eens op te ruimen.
Onze hele inboedel moest tijdelijk even opgeslagen worden om de nieuwe vloer te
kunnen leggen. Op het moment van het
verschijnen van deze Badgazet, moet het
project gerealiseerd zijn en hebben we hopelijk alles weer uitgepakt! Loop gerust eens
binnen om de vernieuwde Wijkwinkel te bewonderen.
Onze voorzitter Bert van Swol
heeft inmiddels laten weten
voldoende hersteld te zijn om
zijn taken binnenkort weer op
te pakken en dat is gelukkig
heel goed nieuws.
Riet van Beveren
Secretaris Bewonersvereniging
Noordelijk Scheveningen

Met behulp van vele vrijwilligers is de hele inboedel ingepakt.

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

In memoriam Hans Kobus
Het bericht dat ons bestuurslid Hans Kobus
op 27 oktober 2020 is overleden, heeft ons
diep geraakt. Wij verliezen in hem een betrokken medebestuurslid en een groot vriend.
Hans was een bijzondere man met een gezond kritische kijk op zaken. Hij had altijd
oog en oor voor de medemens. Als bestuurslid van Bewonersvereniging Noordelijk
Scheveningen maakte hij zich sterk voor de
oudere buurtbewoners, voor wie hij een bijzondere plek had in zijn hart.
Als voorzitter van de Commissie Welzijn Senioren zorgde hij ervoor dat de wijkwinkel
een plek was waar alle buurtbewoners, maar
zeker de ouderen, zich welkom voelden. Zo
zorgde hij er recent voor dat de inrichting van
de wijkwinkel wordt gemoderniseerd, het resultaat van zijn inspanningen zal hij helaas
niet meer meemaken.
Als quizmaster van de wekelijkse bingomid-

dagen wist hij altijd een glimlach te ontlokken
aan de deelnemers van de Ontmoetingssoos.
Van het jaarlijkse Pootje Baden, waarbij ouderen met een rolstoel tot aan de rand van de zee
werden gebracht, genoot hij net zo hard als
de ouderen zelf, omdat het hem raakte dat er
mensen waren die niet meer in staat waren om
zelf met hun voe-ten in de zee te staan.

4

Hans was een stimulerend en consciëntieus
bestuurslid en droeg daardoor bij aan een
prettige sfeer binnen bestuurs- en commissievergaderingen. Hij bood altijd een luisterend
oor en was altijd bereid te sparren als iemand
daar behoefte aan had.
Zo had het bestuur van Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen, waarvan Hans medeoprichter was, deze week een afspraak met hem
om te bespreken hoe de komende jaren verder zal worden gewerkt aan de ontwikkeling.
Tot het laatst toe was hij nog actief bij de Ontmoetingssoos van de wijkwinkel.
We missen Hans nu al enorm.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en
kinderen, naaste familieleden en vrienden.
Namens het bestuur,
Riet van Beveren, Secretaris
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Update groene projecten BNS
Atlantikwall museum
Ons bezwaar tegen de illegale uitbreiding
van het Atlantikwall museum aan de Badhuisweg heeft erin geresulteerd dat de
uitbreiding niet gelegaliseerd wordt. De
gemeente is ook van mening dat zij geen
vergunning kan verstrekken en het museum
heeft geen bezwaar gemaakt tegen de weigering. De weigering is daarmee definitief.
Het museum heeft nog wel bezwaar gemaakt tegen de dwangsom die zij moet betalen om het gebouw door de gemeente te
laten afbreken. Dat bezwaar is onlangs behandeld. We zullen de uitspraak afwachten.
Als de uitspraak negatief is, zal de gemeente
overgaan tot handhaving. We hopen dat het
museum voortaan meer zal openstaan voor
overleg en haar plannen meer in overeenstemming maakt met de locatie en haar eigen mogelijkheden.

Waterkant
Als buurt genieten we van restaurant Waterkant in het Westbroekpark met het prachtige terras en de bootverhuur. De huidige
uitbater wil er mee stoppen en heeft het

te koop gezet. Naar ons idee heeft
Waterkant ten onrechte een horecavergunning die nachtelijke feesten toestaat. Die feesten moeten
binnen worden gehouden maar
omdat er geen binnenruimte is, gebeurt dat nu tegen de regels buiten en met versterkte muziek. Dat
geeft overlast. Bij de overgang naar
een nieuwe eigenaar moet er een
nieuwe vergunning worden aangevraagd, en we willen graag dat
de koper geen rekening houdt met
nachtelijke feesten voor zijn omzet, zodat
het voortbestaan van deze leuke tent daar
niet van afhankelijk is.

Aanvraag omgevingsvergunning door
Dunea voor uitbreiding van het padennetwerk door Ruygenhoek ingetrokken
Dunea heeft haar aanvraag voor uitbreiding van het padennetwerk in
Ruygenhoek ingetrokken en is weer
in overleg met betrokkenen. Dit is
gebeurd naar aanleiding van een
brief van o.a. de AVN ( Alg. Vereniging Natuurbescherming), waarbij
we als commissie Groen indirect betrokken waren. Ons bezwaar richt
zich met name op het punt dat de
extra paden weinig toevoegen voor
de bezoekers en wel afbreuk doen
aan de natuurwaarde en mogelijk
tot meer ongewenste en nachtelijke verblijfsrecratie zullen leiden.

Van Pallandthuis
Het is al een jaar stil rond de plannen voor

het opknappen van het Van Pallandthuis van
de scouting aan de Brusselselaan. Zolang
dat leidt tot beter doordachte en meer realistische plannen, zou dat een voordeel zijn.
Of dat het geval is weten we niet. Voorlopig
wordt de aanblik er niet beter op.

Monumentale bomen
De gemeente Den Haag kent circa 1100 monumentale bomen. De lijst is te vinden op de
site van de gemeente en wordt één keer in
de 5 jaar geupdated, volgend jaar wordt het
stadsdeel Scheveningen opnieuw bekeken.
Er mogen in Scheveningen wel iets meer
bomen op de lijst. Als u een suggestie heeft
voor een boom die nu niet op de lijst staat
maar daar volgens u wel op zou moeten
staan en aan de criteria voldoet, dan kunt u
uw suggestie doorgeven aan de gemeente.
Meer informatie https://www.denhaag.nl/
nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/groen-en-bomen/bomen/monumentale-bomen.htm.
Benno Smit
Bestuurslid BNS, Voorzitter commissie Groen

Positief subsidieadvies Muzee Scheveningen
Uit Voorburgs Dagblad dd 27 november 2020
De leden van de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 20212024 die op verzoek van de gemeente de
reacties hebben beoordeeld die binnen
zijn gekomen na een zogenoemde open
call, zijn positief over de nieuwe aanvraag
van Muzee in Scheveningen. De commissie
adviseert vrijdag het college en de raad
om jaarlijks 75.000 euro subsidie aan de
instelling te verlenen. Die komt dan bovenop de 341.000 euro die jaarlijks is gereserveerd door het college voor het behoud
van de functie van Cultuurankerfunctie.

In hun conclusie geven de leden van de
adviescommissie aan ‘alles overziend
positief te zijn over de aanvraag van Muzee voor het behoud van en het verder
uitbouwen van de Cultuurankerfunctie’.
“In de aanvraag proeft de commissie de
urgentie om met cultuurparticipatie oude
en nieuwe Scheveningers te verrijken en te
verbinden.”
De commissie ‘heeft vertrouwen in de
specifieke deskundigheid van de waarnemend directeur en in de zinnige voorstel5

len tot verbetering van de bedrijfsvoering
en meerjarenbegroting’. Zij ziet in het
activiteitenplan volop potentie voor de
periode 2021-2024, hoewel de programmering ‘nog wel aanscherping behoeft,
net als de uitwerking van de lopende programmalijnen’.
De uiteindelijke beslissing van het stadsbestuur valt waarschijnlijk pas 8 december.
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Lopende zaken in Duttendel & Wittebrug
AGENDA met de vaste activiteiten:
9 januari 2021

Nieuwjaarsreceptie Clubhuis HLTC Leimonias, Klatteweg 103

ENERGIETRANSITIE – DE 4 WIJKEN
Onze gemeente werkt hard aan het overgaan van fossiele naar duurzame energie
– de veelbesproken energietransitie. De gemeente heeft hierbij de regie maar heeft
ook te maken met het Rijk (Klimaatakkoord),
de provincie, de energieregio, energieleveranciers, netwerkbeheerders, ondernemers
en - niet in de laatste plaats – de bewoners.
Volgens het Klimaatakkoord moet er in 2021
een ‘transitievisie warmte’ zijn met daarin
voor elke wijk een voorkeursscenario voor
de te gebruiken duurzame energiebronnen.
Per wijk wordt dit uitgewerkt in een wijkenergieplan.
Om invloed uit te kunnen oefenen op de
plannen hebben de wijkverenigingen Archipel & Willemspark, Van Stolkpark, Buurtschap Centrum 2005 en Duttendel & Wittebrug de handen ineengeslagen. Deze wijken
liggen immers naast elkaar en hebben veel
gemeen: veel particulier woningbezit, veel
appartementen met VvE’s, weinig sociale
woningbouw, veel ‘oudbouw’ en veel monumentale panden. Vóór alles willen de vier
wijken ervoor zorgen dat de energietransitie
financieel en maatschappelijk haalbaar is.

Vooruitlopend op de plannen kunnen bewoners nu al stappen zetten. Het loont immers
altijd om te investeren in woningisolatie of
zonnepanelen.

Meer informatie
De samenwerking binnen de vier wijken
brengt ook meerwaarde en delen van kennis. Wijkvereniging Archipel & Willemspark
is al veel langer actief op het gebied van de
energietransitie en biedt aan om alle vragen te coördineren en waar mogelijk met de
energiecoaches te beantwoorden. Heeft u
vragen over het project of wilt u een kopie
van het projectplan stuur dan een e-mail
naar: secretariaat@archipelwillemspark.nl.
Meer informatie voor woningeigenaren en
VVE’s vindt u op https://duurzamestad.denhaag.nl/. Ook kunt u bellen met de Energiewinkel op Denneweg 62a: (070) 353 99 31
en (070) 353 32 81.

Projectplan
Om te komen tot het wijkenergieplan is
door vertegenwoordigers van de vier wijken
samen met de gemeente een projectplan
geschreven. Hierin staan de benodigde stappen en bijbehorende organisatie. Einddoel
is uiterlijk per 2050 vier volledig aardgasvrije
wijken. Als eerste stap doet een gespecialiseerd bureau onderzoek naar de vormen
van duurzame energie die het beste passen
bij onze wijken. De hieruit voortvloeiende
scenario’s en stappen bespreken we met
de inwoners. Hoe en wanneer dat gebeurt,
wordt nog vastgelegd in een communicatieen participatieplan. De eindbeslissing over
de vorm van duurzame energie ligt bij de
wethouder en de gemeenteraad.

ben speciaal voor Duttendel & Wittebrug
een ‘amuse’ opgenomen, een voorproefje
van het Winterwijkconcert!
Nadere aankondiging volgt op de website
www.duttendelwittebrug.nl.

PLESMANDUIN – VERVOLG
In de vorige Lopende Zaken berichtten we
dat de Plesmancommissie een compromis
had bereikt met de projectontwikkelaar van
Plesmanduin over hoogte, volume, ondergronds parkeren en zichtlijnen, alles vastgelegd in een kaderdocument. Alle direct
omwonenden in de wijk zijn vervolgens op
de hoogte gesteld van het bereikte resultaat.
De Plesmancommissie heeft daaraan een
enquête gekoppeld om van de bewoners
de reacties te peilen. De Plesmancommissie
kreeg een welverdiende pluim op de hoed:
bijna 90% van de bewoners waren het eens
met het bereikte resultaat!
Momenteel wordt gewerkt aan een aangepast ontwerp volgens de omschrijvingen
van het kaderdocument, dat op de website
integraal is weergegeven. De projectontwikkelaar is voornemens een bijeenkomst met
de wijk te organiseren zodra dat weer kan.
We houden u op de hoogte: www.duttendelwittebrug.nl.
Marjon Margés
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging

WINTERWIJKCONCERT - AMUSE
Corona gooit roet in het eten voor het Winterwijkconcert 2020. Het bestuur vindt het
tè vroeg om weer met 30 of meer toehoorders een huisconcert te organiseren, los van
de vraag of dat vanuit de overheidsmaatregelen is toegestaan. Besloten is om het
concert uit te stellen tot later in de winter, februari 2021 misschien. MAAR …… er is een
verrassing, want onze uitvoerende artiesten
van dit jaar, Jaime Nanoha (u leest elders in
dit blad meer) en zijn zangpartner Vita, heb6

Stoffig of Dynamisch en Springlevend?
Muziek, balsem voor de ziel in
coronatijd

‘soms wandelen zij langs met of zonder
hond en geven alleen maar aardig commentaar. Dus ik hoop van niet!’

Afgelopen zomer klonken er vaak hemelse klanken in de avond vanaf het
KLM gebouw terrein. Eerst vanonder de
Saxofoon, later vanonder de luifel boven
de ingang met de vogels aan de Plesmanweg.

Wie staat daar te blazen op een saxofoon
of vergelijkbaar instrument? Het blijkt
Jaime Nanoha te zijn, een mooie naam
voor iemand die gewoon in het Belgisch
Park woont. Jaime, oorspronkelijk gegrepen door de klank van klassieke gitaar,
studeerde cum laude af op dat instrument aan het conservatorium. Naast
musicus is hij ook ondernemer. Behalve
muziekprojecten met topzangeres Vita
Pagie waarmee hij regelmatig optreedt, verzorgt hij met zijn bedrijf Walkaplank (https://
www.walkaplank.nl/) muzikale activiteiten
voor kinderen in de buitenschoolse opvang
door het hele land en muzieklessen in de
Pauluskerk in Rotterdam, een plek voor daklozen.

Misschien heeft u het geluk af en toe de
hemelse klanken van de flügelhorn te
horen in de buurt van Westbroekpark of
KLM gebouw. Professioneel is Jaime met
zijn gitaar te beluisteren op 11 februari
en 5 maart 2021 in Greens in het Westbroekpark. Andere concerten staan ook
op stapel, maar data staan momenteel
niet vast. Houdt u zijn website in de gaten, zo kunt u hem ook contacten:
https://www.jaimevita.com/contact.
Het blijft een feit: muziek is balsem voor
de ziel, al helemaal in coronatijd.
Eeke Crabbendam

Jaime heeft onlangs de flügelhorn ontdekt,
een instrument met een volume wat je niet
direct je buren toewenst. Coronatijd vraagt
om buiten oefenen, dus vond Jaime de omgeving van het KLM gebouw met een mooie
akoestiek. Denkt hij niet dat hij de overburen
van flatgebouw Koninginnebrug hindert:

De foto is van professioneel fotograaf Patrick
Rietvelt, ook een veelbelovende jonge buurtbewoner https://www.patrickrietvelt.com/.

Circo Sollievo

Het kan je zo maar overkomen als je van Madurodam naar de Scheveningseweg fietst,
dat opeens, wat verscholen in het groen en
vlak bij het Indisch Monument, een gezelschap van vier musici staat te spelen.

Een wat vreemde en niet alledaagse combinatie van accordeon, tuba, viool en flugel-

hoorn doet zijn uiterste best om boven het
voortrazende verkeer
op de prof. Teldersweg
uit te komen.
Op mijn vraag waarom
staan jullie hier en wie
zijn jullie kreeg ik als
antwoord, dat hier het
Circo Sollievo aan het
repeteren is omdat
vanwege de corona-regels dat binnenshuis
nu niet mogelijk is.
In 2015 opgericht met
als basis het wijkpark
de Verademing in het
Energiekwartier speelt
dit illustere gezelschap op allerlei feesten en
partijen vrolijke muziek, die je vroeger ook in
het circus kon horen.
Ik droom, dat ik achter hen nog een ouderwets circus op het grote aanliggende grasveld zie staan, …..en we zijn weer terug in
de oude tijd met een opperstalmeester, een
domme August ( wat een discriminatie toch)
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en wilde dieren, die nog
ongehinderd
door dierenactivisten
hun kunstjes mochten
vertonen.
Mijn eerste
kennismaking met een
echt circus
was toen ik
8 jaar was
waarbij ik, tot grote verbazing van mijn familie, hilarisch gedrag vertoonde. Die ervaring
zal ik me mijn hele leven lang blijven herinneren.
Mocht u zin hebben in de vrolijkheid van dit
gezelschap, bel dan naar
0612072621 of kijk op www.facebook.com/
CircoSollievo
Bert Hilberts

Het Kaashuis: een kleine suup met bijzondere kazen
Vanaf 1999 runnen Harry en Anneke Nauta
in het hoekpand Gentsestraat/Haagsestraat
hun specialiteitenwinkel ‘Het Kaashuis’. Dat
is al bijna 22 jaar. De winkel zélf bestaat al
bijna 100 jaar (zie oude foto onder). Hoogste
tijd dus voor een artikeltje in de Gazet.

Harry komt uit Groningen, waar hij jarenlang
op een SRV wagen reed en de wijken voorzag van allerlei boodschappen. Zijn vrouw
Anneke is oorspronkelijk uit Friesland maar
woonde jaren in Amsterdam waar ze in het
onderwijs werkzaam was.
Harry wilde wat anders, een eigen winkel
leek hem wel wat en door een advertentie in
een vakblad kwam de winkel van de familie
Suyten in beeld. Die winkel stond te huur.
Ver weg, in Den Haag, dát wel, maar Anneke was de randstad al gewend en Harry
waagde de gok. Hij heeft er nog geen dág
spijt van.
Harry: “Het is nog steeds mijn lust en mijn
leven. Ik sta iedere ochtend om 05.00 uur
op, loop dan fluitend naar de winkel en begin daar dan met de voorbereidingen. Het
is mijn hobby, ik zou niets anders willen dan
wat ik nu doe. Ziek? Ik ben nooit ziek geweest in die jaren. Ja, soms ’n beetje grieperig. Dan neem ik een paracetamolletje en ga
vroeg naar bed. De volgende ochtend húp,
fris weer op en gaan”.
Harry: “Het contact met de mensen is het allerleukste. Sommigen zijn al vele jaren klant,
het zijn veelal vaste klanten die van generatie op generatie bij je komen. Ik zie een
klein jongetje aan de hand van zijn vader en
vervolgens zie ik diezelfde jongen terug met
zijn eigen kind op de arm. Dat is mooi toch?”
Hij glundert en kijkt naar Anneke, die het
kan beamen.

“Deze buurt is fijn. Het is een allegaartje van type mensen. Deftig,
volks, BN’ers, expats, studenten,
alles komt hier binnen. En op zaterdagochtend zie je vooral mannen, dat noemen wij ‘het mannenuurtje.’ ”
Het Kaashuis is tegenwoordig eigenlijk geen kaashuis maar een
kleine supermarkt waar je ook nog
belegde broodjes kunt kopen. Er
is van alles te koop: van jam, paté,
wijn, noten tot zuivel, brood én
uiteraard kaas, véél kaas, vers van
het mes.
Over de soorten kaas raken de
twee niet uitgepraat, want we
hebben het hier niet zomaar over
fabriekskazen!
Anneke: “Bijzonder is bijvoorbeeld
de Stolwijkse boerenkaas of de
Doruvael kaas, van een boerderij
in het Groene Hart, heel regionaal
dus en ambachtelijk bereid door
de boer.”
Harry: “Mijn eigen favoriet is de Remeker
kaas uit Lunteren. Een zachte, volvette kaas
gemaakt uit melk van Jersey koeien die
veelal buiten lopen. Die kaas wordt nog echt
op de ouderwetse wijze gemaakt en op zo’n
kleinschalige manier, dat de boer in feite de
vraag niet aan kan en zich moet beperken
tot een paar afnemers, waaronder Het Kaashuis. En wat dacht je van de Veenhuizerbier
kaas? Die kaas wordt bereid in de voormalige strafkolonie Veenhuizen. Je kunt altijd
binnenlopen bij ons om even te proeven.”
En of dat alles nog niet genoeg is, staat het
Kaashuis ieder jaar rond de jaarwisseling
buiten met zelfgemaakte oliebollen, appelbeignets en champagnebollen. Soms
staat het er rijen dik
met mensen en moet
je lang wachten op je
bestelling, maar het is
altijd de moeite waard.
Hoe komen hún oliebollen nou zo lekker?
Harry: “Onze oliebollen worden door ons
gemaakt op de ouderwetse manier. Om
04.00 uur ’s nachts
begin ik met het maken van het deeg. Ik
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Harry en Anneke Nauta

laat het rijzen voor de gaskachel, met een
theedoek erover zodat het gist zijn werk kan
doen. Het is een traditioneel recept.
Na drie of vier dagen zó weinig slaap en duizenden en duizenden bollen bakken ben ik
wel bekaf en lig dan ook op oudejaarsavond
altijd heel vroeg in mijn bed, maar altijd voldaan, met een goed gevoel.”
Ik ging er eigenlijk van uit dat alle winkeliers
het extra moeilijk hebben in deze coronatijd,
dus ik dacht, die gigantische verkoop van
oliebollen zal wel een hoop goed maken.
Maar dat ze het allemaal zo moeilijk hebben
is niet waar, blijkt.
Harry: “Wij hebben het nu drukker dan ooit,
mensen werken thuis en komen bij ons hun
lunch halen. Omdat mensen meer thuis zijn,
worden er sowieso meer boodschappen gedaan dus de verkoop stijgt. Dat geldt voor
meerdere winkels in de buurt.”
Ook dit jaar staan ze weer voor hun winkel
met de lekkernijen rond Oud en Nieuw. Ik
kan het u, de lezer, uit eigen ervaring aanraden: met name de champagnebollen zijn
bijzonder! En wat de kaas betreft, ik heb een
stuk Remeker kaas gekocht vanochtend en
hij is zó lekker!
Dus, óp naar Het Kaashuis!
Marit Berssenbrugge

De Scheveningen-Bad Gazet is geen gewoon huis-aan-huisblad
Tenminste, dat vinden wij. Af en toe krijgen
we berichten van wijkbewoners met een
Nee-Nee- sticker, die zich afvragen waarom
we toch de Scheveningen-Bad Gazet in de
brievenbus doen. Dat leggen we graag hier
uit.

Het verspreidingsgebied van de Gazet valt
samen met de buurten waar bewonersverenigingen Noordelijk-Scheveningen (BNS)
en Duttendel & Wittebrug (D&W) verantwoordelijk voor zijn.
Een van de eisen van de gemeente aan een
bewonersorganisatie is regelmatig communiceren met wijkbewoners. Om er voor
te zorgen dat de informatie bij de wijk terecht komt hebben de bewonersverenigingen BNS en D&W, naast bijvoorbeeld de
algemene ledenvergaderingen waar alle
wijkbewoners welkom zijn, in de Gazet de
mogelijkheid en de ruimte om, en dit al 44
jaar, die informatie te delen met de wijkbewoners.

De bewonersvereniging draagt bij in de kosten van de Gazet en krijgt daarvoor dan ook
subsidie van de gemeente, maar die subsidie
is onzeker en dekt ook lang niet alle kosten.
De redactie bestaat weliswaar geheel uit vrijwilligers. Echter, de vormgeving, het drukken van de Gazet in een oplage van meer
dan 7000 stuks en de verspreiding zijn niet
gratis. Advertentie-inkomsten zijn noodzakelijk, wij stellen de bijdragen van bedrijven
en organisaties in onze wijk dan ook enorm
op prijs. Zonder hen zou er geen Gazet zijn.

Wij hopen hiermee wat duidelijkheid
gegeven te hebben en dat u het niet
te bezwaarlijk vindt om de Gazet bij
het oud papier te doen. Maar we hopen nog meer dat u de Gazet met veel
plezier leest, ons waardeert om de inhoud
en u niet te veel stoort aan de advertenties.
Het is toch ook wel handig om in de Gazet
te kunnen kijken als u op zoek bent naar een
pedicure of een makelaar of wat dan ook.
De redactie

Uit reacties van onze lezers weten we dat de
meeste mensen graag de Gazet ontvangen,
ook al hebben zij een Nee-Nee-sticker. Het
is voor ons niet te doen om per adres bij te
houden wie er wel of niet een Gazet wil ontvangen.

De circulaire voedselstraat:
de Harstenhoekweg
wordt groen en eetbaar
Heeft u ze al gezien? Op de Hartsenhoekweg
zijn 19 plantenbakken geplaatst en sinds
kort staan er leibomen en plantjes in. Er
staan onder andere twee olijfwilgen, twee
appelbomen, een peer. De plantjes zijn eetbaar, want het zijn allerlei kruiden, zoals salie, rozemarijn, peterselie en dille. De tuin
wordt onderhouden door de bewoners van
de Harstenhoekweg. De kruiden zijn door iedereen te plukken. Neemt u wel een schaartje mee, zodat de plantjes blijven staan?

De circulaire voedselstraat is een mooi initiatief van Irene Plugge en werd gerealiseerd door de Gemeente Den Haag, de HTM
en de werkgroep Circulaire Voedselstraat.
Ook maakten de bewoners van de Harstenhoekweg stoeptuintjes, waardoor de straat
steeds groener wordt.

Een canvas én een straatnaam
voor Jan van Pesch
Vergroening van de Harstenhoekweg

In de vorige Gazet heeft u kunnen lezen hoe
Jan van Pesch geprezen werd voor zijn 100ste
Crypto. Maar daar bleef het niet bij.
In november kreeg Jan, namens de voltallige
redactie van de Gazet, twee cadeautjes: zijn
eigen 100ste Crypto, uitgevoerd op canvas én
een eigen straatnaambordje. Waarbij toegelicht moet worden dat hij natuurlijk een Jan
van Pesch Boulevard of een Jan van Pesch Plein
verdient, maar ‘slechts’ een Jan van Pesch Laantje krijgt, omdat hij de bescheidenheid zelf is.

Riet van Beveren

Het is nog wat kaal, maar gelukkig is het bijna kerstmis
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Een solarparking op het Zwarte Pad?
primeur zou krijgen van de eerste met eigen zonne-energie gekoelde overdekte parkeerplaats.

Het zoemt al geruime tijd van de geruchten,
dat er iets gaat gebeuren op het Zwarte Pad,
geliefde parkeerplaats voor strandwandelaars en strandtenten op het Noorderstrand.
Een tijdje geleden opperde de SP het plan
om deze “asfaltjungle” terug te geven aan de
natuur, alsof daar op die plaats behoefte is
aan nog meer natuur dan er al is met al die
duinen er om heen!

Maar nu even serieus:
Afgezien van het feit wie dit
gaat betalen, waarbij de exploitatie contractueel vermoedelijk
buitengewoon ingewikkeld zal
worden, blijft de vraag over wat
qua massaliteit beter is, een af
en toe in de zomer overvolle
parkeerplaats met hier en daar
buiten het seizoen een auto, of
een grote hal met zonnecellen
er boven op. Een buitengewoon
moeilijke afweging lijkt mij
maar daar is de politiek voor om
hier knopen door te hakken.
Ik kijk reikhalzend uit naar het
vervolg.

Nu is er een plan om er een overkapte parkeerplaats van te maken en die overkapping
vol met zonnecellen te bedekken om maximaal gebruik te maken van de mooie dagen,
dat de zon hier schijnt. Deze zonne-energie
zou dan bij voorbeeld afgenomen kunnen
worden door de strandtenten op het Noorderstrand of indien deze in de winter afgebroken zijn door teruglevering aan het net.

Primeur voor Nederland
Of nog mooier, deze stroom kan ook nog
gebruikt worden om de airconditioning te
laten draaien om deze overdekte parkeerplaats in de zomer koel te houden voor de
automobilisten, waardoor Scheveningen de

Bert Hilberts

Het Noorderstrand is klaar voor de herfststormen, dit jaar
met strandtenten

Buurtgenoot lanceert nieuw Nederlands tijdschrift OMG
OMG is de opvallende naam voor dit nieuwe
magazine over zingeving en spiritualiteit.
Het staat voor Oh My God en voor Other, Me
& God. Een dubbele betekenis dus. Het magazine wil mensen inspireren om een betekenisvol en bezield leven te leiden.

“Vaak vergeten we hoeveel moois en goeds
er is in de wereld. Onze levens zijn druk en
hectisch, we zijn altijd bezig. Tegelijkertijd
ervaren we dat het bestaan kwetsbaar is,
vol onzekerheden en minder maakbaar dan
we dachten”, zegt hoofdredacteur Marina
de Kort-de Wolde, sinds 1989 woonachtig in
het Belgisch Park.
Als voormalig advocate van een groot en
bekend advocatenkantoor uit de Randstad
kent zij de hectiek als geen ander. Enkele
jaren geleden verliet ze haar advocatenbestaan om Religiewetenschappen te gaan
studeren. Nu vervult zij haar droom met dit
tijdschrift over de essentie van het bestaan
en over schoonheid van het leven.
Frits Spits, Manon Uphoff en Désanne van
Brederode schrijven een column, Leo Blok-

Marina de Kort-de Wolde

te maken met de ander, jezelf
en het goddelijke; de drie pijlers
van het magazine. Altijd op een
speelse en vrije manier, die uitnodigt om anders te gaan kijken
naar jouw leven en de wereld
om je heen.

huis publiceert zijn top tien van mooiste
nummers gewijd aan God, Geert Kimpen
neemt je mee naar het magische IJsland vol
mythen en sagen. En ook in deze allereerste
editie: een wintervertelling van Jan Terlouw,
vier mensen over een mystieke ervaring die
hun leven veranderde en drie dominees over
een bekentenis die ze altijd is bijgebleven.
Maar hierbij blijft het niet. OMG gaat ook
over familierelaties, dilemma’s op het werk,
vragen over levensbeëindiging en nog veel
meer. Kortom over alles dat je kern raakt.
Marina: “De onderwerpen in OMG hebben
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Het resultaat is een eerlijk en
levensecht magazine, zonder
taboes, voor een bezield leven.
Een magazine voor mensen met behoefte
aan verbinding en meer spiritualiteit.
Ik hoop dat OMG je verrijkt en raakt, waardoor je blik wordt gericht op de schoonheid
van het leven, van tradities en van menselijke relaties. Daarbij kiezen we ervoor om
spiritualiteit te verbinden met daadwerkelijk
in het leven staan, met alles wat er in het dagelijkse leven op je pad komt.”
Vanaf 19 november ligt OMG Magazine in de
winkel.

KINDER KERSTVERHAAL
Marit Berssenbrugge

Tijmen had zijn Sinterklaas verlanglijstje al begin november bij de
open haard gelegd.
Het was een lange lijst.
Maar er stond maar één ding op:
een hond. En die woorden stonden
er drieëntachtig keer op, onder elkaar, hij had ze geteld.
‘Als ik het maar dikwijls genoeg
herhaal, krijg ik er misschien een
van de Sint’ had hij tegen zijn moeder gezegd. Zijn moeder had hem
al vaak uitgelegd dat ze geen hond
konden hebben in huis.
Mama moest werken, papa moest
werken, ze hadden geen tuin en
Tijmen was allergisch voor hondenharen.
‘Kan me niks schelen’, had Tijmen
geantwoord, ‘ik wil niets anders, enkel een hond’.
Hij had geen andere wensen. Hij
wilde een hond, verder niets. Mama
had haar schouders opgehaald en
papa had hem allerlei alternatieven
geboden: een robot bouwpakket,
een basketbal set, maar Tijmen was
niet op andere gedachten te brengen.
Op Sinterklaasavond kreeg hij een
IPad. Een heel mooie IPad, dat wel.
‘Dank je wel Sinterklaas’ riep hij
naar boven, met zijn hoofd in de
open haard.
Hij was er heel erg blij mee. Maar
het was geen hond.
‘We hebben nog de Kerstman’,
dacht Tijmen op 6 december en hij
maakte een verlanglijst die hij op
de traditionele plek van de Kerstboom legde, terwijl de boom er nog
lang niet stond, want het was pas 6
december.
De verlanglijst was precies hetzelfde als die voor de Sint. Drieëntachtig keer stond er: ‘een hond’.
Voor de zekerheid schreef Tijmen
het er nog een vierentachtigste keer
onder.
De ochtend voor Kerst, terwijl papa
de haas alvast aan het aanbraden
was en mama de tafelversiering bijeen zocht voor het familiediner van
de volgende dag, zat Tijmen op de
bank, met zijn IPad.

De deurbel ging. Tijmen rende naar
de voordeur en zwaaide de deur
open.
Eerst zag hij niets. Dat kwam, omdat het ineens was gaan sneeuwen.
En niet zo’n beetje ook!
De dikke vlokken dwarrelden met
duizenden tegelijk naar beneden.
De stoep was wit, de bomen waren
wit, de straat was wit.
En ook de figuur die voor de deur
stond was wit. Eerst dacht Tijmen
dat het een levensgrote sneeuwpop
was. Maar de pop bewoog en zei:
‘Hoi’.
Het was een vrouw. Zij had een wit
gewatteerd jack aan met een witte
capuchon, een witte sjaal en witte
handschoenen. En toen zij lachte,
waren haar tanden ook spierwit: ‘ik
ben Jeanne, de nieuwe buurvrouw’.
Ze zei nog meer, maar Tijmen luisterde niet meer. Achter de knieën
van de vrouw verscheen een zwarte
neus, twee donkere ronde ogen en
een bruine besneeuwde snuit met
daaruit bengelend een lange, roze
tong. Twee seconden later waren er
ook twee grote geknikte flaporen
vol krulletjes te zien.
Tijmens hart begon ineens te bonken en hij kon zijn ogen niet van de
hond afhouden.
Want dat was het natuurlijk, een
hond.
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‘Dit is Flap’, zei de vrouw, ‘Flap is
mijn hond. Zijn je vader of moeder
thuis?’
Papa stond al in de hal.
‘Ah, u bent de vader? Ik ben Jeanne,
de nieuwe buurvrouw. Ik woon hier
pas een paar dagen en wil even
kennismaken. Dit is Flap, mijn Labradoodle.’
Tijmen zat al op zijn hurken en
aaide de hond met lange, zachte
halen.
‘Pas je op Tijmen, je bent allergisch
voor hondenharen’ zei zijn vader
terwijl hij de hand schudde van de
vrouw.
‘Oh maar dit is een Labradoodle,
die verhaart niet en is speciaal
geschikt voor mensen met een allergie’ sprak de vrouw. ‘Afijn, ik
woon dus op nummer 34 en geef
vanavond een feestje met vrienden.
Als u overlast ondervindt, moet u
gewoon even aanbellen om het te
zeggen hoor’.
‘Nou, dat is heel vriendelijk van u,
maar we zijn niet van die klagers.
Veel plezier vanavond en prettig
kennis te maken’ zei papa.
De vrouw lachte haar witte tanden
bloot, zei nog ‘een fijne Kerst’ en
liep weg. Flap bleef nog even staan
en liet zich de lange zachte halen
van de jongenshand welgevallen,
snuit omhoog, oogjes dicht en oortjes plat.
‘Kom Flap, dag Tijmen’, riep de
vrouw vanaf de stoep, ‘kom je gauw
eens bij Flap langs om met hem te
spelen? Je mag hem ook best eens
uitlaten hoor’. Flap gaf Tijmen een
natte lik over zijn hand, draaide
zich om en liep achter zijn bazin
aan.
Tijmen straalde.
‘Heb je tóch een beetje een hond
gekregen voor Kerst’, zei papa en
liep terug naar de keuken, waar de
hazenbouten knetterden in de pan.
Tijmen liep naar de Kerstboom,
pakte zijn verlanglijstje en verscheurde het in kleine stukjes. Die
was nu overbodig.
Flap was er nu.

Cadeaux de Niveau, het Winkeltje
een keer zei dat zij niet
graag de winkelnaam
‘Van alles wat’ op haar
dure bruidslijst wilde
hebben, verzon mijn
man Wim de naam Cadeaux de Niveau, tenslotte wilde ik toch ook
cadeaus van niveau
verkopen. In die tijd
was er veel vraag naar
porselein en serviesgoed, men gaf geld
uit aan mooie spullen,
bruidslijsten maken
was populair. Wim en
ik deden alles samen,
het was druk.’

Het ligt wat achteraf, niet in de loop. Met
etalages waar ik als kind voor stond te dromen, met van alles en nog wat, een soort
winkel van Sinkel.

Op de voorgevel staat: “Sinds 1978, 40 jaar
jubileum”. Dus dat is alweer twee jaar geleden, dat hebben we helaas gemist. Al decennia waar ik rond door deze buurt, maar de
winkel is me nooit opgevallen. 40 jaar een
kleine winkel laten bestaan, en dat in deze
tijd! Dat moet iets bijzonders zijn!
Binnen tref ik Elly Guit, eigenares, met twee
stoelen bij de ingang op corona afstand, uitnodigend tot een praatje. Ik ben omgeven
door serviezen, bestekken, glaswerk, houten
handgemaakte poppetjes, pluchen knuffelbeesten. Een paradijs voor de liefhebber. Ik
kijk mijn ogen uit maar vraag me ook af: hoe
dóet Elly Guit dit, al 40 jaar?

Bogers ( Stevinstraat 84 ) waar je een half
uur tot buiten in de rij moest staan, zo druk.
Later ging ik in haar huis wonen. Toen was er
nog veel leven op het pleintje, veel winkeltjes, badgasten die nog door konden steken
naar de boulevard.’
Elly Guit

‘Als kind had ik maar 1 droom, dat was een
winkeltje hebben. Een groot deel van de dag
stond ik in de box achter de toonbank van
de groentezaak naar mijn moeder te kijken
hoe ze klanten hielp. Toen ik vier jaar was,
mocht ik meehelpen met fruit in de weegschaal leggen en zo. Omdat mijn oma zulke
mooie dingen in huis had – gewoon magisch – , beeldjes, schaaltjes, kerstdingen,
moest het een winkeltje zijn in ‘knuisterijen
met pruimedanten kastjes’. ‘Snuisterijen met
penantkastjes’ kon ik nog niet uitspreken,
dus deze verspreking van mij is een begrip
geworden in de familie. Mijn oma woonde in
de Harstenhoekbuurt. Ik deed boodschappen voor haar bij allerlei winkels die daar
toen nog waren, de Sierkan ( nu AH ), bakker

‘Van mijn ouders moest ik doorleren, maar ik
wilde alleen maar naar de winkeliersschool.
Toch werd ik eerst kapster. Maar in 1978, bij
het werken in een prachtige porseleinzaak,
raakte ik verliefd op het pand van Foto Arma
bij mij aan de overkant, op het Harstenhoekplein. Toevallig kwam het vrij, dus kon mijn
lang verwachte droom op 8 december 1978
bewaarheid worden, een winkeltje openen
met mooie spullen, houten figuurtjes uit
het Erzgebirge van Wendt & Kühn, pluchen
beesten van Steiff, serviesgoed van o.a. Villeroy & Boch en Hutschenreuther, met het eerste porseleinen kerstklokje wat toen op de
markt verscheen.
‘Het Winkeltje’ moest het natuurlijk gaan
heten, maar die naam bestond al. Dus werd
het ‘Van alles wat’. Toen een klant mij echter
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‘Tja, de winkel bestaat
al meer dan 40 jaar.
Het is leuk dat ook kinderen en kleinkinderen
van vroegere klanten blijven komen. Natuurlijk is er een verandering van smaak gaande,
men gaat tegenwoordig graag naar Ikea o.a.
Toch is er altijd een hang naar mooi servies
en glaswerk blijven bestaan. Daarvoor hoef
je niet in de ‘loop’ te zitten. Klanten komen
daarvoor speciaal naar je toe. Natuurlijk
vind ik het leuk om goede service te geven,
ik heb ook altijd overal wel een verhaal bij.
Sommige klanten vinden dat prettig. En dan
heb je natuurlijk de spaarders en de verzamelaars, die doen een moord voor een teddybeer van Steiff, prijs Eur 250 of meer. Eten
liever de hele week krootjes dan zo’n beer te
laten liggen.’
‘Een uitbreiding heb ik nooit willen hebben,
een klein winkeltje was mijn droom en dat is
het gebleven. Vriendinnen en mijn man willen wel dat ik stop, dat ik op een leren stoel
thuis met benen omhoog soaps ga kijken.
Maar wat is er mis met doorgaan met werken als het je eigen keuze en passie is? Ik geniet nog elke dag van mijn winkel.’
Wat een enthousiasme hoor ik hier en wat
een energie. Elly is het bewijs dat kinderdromen uit kunnen komen. Gaat u zelf maar
eens kijken op het Harstenhoekplein! U vindt
dan vast nog wel een leuk kerstcadeautje!
En ouderwets goede service en een leuk verhaal van Elly Guit krijg je er gratis bij!
Eeke Crabbendam

Invasieve exoot in het Belgisch Park
Japanse (of Aziatische) Duizendknoop (Fallopia Japonica) is een weelderige tuinplant,
in de negentiende eeuw door de Duitse
Japonoloog en plantkundige Von Siebold
meegenomen vanuit Japan naar de Hortus
Botanicus in Leiden. Van daaruit is de plant
zich (met name sinds de jaren 50 van de vorige eeuw) zeer succesvol over Nederland en
de rest van Europa gaan verspreiden (vooral
ook door het storten van tuinafval, maaisel
en grondverplaatsingen).

De groeikracht van deze woekerplant is zo
sterk dat ze muren omver kan drukken, funderingen van huizen kan binnen groeien en
zelfs asfalt kan openbreken. De plant verwijderen is zeer moeilijk (en daardoor kostbaar),
miniscuul achtergebleven worstelstukjes
kunnen weer uitgroeien tot nieuwe planten.
En de wortelstokken kunnen tot wel 3 meter
diep groeien en tot een straal van 7 meter
breed rondom de zichtbare
planten groeien.
In Groot-Brittanië keldert de
huizenprijs als er bekend is dat
er Japanse Duizendknoop in
de tuin staat en maakt het de
verkoop lastig omdat de aanwezigheid hypotheekverstrekkers huiverig maakt. En zijn
daar zelfs speciale ‘knotweed
house insurences’ voor deze
‘beast from the east’.
Aan de net van nieuwe riolering en nieuw asfalt voorziene
Badhuisweg naast restaurant
de Boshut groeit een perceeltje van deze beruchte Japanse Duizendknoop, al minstens
10 jaar volgens de uitbaatster van de Boshut.
Het groeit ook bij hen tussen de tegels het
terras op. Ze hebben hierover (in het verleden) meldingen gedaan bij de Gemeente,
maar behalve af en toe maaien (In de zomer
kan het 2 tot 3 meter hoog worden) wordt
er volgens hen tot nu toe niet veel ondernomen. Zorgelijk ook, omdat het aan de achterkant grenst aan de Nieuwe Scheveningse
Bosjes, als het daar verder doorheen gaat
woekeren wordt verwijdering nog moeilijker.
Om te achterhalen of de Gemeente daadwerkelijk op de hoogte is van de Japanse
Duizendknoop op deze locatie en welk beleid het voert ten aanzien van deze invasieve
exoot ben ik gaan speuren op de website
van de Gemeente.

tober 2020 aan bod. Wethouder Bredemeijer
geeft aan dat er nu eindelijk extra geld beschikbaar is gekomen voor de aanpak. (Verschillende methodes zullen uitgeprobeerd
gaan worden – nog geen eenduidige oplossing voor de verwijdering).

Een melding maken van Japanse Duizendknoop bij de Gemeente blijkt nog best lastig,
er kunnen op de website maar 4 categorieën
‘groen’ gemeld worden, de Reuze berenklauw of een boom met Iepenziekte kunnen
wel gemeld worden – maar voor Japanse
Duizendknoop is (nog) geen formulier beschikbaar. Dan maar het formulier van de
Berenklauw ‘misbruikt’ om mijn vragen te
kunnen stellen.
Verder googlend op de website blijkt dat
dankzij een motie van Partij voor de Dieren
in 2018 de gemeente zich aangesloten heeft
bij de pilot aanpak Japanse Duizendknoop.
(Zoals misschien bekend was er onlangs op
het landelijke nieuws een proef met een
eveneens exotische bladvlo om deze exoot
te bestrijden, onderdeel van deze pilot).
En kwam het onderwerp in de vergadering
van de Commissie Leefomgeving op 28 ok15

Nog meer goed nieuws, na een kleine week
ontvang ik een reactie op mijn melding.
De locatie aan de Badhuisweg blijkt bekend
en er wordt aangegeven dat de Japanse Duizendknoop hier later dit jaar hier zal worden
gerooid. Het perceel dient hiertoe te worden
afgegraven en nieuwe grond zal worden
aangebracht.
Als u dit leest kan de invasieve exoot dus
misschien (hopelijk!) niet meer hier in het
Belgisch Park te bewonderen zijn. Maar er
blijken nog zo’n 160-tal (!) andere locaties in
Den Haag te zijn waar u deze praktisch onuitroeibare plant kunt aanschouwen…
En mocht u de plant in uw tuin tegenkomen,
aangeraden wordt om wekelijks de plantjes
die bovenkomen te verwijderen – en bij het
restafval te doen (dit om verdere verspreiding te voorkomen). Een schrale troost - de
plant schijnt in het voorjaar goed te eten te
zijn en qua smaak op rabarber te lijken.
Janne-Marie Molenaar

Ongewenst bezoek
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
info@aho-vof.nl • www.aho-vof.nl
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Een stukje voor de nieuwsbrief
Of ik een stukje wil schrijven voor de digitale nieuwsbrief op mijn werk. (Voor
mijn trouwe lezers , mocht ik die intussen hebben, het is gelukt! Ik heb weer
een baan!) Tijdens een kennismakingsgesprek met een collega van interne
communicatie heb ik laten vallen dat ik
wel eens stukjes schrijf. Ze heeft me verteld hoeveel moeite ze soms heeft om
schrijvers te vinden en de nieuwsbrief
vol te krijgen, dus ik zeg geen nee. Het
onderwerp is innovatie. Innovatie? Ik
word er niet echt warm van. Om inspiratie op te doen stuurt ze me een aantal
voorbeelden van wat anderen al aangeleverd hebben. “Innoveren is het continu streven naar verbeteringen in onze
processen zodat we optimale waarde
bieden aan onze klanten”. “Innoveren
is ook proactief werken aan je eigen
employability”. Dat helpt ook niet echt.
Maar lezen wat je zelf niet wilt schrijven,
helpt op de een of andere manier toch,
het zet me namelijk wel aan het denken.
Ik denk aan nieuwe technologie in mijn

directe omgeving. De nieuwste Windowsversie installeren? Waar bemoeit
Microsoft zich mee? Het is toch mijn pc.
Ik heb ook nog geen 4k tv en intussen
bestaat 8k ook al. Ik koop nog steeds
cd’s en ik heb een iPhone 5, om mee te
bellen. Mijn kinderen bellen mijn man
als ik niet op appjes reageer. Met een
multiroomsysteem kun je muziek door
het hele huis tegelijk streamen, maar ik
heb gewoon in elke kamer een radio. Ik
drink nog steeds filterkoffie (maar dat
is intussen weer hip geloof ik) , en ik heb
altijd contant geld bij me. Ik ben dus
niet bepaald een “early adopter” en dan
vragen ze mij iets te schrijven over innovatie. Misschien moet ik het concreter
maken en dichterbij. Waar word ik dan
wel enthousiast van? Misschien van een
stukje techniek wat mij behandelt als
mens? Ik wil een laptop die ’s ochtends
even aangeeft waar in dit oerwoud van
flexplekken de dichtstbijzijnde printer
staat: “voorbij de keuken, achter die
grote plant”. Ik zou een TomTom willen

Verschijning boek: ‘Van de Kaart
Geveegd: Wat in Den Haag verdween voor de aanleg van de Atlantikwall 1942-1944’

tot Clingendael – gevolgd om te laten zien
wat er op bevel van
de bezetter moest verdwijnen. Het boek is
daarmee bijzonder,
want niet eerder werd
het voor de aanleg gesneuvelde Den Haag
zo bij elkaar gebracht.
(Eeke Crabbendam
ons redactielid, nam
de wijk Wittebrug voor
haar rekening).

Ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan
van de Geschiedkundige Vereniging Die
Haghe is er een jubileumboek verschenen:
‘Van de Kaart Geveegd: Wat in Den Haag verdween voor de aanleg van de Atlantikwall
1942-1944’.

In 1942-1944 legde de Duitse bezetter als
onderdeel van de Atlantikwall dwars door de
stad een verdedigingslinie aan, die bestond
uit een tankgracht, tankmuur, schootsveld
en andere verdedigingswerken. Alles wat
daarbij in de weg stond werd in een mum
van tijd gesloopt en gerooid. Bijna 3.200 woningen en tientallen gebouwen, waaronder
scholen, kerken en zelfs een heel ziekenhuis,
gingen tegen de vlakte. Een niets ontziende
kaalslag die zijn weerga niet kent.
Over de sloop en herbouw na de oorlog is
al veel geschreven, maar veel minder over
wat er ooit stond. In ‘Van de Kaart Geveegd’
wordt het tracé van de Atlantikwall van begin tot eind en wijk voor wijk – van Kijkduin

Willemijn Baak

Van de kaart
geveegd
Wat in Den Haag verdween
voor de aanleg van de Atlantikwall
1942-1944

Elk hoofdstuk begint
met twee plattegronden die laten zien hoe
het stratenplan door de aanleg veranderde.
Na een korte inleiding over de karakteristiek
en bouwgeschiedenis van de wijk volgt een
beschrijving van wat is verdwenen. De vele
foto’s met bijschriften geven een indrukwekkend beeld van het bouwkundig cultuurgoed en natuurschoon dat aan de sloophamer en rooibijl van de bezetter ten prooi viel.
Achter in het boek bevindt zich een ‘Herinneringsroute Atlantikwall Den Haag’, een uitneembare wandelkaart waarmee men het
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hebben die tegen me zegt: “na de kerk
naar rechts”. In plaats van : “na 100 meter”, want ik weet nooit precies hoever
dat is. Of: “hier naar links, en neem alvast de linker van de twee stroken, dat is
gemakkelijker voor straks, want je moet
straks weer naar links”. Of dat je ergens
heen bent gereden en dan weer naar
huis gaat en dat je navigator dan zegt:
“zal ik een andere weg terug voor je
zoeken? Dat is leuker, dan kom je langs
je oude huis”. Parkeerplekken zoeken
kunnen sommige navigatiesystemen
al. “Daar verderop is een parkeerplaats
vrij, of nee, laat maar, daar krijg jij hem
niet in, ik zoek een andere voor je”. Dit
laatste is misschien iets te innovatief, en
hoeft een TomTom eigenlijk niet tegen
me te zeggen, dat doet mijn man al.

voormalige tracé letterlijk op de voet kan
volgen. Van de kaart geveegd is genaaid gebonden, telt 176 pagina’s met ruim 160 afbeeldingen en is uitgegeven door Die Haghe
in samenwerking met De Nieuwe Haagsche.
ISBN 978-94-6010-100-7. Prijs € 19,95. Voor
nadere informatie: Henk Grootveld (voorzitter Die Haghe), tel. 06 51 29 74 25. E-mail:
hendrikgrootveld@telfort.nl

Zamen genieten in het nieuwe jaar!
In onze buurt zijn ontmoetingsplekken
schaars. Laten we zuinig zijn op Brasserie Zamen waar horeca niet de prioriteit is, maar
vooral je thuis voelen en samen genieten
van activiteiten. Waar iedereen welkom is,
jong en oud! Helaas wegens Corona gesloten, na een flitsende opening op 1 augustus
jl. en drie ondernemende maanden.

Esther Ottens exploiteert de locatie ‘zamen’
met Fabienne Baart van brasserie Mets. Een
gewaagde stap in Coronatijd, de vorige eigenaars hielden het nog geen jaar vol. De
samenwerking ontstond in maart toen beide
dames een goedlopende ‘home made’ sociale maaltijdservice voor kwetsbare ouderen
opzetten vanuit Brasserie Mets
(tennisvereniging H.L.T.C. de Metselaars) èn
‘en passant’ een samenwerking met de Hotelschool The Hague sloten.
Deze periode was letterlijk een goede leerschool. Brasserie Zamen is nu opleidingslocatie voor eerste- en tweedejaars studenten
van de Hotelschool. Hoezo creatief ondernemen? Ik kijk rond en ben onder de indruk
hoe de keuken is georganiseerd! Dagelijks
maken acht studenten in twee shifts lekkere ontbijtjes, high wines en high teas en ’s
avonds een vers betaalbaar en afwisselend
menu. Onder toeziend oog van de praktijkbegeleiders.
Het gaat verder. De dames hebben een
denktank met vrijwilligers geactiveerd die
het activiteitenprogramma draaien. Bijna
dagelijks is er ‘iets’ aan de hand zoals och-

v.l.n.r. Frederieke (2de jaars), Fabienne, Ramona (1ste jaars), Jan Willem, Esther, Bram (1ste jaars) & Valerie

tendgym, een spelletjesmiddag, een jazz
pianoconcert, samen filmkijken of koffiedrinken met Jan Willem Fens en Valerie Boelaars
met als thema ‘onbeperkt beperkt’. Een groot
succes bij studenten en gasten!
De sluiting ging niet zonder tranen van
stamgasten. Wij wensen Brasserie Zamen
mooie feestdagen. Komt u ook genieten als
de deuren weer opengaan op maandag 8
februari 2021, mits RIVM-maatregelen het
toelaten?
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Oostenrijkse woning
Noorse woning
In de laatste Gazet lazen we over de houten
woningen aan de Pompstationsweg. Een raadsel voor ons opgelost.
Vorig jaar zijn we naar Scheveningen verhuisd
en tijdens het verkennen van de buurt zagen
we de houten huizen en vroegen ons af of het
Noorse woningen waren. Ze lijken sprekend op
de Noorse woningen op Schouwen-Duiveland
die geschonken zijn na de Watersnoodramp
in 1953.
Behalve de Scandinavische landen heeft ook

Oostenrijk woningen geschonken na de Watersnoodramp.
In het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk staat
een Oostenrijkse woning opgesteld.
Dit ter aanvulling van het artikel in de Gazet.
Ook wij hebben jarenlang genoten van onze
‘Oostenrijker’.
Loes van der Have

“Een van de huizen in Nieuw-Haamstede
op Schouwen-Duiveland’,
geschonken door Oostenrijk na de Watersnoodramp
in 1953.”
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www.brasseriezamen.nl is onderdeel van
Respect, Wonen Zorg & Welzijn, locatie De
Windes, Nieuwe Parklaan 83. De ruimte
heeft tijdens Corona 55 zitplaatsen, een direct luchtzuiveringssysteem en een serre
waar je met een groep intiem persoonlijke
gebeurtenissen kan vieren.
Ingrid Zonne
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Parkflats Duttendel en architect
Piet Zanstra

van licht naar u brengen en u de mogelijkheid
geven een kerst- of nieuwjaarswens mee te geven aan uw buren en/of medemens.

Sinds kort woon ik, Jane Chin-A-Fo, in één van
de parkflats Duttendel aan de Van Alkemadelaan.
Ik ben fotograaf en studeer aan de Fotoacademie. In dit kader heb ik een foto opdracht gemaakt over de architectuur van de parkflats.
De Nederlandse architect Piet Zanstra (Leeuwarden, 7 augustus 1905 – Amsterdam, 23
mei 2003) werd geboren als zoon van de onderwijzer Willem Jans Zanstra en van Johanna
Gerritsma. Hij volgde een opleiding aan de
MTS-Waterbouw in Leeuwarden.
Na zijn opleiding was hij werkzaam als assistent en medewerker van de architecten Dick
Greiner, Willem Dudok en Jan Piet Kloos. Zanstra was getrouwd met de beeldhouwster Margot Zanstra-Wilgenburg (1919-2010). Zij was
zijn tweede echtgenote. Uit zijn eerste huwelijk
had hij drie dochters.
In 1932 begon hij met twee collega’s, Jan Giesen en K.L. Sijmons Dzn., het architectenbureau Zanstra Giesen en Sijmons. Zij ontwierpen
de atelierwoningen aan de Zomerdijkstraat in
Amsterdam-Zuid. Dit complex is Parkflats Duttendel I - IV Duttendel was in 1954 een nieuwe
wijk met een ruime en functionele opzet.
De vier flatgebouwen verschillen in lengte bepaald door de scheve trapeziumvorm van het
grondstuk. Samen zijn het 168 flats, uitgevoerd
in zes verschillende bouwtypen, van 88m² tot
136 m² woonoppervlak. De hoogte van ruim
30 meter vanaf de basis is een optelling van
8 bouwlagen: 6 voor bewoning, en 2 lagen
geplaatst voor de entree en berging en daaronder nog eens de garage-galerij met oprit.
In harmonie met het aangrenzend duinlandschap werd zandkleurige bouwsteen op beton
toegepast, met siervlakken van geglazuurde
steen langs de balkons. Ze zijn uitgerust met
verdekte, ingebouwde droogbalkons: geen
drogende was buiten aan de balustrades hangen. De flats zijn tussen 1958 en 1960 in gebruik genomen. Inmiddels staan de gebouwen
vanaf 2002 op de Haagsche Gemeentelijke
Monumentenlijst. Zo is gewaarborgd dat uiterlijk geen visuele en bouwkundige wijzigingen
worden aangebracht en de gebouwen hun
strakke lijnen, in de zandkleurige uitstraling,
behouden. Het is erkend als rijksmonument
en is een voorbeeld van het nieuwe bouwen in
Nederland.

Een gevoel van samen, maar dan veilig

Van 1954 tot 1966 werkte Zanstra als zelfstandig architect. Van 1966 tot 1980 werkte hij samen met Ab Gmelig Meyling en Peter de Clercq
Zubli. In Amsterdam ontwierp Zanstra onder
meer de Europarking (de “billen van Zanstra”
genoemd) aan de Marnixstraat, het Burgemeester Tellegenhuis (beter bekend als het
Maupoleum) aan de Jodenbreestraat en het
Caransa Hotel aan het Rembrandtplein. In Den
Haag werd onder meer de Panoramaflat aan
de Laan van Meerdervoort door hem ontworpen. Hij werd in 1961 onderscheiden met de
Dr. H.P. Berlageprijs voor twee flats aan de Segbroeklaan in Den Haag. In 1980 trad hij uit het
bureau, dat daarna doorging onder de naam
ZZOP architecten. Zanstra overleed 23 jaar later op 97-jarige leeftijd.
Jane Chin-A-Fo

Gedichtje Parkflats
Het is Den Haag, maar toch niet
Het is Scheveningen, maar toch ook niet
Maar wat is het dan wel
Het is Duttendel
Een dal in de Zuid-Hollandse duinen
Dicht bij het strand waar de golven schuimen
Dicht bij het centrum van de macht
Met de architectuur van Zanstra als bezielende kracht

De Scheveningse wensbomen vol
lichtjes ‘Licht in het duister’
Moeilijk, onzeker, duister of beangstigend? Of
misschien wel bijzonder of inzicht gevend? Iedereen heeft dit jaar anders ervaren, maar vast
staat dat dit jaar totaal ‘ anders’ was en niemand dit jaar op deze manier had verwacht.
In deze laatste donkere maand december verlangen veel mensen naar rust, bezinning, licht
en sprankelende vooruitzichten. Verschillende
kerken van Scheveningen -waaronder wij van
de Ichthuskerk- willen graag een boodschap
20

Bij elke van deze kerken zal van 18 december
tot 25 december een grote verlichte kerstboom
staan , waar u de hele periode langs kunt komen tussen 17:00 – 20:00 uur om even stil te
staan bij uw gedachten en wensen. Woensdagmiddag vanaf 15:00 uur. Of om gewoon
wat warmte en licht te ervaren in combinatie
met een mooie gezonde wandeling. Zo ontstaat er langzaam een gezamenlijke warme
boom vol ervaringen/boodschappen en licht.

Hoe?
Bij het gebouw de Ichthus staat in deze periode
een grote verlichte kerstboom. Hier kunt u, alleen of met uw kind(eren), uw kerst- of nieuwjaarswens ophangen. Dit mag op allerlei creatieve manieren een tekening met een mooie
kerstbal, een engel, boom of piek, of alleen een
kaart. Hierop kunt u uw wens of boodschap
zetten en kunnen kinderen deze eventueel inkleuren. Voor de kinderen is hieraan ook een
leuke kleurwedstrijd verbonden. Bij de boom
hangen hoesjes en lintjes waarmee u de boodschap in de boom kunt hangen. Ook ligt er bij
het gebouw de Ichthus een kleine vorm van
licht wat u hierna mee naar huis kunt meenemen.

Waar?
Tijdens kerstavond is de dit gebouw ook
open in de vorm van een ‘walk through’, ‘Het
kerstverhaal’. Aan de hand van de kerstboodschappen in de boom wordt er gebeden. De
openingstijden zijn 19:30 – 22:00 uur, Duinkerksestraat 9.
Rond 20:00 uur zullen de verschillende kerken van Scheveningen en Den Haag een grote
bundel van licht naar de hemel laten schijnen.
De digitale kerstavondviering is te vinden op
www.ichthuskerkdenhaag.nl/kerstavond
De verschillende kerken Scheveningen/ Den
Haag hebben sinds kort de domeinnaam
wensboomvollicht.nl voor eventuele aanvullende informatie en vragen.
Nieuwsgierig? Houd uw brievenbus, ‘De
Scheveninger’ en onze website www.ichthuskerkdenhaag.nl in de gaten of volg ons op de
facebookpagina!
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Laat uw stem horen!
In 2019 werd door het toenmalig bestuur van
HMC het besluit genomen het Bronovo ziekenhuis op termijn te sluiten. Het Westeinde ziekenhuis moest het grootste Haagsche ziekenhuis worden met topklinische zorg. Tien jaar
uitholling van de gezondheidszorg in Nederland is medeverantwoordelijk voor dit besluit.
De Covid-19 crisis liet en laat ons dagelijks
zien dat de grondslag voor dit besluit is komen te vervallen. Voor de tweede keer dit jaar
is de reguliere zorg in de knel gekomen. Op dit
moment is de reguliere zorg al afgeschaald
met 45%. Dit loopt op naar 75% als er nu niet
wordt ingegrepen. Een rampzalige ontwikkeling die steeds minder door de patiënt, die van
deze zorg afhankelijk is, wordt geaccepteerd.
Het is dan ook niet uit te leggen dat mensen
uit het verzorgingsgebied van Bronovo, ruim
140.000 zielen, naar Groningen, Maastricht of
zelfs Duitsland zouden moeten uitwijken om
zorg te krijgen, terwijl er in de buurt een “state
of the art” ziekenhuis leegstaat. Rond het Westeinde is het al jaren één grote bouwput, die
alle financiële middelen doet verdampen. De,
uit de jaren 70 daterende, bouw zorgt voor
peperdure asbest problemen. Zowel de Raad
van Bestuur als de Raad van Toezicht van het
HMC zagen, ondanks herhaald overleg met
belangen groepen uit o.a. het Benoordenhout
en Scheveningen, geen redenen het Bronovo
ziekenhuis open te stellen als calamiteitenziekenhuis en in “vredestijd” als ziekenhuis met
SEH en IC voor planbare zorg zodat de reguliere zorg minder in het gedrang zou komen.
Er werd en wordt vooral geschermd met personeel tekorten en oplopende exploitatie kosten. Verwonderlijk is het dan, dat in 2019 90
miljoen euro (zijnde 20 % van de jaaromzet)
aan managementkosten werd geboekt. Door

het Bronovo ziekenhuis als zorginstelling voor
planbare zorg en voor acute basis zorg open
te houden, voorkom je dat patiënten tot soms
6 uur op de SEH van het Westeinde zitten met
een simpele fractuur.
In de trauma zorg wil het Westeinde concurreren met het LUMC, het HAGA en het Reinier de
Graaf ziekenhuis. Op het slagveld van die strijd
sneuvelt de basis acute zorg. Met een snel oplopende bevolkingsgroei en bovengenoemde
ontwikkelingen, past het niet SEH ’s te sluiten.
In een recent tv-interview becijferden Dr. Kuipers en minister van Ark dat we ons niet rijk
moesten rekenen m.b.t het aantal ziekenhuisbedden omdat er meestal (uit kostenoverwegingen) 4 personen op een kamer liggen
en een besmette corona patiënt de bezetting
van de andere 3 onmogelijk maakt. Het Bronovo kent een veelheid aan éénpersoons kamers met sluizen en badkamers die nu niet in
gebruik zijn. Een keuze om Bronovo niet in te
zetten in het licht van de huidige situatie is dus
niet te rechtvaardigen.
Politiek is het niet beter. Zowel lokaal als landelijk weigeren de coalitiepartijen onder aanvoering van de VVD en het CDA druk op de
minister van VWS te zetten om calamiteitenziekenhuizen in Nederland, waaronder Bronovo, aan te wijzen. Zorgpersoneel en patiënten
zijn de grote verliezers.
Het Comité “ Houd Bronovo Open” en de Facebookgroep “Bronovo MOET blijven” vechten
voor het voortbestaan van Bronovo. Laat uw
stem horen! Nu door de enquête in te vullen
op de website www.houdbronovopen.nl of uw
vraag aan de politiek achter te laten op de Facebookgroep van “Bronovo MOET blijven”. Het
zorgpersoneel en de patiënten zullen u daarvoor dankbaar zijn.

Belgisch nieuws en “De uitvinder
van de Natuur”
Als bewoner van Belgisch Park, ben ik zeer tevreden over het winkelbestand; is wel makkelijk, als je ouder wordt, winkels op loopafstand
in de buurt te hebben. Ik ben ook tevreden over
het medium Scheveningen-Bad Gazet.
De wijk heeft weinig op met het buurland België; de naam is Belgisch Park. Elke zaterdag
lees ik Gazet van Antwerpen en door de weeks
Morgen, een Vlaamse krant, volg ik Vlaams
nieuws en de populaire programma’s Terzake
en de Afspraak. Ik heb 40 jaar gewerkt bij een
Vlaams Belgisch industrieel bedrijf; ik heb wat
met dit bijzondere land.
Er mag, wat mij betreft, wel wat meer Belgisch
nieuws in de Gazet.
Als ik goed lees, heeft de Redactie veel op -en
terecht- met de Natuur.
Bij Primera in de Gentsestraat, kwam ik het
boek tegen (direct gekocht) van “De uitvinder
van de Natuur” Het avontuurlijk leven van Alexander von Humboldt (1769-1859). ‘Op briljante wijze heeft Andrea Wulf de begaafde naturalist en geograaf, die ooit de bekendste man
van Europa was, tot leven gewekt’.
In Utrecht woonde ik in een straat, die parallel
liep aan de Von Humboldtstraat. In Eindhoven
is ook een straatnaam Von Humboldtstraat. In
Den Haag, met veel natuur, niet.
Op de maan is zelfs een krater genoemd naar
deze gigant. Ik ga het boek (ca. 550 pagina’s)
met veel interesse en plezier lezen.
By the way, wij slapen al op een matras van
RHF Scheveningen.
Wij zijn content met de redactie en de artikelen; je moet het maar doen, iedereen het naar
z’n/haar zin maken.
Ik groet u vriendelijk.
Wim P M van Wezel

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
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BADCRYPTO nr. 101
Horizontaal:
3. Kranten in het tuinhuisje (12)
7. Daar komen de tegenstanders van Viruswaarheid bijeen (11)
8. Meesje met uitvliegende jongen (11)
9. Vrolijke kijkertjes (8)
11. Mondkapje van Agamemnon (11)
14. Dit kan bijvoorbeeld afgekort zijn (2)
15. Boksteams (11)
18. Overloop waar de ladder word opgeborgen (11)
19. Bespreking van een schilderklus (9)

Verticaal:
1. Cabaretier Hermans in een slechte bui is
niet om aan te horen (8)
2. Zo’n kat gaat nooit alleen op stap (7)
4. Debatfoefje tijdens een kringgesprek
(16)
5. Even bijkomen van het inpakken (9)
6. Seintje dat 5 vert kan beginnen (11)
10. Genootschap waar alles netjes geregeld
is (4)
12. Zo’n hond is een lachertje (3)
13. De waarheid volgens het Farmers Defence Force (3)
16. Stuk brood dat bescherming biedt (5)
17. Van zo’n academische onderscheiding
word ik niet warm of koud (5)
Oplossing uiterlijk 10 januari sturen naar:
Leuvensestraat 81, 2587GD Den Haag,
of naar janvanpesch@planet.nl.

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 100:
U hoefde natuurlijk alleen ‘Een fluitje
van een cent’ in te sturen, maar voor de
liefhebbers of puristen ook de andere oplossingen.
Horizontaal:
5. IJzervreter; 8. In; 9. ER; 10. Stroomkosten; 12. Jat; 14. Ra; 15. Uitputtend; 16. Aken; 18. Canard; 20. Snor; 21. Reistijd; 22. Tegendraads; 24.
Nee ; 25. Pen; 26. Daar; 27. Standje; 29. Stek; 30. Big; 31. Bodemzaak;
34. NOC; 36. Canapé; 37. Vet; 38. Wasstraat.

De winnaars zijn: hr. W. den Dulk (die al 10 jaar meedoet, vanaf
crypto 30), Rita Obaidullah, Inge Schnitger, Marijke den Heijer en
Kyra Bosman. Rita en Kyra deden voor het eerst mee en vielen dus
‘met hun neus in de boter’. Wat is het Nederlands toch een mooie
taal!

Verticaal:
1. Zijn stinkende best doen; 2. Begrip; 3. Leek; 4. Krijt; 6. Voortschrijdend inzicht; 7. Troonsafstand; 11. Mat; 13. Au; 17. Narrenpak; 19.
Drijfstang; 23. Neen; 28. Te; 30. Baklava; 32. Exces; 33. Fret; 36. Pet; 38.
WC.

We gaan gewoon door met een ‘competitie’ van 4 crypto’s, de nummers 101 t/m 104. 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!

De jubileum-crypto heeft een record aantal inzendingen
opgeleverd. Veel nieuwe deelnemers, waaronder een paar die nooit
eerder een crypto hadden opgelost! Verder felicitaties, complimenten en aanmoedigingen om door te gaan. Dank hiervoor, hartverwarmend.

Jan van Pesch
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WIJKWINKEL

BABYSITTERS

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

On Monday morning: Expat Monday Bridge

Naam

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.

Phillippine Kwak
Sam van Dijk
Laura Scholten

’06		
’06		
’04		

06-30 80 20 29 e.
06-40 76 69 02 e.
06-26 76 93 44 e.

Camille Lemoine
Frederique van Gennep
Julie Gentis
Elisa Perez
Sara Scholten
Judith Bloema
Anna Jurgens
Romy Beekhof
Elsemiek Dikker
Simone Pronk
Anne Snoeij
Tom van Beek (06-41667301)
Marijne Dikker (06-31695281)
Katja Salzer Levi
Tim Schepers
Esmee de Vos
Dita Adema
Flo Schepers
Estelle Strijers (06-15268926)
Niek Adema
Zeeger Verschuren

’03		
’01		
’01
’01
’01
’00
’00
‘99
’99
’98
’98
'97
’97
’97
'97
’96
’95
'95
'95
’93
‘93

06-489 515 74 e.f.
06-12 626 283 e.d.
06-246 09 256 e.f.
06-150 30 717 e.f.
06-82 007 369 e.
06-81 71 31 36
06-39 27 93 28 e.
06-22 920 417 e.
06-374 375 23 e.d.
06-81 384 442 e.d.
06-53 89 00 26 e.d.
365 23 39 e.
887 85 35 e.d.f.
06- 33 800 471 e. russ
06-19 444 530 e.
354 05 21
06-304 702 28 e. fries
06-20 28 06 36 e.
306 18 65 e.
06-509 650 21 e. fries
350 91 94 e.
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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 pianoconcert gegeven. Samen genieten van de muziek en een broodje.
Van 12.00 tot 13.00 uur door pianist René Rakier.
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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 10:0012:30 uur.

Iedere woensdagmiddag “bewegen voor ouderen”

Deelnemers werken in hun eigen tempo aan het verbeteren van hun conditie 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

geb.jaar

e : ook engelstalig - english spoken		
f : ook franstalig - parle français		
d : ook duitstalig - spricht deutsch		
z : ook zweedstalig		
sp : ook spaanstalig-hablar español		
x : alleen in het weekend		

telefoon

b/c : bosnisch/croatisch
gr : grieks
russ : russisch
it : Italiaans
p : portugees
+ : 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 namenlijst.

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?
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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
24

GAZETJES
Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel
ASTROLOGISCH ADVIES a.d.h.v. uw persoonlijke geboortehoroscoop.
Voor karakterduiding waarin o.a. uw kwaliteiten en valkuilen. Tevens, advies bij actuele zaken, crisiszaken, wisseling van werk. Ook kinderhoroscoop, baby en peuteradvies.www.truusveltman.nl, vuurpijl@casema.nl
Tel: 070-3543152/06-23414940

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

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.

SCOUTING ST. JORISGROEP 5, Brugsestraat 49 – Elke zaterdag voor jongens en meisjes van 4 tot 23 jaar. Kom ook eens kijken!
Inlichtingen: secretariaat 06-1443 2754 (op zaterdag 070-355 63 42)
of kijk eens op www.sintjorisgroep5.nl

ERVAAR DE HELENDE WERKING VAN REIKI. Effectief bij pijn-, lichamelijke 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

AAN DE SLAG MET THERMOMIX. Informatie en verkoop van de Duitse alleskunner 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

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

VAKWERK VOLGENS BARTJES - Aannemer van onder andere ambachtelijk 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

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

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

GEDIPLOMEERD PEDICURE/VOETVERZORGING (aangesloten bij Provoet), Marian de Graaf-Koppelman. Stevinstraat 298, tel. 358 54 38
GEDIPLOMEERD PEDICURE (aangesloten bij Provoet) Elisa van Os.
Bosschestraat 139 www.footsea.nl 06-41012254. E:mail: info@footsea.nl

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

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 erkend door zorgverzekeraars. Tel: 06–48981375 /
info@vinod.nu / www.vinod.nu/ervaringen
LEUKE FILMPJES SMARTPHONE CAMERA OPNAMES. Smartphone foto’s, filmpjes van Halloween, Sinterklaas, Kerst, verjaardag (klein)kind, vakanties. Terugkijken op smartphone kan. Een video is leuker en handig delen 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

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

STADSDEELKANTOOR,
Scheveningseweg 303, 2584 AA, tel.14070
KLACHTENLIJN GEMEENTE tel. 14070
KLACHTENLIJN GELUIDSOVERLAST tel. 14070

SECRETARIAAT
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.

APOTHEKEN
Duinapotheek, mevr. Catarina Fracasso, Stevinstraat 203, tel. 355 18 66
Seinpostapotheek, dhr. L.S. Hu, Badhuisweg 74, tel. 358 55 34

AVOND- EN WEEKENDDIENSTEN
APOTHEKEN tel. 345 10 00
DOKTERSNACHTDIENST tel. 346 96 69
TANDARTSENDIENST (spoedgevallen avond- en weekend) tel. 311 03 05

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

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

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.

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 vrijwilligers 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

MAALTIJDENSERVICE
Verzorgingstehuizen 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

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.

VERTROUWENSLIJN tel. 360 14 65
WIJKBUS SCHEVENINGEN tel. 338 54 95
ZORG COÖPERATIE NOORDELIJK SCHEVENINGEN

Info@zorg-ns.nl , tel. 085-0470677
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