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REDACTIONEEL 

Sinds jaar en dag is de ‘Koninginnedag/Koningsdag Ga-
zet’ een begrip, vooral binnen de redactie. Ieder jaar weer 
verzamelen we foto’s van de festiviteiten van het jaar 
daarvoor. 
Op de voorkant van de april-Gazet prijkt altijd een Oran-
jefoto, er wordt een programma van die dag gepubliceerd 
met tijden, activiteiten en deelnemende sponsors. 

Verderop in deze Gazet ziet u wat voorbeelden van zulke voorkanten.
Maar helaas, ook dit jaar moeten we Koningsdag, zoals we dat zo goed 
kennen, overslaan.

We hopen het een beetje goed te maken met wat oranje getinte recepten 
en een werkelijk oogstrelende foto op de voorkant, die de komst van de 
lente met alles wat daarbij hoort (warmte, liefde, nieuw geluk) uit lijkt te 
schreeuwen!  

Overigens: soms is het toeval dat vele artikelen in een uitgave van de 
Scheveningen Bad-Gazet met elkaar te maken hebben. Dat gebeurt onbe-
wust.
In deze Gazet leest u enkele artikelen over zaken die u zoal voor uw voor-
deur kunt aantreffen. 
Dat varieert van bomen in bloei, dode boomstammen tot nieuwe huisvuil-
containers en verlaten deeltijdscooters.
Ook zaken die in de lucht rondvliegen komen aan bod: de CO2 uitstoot van 
houtkachels en de drone van een beroeps videograaf en dronepiloot.

Ondanks alles wenst de redactie u een mooie zonovergoten oranje dag en 
een voorjaar waarin u zich nét zo happy voelt als de zwanen op de voor-
kant.

Marit Berssenbrugge

GazetScheveningen-Bad
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U had nog een artikel tegoed over de 
deelscooters in onze wijk. Onlangs spraken 
ondergetekenden met Robert van Asten, 
wethouder Mobiliteit en Cultuur,  en be-
stuurswoordvoerder Nathalie Nuiten over 
dit onderwerp. Hoe u ook over de scooters 
denkt, onnodig of juist handig, die scooters 
blijven, als het aan de wethouder ligt.

Via een Microsoft Team meeting “ontmoe-
ten”we Robert van Asten en Nathalie Nuiten. 
Hoe zit het nu precies met die scooters? Van 
Asten: “Na een proef in het voorjaar van 2019 
hebben we nu vergunningen uitgegeven 
aan drie aanbieders: Felyx, Go Sharing en 
Check. Daarbij hebben we de voorwaarden 

goed geregeld”. De BNS weet van veel wijk-
bewoners dat ze de scooters niet bepaald 
een aanwinst vinden voor het straatbeeld. 
We vragen wat de doelstellingen waren van 
dit initiatief en of er ook wordt gemeten of 
die worden gehaald. Ging het erom de par-
keerdruk in Scheveningen te verlagen? Of de 
files richting strand te verminderen? Of een 
schonere lucht? (red. : alle deelscooters zijn 
elektrisch). Van Asten: “Het is inderdaad een 
combinatie van dat alles, maar het gaat ons 
niet alleen om bezoekers van de badplaats. 
Het deelscooteraanbod in de wijk kan ook 
iemand bewegen zelf geen scooter aan te 
schaffen, of zelfs om de tweede auto weg te 
doen. En we hopen dat bewoners overge-
haald kunnen worden om voor korte ritjes in 
de wijk de auto te laten staan en een scooter 
te pakken”. 

Voorwaarden ter voorkoming van over-
last
We zijn benieuwd naar de afspraken die zijn 
gemaakt om de overlast voor de wijkbewo-
ners te beperken. Van Asten: “In het begin is 
het misschien wat chaotisch op gang geko-
men, maar het gaat nu veel beter. Het ser-
vicegebied (red. : het gebied waar scooters 
achtergelaten kunnen worden) is kleiner 

geworden. Er is een maximaal aantal scoo-
ters afgesproken wat elke aanbieder mag 
inzetten. Klachten moeten binnen 4 uur 
worden opgepakt. En op dagen boven de 21 
graden moeten de drie aanbieders samen 
regelen dat er altijd een vertegenwoordiger 
aanwezig is om overlast te voorkomen. Een 
interessante ontwikkeling is ook nog het 
dynamisch prijzen, als een scooter ergens 
te lang staat wordt die goedkoper aangebo-
den. Ook voor de aanbieders is het beter als 
de scooter rijdt in plaats van ergens lang stil 
staat.”

Parkeerdruk
Allemaal goede afspraken, maar in de prak-
tijk staan ze vaak stil. En er staan er ook 
wel heel erg veel. De BNS verbaast zich er 
bijvoorbeeld over dat de Biesieklette stal-
lingen leeg zijn, terwijl ernaast, zoals bij de 
ingang van de Palacepromenade, fietsers, 
brommers en scooters maar lukraak worden 
neergezet. “De Biesieklette is niet de juiste 
plek voor een deelscooter, legt van Asten uit, 
maar het gebruik van de stallingen voor an-
dere scooters en fietsen kan inderdaad beter. 
De gemeente moet duidelijker gaan aange-
ven dat er stallingen zijn, en waar. Misschien 
ligt het aan de naam”. Nuiten vult aan: “We 
onderzoeken ook nog of het stallen van een 

In gesprek met wethouder van Asten over de deelscooters

brommer of snorfiets in de zomermaanden 
gratis zou kunnen worden, om juist het ge-
bruik van de stalling te promoten”. Om juist 
de parkeeroverlast van de deelscooters te 
beperken zijn er gebieden aangewezen waar 
de deelscooters niet achtergelaten mogen 
worden. (Zie afbeelding 1). En er zijn speci-
ale deelscooterparkeerplaatsen ingericht, 
aan de korte kant van de Zeekant en aan het 
einde van het Zwarte pad. 

Melden van overlast
En dan is er nog het handhaven, bij wie 
moet je zijn bij klachten? Bewoners weten 
niet altijd waar ze met klachten heen kun-
nen. Moeten ze naar de politie, de BOA’s, de 
wijkagent, of naar de gemeente? Hier is van 
Asten duidelijk over: “Overlast melden moet 
altijd direct bij de aanbieder, dus bij Felyx, bij 
Go of bij Check, dat is de enige juiste weg, 
met een foto en het kenteken van de scoo-
ter. Zij moeten bij ernstige overlast binnen 4 
uur reageren en houden ook een register bij 
van veelplegers”. 

Een rondje langs de diverse websites leert 
ons het volgende. Check is het meest trans-
parant op hun website over de klachten-
procedure, ze reageren binnen 5 minuten 
op een klacht, een foutgeparkeerde scooter 
wordt direct weggehaald, de laatste berijder 
krijgt een boete van 50 euro, en een berijder 
die drie waarschuwingen heeft gehad in 6 
maanden wordt tijdelijk geblokkeerd. Felyx 
en Go Sharing hebben een klachtenformu-
lier op de site, maar vermelden verder niets 
over de afhandeling. 

Effectrapportage
Wij hadden het idee dat de scooters enkel 
gebruikt worden door jongeren, die anders 
de fiets gepakt zouden hebben. Maar klopt 
dat beeld wel? Volgens Nuiten is de gemid-
delde leeftijd van de scootergebruiker op dit 
moment 31 jaar, dus dat kunnen niet enkel 
studenten zijn. Het zou welkom zijn als we 
meer uitkomsten hadden van het effect van 
de scooters op de leefbaarheid. Er zijn nog 
geen specifieke cijfers voor Den Haag, maar 
naar verwachting komt er na de zomer een 
rapportage naar de gemeenteraad. We blij-
ven het volgen.

Aad Pronk 
(commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening BNS)

Hetty van den Broek 
(Redactielid en bestuurslid BNS)

Deelscooters, handig of onnodige obstakels?

Deelscooters mogen niet worden achtergelaten in de 

witte gebieden en ook niet in parken als het Westbroek-

park en Meyendel). Dit was de stand op een mooie 

zondag in maart, er staat een aanzienlijk aantal en dit is 

nog maar een van de drie aanbieders.



Bij het typen van dit stukje voor de volgende 
Badgazet is het voorjaar en schijnt de zon 
volop. Een nieuw seizoen breekt aan waarbij 
het aantal besmettingen hopelijk fors terug 
zal lopen en we weer kunnen gaan naden-
ken over het opstarten van de diverse acti-
viteiten.

De “ontmoeting” en soos in de wijkwinkel
We zijn in overleg met Welzijn Scheveningen 
wanneer we de maaltijd en soos op donder-
dag weer kunnen opstarten. De meeste van 
onze bezoekers hebben immers hun tweede 
prik al gekregen. Als alles mee zit hebben we 
tegen die tijd niet alleen een nieuwe vloer 
maar ook nieuwe tafels en stoelen. Kom ge-
rust eens kijken als het zover is, u bent van 
harte welkom. Wel even vooraf aanmelden 
bij het secretariaat van de wijkwinkel.

Bezoek wethouder Mulder
Wethouder Anne Mulder , stadsdeelwethou-
der voor Scheveningen, gaat alle wijken in 
Scheveningen bezoeken en komt binnen-
kort ook bij de BNS langs. We zijn druk bezig 
met de voorbereidingen voor het gesprek. 
We hebben waarschijnlijk meer agendapun-
ten dan we zullen kunnen bespreken: 
l Het bouwplan voor de Harstenhoekweg
l De verkeersafwikkeling en ontsluiting 

van de badplaats en bij evenementen
l	 De overlast van bezoekers aan strandten-

ten op het Noorderstrand. 
l De fietsenstallingen op en rond de Bou-

levard, Zwarte Pad en Kurhaus (zie ook 
elders in de Gazet het interview met wet-
houder van Asten.)

Duurzame energie
De oproep om deel te nemen aan de werk-
groep Duurzame Energie heeft geresulteerd 
in vier aanmeldingen en dat is heel goed 
nieuws. Deelname is overigens nog steeds 
mogelijk als u ook samen met de BNS een 
bijdrage wilt leveren aan een verduurza-
ming van de wijk. We willen u er ook nog op 
wijzen dat de actie Scheveningen 70 is ver-
lengd tot juni 2021. U kunt zich nog steeds 
aanmelden voor een gratis “energiescan” aan 
huis via https://web.coe070.nl/w/schevenin-
gen70. 

Wijktuin
De tuingroep is weer begonnen in de volks–
tuin bij de kinderboerderij. Alles wat daar 
groeit en bloeit kunt u terugvinden op het 
menu op donderdag in de wijkwinkel. 

Groen
Het gaat goed met het groen in de wijk. 
Door initiatieven vanuit de bewoners wel-
iswaar, maar door de BNS van harte onder-
steund, daarom wil ik het toch even noemen 
en laten zien. Het is prachtig om te zien hoe-
veel groen er al weer aan het opkomen is. 

Bert van Swol
Voorzitter Bewonersvereniging 

Noordelijk Scheveningen

Lopende zaken in Noordelijk Scheveningen
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In afwachting van de corona maatregelen zijn er geen bijzondere activiteiten 
gepland.

De eerste bomen van het wijkbudget zijn geplant en 

beginnen uit te lopen.

Nu nog een enkel krokusje, maar straks munt, salie en 

rozemarijn, heerlijk!

Jan van Pesch
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positief is, dat wil zeggen vòòr de invoering 
van betaald parkeren en tegen de overlast 
van parkeerders van buiten de wijk, zal – 
naar verwachting – nog vóór de zomerva-
kantie invoering van betaald parkeren plaats 
vinden. In de enquête is aan de bewoners 
gevraagd naar welke periode van de dag de 
voorkeur uitgaat. Wij zullen u over de defi-
nitieve uitkomst be-
richten, zodra deze be-
kend is.

Groen
Verontrustende signa-
len uit de wijk gaven 
aan dat de kwaliteit 
van de duinen in Klein 
Zwitserland en in Dut-
tendel snel achteruit 
gaat. Oorzaak: veel 
meer corona-wande-
laars en -mountain-
bikers op het hoge 

paraboolduin aan de 
rand van Klein Zwit-
serland, tegen het 
hek van het terrein 
van Defensie. En ook 
veel meer fietsende 
en spelende kinderen 
in het duintje tussen 
de Maurits de Brauw-
weg en de Van Abben-
broekweg. 
Staatsbosbeheer liet 
het op zijn beloop, 
maar de mannen van 
Defensie namen on-
middellijk actie. Bin-
nen een week werd 
op ecologisch ver-
antwoorde wijze het 
duin gestut. Hulde!! 
En, samen met de Vrije 
School en de groenbe-
heerders van stadsdeel 

Scheveningen is – dankzij ons nieuw Groen-
commissielid Perlita Hoff - het nachtegalen-
duintje in beeld van ouders, kinderen en be-
woners………..straks horen we hopelijk de 
nachtegaal een dankbaar liedje zingen.

Verduurzamen
Gemeente en een aantal wijken ontwikkelen 
momenteel acties op het gebied van ver-
duurzamen van woningen. Voor bewoners 
is een coherente visie op dit thema van be-

lang. Vooralsnog lijkt het verstandig voor de 
periode 2021-2030 het accent te leggen op 
het bevorderen van vermindering van ener-
giegebruik. Optimalisering van de isolatie 
van reeds bestaande woningen is daarvoor 
de eerste stap. Medewerking van de burger 
is essentieel voor een succesvolle uitvoering. 
Er is behoefte aan concrete, heldere voor-
lichting over de vraag wat per individuele 
woning de beste benadering is, welke maat-
regelen op basis van besparing en kosten 
prioriteit hebben en wat de gemeente/rijk 
kunnen bijdragen aan de kosten.
Om hier helderheid over te krijgen wordt 
thans overwogen om een plan van aanpak 
te ontwikkelen dat - in overleg met bewo-
nersorganisaties - wordt uitgevoerd, onder-
steund door de gemeente. Voor de hand ligt 
dan eerst te organiseren en te faciliteren dat 
inzicht wordt gegeven door onafhankelijke 
adviseurs met juiste expertise. Per woning 
ontstaat dan een beeld van te overwegen 
maatregelen, prioriteiten en kosten, inclu-
sief bijpassende subsidiemogelijkheden. 
Collectieve inkoop is dan nog een moge-
lijk vervolgtraject. Voor veel voorkomende 
huistypes kan ook nog een demo worden 
gefaciliteerd. Momenteel zet de gemeente 
in op een korte termijnactie, gericht op  

Plesmanduin
Het is zover! De saxofoon gaat tegen 
de vlakte en de bouw van het Plesman-
duin-complex is van start. De sloopvergun-
ning is afgegeven, er zijn hekken geplaatst 
rondom het terrein. Een groot deel van de 
appartementen in het monumentale deel 
van Plesmanduin is inmiddels verkocht. En 
het allerbelangrijkste: de Plesmancommissie 
heeft – samen met de projectontwikkelaar 
– overeenstemming over de contouren van 
de nieuwbouw. In de DWW Nieuwsbrief is 
daarover met de bewoners van Duttendel & 
Wittebrug gecommuniceerd. De uitwerking 
is in volle gang. De projectontwikkelaar zal – 
zodra het kan – een totaalimpressie van het 
nieuwe complex verspreiden. De plaatjes 
spreken voor zich: er gaat een mooi ensem-
ble komen op de plaats waar het verleden 
nu echt verleden tijd is. Met dank aan de 
Plesmancommissie en de opbouwende hou-
ding om het rijksmonument èn de wijk een 
nieuwe impuls te geven.

Betaald parkeren
De gemeente Den Haag heeft aan de inwo-
ners van Wittebrug, een deel van Noordelijk 
Scheveningen en enkele straten in Dutten-
del de officiële enquête ‘Betaald Parkeren’ 
gestuurd, nadat de wijkvereniging de be-
hoefte vooraf had gepeild. Indien de uitslag 

Lopende zaken in Duttendel & Wittebrug



Huis-aan-huis inzameling van plas-
tic verpakkingen, blik en drinkpak-
ken in Westbroekpark en Duttendel

In de week van 12 april start de gemeente in 
de wijken Westbroekpark en Duttendel met 
het huis-aan-huis inzamelen van plastic ver-
pakkingen, blik en drinkpakken. Bewoners 
ontvangen hiervoor een gratis minicontai-
ner (kliko). De minicontainers voor restafval 
en groente-, fruit- en tuinafval (gft afval) 
worden vanaf de week van 19 april om-de-
week geleegd. 

Bewoners kunnen kiezen uit twee formaten: 
een container met een inhoud van 240 liter 
(5 vuilniszakken) of een kleinere versie van 
140 liter (3 vuilniszakken).
Door plastic, blik en drinkverpakkingen te 
scheiden raakt de restafvalcontainer minder 
snel vol. Vanaf half april worden de minicon-
tainers daarom om de week geleegd. De ene 
week worden de containers voor restafval en 
gft-afval geleegd, de andere week de contai-
ner voor plastic verpakkingen, blik en drink-
pakken.

Afval scheiden: wilt u meer doen?
Van afval kunnen nieuwe producten ge-
maakt worden. Zoals bijvoorbeeld nieuwe 
drinkflesjes, blikjes, verpakkingen, kleding 

en automaterialen. Zo zijn er minder nieuwe 
grondstoffen nodig en hoeft minder restaf-
val verbrand te worden. En dat is goed voor 
het milieu! Helpt u ook mee om meer afval 
te scheiden?

In Den Haag kunt u de volgende soorten 
afval scheiden:
- Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken
- Papier en karton
- Groente-, fruit- en tuinafval
- Glas
- Textiel, kleding en schoenen
- Klein chemisch afval (kca)
- Elektrische apparaten
- Frituurvet en olie
- Brood

Gescheiden afval wordt in Den 
Haag huis-aan-huis ingezameld 
via minicontainers (kliko’s) en via 
onder- of bovengrondse contai-
ners in de buurt. Hoe u geschei-
den afval moet aanbieden, is 
afhankelijk van de wijk waarin u 
woont. Kijk op denhaag.nl/huis-
vuilkalender hoe het bij u in de 
straat geregeld is. 

In sommige wijken staan afvalsor-
teerstraatjes. Hier staan onder-
grondse containers voor glas, 
papier, textiel en plastic verpak-

kingen, blik en drinkpakken bij elkaar op één 
plek. U kunt zo gescheiden afval makkelijk 
en dichtbij huis inleveren. 

Meer informatie?
Op www.denhaag.nl/afvalscheiden vindt u 
meer informatie over afval scheiden. Heeft u 
nog vragen? Mail dan naar afvalenschoon@
denhaag.nl of bel met telefoonnummer 
14070.

Inzameling plastic verpakkingen, blik en drinkpakken
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vloerisolatie, om een gemeentelijke subsi-
dieregeling te promoten. 
Tot 1 juni 2021 kunt u zich aanmelden voor 
een gratis actie om in heel Scheveningen 
de CV-ketels energiebesparend in te rege-
len. U kunt zich aanmelden bij www.sche-
veningen70.nl. Daar vindt u informatie en 
een aanmeldformulier. Eenmaal aangemeld 
wordt contact met u opgenomen om u op 
weg te helpen met het installeren van kleine 
maatregelen, zoals radiatorfolie, ledlampjes, 
tochtstrips en om de CV-ketel energiebespa-
rend in te regelen. U kiest zelf welke maatre-
gelen voor u relevant zijn.

ALV
De actuele situatie rondom de coronamaat-
regelen heeft het bestuur doen besluiten 
de Algemene Ledenvergadering te verzet-

ten naar woensdag 29 september 2021. De 
financiële verantwoording over 2020, de 
bevindingen van de Kascontrolecommissie 
en de begroting voor 2021 zijn op de web-
site van de wijkvereniging in te zien. Indien 
u vragen heeft, kunt u die aan de secretaris 
zenden secretaris@duttendelwittebrug.nl.

Nieuwsbrief
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging 
communiceert met de achterban via de 
website (www.duttendelwittebrug.nl), via 
huis-aan-huisverspreiding van uitnodigin-
gen (ALV en donaties) en steeds vaker voor 

actuele onderwerpen via de Nieuwsbrief. 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de 
meest actuele zaken, kunt u door het op-
geven van uw emailadres (via: secretaris@
duttendelwittebrug.nl) de Nieuwsbrief ont-
vangen. Uiteraard volgen wij het AVG-proto-
col en is uw emailadres uitsluitend bestemd 
voor de verzending van mededelingen na-
mens de wijkvereniging.

Marjon Margés
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging

AGENDA met de vaste activiteiten:

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



Binnenkort komt er weer blad aan de bomen 
en geven de bomen hun volle schoonheid 
weer prijs zodat we daar van kunnen genie-
ten. Maar weet u eigenlijk welke boomsoort 
er voor uw deur staat? In de meeste geval-
len zal het antwoord zijn dat u dat niet weet, 
vrees ik. Het interesseert u misschien ook 
niet, ook omdat u denkt dat het u teveel in-
spanning kost om er achter te komen. Want 
hoe kom je dat te weten en weet je dan zeker 
dat het klopt? Het antwoord is eenvoudiger 
dan u denkt: de Haagse bomenapp! 

De gemeente Den Haag heeft sinds ruim 5 
jaar een app waarop u van elke straatboom 
informatie kan vinden. Gewoon op uw com-
puter of mobiele telefoon. Op de site van de 
gemeente staat erover: ‘Op de app kun je 
informatie vinden van de ongeveer 120.000 
stadsbomen en monumentale bomen in 
Den Haag. Door een boom aan te klikken, 
verschijnt een scherm met daarin onder 
meer de naam, leeftijd en stamdiameter-
klasse van de boom.’ 

Boom in bos: smalbladige es

U kunt de Haagse bomenapp eenvoudig vin-
den via google (https://www.denhaag.nl/nl/
in-de-stad/natuur-en-milieu/groen-en-bo-
men/bomen/haagse-bomen-app.htm).

Als voorbeeld van een boom die u vaak ziet, 
heb ik de bomengroep voor de AH in de 
Amsterdamsestraat genomen. Het gaat hier 
om een smalbladige es. Wat u waarschijnlijk 
niet had verwacht is dat deze bomen al 17 
jaar oud zijn. Vanwege de gebruiksdruk op 
de plek door met name fietsen, moet deze 
boom veel moeite doen zich een plek te 
veroveren. Eenmaal tot volle wasdom geko-

men en met een beetje consideratie van het 
publiek, kan het worden wat u in het onder-
staande plaatje ziet. 

Deze informatie kan uzelf zo ook voor vele 
bomen in de buurt uitzoeken. Met bomen 
is het iets anders dan met huizen waar je di-

rect bouwt wat je wil hebben. Met bomen 
vergt dat meer tijd en aandacht gedurende 
vele jaren om ze tot wasdom te laten komen 
en moeten we op een bepaald moment ook 
weer afscheid nemen. 
De groeiomstandigheden voor bomen zijn 
in onze wijk niet optimaal. Wind en zout 
vanwege de nabijheid van de zee en arme 
grond maken het voor bomen lastig. Dat be-
tekent dat meer aandacht nodig is, bomen 
kwetsbaarder zijn en over het algemeen 
minder oud zullen worden. 

We kunnen ze helpen door ze met respect 
te behandelen en er geen fietsen aan vast 
te zetten of zaken in of aan te hangen. De 
boom heeft al genoeg moeite om in de 
barre omstandighden te overleven. 

Benno Smit
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Boomnummer 20
Boomsoort Nederlands smalbladige es
Boomsoort wetenschappelijk Fraxinus 
angustifolia ‘Raywood’
Leeftijd 17
Boom leeftijdsklasse Halfwas
Stamdiameterklasse 0-10 cm
Eigenaar Gemeente Den Haag
Beheerder DSB/DPZ
Bijzondere snoeivorm geen
Monumentaal nummer 
Werkpakketcode N12
Werkpakket Boom in verh.-Opgekroond
Groeiplaatsconstructie 
Straatnaam Amsterdamsestraat
Stadsdeel Scheveningen

Smalbladige es Fraxinus angustifolia

Welke boom staat er voor mijn deur?
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De gemeente Den Haag heeft een creatieve 
oplossing verzonnen om omgezaagde zieke 
bomen een waardige eindbestemming te 
geven. Een keurige rij van stammen ligt 
sinds kort op het gedeelte tussen de Boshut 
en de Brusselselaan langs de Badhuisweg, 
Als enige zinnige oplossing kan ik verzinnen, 
dat de de gemeente alvast vooruitloopt op 
de verwachte zomerinvasie van Duitse toe-
risten, die in de afgelopen zomer hier hun 
vehikel in de berm parkeerden.

Of zou de oorspronkelijke bestemming van 
deze stammen, verzagen tot houtblokken 
voor de open haard en een leuke inkomsten-
bron voor de gemeente, niet meer passen 
in het ontmoedigingsbeleid van de overhe-
den om geen open haarden en houtkachels 
meer te stoken.
Dit is te ver gezocht, ik ga kennelijk te veel in 
complotdenken geloven. 

Een mailcontact met Ron Appeldoorn van 
de gemeente bevestigt mijn vermoeden, 
dat de gemeente inderdaad, na klachten 
van bewoners van de Pompstationsweg, die 
geen auto’s van toeristen in de middenberm 
wilden zien, gekapte bomen uit een andere 
wijk in Den Haag daar heeft neergelegd. Het 
betreft hier zieke populieren, die vanwege 
de veiligheid voor de kerstperiode moesten 
worden gekapt. Maar... hoe grillig bewoners 
kennelijk zijn. De gemeente werd vriende-
lijk verzocht de bomen na de kerstperiode 
weer weg te halen, de bewoners vonden al 
die stammen op de middenberm kennelijk 
geen gezicht. Maar gelukkig klaagden de 
bewoners van de Badhuisweg ook over de 
geparkeerde Duitse auto’s, en hup daar kwa-
men de kraanwagens weer en werden alle 
bomen verplaatst naar de Badhuisweg, waar 
ze nu tot in lengte van dagen blijven liggen, 
tenzij de bewoners aldaar straks ook weer 
gaan klagen dat........(ik ben benieuwd wat 
de gemeente dan gaat doen). Kennelijk had 
de gemeente al ervaring met klagende be-
woners op de Badhuisweg. Op het gedeelte 
tussen de Pompstationsweg en de Boshut 
liggen al jaren stammen op de schaarse 
plaatsen waar nog in de berm kon worden 
geparkeerd. Op bijgaande foto is te zien dat 
de fungi op de stammen al aan het sloop-
werk van de houtstof begonnen zijn.

Sinds kort is ook fijnstof één van de schrik-
beelden, die de overheid gebruikt, om ons 
tot gewenst gedrag aan te zetten. Opvallend 
daarbij is ook, dat gerenommeerde adviesor-

ganen zoals TNO tot op een decimaal nauw-
keurig kunnen uitrekenen hoeveel extra 
“fijnstofdoden” dit jaarlijks nu al gaat ople-
veren. Maar ik denk, dat als de overheid met 
goede argumenten komt heel veel mensen 
bereid zullen zijn om bij windstil weer hun 
open haard even niet te stoken. Maar dan 
moet de overheid wel het goede voorbeeld 
geven. En daar heb ik zo mijn twijfels over!

Biomassacentrales
Het is niet uit te leggen dat de overheid 
“superhaarden” als biomassacentrales nog 
steeds subsidieert met miljarden Euro’s 
omdat ex-minister Wiebes ( nota bene een 
Delfts ingenieur ) de rekentruc heeft ont-
wikkeld, dat de grotere CO2 uitstoot van 

biomassacentrales ( aanzienlijk meer dan 
kolen- en gascentrales en zeker ook meer 
dan kerncentrales, die geen CO2 uitstoten) 
niet meegerekend hoeft te worden bij het 
bepalen van onze jaarlijkse CO2 uitstoot!!. 
Alsof een opnieuw geplant boompje van 1 
jaar evenveel CO2 opneemt als een gekapte 
woudreus van 100 jaar! Maar CO2 houdt zich 
niet aan grenzen dus de modellen kloppen. 
Hoe naïef kun je zijn.
En dan rekenen we de extra CO2-uitstoot, 
veroorzaakt door bomen zagen, versnippe-
ren en transporten vanuit Canada of de Bal-
tische landen, nog niet eens mee. 
Zo houden we het klimaatakkoord van Pa-
rijs voor de gek. De overheid als creatieve 
boekhouder in eigen voordeel valt hier wel 
erg door de mand. Een ding is winst bij deze 
creatieve boomopslag, Deze stammen zul-
len heel langzaam door schimmels en bac-
teriën worden verteerd en gelukkig nooit in 
open haarden of biomassacentrales worden 
opgestookt. 
Dit waren zomaar wat overpeinzingen van 
een kritische burger die het gevoel heeft 
door de overheid het grote bomenbos te 
worden ingestuurd. Over bomen gespro-
ken....

Bert Hilberts

Creatieve houtopslag Badhuisweg



Vorig jaar, toen we nog dachten dat corona 
binnen een paar maanden verdwenen zou 
zijn, deden wij een oproep in de Gazet tot 
het insturen van uw eigen ‘keukenhofjes’. 
Een foto van uw tuin, tuintje, plaatsje, bal-
kon, terras of moestuin. 

Nu doen we dat opnieuw

Gebleken is dat verschillende tuincentra de 
afgelopen dagen hun verkoop zien stijgen, 
zowel in de winkel als online. De centra zijn 
dusdanig groot dat het handhaven van de 
corona regels niet moeilijk is. Anderhalve 
meter afstand houden is in de meeste centra 
geen probleem. 
Het mooie weer helpt mee, en in combinatie 
met opeens thuis zitten zorgt de situatie er-
voor dat mensen meer planten, vlonders en 
schuttingen kopen dan normaal.
De aankopen bij tuincentra afgelopen we-
ken stegen zelfs met 18 procent.

Wroeten in de aarde maakt gelukkig
Steeds meer onderzoeken tonen aan dat 
tuinieren (bezig zijn met de natuur) goed is 
voor zowel je mentale als fysieke gezond-
heid. Het is heilzaam om met je handen in 
de verse aarde te wroeten, op de knieën 
onkruid te wieden, struiken te snoeien en 
bladeren te rapen. De frisse lucht, het ge-
tjilp van vogels, het gezoem van bijtjes, het 
gekronkel van regenwurmen, maar ook de 
‘viezigheid’ (aarde) is volgens sommigen de 
nieuwe ‘Prozac’. Vooral in deze corona tijden.

Speciale bacterie
Volgens wetenschappers zou ‘Mycobacte-
rium vaccae’, een substantie die je vindt in 
de bodem, antidepressieve eigenschappen 
hebben. Ofwel: een paar uur lekker met je 
handen in de aarde, zou je gelukkig kunnen 
maken. De bacterie helpt je serotoninepro-
ductie te stimuleren, waardoor je het ‘happy 
hormoon’ aanmaakt. Een gebrek aan seroto-
nine wordt juist gelinkt aan depressie, angst-
gevoelens en nog veel meer.

Ideale middel tegen stress
En tuinieren is ook nog eens heilzaam in tij-
den van stress. Het zorgt er namelijk voor 
dat je je volledig kunt ontspannen. Door het 
aanraken van bladeren, het woelen door de 
aarde en het knippen van de rozenstruiken 
voel je de stress zo van je afglijden. 
Een wetenschappelijke studie, uitgevoerd 
door de Britse universiteiten van Westmin-
ster en Essex, bewijst dat slechts 30 minuten 

per week doorbrengen in je tuin al een posi-
tief effect heeft op je mentale gezondheid.

Veel bloeiende planten zien er niet enkel 
prachtig uit, maar verspreiden bovendien 
heerlijke geuren die de neus doen tintelen 
en een intense invloed hebben op het emo-
tionele brein. Zo kunnen bepaalde geuren 
herinneringen oproepen, gekoppeld aan 
leuke of minder leuke momenten. 

Stuur een foto van uw eigen ‘keukenhofje’ 
in. Waarom? Omdat mensen in deze periode 
misschien een beetje blij worden van afbeel-

dingen van bloeiende planten, fruitbomen, 
zelfgekweekte groente, uitgekomen bollen, 
vlindertjes, bijtjes en vogelnestjes. Er is al ge-
noeg ellende op de televisie en in de kran-
ten. We hebben behoefte aan vrolijke, kleur-
rijke en positieve berichten.
Kortom, deel uw natuurvreugde met de an-
dere lezers en stuur uw foto’s in: m.berssen-
brugge@ziggo.nl

Marit Berssenbrugge

(Bron: Libelle online 2020)

Oproep: foto’s van uw eigen ‘keukenhofje’
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Een gesprek met Freelance videograaf 
en dronepiloot Nadeche Theloesen: 

Het woord ‘drone’ is Engels voor gebrom, 
gegons. Dit is het geluid dat een klein, onbe-
mand vliegtuigje maakt. Het is een soort van 
kleine helikopter op afstandsbediening. Dat 
heet een ‘drone’. Er zijn mensen die het leuk 
vinden om een drone de lucht in te sturen, 
om opnames te maken van landschappen of 
evenementen. Maar voor Nadeche Theloe-
sen is een drone veel meer dan dat. Het is 
haar hobby, het is haar werk, het is haar pas-
sie, het is haar leven.

Burgemeester is fan
Nadeche, 24 jaar, is afgestudeerd in Commu-
nicatie en Multimedia Design, gék op foto-
graferen en op het maken van video’s. Met 
name het creëren van video’s en het maken 
van luchtfoto’s met behulp van een drone. 
Toen ze negen jaar was kreeg ze een camera, 
gekocht bij de Aldi. Het was liefde op het 
eerste gezicht. Vanaf 2019 heeft ze van haar 
grote hobby haar beroep gemaakt, en met 
succes! 
Ze maakt bedrijfsvideo’s, reportages van 
bruiloften en evenementen, en heeft 
zelfs een kalender gemaakt met prach-

tige luchtfoto’s van 
Scheveningen. Deze 
kalender was in de-
cember al uitverkocht. 
Zelfs onze burger-
meester van Zanen is 
fan van haar sinds hij 
haar ontmoet heeft op 
een videoshoot.

Subtiel 
Nadeche komt uit Den Haag maar woont 
sinds 2015 op Scheveningen en haar favo-
riete spot is het strand, de zee en de duinen. 
Ze stuurt haar drone de lucht in en maakt 
hiermee opnames van de branding, de Pier, 
de boulevard en het zand. 
Maar dat kan toch iedereen? Wat kan daar 
nou zo moeilijk aan zijn, zult u denken. Na-

deche: “Het lijkt inderdaad zo 
makkelijk, maar er gaan uren 
werk in zitten. De drone maakt 
opnames, maar dan begint het 
pas. De montage, de nabewer-
king, de kleur, de lucht, het licht, 
een passende muziek eronder 
zetten, de eindafwerking. Met 
een drone maak je opnames 
waarop dingen te zien zijn die 
afleiden van hetgeen je wilt la-
ten zien. Die dingen kun je weg-
halen, fotoshoppen. Ik moest 
vooral in het begin wel oppas-
sen dat ik niet tevéél ging foto-

shoppen. Dan wordt het al gauw kitsch. De 
kunst is het mooiste uit je foto te halen, op 
een subtiele manier. 

Tegenwoordig hebben veel mensen een 
drone waarmee ze opnames maken. Dat 
mag, maar het zijn vaak amateurs die zich 
niet altijd aan de regels houden. Zo moet je 
rekening houden met de privacy van men-
sen. Je mag officieel bijvoorbeeld niet boven 
de bebouwde kom vliegen. Niet boven stra-
ten en tuinen. Mensen mogen niet herken-
baar zijn, zonder hun toestemming.
Ik heb een certificaat behaald, volgens Eu-
ropese wetgeving, waarmee ik met drones 

“Europese bekendheid lijkt me wel wat”
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Fotoshoot met Burgemeester van Zanen, namens Holland Park Media.



zwaarder dan 250 gram mag 
werken. Met alle respect, 
maar de amateurs die opna-
mes maken met drones ver-
gelijk ik toch soms een beetje 
met mensen die een auto be-
sturen zonder rijbewijs. Het 
kan in de lucht tot gevaarlijke 
situaties leiden.”

Kantoor met stagiairs
Ze is een kleine zelfstandige 
en moet haar bekendheid 
hebben van mond-tot-mond 
reclame en via social media 
waar ze regelmatig foto’s en 
video op plaatst. “Het is be-
langrijk om je te onderschei-
den van alle andere video-
grafen en fotografen, daarom 
plaatst ik veel online want dat 
dient ook gelijk als portfolio. 
”Netwerken is belangrijk voor 
haar. Toen The Hague & Part-
ners haar benaderde via so-

cial media voor een kennismakingsgesprek 
volgde er veel toffe opdrachten waaronder 
ook de videoshoot met onze burgermeester.
Nadeche is nog jong, hoe ziet ze zichzelf 
over tien jaar?
“Over tien jaar hoop ik nog veel bijgeleerd te 
hebben, nóg professioneler te werken met 
een eigen kantoor en wat stagiairs. Geen 
vast personeel, ik ben geen type om leiding 
te geven. Maar stagiairs begeleiden lijkt me 
top. En dan het liefst Europese bekendheid 
krijgen, dat lijkt me wel wat. En mijn droom 
is om ooit in Indonesië films te kunnen ma-
ken. Dat land moet zó bijzonder zijn én het 
heeft geen strenge regels, dus je mag je 
drone overal laten vliegen.”

Als u meer wilt weten over deze bijzondere 
vrouw, bezoek eens haar website: www.
nadechet.com en dan specifiek haar online 
shop! Vanaf 20 euro heeft u al een fantas-
tische luchtfoto van Scheveningen aan uw 
muur hangen.

Marit Berssenbrugge
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Mist u het ook?

Mist u ook de viering van Koningsdag, of 
vindt u het eigenlijk wel best zo? Wordt 
het ooit weer hetzelfde? Bijna 20 jaar lang 
stond ik op mijn vrije dag om zes uur ‘s och-
tends met thermoskannen koffie op het Bel-
gischeplein. 
En toen het vorig jaar niet hoefde, vond ik 
het stiekem niet eens zo heel erg. Want het 
was maar voor één keertje, dachten we 
toen. En nu zijn we al weer een jaar verder 
en is er weer geen vrijmarkt en geen buurt-
feest. 

Al bladerend door oude Gazetten kom ik 
een berichtje van Jan van Pesch tegen, in 
1983 is het Oranjefeest ook al eens overge-
slagen, er was toen niemand die het wilde 
organiseren. Ondenkbaar, toch? Ik wens u 
een mooie Koningsdag!

Hetty van den Broek

Viering van Koningsdag



‘Je wilt toch een huis kopen met een boom? 
Inez, dit is een boom met een huis!’ Dat was 
het commentaar wat Inez Blankestijn van 
alle kanten hoorde toen haar oog in 2004 
was gevallen op Badhuisweg 243. 

Het huisje uit 1866 stond al twee jaar te 
koop, er kwam geen hond kijken, vanwege 
de gigantische boom in de zijtuin. En, mis-
schien ook een beetje vanwege de paarden-
geur van Manege Wittebrug op nummer 
245. Het huisje was eigendom van Stadsher-
stel, dat het hele rijtje huisjes van 235-243 
had gerestaureerd rond 2001. No. 241 en 
243 waren Café ( De Kleine) Witte Brug ge-
weest, al van vóór 1900, met die leuke witte 
veranda. In de laatste jaren zwaaide tante An 
daar de scepter, het café was open wanneer 
het haar uitkwam. De enorme iep op het 
zijplaatsje, daar bekommerde niemand zich 
om. Reden tot zorg voor de eigenaar van 
buurman Manege die de gigantische takken 
zag uitsteken boven de Badhuisweg maar 
ook boven zijn stal. En zorg voor Inez, want 
het huisje was daardoor niet te verzekeren.

Maar Inez kon en wilde niet anders, het 
huisje werd haar keuze. De 
boom, inmiddels door de ge-
meente tot Monument be-
vorderd als zijnde beeldbepa-
lend, kreeg van Stadsherstel 
een opknapbeurt en Inez als 
eigenaar van no. 243 kreeg 
de zorgplicht. Zorgplicht be-
tekent voor een iep jaarlijkse 
vaccinatie tegen iepziekte 
en snoei wanneer nodig. De 
gemeente komt ieder jaar 
inspecteren. Maar volgens 
Inez is dat meer van: staat de 
boom er nog. 

Inez woont er nu 16 jaar. De 
iep is haar lief geworden, hij 
heeft al haar aandacht en 
zorg. Dat niet alleen, zij koes-
tert de boom. Zij slaapt er on-
der en voelt zich veilig. Inez: 
‘Het is iets wonderlijks, zo’n 
boom te bezitten. Dat is niet 
zo maar wat. Het is een levend 
wezen, hij groeit, hij dijt uit.’ (Wij gingen er 
omheen staan en konden met uitgestrekte 
armen hem niet omvatten). Vorig jaar brak 
een enorme tak af. Er hadden ongelukken 
kunnen gebeuren. Maar de boomspecialist 
zei: ‘Een boom is een boeddhistisch iets, hij 

geeft maar neemt niet.’ 

Inez beleeft het ook zo. 
‘Het boeddhistische zit 
hem in dat hij is wat hij 
is; hij accepteert zijn 
lot - de omstandig-
heden en omgeving 
waarin hij leeft; hij 
geeft ((schaduw, zuur-
stof, rust voor vogels) 
meer dan hij krijgt, 
doet geen kwaad (een 
tak valt er af want 
het is een boom). Een 
boom verbetert dus 
karma - daardoor is 
zo’n prachtige boom 
op je grond eigenlijk 
een groot karmisch ge-
schenk - zo zie ik het in 
ieder geval.’

Hoe kan een boom 
blijven leven op zo’n 
beperkte plaats tussen 
bebouwing in, vraag 

ik me toch nog af. Inez: ‘Een iep heeft wei-
nig nodig, daarom zie je ze veel in ons kust-
gebied met arme grond en zoute zeewind. 
Maar hij geeft wel zuurstof af en neemt kool-
stofdioxide op, belangrijk op de Badhuisweg 
waar veel fijnstof rondwaart.’ 

120 jaar
Dan kom ik op mijn belangrijkste vraag: hoe 
lang staat deze boom er al? De gemeente 
geeft 120 jaar aan. Ik ga op onderzoek uit 
naar foto’s in het gemeentearchief. Zou de 
boom op de foto uit 1900 dus de iep zijn? 
Goed mogelijk, want toen al bestond het ca-
feetje met een zijtuintje. Op de foto uit 1967 
is de boom al enorm en scheefgegroeid. 
Inez: ‘Scheefgroei betekent dat hij vanaf het 
begin is scheefgegroeid op zoek naar licht, 
dat is ongevaarlijk. Een scheve stand door 
de wind daarentegen is iets anders en wel 
ernstig.’

De boom is dus misschien ca. 120 jaar blij-
ven bestaan op deze wonderlijke plek, ge-
woon als een leuk jong boompje geplant. 
Wat heeft hij veel meegemaakt, waaronder 
de oorlog. Zelfs houtroof is hem toen be-
spaard. Dat is overigens goed mogelijk om-
dat Wittebrug spergebied was en dus ver-
boden om te betreden. Duitsers hadden de 
meeste villa’s in de wijk gevorderd, dus geen 
veilige plek om op zoek te gaan naar hout. 
Een ander voordeel is dat hij niet in een rij 
van iepen staat en dus makkelijk zou worden 
besmet met de iepziekte. Ook staat hij tus-
sen de huizen redelijk beschut tegen de hier 
altijd aanwezige zeewind. 

Oude iep
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Voor mijzelf heeft de boom nog een andere 
historische waarde. Al sinds begin jaren ne-
gentig loop ik er langs met mijn schnauzer-
tjes. Op een avond in 2004 werd ik met hond 
Pleun aangesproken door een vader met 
dochter. Of ik wist of de gigantische boom 
op het plekje naast het huis hoorde bij het 
huis en of de verantwoordelijkheid voor de 
eigenaar of de gemeente was. Ik had geen 
flauw idee, maar mijn aandacht was voor-
goed gevestigd op de gigantische oude iep 
en een vriendschap was geboren met de 
toekomstige eigenaar van het huisje. 

Inez zal niet snel weggaan uit dit huisje. Ze 
kan haar oude iep toch niet alleen laten. Bo-

men hebben zielen en Inez gelooft daarin. 
Voor eeuwig verbonden met elkaar. En de 
buurt is net zo verbonden als Inez, ‘Inez, je 
onderhoudt je iep toch wel goed?!’ 

Op 17 maart jl. kwam de boomsnoeier om 
de iep weer in evenwicht te brengen. Er was 
een hoop bekijks. Het is duidelijk, de oude 
iep is niet alleen van Inez maar een beetje 
van ons allemaal.

Eeke Crabbendam

Heeft u uit uw jeugd herinneringen aan de 
oude iep of leuke verhalen? Laat het ons weten! 
Mail naar m.berssenbrugge@ziggo.nl
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Hoek Van Lennepweg/Badhuisweg, ca. 1900. Rechts wit uithangbord Café Witte Brug. 

Daarachter, mogelijk, de iep. 

Op de Haagse Beeldbank kun je op deze foto inzoomen op de boom.

De iep tussen stal en café, ca. 1967

Op de fiets rijdend door onze wijk kom je 
soms de gekste verkeersborden tegen.
Waarvoor wil de gemeente ons waarschu-
wen met een bord waarop FREESVAK staat.
Moeten we ergens voor vrezen en heeft de 
ambtenaar een spelfout gemaakt, ( niet zo 
onwaarschijnlijk in deze tijd van taalverloe-
dering ) en zo ja waarvoor moeten we dan 
vrezen. 

Is VAK soms een afkorting van vakantie 
en worden we in coronatijd nu al gewaar-
schuwd niet met vakantie te gaan.
Uitermate zorgzaam van de gemeente, een 
goed voorbeeld hoe met haar burgers om 
te gaan!!
Omdat het bord op de Badhuisweg staat, 
zal het wel iets te maken hebben met de 
wegwerkzaamheden, die hier al wekenlang 
plaats vinden. 

Onder frezen wordt verstaan een verspa-
nende bewerking, ( zie Wikipedia ) bijvoor-
beeld om met een frees hout te bewerken, 
Nu ligt er hier in de berm hout in de vorm 

van boomstammen genoeg, maar dat zal 
niet de bedoeling zijn.

Fietspad
In dit geval wordt aan beide kanten een 
fietspad bestaande uit rood asfalt gemaakt, 
waarvoor de bovenlaag van zwart asfalt 
door frezen moet worden verwijderd. Er 
wordt dus gewaarschuwd voor een vak op 
de weg, waarin gefreesd gaat worden. 
Omdat de weg gedurende deze werkzaam-
heden hier wordt afgesloten, vraag ik me 
af waarom we toch voor dat frezen moeten 
worden gewaarschuwd, maar dat zal wel 
zijn om eigenwijze fietsers, zoals ondergete-
kende, die zich nergens wat van aantrekken, 
hiervoor te waarschuwen. Met dank aan de 
overijverige ambtenaar!

Bert Hilberts

Freesvak

Jaarlijkse inspectie door Bomendienst



Dit wordt de tweede keer dat Konings-
dag niet uitgebreid gevierd wordt, zoals 
het jarenlang gevierd werd in het Bel-
gisch Park en omgeving.
Geen geurende satés op de straatbarbe-
cue, geen oranjebitter kraampje, geen 
zelfgemaakte oranje cup cake verkoop-
punten, bemand door kinderen.
Dus dan moeten we zelf maar wat ver-
zinnen om deze dag tóch iets oranjes 
naar binnen te kunnen werken. Hierbij 
wat suggesties.

Marit Berssenbrugge

Oranjesoep met geroosterde paprika en 
chorizo

Wat is er lekkerder dan een kom verse soep 
met een stuk brood, als lunch of als voorge-
recht. En dan natuurlijk een tikkeltje aange-
past aan Koningsdag.

250 g chorizoworst
1 el traditionele olijfolie
1 ui
320 ml gegrilde paprika’s in pot
400 g tomatenblokjes
500 ml groentebouillon van tablet
250 g verse gesneden snijbonen
2 el verse peterselie

Snijd de chorizoworst in blokjes. Verhit de 
olie in een (soep)pan en bak de chorizo op 
matig vuur knapperig. Snipper de ui. Laat 
de geroosterde paprika uitlekken en snijd in 
grove stukken.
Schep de vleesblokjes uit de pan en fruit de 
ui in het resterende bakvet. 

Voeg de gegrilde paprikastukken, de toma-
tenblokjes en de bouillon toe en verwarm 
het geheel 10 min. op matig vuur. Neem de 
pan van het vuur, pureer de soep met de 
staafmixer en voeg de gebakken chorizo en 
de snijbonen toe.
Kook de soep op matig vuur circa 5 min. tot 
de snijbonen in de soep beetgaar zijn. 
Breng de soep op smaak met (versgemalen) 
peper en zout. 
Snijd de peterselie fijn. Schep de soep in 
kommen. 
Strooi er wat peterselie over en serveer hem 
bijvoorbeeld met sneden witbrood (Boule 
beurre).

Koninklijke Haagse Bluf

Haagse Bluf is, behalve ook een winkelge-
bied in de binnenstad van Den Haag, een 
overbekend Haagse toetje, bestaande uit 
opgeklopt eiwit, bosbessensap en veel sui-
ker.
De naam is een verwijzing naar het air dat 
de bewoners van Den Haag zouden aanne-
men. Het lijkt heel wat, maar in feite is het 
grotendeels lucht.
Met Koningsdag is het misschien aardig dit 
dessert enigszins aan te passen. 
Hieronder een recept.
225 g perzikschijfjes op siroop, uit blik
1 medium handsinaasappel
½ citroen
2 middelgrote eieren
3 el sinaasappellikeur

Laat de perzikschijfjes uitlekken in een zeef, 
vang de siroop op.
Rasp de oranjeschil van de sinaasappel. 
Schil met een scherp mesje ook de witte 
schil van de sinaasappel. Snijd de partjes tus-
sen de vliesjes uit.

Maak een kom vetvrij met de citroen. Splits 
de eieren en doe de eiwitten in de vetvrije 
kom. 
De eidooiers worden niet gebruikt.
Voeg de siroop en sinaasappellikeur toe
Klop met een mixer tot de eiwitten geheel 
stijf zijn geslagen.
Verdeel de perzikschijfjes en sinaasappel-
partjes over de glazen. Schep de Haagse bluf 
erop. Garneer met de sinaasappelrasp.

Bereidingstip: Het eiwit moet zo stijf zijn, dat 
de kom even omgekeerd kan worden zon-
der dat het schuim eruit valt.

Een Koninklijke Oranje borrel

Als afsluiting van een mooie Koningsdag 
hoort een Koninklijke borrel.
Voor vier personen:

200 ml Campari
660 ml Brouwers IPA
1 perssinaasappel

Verdeel de Campari over tumbler glazen. 
Snijd uit het midden van de sinaasappel 
mooie schijfjes. 
Doe in elk glas 1 sinaasappelschijf. Schenk er 
de ijskoude IPA bij.
Proost!

Tip: u kunt ook alcoholvrije Campari gebrui-
ken en alcoholvrij IPA bier (check bij Gall & 
Gall).

Recepten Koningsdag

17



18

Voordat u verder leest moet ik alle manne-
lijke lezers van de Gazet even waarschuwen, 
niet verder lezen, nu stoppen, dit wordt een 
vrouwenstukje.

Midden in de nacht word ik wakker. Ik heb 
het warm. Misschien vergeten de elektrische 
deken uit te zetten? In het donker zoek ik 
naar het snoer maar er brandt geen lampje. 
Het matras voelt ook niet warm, maar ik 
ben warm. Ik gooi het dekbed van me af 
maar dan krijg ik het weer koud. De warmte 
zit gek genoeg van binnen, alsof ik van bin-
nen geprikt wordt door duizenden spelden. 

De volgende ochtend schiet me dit ineens 
weer te binnen. Wacht eens, nachtelijk zwe-
ten, is dat niet…? Mijn eerste opvlieger? 
Zou het dat geweest zijn? Ik ben er even stil 
van. Ik ben, denk ik, ook al weken over tijd, 

ik hield het niet meer zo nauwkeurig bij. De 
laatste menstruatie is dus misschien al ge-
weest en die heb ik achteloos voorbij laten 
gaan! Hoe weet je ook dat het de laatste is? 
De eerste is toch een klein feestje. Je ouders 
zijn blij, je wordt al een grote meid en je li-
chaam doet alles wat het hoort te doen en 
dat is een hele geruststelling. Maar de laat-
ste? 

Bij de eerste nam mijn moeder me mee naar 
de drogist in het dorp. Ik zat bij zijn dochter 
in de klas. Mijn moeder besprak met hem 
wat we nodig hadden. Hij keek haar meele-
vend aan. Hij moest er een trapje voor pak-
ken, het was een klein winkeltje met kasten 
tot aan het plafond. Er kwam een broekje 
tevoorschijn met plastic haakjes. Ik had al 
lang in de supermarkt gezien dat je ook 
maandverband met plakstrips kon kopen, 

dus ik vond het een belachelijke aankoop. Ik 
wilde alleen maar zo snel mogelijk de win-
kel uit. ’s Avonds, na het eten, vroeg mijn 
vader of we het nu niet eens over “jongens 
en zo” moesten hebben. “Of weet je alles al”, 
vroeg hij hoopvol. Ieks, zo’n gesprek hoefde 
ik niet! “Nee pap, ik weet alles al”, zei ik. Hij 
keek zichtbaar opgelucht. Ik wist natuurlijk 
niets maar het technische deel had ik al van 
een vriendinnetje gehoord, zij had een ou-
dere zus. En nu had ik mijn laatste gewoon 
voorbij laten gaan en zit ik nog met een 
hele voorraad Always met plakstrip. Het re-
sultaat van die 1 + 1 gratis acties, daarvan 
weet je ook nooit wanneer het de laatste is. 
Ik zit dus in de overgang. Maar de overgang 
naar wat? 

Willemijn Baak

De laatste keer

In onze wijk kunnen we ons verheugen om 
op meerdere plekken gezellige speeltuintjes 
te hebben voor kleine kinderen.
Deze speeltuintjes worden door de ge-
meente onderhouden en gecontroleerd op 
veiligheid.

Zo worden in het speeltuintje Brusselselaan 
binnenkort enkele nieuwe speeltoestellen 
geplaatst. De oude schommel was aan ver-
vanging toe en de staander van het duikel-
rek is kapot door vandalisme. De vervanging 
zal hooguit nog 4 weken op zich laten wach-
ten.
 
In het Westbroekpark zijn december 2020 
drie nieuwe speeltoestellen geplaatst. De 
schommelstoelen zijn vervangen en het 
houten bootje is vervangen door een glij-
baan. Ook de speelondergrond is  veranderd, 
het is nu geheel zand.
Voor het speeltuintje op de Harstenhoek-
straat staan tevens renovaties op stapel deze 
worden momenteel verder ontwikkeld en 
zullen eind dit jaar, begin volgend jaar wor-
den uitgevoerd.
We houden u op de hoogte van de ontwik-
kelingen.
Fijn dat de gemeente ook veel aandacht be-
steed aan onze jongste buurtbewoners en 
hun veilige speelplezier.

Riet van Beveren

De redactie ontving onderstaand compli-
ment over de vorige Gazet. Daar zijn we 
heel erg blij mee. Maar ook als u anders-
zins uw mening wil uiten, nodigen wij u 
daar graag toe uit!

Dag Redactie Bad Gazet,

Graag wil ik jullie even een compliment ma-
ken, want dit was weer een hele goeie en lees-
bare Bad-gazet! Leuke onderwerpen, goeie 
illustraties! 
I
k heb jaren in de redactie van de wijkkrant Ar-
chipel/Willemspark gezeten en ik weet dus dat 
het vullen van een goeie krant veel werk en tijd 
kost!

Dat mogen jullie dan wel eens van een lezer 
horen vind ik! Ga zo verder!

Met hartelijke groeten,
Eva Drijver

Speeltuintjes op Noordelijk Scheveningen I N G E Z O N D E N



Het is zover, de paddentrek is weer begon-
nen. Padden en kikkers willen in het voor-
jaar na zonsondergang op zoek naar een 
vrouwtje, maar dan moeten de omstandig-
heden wel gunstig zijn. Helaas roert maart 
weer eens zijn staart dit jaar. Wij mensen 
doen het daarmee. Maar padden vinden dat 
minder geslaagd. De kou en de stormachtige 
wind van de laatste weken is voor hen veel te 
onaantrekkelijk om uit hun winterholletjes 
te voorschijn te komen. 

Eerst was er half februari die voor ons onver-
getelijke vorstweek met ijs en sneeuw, reden 
voor hen om nog even te wachten. Daarna 
was het heel kort warm weer, een paradij-
selijke temperatuur voor de padden om 
op stap te gaan, maar al snel kwam daarna 
maart met zijn staart. 

De paddentrek vindt plaats tussen half fe-
bruari en half april, dus gelukkig hebben ze 
nog even. Ze verlaten hun winterschuilplaats 
op zoek naar water om de eieren van hun 
liefje te bevruchten. De urgentie is groot, 
maar onder ca. acht graden vinden ze het 
niet fijn. En een harde wind die hun huid uit-
droogt, is ook geen optie. Dus het zit even 
niet mee. 

Toch kwam ik vanavond, een koude winde-
rige maartavond, tijdens de avondwande-
ling met mijn nieuwe schnauzerpup Pleun, 
paddenvrijwilligers tegen op de Kwekerij-
weg, een van de drie paddentreklokaties in 
Wittebrug en Duttendel. Ze doen hun ronde 
met zaklantaarns en emmertjes, op zoek 
naar padden om de weg over te zetten zodat 
ze niet worden overreden. Ieder jaar worden 
er in Den Haag ca. 10.000 padden op die ma-
nier gered. 

Padden zijn landdieren, ze komen alleen 
naar het water om zich voort te planten. De 
Kwekerijweg is een aantrekkelijke lokatie 
voor hen. Aan de ene kant van de weg bos-
grond, geschikt voor een winterschuilplaats, 
aan de andere kant de Sprank, ondiep water 
met schuin aflopende oevers, makkelijk om 
in en uit te komen. 

Vrijwilligers
Vaak vinden we padden en kikkers eng, 
koud, glibberig, springerig, gek om te zien. 
Dus leuk om even in gesprek te gaan met de 
vrijwilligers en te horen wat hen beweegt.
Diana: ‘Van jongs af aan ben ik kikkerfan. 
Als kind had ik altijd buikpijn. Van Sinter-

klaas – bleek later mijn oma – kreeg ik een 
kikkerknuffel met een warme kruik. De buik-
pijn ging over, maar mijn zwak voor kikkers 
bleef. Mijn moeder werkte vaak in de tuin, 
waar veel kikkers zaten vanwege de sloot. 
Ik hielp haar met mijn schepje. En dan wa-
ren er de Kikkerboekjes en niet te vergeten 
Sesamstraat. Dit jaar heb ik me aangemeld 
als paddenvrijwilliger, de vonk is na 20 jaar 
opnieuw overgeslagen. Maar ook is het een 
fijne bezigheid in coronatijd, waarin je veel 
thuis bent. Je hebt een avondrondje buiten, 
je ontmoet andere mensen’. Marlies: ‘Ik vond 
padden wél griezels, maar ik doe dit werk 
voor Diana, het is leuk om samen te doen. Zo 
hebben we ons wekelijkse bijpraatmoment’. 

Dit jaar is er veel frisse aanwas onder de vrij-
willigers, duidelijk ontdekt men graag iets 
nieuws in coronatijd. Zij worden voorbereid 
door coördinator Rob Koning, bijnaam de 
‘Paddenkoning’. Wat is het verschil tussen 
mannen- en vrouwenpad, wat is het juiste 
paddenweer, zijn ze giftig of niet etc. Marlies 
en Diana zijn ook nieuwkomers. De eerste 
keer hielpen ze samen met Rob 120 padden 

over, vanavond lopen ze het voor het eerst 
alleen, nog best lastig. De twee vrijwilligers 
die in tegengestelde richting lopen – je 
loopt met zijn vieren – zetten eerder padden 
over, die vervolgens zelf weer omdraaiden 
waarschijnlijk vanwege de kou. Diana en 
Marlies zetten hen vervolgens wéér naar de 
andere kant. Helaas kan je niet in het kop-
pie van de pad kijken om te snappen wat hij 
denkt en wil. Via WhatsApp houdt de groep 
met elkaar contact. 

Het is stil vanavond, slechts een paar kleine 
padjes gevonden. De kleintjes lijken nog ba-
bies, maar zijn toch al drie jaar, dan zijn ze 
pas geslachtsrijp. Vóór die tijd eten en slapen 
ze alleen maar in hun schuilplaats. Diana: ‘Je 
moet ze zo kort mogelijk oppakken, want 
ze hebben veel last van stress. Soms plassen 
ze op je hand, ik denk uit angst.’ ‘Het zinvolle 
van dit werk vind ik dat je de natuur helpt, 
ook al zijn padden kleine beestjes, we kun-
nen niet zonder ze, ze eten muggen, vliegen, 
slakken en mieren, zijn nuttig voor de na-
tuur. Ik heb het gevoel dat je op deze manier 
iets terugdoet.’ Diana geniet van de natuur, 
Marlies is meer van het lekker bijpraten on-
der dit werk, voor haar is hiermee een jaar-
lijkse traditie geboren. 

‘Paddenkoning’ Rob verschijnt ook nog even, 
hij doet dit werk al jaren, voor hem blijft het 
een feestje. Hij wijst de vrijwilligers nog even 
op het geroep van een nachtuil en legt uit 
dat een gevonden stuk vogelvleugel van een 
buizerd is, allemaal leuke natuurweetjes. 
Om half negen is het tijd om te stoppen 
want over een half uur gaat de avondklok 
in. De Dierenbescherming heeft geprobeerd 
een ontheffing te krijgen voor de padden-
vrijwilligers, aangezien de padden pas na 
zonsondergang in beweging komen en het 
werk normaal gesproken doorgaat tot ca. 
22.30. Helaas is dat niet gelukt. Dat wordt 
dus echt een probleem als over tien dagen 
de zomertijd ingaat en de padden pas een 
uur later aan de wandel gaan. 
Inmiddels roert maart nog steeds zijn staart. 
Vervelend voor de padden. Voor de padden-
vrijwilligers is het minder erg, zij hebben hun 
bijpraatmomentje in coronatijd.

Eeke Crabbendam

Voor meer informatie over de paddentrek op 
de Kwekerijweg, zie een eerder artikel in de 
Gazet: http://www.noordelijkscheveningen.
nl/badgazet/Gazet243.pdf 

Paddenvrijwilliger in coronatijd
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gisch Park. De Volhar-
ding, opgericht in 1892, 
was een coöperatief zie-
kenfonds voor arbeiders 
dat inmiddels is opge-
gaan in AZIVO. Met het 
project De Nieuwe Duin 
krijgt de locatie weer 
iets van de vroegere glo-
rie terug. De architec-
tuur van het kleinscha-
lige plan herinnert aan 
de stijl uit het begin van 
de vorige eeuw. 
 
Twee, drie en 
vier kamers 
De appartementen of penthouses zijn 50 tot 
143 vierkante meter groot. De grootste op-
pervlakten zijn gereserveerd voor twee pen-
thouses, op de vijfde verdieping. Er zijn appar-
tementen met twee, drie en vier kamers. De 
afwerking is zonder meer luxe. Ook krijgt het 
project een duurzame - gasloze - opzet. De 
Nieuwe Duin gaat gebruikmaken van aard-
warmte. Bewoners hebben in hun apparte-
ment het comfort van vloerverwarming en 
vloerkoeling. 
 
Grote buitenruimten 
Opvallend zijn de grote buitenruimten. Elk 
appartement heeft de beschikking over een 
balkon, een tuinterras of – voor de penthouses 
– een dakterras. De tuin rond het bestaande 
gebouw wordt ingericht. De parkachtige om-

geving zal kopers zeker aanspreken, verwacht 
makelaar Göran Boon van Uppmark. ‘Er is een 
grote behoefte aan appartementen, zeker op 
karakteristieke plekken als deze. Dit project ligt 
ook nog eens heel centraal. Je hebt alle hot-
spots van Scheveningen op loopafstand, het 
gebouw ligt om de hoek van het Westbroek-
park en het Van Stolkpark en openbaar ver-
voer is voor de deur.’  
 
Via de Badhuisweg is er met de auto een snelle 
ontsluiting in alle richtingen. De Nieuwe Duin 
is in voorbereiding en gaat naar verwachting 
in het tweede kwartaal in verkoop. De prijzen 
van de appartementen beginnen bij € 325.000 
vrij op naam. Een eigen parkeerplaats is inclu-
sief. Kijk voor meer informatie op www.denieu-
weduin.nl. 
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Sfeervol 
wonen begint     
    bij de juiste 
     basis

sfeermakers

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

vloeren - gordijnen - raambekleding - shutters - vloerkleden 

Laat u inspireren in 
onze nieuwe winkel

Oude locatie kraamkliniek De Volhar-
ding (het oude ‘Azivo’ gebouw) 
krijgt een nieuwe bestemming: 
appartementen 
 
De vroegere locatie van kraamkliniek De Vol-
harding/Azivo aan de Nieuwe Duinweg in 
Scheveningen krijgt een nieuwe bestemming. 
Op de locatie maakt het bestaande kantoor-
pand uit de jaren negentig plaats voor een ap-
partementengebouw. ‘De Nieuwe Duin’ heet 
het project, dat 28 appartementen of penthou-
ses gaat tellen. Bijzonder is dat het casco van 
het kantoorgebouw blijft staan. Het gebouw, 
tegenover de historische Badkapel en op loop-
afstand van het strand, gaat zes woonlagen 
tellen. 

Veel Hagenaars die er geboren zijn, hebben 
nog goede herinneringen aan het gebouw met 
z’n karakteristieke villa-architectuur, passend 
in de vormgeving van het nabijgelegen Bel-



Thuis in de Buurt: mede buurtgenoten, sluit je aan

In januari 2021 is Thuis in de Buurt van start 
gegaan, een initiatief van vijf buurtbewo-
ners om banden en contacten tussen buurt-
bewoners in Noordelijk Scheveningen te ver-
stevigen. Wij zijn op zoek naar versterking! 

Waar komt het 
idee vandaan?
Thuis in de Buurt 
komt voort uit 
de Zorgcoöpe-
ratie Noordelijk 
Scheveningen 
(ZNS), die eind 
vorig jaar werd opgeheven. Kostendekkende 
exploitatie voor het samenbrengen van for-
mele en informele zorg bleek niet haalbaar, 
maar de ZNS-informatiebijeenkomsten en 
ontmoetingen voor buurtbewoners wa-
ren wel succesvol. Een boekenclub en een 
lunchclub kwamen tot stand en deelname 
aan activiteiten van bestaande organisaties, 
zoals de Wijkwinkel en de Nieuwe Badka-
pel werden gestimuleerd en gewaardeerd 
door buurtbewoners. Deze successen moti-
veerden vijf oud ZNS-bestuursleden om de 
ontwikkeling van een buurtnetwerk voort te 
zetten en verder te gaan als Thuis in de Buurt. 
Samen bouwen aan een veilige, prettige en 
gezonde buurt met primaire focus op ‘ont-
moeting’ en ‘elkaar (beter) leren kennen’.

Gezamenlijke droom
Onze gezamenlijke droom is om van Noor-
delijk Scheveningen een krachtige buurtge-
meenschap te maken, waar bewoners zich 
écht thuis en geborgen voelen. Waar het 
vanzelfsprekend is dat je terug kunt vallen 
op je buurt als je iets niet alleen op kunt los-
sen. Daarvoor is het nodig dat je elkaar kent, 
dat je elkaar groet op straat, dat je buurtge-
noten leert kennen met dezelfde hobby’s of 
ontdekt bij wie je terecht kunt voor een luis-
terend oor en een kop koffie. 
Voor veel bewoners is dat al een realiteit. 
Noordelijk Scheveningen kent verschillende 
wijk- en straatinitiatieven waar buurtge-
noten elkaar ontmoeten en hobby’s delen, 
maar niet iedereen kent ze of weet ze te 
vinden. Wij willen helpen meer bekend-
heid te geven aan bestaande voorzieningen 
en nieuwe ontmoetingsinitiatieven van de 
grond te krijgen. We denken daarbij aan
l sociale bijeenkomsten waar mensen uit 
de buurt elkaar leren kennen en die we sa-
men met buurtorganisaties en lokale onder-
nemers kunnen organiseren;
l workshops, informatiebijeenkomsten, 

discussies en/of lezingen over onderwerpen 
die bijdragen aan een veilige, prettige en 
gezonde buurt of andere ‘gezamenlijke inte-
resse’ thema’s die buurtgenoten aandragen;
l uitbreiding van bestaande straat- en 
buurtinitiatieven naar andere straten en 
buurten in Noordelijk Scheveningen;
l digitaal platform met een overzicht van 
voorzieningen en activiteiten in buurt;
l buurtwebsite waar mensen terecht kun-
nen met praktische en alledaagse vragen en 
waar buurtgenoten elkaar antwoorden en 
oplossingen geven.
Kortom: we zien mogelijkheden genoeg 
om de komende jaren met elkaar een buurt 
op te bouwen waar we ons thuis voelen of-
wel, met een kleine variant op een bestaand 
motto, it takes a neighbourhood to create 
home. Alleen samen kunnen we deze droom 
realiseren en daarom zoeken we hulp en 
medewerking van enthousiaste buurtgeno-
ten. 

Doe mee!
Wij zijn op zoek naar buurtgenoten die ook 
zin hebben om mee te werken aan de op-
bouw van Thuis in de Buurt. 

Platform Thuis in de Buurt
We zoeken naar een vorm om al bestaande 
én nieuwe activiteiten te presenteren op een 
digitaal platform. Zijn er buurtgenoten die 
hier ervaring mee hebben en willen mee-
werken aan de ontwikkeling van zo’n plat-
form? We zien mogelijkheden om hiervoor 
een projectsubsidie te regelen. Het project-
plan moet daarvoor geschreven worden, wie 
heeft er zin in?

Website
Een eerste versie van de website Thuis in de 
Buurt is in de lucht 
(www.thuisindebuurt.org). 

We hebben ons best gedaan, maar wie 
denkt dat het beter kan en mooier: welkom! 
Heb je ervaring met bouw en onderhoud 
van websites, wil je ons dan komen verster-
ken? 

Sociale bijeenkomsten
Thuis in de Buurt wil de mogelijkheden om 
elkaar te ontmoeten en samen dingen te 
ondernemen uitbreiden, denk dan bijvoor-
beeld aan Burendag, of een verhalenfestival. 
Ideeën genoeg, maar wie wil dit mee uit-
werken, voorbereiden en uitvoeren? Zijn er 
goede activiteitenorganisatoren in de buurt, 
of mensen die het leuk vinden om samen 
met anderen in de wijk een activiteit uit te 
voeren? 

Lezingen, discussies 
We staan in de startblokken om de succes-
volle informatiebijeenkomsten, waar profes-
sionals een specifiek onderwerp bespreken, 
weer op te pakken. De onderwerpen gaan in 
de regel over gezondheid, voeding en wel-
zijn, maar ideeën voor heel andere thema’s 
zijn welkom. Bijvoorbeeld over techniek en 
wetenschap of misschien heb je wel een 
speciaal beroep of hobby waarover je willen 
vertellen in een buurtbijeenkomst? 
Of misschien vind je het leuk om mee te 
werken als gastvrouw/gastheer of als (tech-
nisch) begeleider ervoor te zorgen dat de 
zaak op rolletjes loopt?

Ieders hulp, bijdrage en inbreng is welkom! 
Wil je meedoen, neem dan contact op via 
email (info@thuisindebuurt.org) of via face-
book (thuisindebuurt).
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I N G E Z O N D E N

Initiatiefnemers, vlnr (boven): Marlies Woudstra, Margareth de Jong, Armando Lorenzo; 
(onder) Marian van Opstal en Ria Roelands
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Horizontaal:
 6. Nemen deel aan een wijnkeuring (13)
 7. Muzikale ventilatoren in een winkel (12)
10. De wetenschappelijke grondtoon van En-

schede (2)
12. Beginnende mannequins (14)
13. Schoongemaakte groentes (8)
14. De ambitie van een voetballer (4)
15. Beperkte kennis (6)
18. Daarop drijft Gall & Gall ook in Coronatijd (4)
19. Waar Willem Alexander z’n boeken leent (2)
20. Gewicht dat we bij de kaasboer nooit tekort 

komen (5)
21. Daar krijgt een groep Haagse kunstenaars 

energie van (6)

Verticaal:
 1. Daar fiets je in de grote stad vrijwel nooit 

(11)
 2. Minpuntjes bij de belastingaangifte (12)
 3. Hij zal op zijn werk nooit zijn kop verliezen 

(4)
 4. Bezorgd als hij is langs geweest? (4)
 5. Is ook groot als je op grote voet leeft (5)
 6. “Grijp hem bij zijn lurven!” (8+5)
 8. Zou mooi staan, bovenop een manege (8)

 9. Daar tik je een nieuwe portemonnee op de 
kop (9)

11. Teevens een kwitantie (8)
16. Periode dat er geen overvloed is (2)
17. Speeltje van President Biden en voormalig 

minister Ritzen (4)

Oplossing uiterlijk 16 mei sturen naar: Leuvensestraat 81, 2587GD 
Den Haag, of naar 
janvanpesch@planet.nl

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 102:
Horizontaal: 
5.Stembusakkoord; 8.Klaverblad; 10.Bits; 11.Vergroening; 13.Ivo Op-
stelten; 15.Tegenrekening; 17.Tunnelvisie; 20.Torenhoog; 21.Wulp; 
23.Bluf; 24.Slabak; 25.Guts; 26.Bidet.

Verticaal:
1.PS; 2.Verkiezingsuitslag; 3.Busvervoer; 4.Bondig; 6.Kabinetje; 
7.Dias; 9.ABN; 12.Jeugd; 14.Leidingwater; 16.Non-profit; 18.Linkse; 
19.Isolatie; 22.Uk.

We doen een ‘competitie’ van 4 crypto’s, de nummers 101 t/m 104. 
Ook niet volledige oplossingen tellen mee. De winnaars zijn de in-
zenders met de minste fouten of omissies. Bij gelijke stand wordt 
er geloot. Er zijn twee tegoedbonnen die verzilverd kunnen wor-
den bij warme bakker Driessen aan de Gentsestraat 50. Bedankt, 
Fred!

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 103
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W I J K W I N K E L

Naam geb.jaar telefoon

Phillippine Kwak ’06  06-30 80 20 29 e.
Sam van Dijk ’06  06-40 76 69 02 e.
Laura Scholten ’04  06-26 76 93 44 e.

Camille Lemoine ’03  06-489 515 74 e.f.
Frederique van Gennep ’01  06-12 626 283 e.d.
Julie Gentis ’01 06-246 09 256 e.f.
Elisa Perez ’01 06-150 30 717 e.f.
Sara Scholten ’01 06-82 007 369 e.
Judith Bloema ’00 06-81 71 31 36
Anna Jurgens ’00 06-39 27 93 28 e.
Romy Beekhof ‘99 06-22 920 417 e.
Elsemiek Dikker ’99 06-374 375 23 e.d.
Simone Pronk ’98  06-81 384 442 e.d.
Anne Snoeij ’98 06-53 89 00 26 e.d.
Tom van Beek (06-41667301) '97 365 23 39 e.
Marijne Dikker (06-31695281) ’97 887 85 35 e.d.f. 
Katja Salzer Levi ’97 06- 33 800 471 e. russ
Tim Schepers  '97 06-19 444 530 e.
Esmee de Vos ’96 354 05 21
Dita Adema ’95 06-304 702 28 e. fries
Flo Schepers  '95 06-20 28 06 36 e.
Estelle Strijers (06-15268926) '95 306 18 65 e.
Niek Adema ’93 06-509 650 21 e. fries
Zeeger Verschuren ‘93 350 91 94 e.

e : ook engelstalig - english spoken  b/c : bosnisch/croatisch
f : ook franstalig - parle français  gr : grieks
d : ook duitstalig - spricht deutsch  russ : russisch
z : ook zweedstalig  it : Italiaans
sp : ook spaanstalig-hablar español  p : portugees
x : alleen in het weekend  + : niet in het weekend

Wijzigingen in deze lijst kunnen gemeld worden via het  e-mailadres:  

bnsscheveningen@ziggo.nl of per telefoon van de wijkwinkel tel. 354 10 81. 

Het bestuur van de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen kan geen 

verantwoordelijkheid aanvaarden voor samenstelling en gebruik van deze na-

menlijst.

B A B Y S I T T E R S
Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

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

Iedere maandagmiddag: Klaverjassen
Kom gezellig klaverjassen in de Wijkwinkel op maandagmiddag tussen 
14.00 – 16.00 uur. Nieuwe deelnemers zijn welkom.

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

Iedere eerste dinsdag van de maand: pianoconcert
Elke eerste dinsdag van de maand wordt er in de wijkwinkel een piano-
concert gegeven. Samen genieten van de muziek en een broodje. 
Van 12.00 tot 13.00 uur door pianist René Rakier.

Iedere woensdag tekenles in de wijkwinkel 
De cursisten krijgen wekelijks een opdracht van de docent. Wilt u eerst 
even kijken of het iets voor u is, een gratis proefles kan altijd. Van 10:00-
12:30 uur.

Iedere woensdagmiddag “bewegen voor ouderen” 
Deelnemers werken in hun eigen tempo aan het verbeteren van hun con-
ditie met bewegingscoach Kitty van der Stoep. Doet u mee? Om 13:00 uur 

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

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

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

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

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

Helaas zitten we nog 

in een lockdown!

Helaas zitten we nog 

in een lockdown!



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

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 (aangesloten bij Provoet) Elisa van Os. 
Bosschestraat 139 www.footsea.nl 06-41012254. E:mail: info@footsea.nl
 
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  

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 taxeren, 
bel dan Dick van der Toorn 070-3388427 of 06-51118436 of email: toorn-
dick@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
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Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

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

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

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

SECRETA RIAAT
Wijkwinkel Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen, tel. 354 10 81
E-mail: bnsscheveningen@ziggo.nl , Website: www.bnsscheveningen.nl
Muurkrant: www.bnsscheveningen.nl/digitale-muurkrant-bns
Bank (BNS) NL86INGB0006257688, Wijkver. NL23INGB0000544261 
WIJKWINKEL: Openingstijden secretariaat: 
maandag 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
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