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REDACTIONEEL 

Vandaag was mijn eerste stranddag van dit jaar. 
Dat is voor mij altijd een mijlpaal: de zomer begint, het 
buiten zijn komt tot leven en met de versoepelingen van 
de regels kan dat een mens, in elk geval mij, heel gelukkig 
maken.
Het bos, de bomen, de parken en tuinen, álles lijkt te ont-
ploffen met als gevolg wel honderd nuances groen, bloei-

ende bermen en geurende struiken. Wie houdt er niet van?
Deze Gazet staat dan ook bol van groei en bloei berichten.
Op de oproep voor foto’s van uw eigen Keukenhofje is gereageerd, de foto’s 
ziet u verderop. En er is opnieuw een oproep voor foto’s. Ditmaal van uw 
uitzicht over strand, bos, park of laan.
Er is een artikel over de flora en de fauna in onze buurt (die niet altijd 
met respect door ons behandeld wordt), over het project ‘Meer Bomen op 
Scheveningen’, over de nieuwe duurzame banken, watertaps en ‘poefs’ op 
de boulevard en u krijgt prachtige foto’s te zien van een plaatselijke na-
tuurfotografe.
Ook de geschiedenis van een kraamkliniek komt aan bod en er is zelfs 
sprake van een waar ‘boommysterie’. Kortom, alles lijkt in deze editie te 
draaien om de natuur.

Helaas is de natuur niet altijd blij makend: er zijn maar liefst twee In Me-
moriam artikelen te lezen over markante buurtbewoners die niet meer 
onder ons zijn.

Als de versoepelingen nog verder doorgevoerd worden, dan kunnen wij 
allemaal op ons eigen manier volop genieten van een hopelijk prachtig 
mooie zomer. Dat is wat de redactie u dan ook van harte toewenst!

Marit Berssenbrugge

GazetScheveningen-Bad

INHOUDSOPGAVE o.a.

In MeMorIaM: LIesbeth aschMoneIt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Lopende Zaken In noordeLIjk schevenIngen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
stadsgroen: natuur- ofrecreatIeterreIn?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
In MeMorIaM: jan borgMan   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Lopende Zaken In duttendeL & WIttebrug   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
nIeuW groenpLan duttendeL & WIttebrug  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
bureau stoep: MaatWerk voor de prIjs van standaard MeubILaIr   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
kraaMkLInIek de voLhardIng, nIeuWe duInWeg 24   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
Leve de vakantIe dankZIj WI-fI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
Meer boMen op schevenIngen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19
booMMysterIe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20
dIeren In actIe: IngrId van bILjouW In de nIeuWe schevenIngse bosjes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21
badcrypto 104   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
servIce  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24/25/26

Foto voorpagina: Bureau Stoep: poefjes, zie artikel op pagina 12



5

(23 juli 1928 - 15 april 2021)

Op 15 april j.l. is Liesbeth Aschmoneit in 
haar slaap overleden, 92 jaar oud. Ze is 
tot het eind toe helder van geest geweest 
maar ging lichamelijk achteruit. Ze had er 
eigenlijk ook wel een beetje genoeg van, 
vooral tijdens de corona-isolatie. Haar ge-
liefde man Otto heeft ze ruim 13 jaar over-
leefd.

Vanaf 1987 tot 2001 was Liesbeth het 
boegbeeld van onze Bewonersvereniging: 
als bestuurslid (de laatste 8 jaar als voorzit-
ter), maar ook als redactielid van de Gazet, 
lid van talloze commissies en duizendpoot 
in de wijkwinkel. Het moet voor haar een 
volle dagtaak zijn geweest. Haar vasthou-
dendheid en scherpe tong maakten haar 
niet populair bij de Haagse overheid (Het 
Zuur) terwijl haar inzet voor de wijk juist 
veel vrienden en bewonderaars opleverde 
(Het Zoet).

Het Zuur
Toen Liesbeth voorzitter werd, 12 jaar na 
de oprichting van de Bewonersvereniging, 
was er al veel bereikt. Maar de gemeente 
begreep nog steeds niet dat overleg met 
bewoners belangrijk was. Dat bleek bijvoor-
beeld bij het opstellen van het ‘Masterplan 
Kuststrook’ waarbij ze intensief betrokken 
was. Maar vooral bij nieuwbouwplannen 
aan de Enkhuizensestraat en het stukje 
duin dat nu Hoornse Hop heet. Een ont-
werp met grootschalige bouw van 4 hoog 
ging haar véél te ver. Er volgden procedures 
tegen de gemeente; als ze bij een raads-
vergadering mocht inspreken, kwam ze 

tot de tanden toe bewapend, en schrok er 
niet voor terug om wethouders van nala-
tigheid of ‘pertinente onwaarheden’ te be-
tichten. De gemeente bleef halsstarrig, dus 
er werd geprocedeerd tot aan de Raad van 
State toe. Daar kreeg ze haar gelijk; de Raad 
besliste dat de Bewonersvereniging bij de 
plannen betrokken moest worden. Liesbeth 
dwong daarbij af dat zij juridische steun zou 
krijgen (die door de gemeente betaald zou 
worden!). Tenslotte kwamen er aanmerke-
lijk minder huizen en villa’s. Een oplossing 
die de gemeente vrijwel zeker minder in-
komsten oplevert dan de oorspronkelijk ge-
plande massale bouw. Nee, veel vrienden bij 
de ambtenaren heeft ze niet gemaakt.

Het Zoet
Liesbeth pakte haar functie professioneel 
aan, organiseerde commissies (groen, ver-

In Memoriam: Liesbeth Aschmoneit

keer etc) waarmee ze bewoners de kans 
gaf mee te denken. Ze nam vaak deel aan 
commissies, want ze wilde de touwtjes wel 
in handen houden. Daarnaast was Liesbeth 
vrijwel altijd in de wijkwinkel te vinden: in 
het kantoortje om ambtenaren schriftelijk 
te kapittelen, of in het keukentje om warme 
maaltijden te bereiden voor oudere bewo-
ners, vaak met hulp van haar man Otto. Al 
dat werk - èn de resultaten die ze bereikte 
– leverden haar een Stadsspeld op en, bij 
haar afscheid als voorzitter in 2001, be-
noeming tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. 

Vlak vóór haar afscheid nam ze nog een las-
tige beslissing: ons wijkblad had de mooie 
maar ietwat elitaire naam ‘Parkgazet’; Lies-
beth vond dat die naam ‘verbreed’ moest 
worden zodat àlle bewoners van Noordelijk 
Scheveningen er zich in zouden herken-
nen. Ondanks bezwaren (ook binnen de 
redactie) drukte ze door dat het blad voort-
aan ‘Scheveningen-Bad Gazet’ zou heten. 
Typisch Liesbeth om dat zo kort voor haar 
vertrek nog te doen, maar de nieuwe naam 
is inmiddels net zo vertrouwd als de oude 
was. 

Liesbeth was als voorzitter bepaald geen 
‘pleaser’. Maar iedereen die haar wat beter 
kende, wist dat er een geestige en geïnte-
resseerde vrouw in haar school. De bewo-
ners van de wijk hebben veel aan haar te 
danken.

Jan van Pesch

Oranjehotel zoekt vrijwilligers met groene vingers

Nationaal Monument Oranjehotel in 
Scheveningen is sinds 2019 als Herinnerings-
centrum geopend voor het publiek.
Bij het Herinneringscentrum is een als duin-
landschap aangelegde tuin, waar naast de ei-
gen aanplant ook plek is voor gewassen die 
spontaan zijn komen aanwaaien en die ook in 
duinen thuishoren. Deze tuin wordt onderhou-
den door een tiental vrijwilligers. Dit groepje 
enthousiastelingen kan wel wat versterking 
gebruiken! Het werk bestaat vooral uit het wie-
den van wat niet in duinen thuis hoort en het 
netjes houden van het parkeerterrein. In droge 
tijden komt daar (nu de aanplant nog jong is) 

sproeiwerk bij.  Het tuinwerk kent veel vrijheid. 
Na een eerste kennismaking kunt u tijdens 
openingstijden van het museum komen wan-
neer het u schikt. Wekelijks een paar uurtjes is 
ideaal, maar af en toe overslaan kan natuurlijk 
ook. Benodigde materialen zijn vanzelfspre-
kend aanwezig. 

Vindt u het leuk om af en toe de handen uit de 
mouwen en in de grond te steken en zo bij te 
dragen aan het behoud van het Oranjehotel 
als indrukwekkende en bijzondere plek? Neem 
dan contact op met vrijwilligers@oranjehotel.
org. 



Helemaal in het teken van het bezoek van 
de stadsdeelwethouder voor Scheveningen, 
Anne Mulder, deze keer.  Gedurende een be-
zoek van twee uur hebben commissie- en 
bestuursleden van de BNS door de wijk ge-
wandeld met de wethouder en vertegen-
woordigers van de gemeente om diverse 
vraagstukken onder de aandacht te bren-
gen. De BNS had vooraf een aantal vragen 
ingestuurd, maar tijdens het bezoek heeft 
de wethouder vooral veel gekeken en geluis-
terd, de antwoorden op onze vragen worden 
nagestuurd. Die zullen we dan via de Gazet 
ook publiceren.

Het bezoek begon met een Scheveningse 
lunch in de wijkwinkel, zo kon iedereen 
meteen het nieuwe meubilair bekijken en 
konden we de activiteiten in de wijkwinkel 
toelichten.

Vergroening van de wijk
De bloembakken in de Gentsestraat en de 
nieuwe fruitbomen op het Belgischeplein, 
op de route naar de bunkers, leidden naar 
een gesprek over groen en met name over 
de zorgen vanuit de BNS. We hebben aan-
gegeven dat we blij zijn met deze nieuwe 
projecten maar dat dat niet ten koste mag 
gaan van de systematische, planmatige aan-
pak van de vergroening van de wijk. Dat 
lijkt nu wel het geval. In dit verband hebben 
we aandacht gevraagd voor het vervolg op 
de Visie Wijk- en Buurtgroen Scheveningen 
waar ondanks de grote inspanningen niets 
mee gebeurt. 

Het gebrek aan beschikbaar budget voor 
het onderhoud van het groen wordt alleen 
maar groter als er extra groen wordt toege-
voegd zonder het onderhoudsbudget aan 
te passen. Dit probleem hebben we laten 
zien aan de hand van de middenberm van 
de Badhuisweg. Door de vele doorsteken 
groeien de rozen nog nauwelijks en gaat de 
toestand hard achteruit, terwijl dit wel een 
visitekaartje is van de wijk. Het is ook zicht-
baar op het mooie nieuwe groen op het 
Palaceplein waar de variatie in planten hard 
achteruit gaat en er steeds meer paden door 
lijken te lopen. Het onderhoudsbudget is on-
voldoende om het op het oorspronkelijk ge-
wenste niveau te houden. 

Ook hebben we aandacht gevraagd voor 
de onderlinge afstemming van het gebruik 
van de Nieuwe Scheveningse Bosjes voor de 

verschillende doelgroepen waar elders in de 
Badgazet uitgebreider op wordt ingegaan. 
De druk neemt steeds verder toe en dat lijkt 
tot conflicten en onduidelijkheden. 

De Noordboulevard
Op de Noordboulevard bespraken we de 
overlast van vertrekkende bezoekers van de 
strandtenten op he Noorderstrand en het 
Zwarte Pad. Er wordt al samengewerkt met 
de strandmanager, de horeca en de beveili-
ging op de boulevard en het Noorderstrand 
om de vertrekkende bezoekers in goede 
banen te leiden, maar dat gaat niet verder 
dan het strand. In de woonwijk wordt dat 
lastiger, maar we hebben afgesproken dat in 
contact met bewoners gekeken wordt naar 
wat hier aan gedaan kan worden. 

Overkluizing Gevers Deynootweg/Zwol-
sestraat
Voorts is gesproken over problemen rond 
de overkluizing van de Gevers Deynootweg 
t.h.v. de Zwolsestraat. Bij de locatie van deze 
toekomstige onderdoorgang hebben we 
uitleg gekregen over de op te lossen vraag-

stukken inzake constructie en wet- en re-
gelgeving. Het Hoogheemraadschap volgt 
de zaken ook nauwlettend. Het blijft dus 
een hele uitdaging maar we worden op de 
hoogte gehouden. 

We kijken terug op zeer een geslaagd be-
zoek en hebben voorgesteld dit bezoek jaar-
lijks te herhalen. Het is een prettige manier 
om zo in een korte tijd toch veel zaken die in 
de wijk spelen aan de orde te kunnen stel-
len. 

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.

Bezoek aan de nieuwe Noordboulevard 

(v.l.n.r. Riet van Beveren (Secretaris BNS), Anne Mulder (Stadsdeelwethouder Scheveningen), Peggy ten Hoopen 

(Strandmanager), Mendy van Veen (Stadsdeeldirecteur Scheveningen)



In coronatijd is het druk in parken en bossen 
in de stad. In de Nieuwe Scheveningse Bos-
jes ontstond een felle discussie over wat er 
nu wel en niet mocht en sloegen handhavers 
aan het beboeten van mensen die zich bui-
ten de paden bevonden. Deze mensen wa-
ren zich van geen kwaad bewust: ze liepen 
toch op paden? 

Partijen staan lijnrecht tegenover elkaar en 
standpunten verharden: is het een natuur-
gebied waar de mens te gast is of is het een 
intensief gebruikt recreatieterrein met wat 
natuurlijke flora en fauna ten behoeve van 
de recreant? In het beleid komen nu vooral 
natuurorganisaties aan bod en roeren met 
uitzondering van hondenbezitters anderen 
zich nauwelijks. Zeker gebruikers uit andere 
stadsdelen niet. Een bredere belangenafwe-
ging lijkt gewenst. 

Als wijk zijn wij gezegend met een meer 
dan gemiddelde groene buitenruimte. De 
grote buitengebieden zijn het Westbroek-
park, de Nieuwe Scheveningse Bosjes en 
natuurlijk het strand. In de onmiddellijke 
omgeving zijn er nog het Dunea gebied, 
de Scheveningse Bosjes en de Waterpartij 
aan de rand van de wijk. Het aantal regels is 
beperkt en de handhaving is ook beperkt. 
Er gelden regels waar honden vrij mogen 
lopen en waar niet, waar barbecueën en 
picknicken is toegestaan. De regels in het 
Rosarium in het Westbroekpark zijn relatief 
streng, daarbuiten valt het mee. Ze worden 
nauwelijks afgedwongen door beheermaat-
regelen als bijvoorbeeld hekken. Er is relatief 
weinig lig- en speelweide en relatief veel 
bos. Vele activiteiten kunnen op dezelfde 
plek plaatsvinden maar verdragen elkaar 
soms moeilijk. 

Veel kinderen vinden het leuk om te laser-
gamen (paintball) in het bos, maar voor 
anderen roept dat oorlogje spelen nare her-
inneringen op waar ze liever niet mee ge-
confronteerd worden. Loslopende honden 
en natuur verdragen elkaar slecht, zeker in 
het broedseizoen. Loslopende katten zijn 
nog erger. De stad probeert te verdichten 
en er komen meer kleinere huizen zonder 
buitenruimte, waardoor de behoefte aan 
openbare buitenruimte voor verschillende 
recreatieve functies toeneemt. Ook is groene 
buitenruimte nodig om de opwarming te-
gen te gaan en water op te vangen. Er wordt 
gedacht over concentratie van activiteiten 
vanuit het oogpunt van natuur, maar minder 

vanuit andere activitei-
ten die ook belangrijk 
zijn voor het functio-
neren van de stad. Er is 
wel een stadsecoloog, 
maar geen functiona-
ris die naar het belang 
van de andere functies 
kijkt. Kwantitatieve 
doelstellingen voor die 
functies ontbreken. De 
druk op de openbare 
buitenruimte in de 
stad neemt toe en dat 
vraagt meer integrale 
afweging, regels en af-
spraken.

Veel mensen begrijpen 
de regels niet, bijvoor-
beeld waarom ze op de 
paden moeten blijven. 
Rust voor de natuur is 
niet het enige punt en 
is in een uitrengebied 
voor honden natuur-
lijk al ver te zoeken. De 
eigenaar, in dit geval 
de gemeente, is ver-
antwoordelijk voor de 
veiligheid van de bezoe-
kers en moet boomvei-
ligheidscontroles uitvoeren en ingrijpen als 
er onveilige situaties zijn. Op een speelplaats 
gelden strenge eisen. Dat betekent dat hut-
ten bouwen in het bos vanuit het oogpunt 
van de eigenaar en zijn verantwoordelijk-
heid voor de veiligheid van de spelende kin-
deren een zware onderhoudslast betekent. 
Als je dat soort activiteiten wil, wil je het 
graag concentreren, zodat de last beperkt 
is. Die last geldt tevens ten aanzien van oli-
fantenpaden (paden die in de loop der tijd 
onbedoeld worden gecreëerd). Deze paden 
zijn in coronatijd nog extra ontstaan door 
de enorm toegenomen hoeveelheid wan-
delaars. Zodra het olifantenpad een pad 
is, moet de eigenaar óf zorgen dat het pad 
weer verdwijnt óf instaan voor de veiligheid. 
Beide is kostbaar en ingewikkeld. 

Iedereen heeft zo zijn eigen wensen wat 
hij graag zou willen en heeft steeds minder 
consideratie met de wensen van anderen. 
Het gaat om gezamenlijke ruimte waar we 
gezamenlijk tot afspraken zullen moeten 
komen zodat de stad voor iedereen een leef-
bare en prettige leefomgeving is. Handha-

ven van de bestaande situatie is daarbij in 
een veranderende stad niet altijd de meest 
optimale uitkomst: hoeveel buitenruimte 
willen we voor welke functie en waar en wat 
kan wel en niet samen? 
Hoe kunnen we efficiënt gebruik maken van 
die beperkte ruimte? Ook zullen de regels 
vaker moeten worden afgedwongen door 
fysieke ingrepen als hekken en andere bar-
rières. 

De noodzaak van een discussie over het ge-
bruik van de openbare groene buitenruimte 
in de stad wordt steeds duidelijker.

Benno Smit
Voorzitter Groencommissie BNS

Stadsgroen: natuur - of recreatieterrein?
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Olifantenpad of officiëel pad?
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(30 november 1929 - 26 mei 2021)

Een aantal jaren geleden kon je hem dage-
lijks op de Nieuwe Parklaan zien lopen, met 
boodschappentas op weg naar de Stevin-
straat. Hij had met de computer uitgere-
kend wat de kortste wandelroute was naar 
welke Albert Heijn. De computer met groot 
scherm, staand op een centrale plek in zijn 
appartement in Résidence Witte Brug, was 
toen al jaren een middelpunt van zijn be-
staan.

Jan Borgman, emeritus hoogleraar in de 
sterrenkunde aan de Universiteit Gronin-
gen en geboren en getogen Groninger, 
kwam in 1990 op 60-jarige leeftijd met 
zijn echtgenote naar Den Haag voor een 
nieuwe uitdaging in zijn leven. Hij was be-
noemd tot voorzitter van het NWO, Neder-
landse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek. Résidence Witte Brug, gelegen 
bij Madurodam, werd hun woonplek, al het 
groen daar deed hen denken aan Gronin-
gen.
 
“Als je ergens gaat wonen, is het vanzelf-
sprekend om je in je nabije omgeving te 
verdiepen”, aldus Jan. En dat deed hij. Naast 
zijn fulltime baan begon hij zijn historische 
zoektocht door de wijken Wittebrug en 
Westbroekpark. In 2003 vroeg het wijkbe-
stuur hem om een bestaande historische 
commissie nieuw leven in te blazen. Toen 
daar voldoende materiaal was verzameld 
voor publicatie, won Jan binnen de com-
missie het pleidooi, publicatie in een boek 
of op een website. “Een boekje vergeelt en 
kost geld, dat hebben we niet.” Niemand 
was thuis in websites, maar Jan ging als 
autodidact aan de slag met als resultaat 

de website http://www.wittebrugpark.nl/. 
Zo combineerde hij zijn twee hobbies, ge-
schiedenis en techniek. “Alles is te leren”, 
zei Jan. Hij dook in gemeentearchieven en 
bestemmingsplannen als een onbevangen 
amateuronderzoeker. “Het geeft mij voldoe-
ning het besef te laten rijpen wat er precies 
gebeurd is.”

Op zijn ontdekkingsreis door de buurt is Jan 
veel mooie historische dingen tegengeko-
men. Hij beschreef ze uitvoerig op zijn site 
of riep andere auteurs daartoe op. Zo ont-
wikkelde zich de waardevolle historische 
website Wittebrugpark.nl, een parel vol le-
zenswaardige verhalen. Jan was zelf niet on-
tevreden over zijn onderzoek naar Wittebrug 
in oorlogstijd, http://www.wittebrugpark.nl/
ww2. In 2014 deed hij ook nog uitgebreid 
onderzoek naar het openbaar vervoer rond 
Wittebrug en Westbroekpark vanaf de 17e 
eeuw, een uniek verhaal op zijn site. Het 
KLM gebouw, gelegen schuin tegenover zijn 
appartement, had altijd zijn belangstelling. 
Hij verwerkte voor zijn website op 85-jarige 

In Memoriam: Jan Borgman

leeftijd het verhaal Het KLM- kwartier, ge-
schreven door Peter de Leeuw, voormalig 
ambtenaar van het ministerie I & M. En 
nieuwsgierig bleef hij naar de nieuwste 
ontwikkelingen rondom dat complex. 

Résidence Witte Brug kwam ook aan de 
beurt en kreeg een prachtige website met 
de geschiedenis van het gebouw, archie-
ven etc. 

Rond 2014 was Jan dagelijks te zien met 
duimstok rond de Witte Brug over het ka-
naal. Hij wilde weten waar de korenmolen 
‘De Vier Winden’ ( afgebrand in 1873), te 
zien op een foto d.d. ca. 1860, precies had 
gestaan in de hedendaagse situatie. Met 
het oog van een astronoom, Google Maps 
en voor een leek niet meer te volgen deci-
male coördinaten is hem dat goed gelukt 
en heeft hij bijstaande foto geconstrueerd 
op zijn website in het verhaal De molen en 
de duimstok. 

Dit was Jan Borgman, steeds nieuwsgierig, 
in alles geïnteresseerd en buitengewoon 
inspirerend voor de mensen om hem heen. 
Met de precisie van een sterrenkundige en 
de diepgaande belangstelling voor histo-
rie, heeft hij een zeer waardevolle website 
achtergelaten, die enkele jaren geleden is 
toegevoegd aan de website van de wijkver-
eniging. Opdat dit levenswerk van de latere 
jaren van Jan Borgman niet verloren gaat, 
onder andere voor ons, buurtbewoners, en 
wij er kennis van kunnen blijven nemen. 
Want, zoals Jan zei: “het is vanzelfsprekend 
om je in je nabije omgeving te verdiepen”.

Eeke Crabbendam

Kanaal met Witte Brug en korenmolen, gezien vanaf de Koninginnegracht, ca. 1860 Montagefoto, een virtuele constructie van Jan Borgman d.d. 2014. Gezien vanaf 

precies dezelfde locatie op de Koninginnegracht. Links Résidence Witte Brug, de brug 

zelf is wat verscholen achter de bomen
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park zijn al jaren een doorn in het oog van 
de bewoners. Dagelijks tussen 13:00 – 24:00 
uur is de regeling van kracht, van 1 juni 
– 30 september (vanwege zomerdrukte 
in Scheveningen) tussen 10:00-24:00 uur. 
Uurtarief Eur 2,00. De bewoners van Dut-
tendel hebben zich in een enquête voorals-
nog uitgesproken tegen betaald parkeren. 
Verwacht wordt dat er extra druk komt op 

de beschikbare par-
keerplaatsen, zeker 
ook omdat de straten 
van Duttendel popu-
laire plaatsen zijn voor 
langparkeerders, be-
drijfsbusjes, bezoekers 
van de penitentiaire 
inrichting en auto’s 
met buitenlandse ken-
tekens. Ook tijdens 
zomerse weekenden is 
de overlast (te) groot. 

Nieuwe groencom-
missie
Duttendel & Wittebrug 

heeft weer een Groencommissie op sterkte. 
Elders in dit blad stellen we de nieuwe leden 
aan u voor, evenals het plan dat de commis-
sie heeft gemaakt.

4 mei 2021
Helaas kon ook dit jaar geen officiële 4 mei-
herdenking plaatsvinden op het Han Stijkel-
plein. Geen muziek, geen toespraken, geen 
samenkomst. In een Nieuwsbrief heeft het 
wijkbestuur aangekondigd om 20:00 uur 
een bloem te zullen leggen bij het beeld De 

Vogelvechter. Wat schetste onze verbazing: 
vanuit alle kanten verschenen kort voor 
20:00 uur medebewoners met bloemen op 
het Han Stijkelplein, gehuld in warme jassen 
tegen de regen en de kou. De traditie houdt 
stand, dit jaar voor de 10e keer toch een bij-
eenkomst, in stilte. Roxane van Iperen stelde 
eerder die avond in haar 4 meitoespraak in 
de Nieuwe Kerk in Amsterdam: ‘Morgen vie-
ren we de vrijheid, vandaag mag het gisten 
tot het pijn doet’.

Nieuwsbrieven
Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug infor-
meert u met enige regelmaat door middel 
van Nieuwsbrieven en berichten op de eer-
ste pagina van de website (www.duttendel-
wittebrug.nl). Onlangs brachten we een be-
richt over de 4 meiherdenking met enkele 
artikelen en gedichten voor reflectie; ook de 
details over het betaald parkeren zijn terug 
te vinden op de website en – naast huis aan 
huis verspreide informatie van de gemeente 
Den Haag – ook in een Nieuwsbrief. De iso-
latie- en duurzaamheidssubsidies van 
de gemeente zijn inmiddels ook verspreid. 
Rond 27 mei jl. is het bericht over de actie 
Scheveningse Parkwijken Begroot gepubli-
ceerd. Samen met Van Stolkpark en Zorgvliet 
zijn meer dan 10 plannen genomineerd, 
waaronder 3 projecten van bewoners in Dut-
tendel & Wittebrug. De volgende stap is dat 
er gestemd kan worden op de plannen die 
het meest aanspreken. U kunt in een elektro-
nisch mandje ‘shoppen’ tot het bedrag dat 
stadsdeel Scheveningen als wijkbudget ter 
beschikking heeft gesteld aan de drie wijken 
samen. Iedereen van 12 jaar en ouder in de 
wijk heeft een persoonlijke stemcode ont-
vangen om dit wijkenbudget van € 50.000 
toe te wijzen aan de ingediende projecten. 
Unieke kans om onze wijk(en) een extra ver-
fraaiingsimpuls te geven. Breng uw stem uit 
op www.scheveningseparkwijkenbegroot.
nl !! Tot en met 24 juni kan er gestemd 
worden, want op 1 juli a.s. wordt/worden 
de winnaar(s) officieel bekend gemaakt                                     
Indien u de Nieuwsbrief wilt ontvangen, 
kunt u uw e-mail en huisadres sturen aan: 
secretaris@duttendelwittebrug.nl.

Marjon Margés
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging

Kennismaking
Op 1 april jl. maakte het bestuur van Dutten-
del & Wittebrug Wijkvereniging kennis met 
Anne Mulder, de nieuwe wethouder voor 
stadsdeel Scheveningen. Ook stadsdeeldi-
recteur Mendy van Veen was aanwezig en 
Jardi Chervet, groenmedewerker van stads-
deel Scheveningen. Vanwege coronamaatre-
gelen niet aan een bureau of in een zaaltje, 

maar tijdens een wandeling door de wijk. 
Drie onderwerpen wilden we onder de aan-
dacht van de wethouder brengen: Ten eerste 
de stand van zaken rondom de herontwik-
keling van het voormalige ministerie van 
Verkeer & Waterstaat (Plesmanduin) en met 
name de ‘lessons learned’ over tijdige com-
municatie tussen gemeente en wijk vanuit 
de filosofie dat niet alles ‘vruchteloos’ is; hier 
kwam ook de verwachte druk op infrastruc-
tuur rondom het gebouw door uitbreiding 
van de wijk met 25%-30% inwoners aan de 
orde. Het tweede aandachtspunt vormde de 
invoering van betaald parkeren in Wittebrug 
en het waterbedeffect daarvan op Dutten-
del. Als derde maakten we met Anne Mulder 
het ‘rondje KZ’, langs de hockeyvelden. Daar 
werd de relatie met Staatsbosbeheer aan-
schouwelijk. Ook hier benadrukten we dat 
de wijkvereniging in een zeer vroeg stadium 
geïnformeerd wil worden over toekomstige 
ontwikkelingen in dit gebied; verrassingen 
zoals bij Plesmanduin leiden onherroepelijk 
tot grote vertragingen voor initiatiefnemers.

Betaald parkeren
Het is een feit: per 1 juni a.s. is betaald par-
keren ingevoerd in Wittebrug en een deel 
van Noordelijk Scheveningen. De druk en 
overlast tijdens de zomer door strand- en 
stadsbezoek en festivals in het Westbroek-

Lopende zaken in Duttendel & Wittebrug



Er is weer een nieuwe Groencommissie in 
Duttendel & Wittebrug! Perlita Hoff en Maar-
ten Schenck steken de groene vingers uit 
naar onze lommerrijke wijk om voor mens 
en dier al het moois te behouden en te ver-
sterken. Waarom? Om concreet een bijdrage 
te leveren aan het behoud van onze bijzon-
dere leefomgeving en bewoners en bezoe-
kers, jong en oud, het genoegen van de ba-
lans tussen mens en natuur te laten beleven. 

Dat begint met een plan van aanpak. Maar-
ten maakte een aantal rondes om te inven-
tariseren waar de aandacht op gericht kan 
worden. Perlita maakte gelijk werk van de 
olifantenpaden die tijdens de coronatijd zijn 
ontstaan in Klein Zwitserland en – door in-
tensief gebruik van de kinderen van de Vrije 
School - het bijzondere duttendelletje (duin-
parkje) tussen de Van Abbenbroekweg en de 
Maurits de Brauwweg. En met succes, want 
de geweldige mensen van Defensie versterk-
ten het talud langs het hoge wandelpad 
aan de oostkant van het Klein Zwitserland 
duingebied; stadsdeel Scheveningen kwam 
in actie met borden voor het duinparkje om 
te wijzen op de wandelroutes en verharde 
paden. Na het broedseizoen worden boven-
dien houtrillen aangebracht om de kwets-
bare natuur te beschermen.

Plan van aanpak 
Waar liggen de accenten? Behoud van het 
groen is vastgelegd in de missie van de wijk-
vereniging. Maar wat betekent dat concreet? 
Speerpunt voor de komende jaren is het be-
houd en de uitbreiding van de biodiversiteit 
in de wijk. Dat betekent dat de Groencom-
missie zich actief gaat bezig houden met 5 
aandachtsgebieden: 1. planten en bloemen 
om bijen, hommels en vlinders aan te trek-
ken, 2. insectenhotels, 3. nestkasten voor 
vogels, 4. het terugdringen van verharding 
waar mogelijk en het toegankelijk houden 
van trottoirs waar noodzakelijk èn 5. voor-
lichting aan wijkbewoners over onze leef-
omgeving. 

We willen gebruik maken van de kennis en 
kunde van organisaties zoals AVN, van na-
burige wijkverenigingen en hun vrijwilligers, 
en zeker ook van de opmerkzaamheid van 
de bewoners van Duttendel & Wittebrug zelf. 
Velen zijn al georganiseerd door middel van 
buurtapps. Ook een e-mail naar groen@dut-
tendelwittebrug.nl werkt goed om sugges-
ties te doen of te signaleren waar iets mis is.

Prioriteiten
Voor dit jaar zijn er enkele prioriteiten. De 
Groencommissie gaat gele rolklaver inzaaien 
op twee geselecteerde veldjes om insec-
ten aan te trekken. We gaan daarvan leren: 
kiemt het tussen de wilde grassen en krui-
den die er nu staan? Wordt er gemaaid juist 
als de bloei start? Daarnaast gaan we bekij-
ken of de klaver gedijt op het duinterrein, in 
het zand. We gaan volgen of de klaver vol-
gend jaar terug komt en of andere bloems-
oorten passen. Ook gaan we bekijken waar 
insectenhotels kunnen worden geplaatst en 
hoe deze te financieren en te onderhouden. 

Als derde actie gaan we een nestkasten-
programma voorbereiden. Voor de leefom-
geving staan ook twee acties op stapel, nl. 
zorgdragen voor voldoende hondenpoep-
bakken langs de populaire wandelroutes 
door de wijk (inclusief regelmatige leging) 
en een inventarisatie van de kwaliteit van 
de trottoirs. Daarbij kijken we ook naar het 
onderhoud van de heggen en hagen langs 
de trottoirs voor een plezierige doorgang. 
De rooilijn is de grens en bewoners dienen 
het groen aan de buitenkant van hun tuinen 
binnen die lijn te snoeien.

Wijkschouw
Met de medewerkers van stadsdeel 
Scheveningen vindt (twee)jaarlijks een wijk-
schouw plaats. De Groencommissie geeft 
ter plekke aan waar extra aandacht op zijn 
plaats is; de gemeente geeft aan wat al is ge-
signaleerd en – ook op termijn - wordt aan-
gepakt, zoals vervanging van bomen, open-
baar groen en onderhoud in het algemeen.

Wij zijn enthousiast om samen met wijkbe-
woners ervoor te zorgen dat Duttendel & 
Wittebrug zijn allure behoudt, voor elkaar 
en voor planten en dieren in onze leefomge-
ving, om door te geven aan onze kinderen 
en kleinkinderen. Heeft u interesse om mee 
te werken aan de acties? Een bericht aan 
een van de leden van de Groencommissie is 
voldoende, nogmaals groen@duttendelwit-
tebrug.nl.

Namens de voltallige Groencommissie van Dutten-
del & Wittebrug, Marjon Margés. Portefeuillehou-

der Groen-Water, Cultuur-Evenementen 
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Nieuw groenplan Duttendel & Wittebrug

Perlita en Maarten
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Nu woon ik al heel mijn leven in het Belgisch 
Park, maar nog nooit heb ik geweten dat het 
steegje naast Muzee, in de Neptunusstraat, 
leidt naar een aantal kleine kantoorruimtes.
Eén van die knusse kantoren behoort toe 
aan Bureau Stoep, het industrieel ontwerp-
bureau van Bas Wallert.

Bas komt oorspronkelijk uit Dordrecht, maar 
woont al ruim twaalf jaar in het Belgisch 
Park. Na een opleiding als Industrieel Ont-
werper aan de Haagse Hogeschool rolde hij 
per toeval in de wereld van het ontwerpen 
van straatmeubilair. Straatmeubilair? Een 
industrieel ontwerper ontwerpt toch zaken 
als koffiezetapparaten, lampen en telefoons? 
Dat is waar, maar Bas vond het grovere werk 
aantrekkelijker. Met het grovere werk be-
doelt hij het ontwerpen van bruggen, park-
banken en boombanken waar je werkt met 
stevig materiaal als beton, steen, hout en 
metaal. 

Banken op boulevard
De banken die op de Scheveningse boule-
vard geplaatst zijn, zijn door hem ontwerpen 
en dus door iedereen te bewonderen. 
Bas vertelt: “De Gemeente vroeg mij ban-
ken te ontwerpen voor de boulevard. Ik heb 
meerdere schetsontwerpen gemaakt waar-
van de betonbank met houten zitting is ge-
kozen. Dat zijn materialen die niet roesten 
en die bestand zijn tegen de intense weers-
invloeden langs de kust. Normaal gespro-
ken verzorg ik zelf ook de productie van het 
meubilair, samen met verschillende produc-
tiepartners. In dit project is gekozen om de 
productie van de banken mee te nemen in 

de aanbesteding van de gehele boulevard. 
Dit komt naar mijn mening de kwaliteit van 

het eindproduct niet geheel ten goede. Op 
detailniveau zou ik zelf meer zorg hebben 
besteed aan de productie. Toch mag ik trots 
zijn dat mijn ontwerp op de boulevard van 
Scheveningen staat.”

Behalve de banken heeft Bas ook de wa-
tertappunten met ’poefjes’ ontworpen die 
verspreid staan over de boulevard en het 
strand. Hier kunnen mensen even op uitrus-
ten, wat drinken of hun voeten afspoelen. 
De poefjes zijn een geschenk van ’Feest aan 
Zee’ aan de gemeente als aandenken aan 
200 jaar badplaats. De tappunten staan op 
drie locaties op de boulevard. Op iedere van 

de drie locaties staan drie poefjes waarvan 
één is voorzien van een gedicht. Deze ge-
dichten gaan over de zee, de boulevard en 
de pier. 

Creativiteit van de ambtenaar
Hoe loopt zo’n ontwerptraject van straatmeu-
bilair eigenlijk?
Bas: “Ik werk veel voor gemeentes. Ambtena-
ren worden afgerekend op hun budgetten 
en kunnen natuurlijk kiezen voor een stan-
daardbank die ze uit een catalogus kunnen 
bestellen. Maar ze kunnen letterlijk voor het-
zelfde geld hun eigen inbreng en creatieve 
ideeën mee laten spelen in het ontwerp als 
ze de opdracht bij mij neerleggen. Ik luister 
naar de opdrachtgevers eisen en wensen, 
ik bezoek de plek waar het moet komen te 
staan en ik ga schetsen. Per ontwerp maak 
ik zo’n zeven à acht schetsen. Iedere schets 
licht ik dan toe. Hierin neem ik de eisen en 
wensen van de opdrachtgever mee. Ik zet 
hun ideeën om in beelden en voeg daar mij 
eigen creativiteit aan toe. Vervolgens wor-
den deze schetsen gepresenteerd. Dan be-
gint vaak een leuke creatieve interactie met 
de opdrachtgever omdat er nieuwe ideeën 
ontstaan of ideeën worden gecombineerd. 
Uiteindelijk wordt er na deze sessie nog één 
definitief ontwerp geschetst waar iedereen 
achter staat. Dit ontwerp wordt uitgewerkt 
tot productietekeningen en waar mogelijk 
uitbesteed aan de sociale werkplaats. 
Want naast de samenwerking met onze pro-
ductiepartners vinden wij het ook leuk om 
te zoeken naar mogelijkheden om samen te 
werken met de lokale sociale werkvoorzie-
ning van de opdrachtgever. Hierdoor krijgen 

Bureau Stoep: maatwerk voor de prijs van standaard meubilair



mensen die verder af staan van de arbeids-
markt de kans om te werken aan mooie pro-
jecten in hun eigen gemeente.” 

Bas heeft het dikwijls over ‘we’, maar eigen-
lijk is hij alleen. Hij heeft geen werknemers 
in dienst. Is dat niet een eenzame job?
“Het alleen werken is wat makkelijker, ik ben 
aan niemand verantwoording schuldig, be-
halve aan de opdrachtgever. Personeel is fijn 
maar geeft ook sores. Maar soms mis ik het 
sparren met collega’s wel een beetje. Vroe-
ger heb ik wel gewerkt op een groot ingeni-
eursbureau. Daar ging het om declarabel zijn 
en moest ieder uur worden verantwoord. 
Liever een 6 dan een 9 omdat je dan te veel 
tijd besteedt aan het project. Voor mij is het 
leveren van kwaliteit belangijker dan uren 
maken. En natuurlijk is een vrijdagmiddag-
borrel met je werknemers gezellig, maar het 
plezier in het werk weegt voor mij zwaarder.” 

Bas ziet het als zijn taak de opdrachtgever te 
laten glimlachen. Vanaf het eerste gesprek 
tot de oplevering van het ontwerp: de glim-
lach is waar hij naar streeft. Streeft hij ook 
naar een enorme groei van het bedrijf? Is Bu-

reau Stoep over tien jaar uitgegroeid tot een 
groot kantoor met tientallen medewerkers? 
Bas: “Geen idee, dat is niet mijn doel. Mijn 
doel is meer dat het bedrijf na mijn pensioen 
blijft door bestaan. Dat zou mooi zijn. Wie 
weet kiezen mijn kinderen ooit nog eens 
voor deze richting.”

Ik verlaat het knusse kantoor van Bas en ga 
vanmiddag even wandelen over de boule-
vard. Die banken, de watertap en de beton-
nen bijzettafels zie ik dan vast ineens met 
heel andere ogen.
 

Marit Berssenbrugge
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Borweg 7, Wittebrug, ca. 1942

Soms klopt het, ‘vroeger was alles mooier’. 

Vroeger

Borweg 7, Wittebrug, heden



“Locatie voormalige kraamkliniek De Vol-
harding op Nieuwe Duinweg 24 wordt een 
appartementengebouw”, is in Scheveningse 
kranten te lezen. Op Facebook is een ware 
tsunami aan berichten ontstaan: ik ben er 
geboren, mijn broer is er geboren, mijn nicht 
etc. Het lijkt wel of alle Scheveningers gebo-
ren zijn in kraamkliniek De Volharding. 

Dan is nu toch de vraag: De Volharding – je 
komt die naam ook tegen in de stad – waar 
staat dat eigenlijk voor? Was het iets bijzon-
ders? 

Het was zeker iets bijzonders, De Volharding 
was ooit een begrip in Den Haag. Een coö-
peratie, opgericht op 8 april 1880, een tijd 
waarin nog geen sprake was van sociale ze-
kerheid, de omstandigheden voor arbeiders 
waren ronduit slecht. Het doel van de coö-
peratie was het leven van de arbeidersklasse 
dragelijker te maken.  

Als eerste werd een coöperatieve volks-
broodbakkerij opgericht aan de Paulus Pot-
terlaan, later uitgebreid met kruidenierswa-
ren. In 1896 kwam er een eigen ziekenfonds 
bij, het Algemeen Ziekenfonds De Volharding, 
later kortweg bekend als AZIVO. Met het 
geld uit dit fonds konden arme mensen bij 
ziekte dertien weken vrij brood kopen. Er 
kwamen apotheekdiensten, tandartsendien-
sten en een ziekenhuis aan de Gedempte 
Burgwal. In 1936 kreeg ieder lid een lepel ter 
ere van het 40-jarige jubileum van AZIVO, 
misschien heeft iemand die nog wel in bezit. 

Na de eeuwwisseling groeide en bloeide 
De Volharding, wat zich in 1927 uitte in de 
bouw van het nog altijd bestaande hoofd-
kantoor De Volharding, “de voormalige so-
ciaaldemocratische burcht”, op de hoek van 
de Grote Markt en de Grote Marktstraat. De 
hele gevel was ‘s avonds verlicht, als propa-
gandapaneel voor de coöperatie.

Na de oorlog had De Volharding het moei-
lijk. Veel aangesloten bedrijven of winkels 
gingen failliet maar het ziekenfonds AZIVO 
en de uitvaartonderneming CUVO bleven 
overeind. 

Kraamkliniek
Op 28 mei 1947 werd als onderdeel van 
AZIVO de kraamkliniek De Volharding ge-
opend op Nieuwe Duinweg 24, in de prach-
tige particuliere villa Aguila. Door de na-oor-
logse geboortegolf was er een tekort aan 

kraambedden voor eigen leden van de co-
operatie. Ook was er door de woningnood 
vaak slechte behuizing, ongeschikt voor 
thuisbevallingen. 

Al de bovengenoemde baby’s werden dus 
daar geboren! Facebook meldt dat elke pas-
geborene een eigen geboortetegeltje kreeg 
met het geboortegewicht geschreven in de 
rode doek, het geboortetijdstip op de toren-
klok (linksonder) en naam en geboorteda-
tum in het gras.  

Helaas geen bericht op Facebook van ver-
pleegpersoneel dat de baby’s ter wereld 
hielp brengen. Begrijpelijk, want de verple-
ging was toch minimaal twintig jaar ouder 
en nu misschien wel in de negentig? Eigen-
lijk is hún kant van het verhaal interessanter, 
want zij waren er bij en kunnen meer vertel-
len dan de toenmalige baby’s!

Nel Wesselink (87), wonend op de Badhuis-
weg, was er inderdaad bij. ‘Ik was 23 jaar in 
1957, had mijn verpleegstersdiploma op zak, 
gehaald in het Zuidwalziekenhuis. Ik wilde 
graag een opleiding tot kraamverpleegster 
en ook wel een kleiner ziekenhuis. Dat werd 
kraamkliniek De Volharding waar je een op-
leiding kreeg van negen maanden, je moest 
tien bevallingen bijwonen en bij tien beval-
lingen assisteren om “Het Ooievaartje” te be-
machtigen, begeerde speld van kraamver-
pleegster.’ 

‘De kraamkliniek was intiem en gezellig, 
de kamers liepen in elkaar over. Er waren 
veel jonge vrouwen, met wit mutsje op, wit 
schort en blauwe jurk. De sfeer onderling 
was goed. Voor koffie en een sigaret zaten 
we in het souterrain. Ja, we rookten, dat was 
normaal! Ik maakte zelfs een arts met een si-
garet mee bij een bevalling. Het was een ze-

Kraamkliniek De Volharding, Nieuwe Duinweg 24
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Nieuwe Duinweg 24, gezien vanaf de Nieuwe Parklaan. Ca 1947



nuwachtig iemand van buiten de kliniek. Ik 
schrok ervan en wilde iets zeggen, maar dat 
deed je niet in die tijd.’ 

‘De kraamvrouwen bleven gemiddeld tien 
dagen, na de bevalling mochten ze drie da-
gen het bed niet uit. Overdag waren de ba-
by’s bij de moeder, het was belangrijk dat zij 
hun kind borstvoeding gaven. Een goed al-
ternatief was er nauwelijks, Nutricia voeding 
stond nog in de kinderschoenen. ‘s Avonds 
reden wij de baby’s op brancards naar de ba-
byzaal, daar waren twee verpleegsters om te 
baden en twee om bedjes op te maken.’ 

‘Wat ik me herinner is dat de ouders het ei-
genlijk vanzelfsprekend vonden, dat een 
bevalling goed verliep, terwijl er nog geen 

echo of wat dan ook was, ook geen cou-
veuse. Je wist ook niet of het een jongen of 
meisje werd. Voor sterilisatie werden bakken 

‘geflambeerd’ met spiritus. Soms spraken va-
ders dan van een “vreugdevuur”.’

‘Eigenlijk vond ik iedere bevalling bijzonder, 
het deed me veel. Bij de eerste stond je te 
trillen, de baby kwam blauw naar buiten, 
je wist nog niet dat dat normaal was en de 
kleur later roze werd. Ik vond vooral de sa-
menwerking zo mooi, je moest helder en ac-
curaat zijn, zo kon je de verloskundige of arts 
het beste bijstaan.’

‘Na negen maanden moesten we weg, dan 
kwam er een nieuwe lichting om op te lei-
den. Ik heb genoten van de kraamkliniek. Ik 
was graag verloskundige geworden. Maar 

vrij snel na de opleiding ging ik trouwen en 
toen hield – voorlopig – alles op, helaas. Dit 
is wat ik me herinner, ik weet niet of het alle-
maal klopt, het is 63 jaar geleden!’

De kraamkliniek verhuisde in 1983 naar het 
Leyenburgziekenhuis, in 1986 werd de villa 
aan de Nieuwe Duinweg gesloopt voor de 
bouw van kantoorgebouw “De Grijze Oli-
fant”.

Kraamkliniek De Volharding, daar geboren 
zijn is toch wel mooi. Een plek met een lange 
geschiedenis, om trots op te zijn!

Eeke Crabbendam
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Demonstratie tegen de verplaatsing van de kliniek naar het Leyenburgziekenhuis, ca. 1980

Het Ooievaartje, speld

Kantoorgebouw De Grijze Olifant

Uit: Leeuwarder Courant d.d. 25 mei 1954



Van vrienden hoor je verhalen, dat vakanties 
in een huisje ergens in de middle of now-
here, zeker als het om een gezien met op-
groeiende kinderen gaat, een totale misluk-
king zijn geworden omdat er geen Wi-Fi in 
het huisje was.

Wi-Fi ( Wireless Fidelity ) is een kastje, dat er-
gens in het huisje is geïnstalleerd waardoor 
Internet op iedere smartphone, tablet en PC 
te krijgen is.
Zelf had ik gelukkig een positieve ervaring 
met Wi-Fi, toen mijn vrouw en ik door een 
zoon met twee jongens gevraagd werden 
om een paar dagen in een huis in Zuid Lim-
burg door te brengen.
Tot mijn grote verbazing konden mijn klein-
zonen, die allebei in Tilburg studeren, maar 
al een jaar lang geen collegezaal meer had-
den gezien, hun tentamens en examen ach-
ter hun tablet doen. De enige voorwaarde 
was, dat de examinandus niet gestoord 
mocht worden tijdens de sessie, omdat er 
dan gespiekt of anders gefraudeerd zou kun-
nen worden. Hun cameraatje op hun tablet 
was in dit geval de “Big Brother is watching 
you”. Niet binnenkomen dus, was het devies!
Dat ze continu via WatsApp in contact ston-
den met buurt- en studievrienden zijn we 
al zo gewend, dat we er niet meer van op-
keken. Bij het spelletje Scrabble, dat we op 

het terras speelden, 
was hun woordenboek 
een onbetwiste arbiter 
dankzij Google.
Omdat we onder de 
de aanvliegroute van 
vliegveld Maastricht- 
Aken lagen kwamen 
regelmatig startende 
vliegtuigen over. Toen 
ik aan mijn zoon vroeg 
of hij een idee had 
waar die naar toe gin-
gen kon hij mij met 
een App haarfijn uit-
leggen, dat het een 
vrachttoestel van Quatar Airlines was, dat op 
weg was naar Sjanghai, met een tussenlan-
ding in Dubai. Ook daar is al weer een App 
op gevonden, die met een eenvoudige klik 
is te installeren. De enige informatie, die nog 
ontbrak was kennis over de bemanning en 
de lading. Leve de Wi-Fi.

Mijn zoon, die een fervent fietser is kwam 
opgewonden terug van een tochtje naar 
Vaals met de opmerking, dat wij jarenlang 
zijn voorgelogen, dat het Drielandenpunt 
het hoogste punt in Nederland is. Via zijn 
smartphone met hoogtekaart had hij ont-
dekt, dat het hoogste punt 5 meter hoger is 

dan het Drielandenpunt en daar ongeveer 
150 meter vandaan ligt, leve de Smartphone 
en wederom de kaarten van Google.
Dat we in deze roerige tijd na de verkiezin-
gen continu door onze kleinkinderen op de 
hoogte werden gehouden van alle ontwik-
kelingen rondom de verkenners en Mark 
Rutte hoef ik uiteraard niet te vermelden.
Gaan onze kleinkinderen over 10 jaar nog 
met hun gezinnen op vakantie of kunnen 
ze die dan thuis beleven dankzij de Wi-Fi, en 
virtual reality? Het zal dan dankzij de Wi-Fi 
een heel stuk rustiger op onze bedreigde 
aardbol worden. Ik ben benieuwd.

Bert Hilberts

Leve de vakantie dankzij Wi-Fi
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Voor een bijzonder project in de wijkwinkel 
zijn we op zoek naar het mooiste vergezicht 
van Noordelijk Scheveningen.

Heeft u vanuit uw huiskamer of balkon 
een prachtig uitzicht over de wijk, heeft u 

toegang tot een bij-
zondere plek in de 
wijk met een mooi 
uitzicht, maak een 
foto en stuur die naar 
de redactie van de 
Badgazet. We gaan 
dan kijken welke fo-
to’s bruikbaar zijn 
voor ons project 
en nemen dan nog 
contact met u op. 

We gaan in ieder geval een selectie van 
de mooiste foto’s in de Gazet afdrukken. 
We zijn specifiek op zoek naar een verge-
zicht. Maar dit hoeft niet per se een foto 
van het strand te zijn, of vanuit een heel 
hoog standpunt. Misschien kunt u vanuit 

uw balkon wel de hele Badhuisweg zien, 
of kunt u een straat inkijken met prachtige 
gevels die in de verte door een bocht uit 
beeld verdwijnen. Als je maar ver kunt kij-
ken. Wij vinden de pier met het reuzenrad 
ook mooi, maar we willen ons juist eens 
laten verrassen door een ander karakteris-
tiek beeld.

Alle foto’s kunnen gestuurd worden naar 
de redactie: m.berssenbrugge@ziggo.nl 
Met de volgende gegevens: 
- Uw naam, emailadres en/of telefoon-

nummer.
- Het mooiste tijdstip van de dag voor 

een foto, gezien de stand van de zon.
- Een omschrijving van de locatie en wat 

er op de foto te zien is.

We verheugen ons al op de inzendingen!

Hetty van den Broek

Wie stuurt ons het mooiste vergezicht van Noordelijk Scheveningen?

Prachtig vergezicht, 

maar we laten ons graag 

verrassen met iets nieuws
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Thuiswerken. Vroeger was het een voor-
recht, af en toe een dagje thuis, heerlijk. Nu 
is het standaard en al meer dan een jaar. 
Ik probeer elke dag even te gaan wande-
len, een ommetje, zo rond lunchtijd. Als ik 
langs de huizen loop en naar binnen kijk 
zie ik meer mensen die, gebogen over hun 
pc, alleen aan de eettafel zitten. Ik steek 
het Belgischeplein over, maar eens richting 
Westbroekpark vandaag. Ik denk aan hoe-
veel mensen nu alleen thuis aan het werk 
zijn en geen collega’s zien. Misschien moet 
ik een briefje in de bus doen bij iedereen, in 
een straal van 100 meter van mijn huis, en 
vragen of mensen samen willen wandelen. 
Dan leer je ook meteen wat meer mensen 
kennen. Niet te moeilijk doen, gewoon op 
een vaste tijd en een vaste plaats verzame-
len en wie komt, loopt mee. De speeltuin in 
het Westbroekpark is verlaten, het is woens-

dag, maar het is druilerig weer. Lopen met 
nieuwe mensen, elke dag andere, nieuwe 
gesprekken, ik zie het helemaal voor me. Als 
ik bij KVS aankom, is het wandelclubje in 
mijn hoofd al een vriendenclubje, een vrij-
miboclubje, een ik-kom-langs-met-een-pan-
netje-soepclubje geworden. Even klimmen 
naar de Rudolf Steinerinstelling. Maar niet 
iedereen loopt even snel, ik loop graag wat 
sneller, met net een iets verhoogde hart-
slag, schijnt gezonder te zijn. Dus dan krijg 
je weer kleine groepjes met hetzelfde tempo, 
en moet je op elkaar wachten. Naar bene-
den en een stukje naar links over de Nieuwe 
Parklaan. Gezellige gesprekjes vind ik eigen-
lijk ook lastig, ik ben niet zo van de koetjes 
en kalfjes. Rechtsaf en een stukje omhoog, 
goh, wat wordt dit huis mooi. Het kost veel 
energie om gezellig te doen en interessant 
over te komen. En weer naar beneden, rich-

ting Badhuisweg. Jammer dat je vanuit 
hier niet de Nieuwe Scheveningse Bosjes 
in kunt lopen, dus linksaf over de Badhuis-
weg. Eigenlijk is in je eentje ook wel lekker 
rustig. Oversteken richting de Boshut. En ik 
ga ook niet altijd precies op dezelfde tijd, 
soms loopt een zoommeeting uit. Rechtsaf 
de Luiksestraat in. Hier op de hoek staat 
vaak een oudere dame, warme winterjas, 
haren opgestoken en een hoedje op. Ik denk 
dat ze wordt opgehaald. Ze kijkt altijd heel 
opgetogen, alsof ze ergens heen gaat waar 
het leuk is. We groeten elkaar altijd maar 
vandaag is ze er niet. Mijn telefoon trilt, 
volgende vergadering over 15 minuten. Ge-
zond zo’n ommetje, schijn je goede ideeën 
van te krijgen. 

Willemijn Baak

Het wandelclubje

Keukenhofjes

Boven: Als ik lentekriebels krijg, ga ik naar kwekerij Lentekriebels  in het Westland, 

George Teunis

Rechts: Jopie Ples

Een foto van mijn ‘keukenhofje’ 
nou dan bof je, 

want al jaren plant ik bollenbakken vol, 
lasagna gewijs 80x40x40, wat een lol. 

En dat aan de kust met windkracht 9, 
zelfs de zoute lucht kunnen ze tegen. 

Foto 1. Bollenbak nu,na weer en wind 

Foto 2. In volle bloei in mei 2020

Boven: Jakob van der Hauw

Links: Yvon Cras



Waarom heet het Zwarte Pad het Zwarte 
Pad? Vreemde naam voor een pad bij een 
geel strand. Het pad werd na 1918, in het 
kader van de werkloosheidsbestrijding 
aangelegd. Het was een onverhard wan-
delpad dat liep tot aan de grens met Was-
senaar. Sommige bronnen vertellen ons 
dat er zelfs daarvoor al door geïnterneerde 
militairen aan het pad is gewerkt. Op een 
duin werd een uitkijkpunt gemaakt. Het 
wandelpad kreeg pas in 1963 de officiële 
naam, simpelweg omdat de sintels (uitge-
brand steenkool) van het pad zwart waren. 

(Van de website In de buurt Den Haag)

Zwarte Pad
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Meer bomen op Scheveningen

werkelijk meer bomen en groen in de wijk 
komen “. Jos vult aan: “Wij gaan niet voor de 
hele wijk bepalen welke bomen er komen 
en waar. Omwonenden weten immers het 
beste wat praktisch is in hun straat en heb-
ben natuurlijk ook hun eigen voorkeuren. 
Wij beginnen met deze zes en daarna willen 
we bewoners van de overige 
locaties op weg helpen. We 
hopen dat uit elke straat men-
sen enthousiast worden en 
gaan meehelpen om het hele 
plan te realiseren”. 

De eerste zes locaties zijn: 
(De nummers tussen haakjes 
verwijzen naar het kaartje)
1. Alkmaarsestraat/hoek Ge-

vers Deynootweg (1a, 1b)
2. Utrechtsestraat (10a, 10b)
3. Gevers Deynootstraat (9)
4. Enkhuizerstraat (4)
5. Groningsestraat (2b, 3a)
6. Gevers Deynootweg (5)

De volgorde van deze zes gaan Albert en 
Jos binnenkort bespreken met Stadsbeheer, 
misschien zijn er werkzaamheden gepland 
in die straat, of zijn er andere zaken waar re-
kening mee gehouden moet worden. Zodra 
de volgorde bekend is, gaan omwonenden 
van elke locatie uitgenodigd worden om 
mee te denken over de verdere invulling.

De uitvoering van het totale plan zal meer-
dere jaren in beslag nemen, maar het is de 
bedoeling om de eerste zes locaties binnen 
een periode van twaalf tot achttien maan-
den te realiseren.

Wilt u de plannen volgen, kijk op facebook: 
“Bomen voor Scheveningen”. 

Hetty van den Broek

In 2020 konden bewo-
ners van Noordelijk 
Scheveningen projec-
ten aandragen om de 
leefbaarheid in de wijk 
te verbeteren. Het pro-
ject “Meer bomen op 
Scheveningen” kwam 
als winnaar uit de bus 
en kreeg de bijbeho-
rende 30.000 euro 
subsidie voor de uitvoering. Er is een plan, 
er is budget, maar hoe nu verder? Ik heb af-
gesproken met Jos Meppelink en Albert van 
der Zalm, namens de initiatiefnemers van 
het winnende project.

U denkt misschien, net als ik eerst, “gat gra-
ven, boom erin”, maar vergroening van een 
stedelijke omgeving is niet zo simpel. Er 
moet gekeken worden naar kabels en an-
dere obstakels onder de grond. En, omdat 
we zo dicht aan zee zitten, is het ook be-
langrijk dat de juiste bomen geplaatst wor-
den. Samen met Buro Sant and Co zijn de 
mogelijkheden uitgezocht. De uitkomst is 
een lijst van negentien locaties waar bomen 
mogelijk zouden zijn en per locatie is ook 
aangegeven welke bomen daar de beste 
overlevingskansen hebben. Albert: “De ini-
tiatiefgroep heeft een voorstel gedaan voor 
de volgorde van de locaties waarmee ge-
start kan worden. Deze eerste zes zijn relatief 
eenvoudig en snel te realiseren en bevinden 
zich deels ook op zichtlocaties. Wij hopen 
dat de bewoners van de wijk enthousiast 
zullen worden wanneer zij zien dat er daad-

De eerste locatie, Alkmaarsestraat. 

(Beeld: Bureau Sant en co)

Mogelijke locaties voor vergroening van Noordelijk 

Scheveningen (fragment beeld: Buro Sant en Co)

Zwarte Pad, 1953. Foto Stokvis, 

collectie Haags Gemeentearchief

Zwarte Pad, 1982. Foto Haagse Courant, collectie Haags 

Gemeentearchief



Boommysterie

duingebied. Als je deze bomen hier onge-
moeid zou laten zouden ze de oorspronke-
lijke ‘duineigen’ begroeiing gaan verdringen. 
Daarom wordt er ruwweg iedere tien jaar 
overgegaan tot uitdunning van het aantal 
populieren. Bij gewone kap van deze soort 
zouden uit de wortels meerdere bomen te-
rug groeien (en zou je dus het tegenoverge-
stelde resultaat bereiken). Door de ring bast 
te verwijderen wordt de sapstroom onder-
broken en sterft de boom binnen 5 jaar, zon-
der voor ‘opschot’ – nieuwe boompjes – te 
zorgen. 

En het risico op omvallen? De boswachters 
van Dunea kijken dagelijks of er gevaarlijke 
situaties ontstaan en grijpen in waar nodig. 
En als bonus mogen de dode bomen blijven 
liggen en vormen daarmee een mooie voed-
selbron voor insecten en paddenstoelen.

Met deze uitleg kan ik het dagdromen weer 
beteugelen en mijn hardlooptempo op-
schroeven. Alhoewel, met het bijna onwer-
kelijk mooie en luide gezang van de nachte-
galen en andere zangers in het broedseizoen 
is het zonde om een snel rondje te maken. 
Heb ik toch weer een goed excuus om het 
rustig aan te doen.

Janne-Marie Molenaar
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In de Ban van de Ring

Vandalisme, een vergroeiing 
of een verdwaalde bever…? 
Of misschien toch een me-
thode om de boom tegen een 
schimmel, een ziekte of (die-
ren)plaag te beschermen?

Deze populier (zie foto’s) mist 
onderaan zijn stam een ring 
bast – en wekt daarmee de in-
druk dat hij op ieder moment 
een argeloze voorbijganger 
zou kunnen verpletteren.

De boom buigt mooi over het drukke wan-
delpad heen – het slingerende paadje dat 
parallel loopt aan het autoloze stuk van de 
Pompstationsweg, vlakbij de watertoren.
De missende ring intrigeert mij mateloos, 
elke keer dat ik er langs kom voeg ik wel een 
oorzaak of reden aan mijn lijstje mogelijkhe-
den toe. Hierdoor vergeet ik bijna dat ik ei-
genlijk aan het ‘hardlopen’ was.

De echte reden van het “boommysterie” 
blijkt toch minder tot de verbeelding te spre-
ken. Het Bezoekerscentrum van Dunea geeft 
me al binnen en dag een helder en uitge-
breid antwoord op mijn vraag.

De ontbrekende ring is door Dunea opzet-
telijk aangebracht, omdat de ooit hier aan-
geplante populieren niet thuishoren in het 

Alleen het beste voor uw huid

De eerste huidtherapeut in Scheveningen

- Acnetherapie          - Laserontharing

- Camouflagetherapie      - Huidveroudering

- Coagulatietherapie       - Microneedling

- Couperose – Rosacea     - Oedeemtherapie

- Curettage van (steel)wratten  - Pigmentafwijkingen

- Elektrische epilatie       - Huid en product advies

Bel ons voor een vrijblijvend consult !

070 2002 760

Gezondheidscentrum Badhuisweg

SkincosmediQ

Badhuisweg 74 A

2587 CL Den Haag

info@skincosmediq.nl

Instagram #SKINCOSMEDIQ

Wonen en zorg voor onder andere mensen met dementie, met
zorgprofiel VV05 of hoger

Kleinschalige woongroepen met een huiskamer

In de huiskamer wordt gekookt en is er ruimte voor ontmoeting

Breed welzijnsaanbod

Kom wonen in De Thuishaven!

www.cardia.nl/klantenbureau/aanmelden



Dieren in actie: Ingrid van Biljouw in de Nieuwe Scheveningse Bosjes
En ineens zie ik haar zitten, midden in de 
Nieuwe Scheveningse Bosjes, op een krukje, 
met haar ellebogen op haar bovenbenen. In 
haar hand een fototoestel met een enorme 
telelens.

Haar serene verschijning zorgt ervoor dat 
ik vanzelf mijn pas inhoud en muisstil blijf 
kijken.

De lens is gericht op een spleet in een 
boom. En dan zie ik het. Uit het niets komt 
een klein vogeltje aanvliegen die heel 
behendig en razendsnel verdwijnt in de 
boomspleet. Ze klikt met haar fototoestel. 
Ze kijkt op en groet me. Dan durf ik weer 
te bewegen. Ingrid van Biljouw heet ze.
En ze fotografeert dieren in de natuur, het 
liefst dieren in actie.

Ik vind het prachtig wat ze doet. Kijkt u 
zelf maar.

Marit Berssenbrugge
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Fijne avond, mevrouw!

Vanavond stond ik met mijn hondje op het smalle witte bruggetje over de sprank bij 
Manege Wittebrug te turen naar een fuut met jongen. Twee scooters en een fiets met 
jonge tieners kwamen, zoals meestal, aanscheuren van de helling vanaf de Klatteweg. 
Normaal gesproken moet je dan met hond en al bijna over de leuning van het brugge-
tje springen om niet omvergereden te worden. Maar, deze jongens stopten abrupt en 
zeiden: ‘Zegt u maar wanneer wij voorbij kunnen, mevrouw.’ Ik raapte mijn hondje en 
mijzelf bij elkaar en ging opzij. ‘Dank u wel en een fijne avond, mevrouw.’ 

Blij verrast en stil liep ik naar huis. Was ik blij door de mooie avond? Door de jonge futen? 
Nee, gewoon door deze jonge knullen. Het kán dus toch…
Ik had in ieder geval een fijne avond. 

Eeke Crabbendam



Het idee van Sammie’s Wereld werd gebo-
ren in het voorjaar van 2020. 
Omringd door haar kinderen en pasge-
boren kleinkind Sammie zag de Haagse 
Marjon Said-Brinkman de rijkdom van het 
kunnen opgroeien in een wereld waarin 
liefde en aandacht, ook in materiële zin, 
een gegeven zijn. 

Zou het niet mooi zijn deze wereld te delen 
met alle kinderen in Den Haag? Al snel wist 
zij de rest van de familie te enthousiasmeren 
en werd ‘Sammie’s Wereld’ een feit. Sammie’s 
Wereld steunt kleinschalige initiatieven, 
waardoor kinderen mee kunnen doen. 

In Sammie’s Wereld is alles simpel. Wil je iets 
betekenen voor een ander? Dan is het delen 
van je idee genoeg om in aanmerking te ko-
men voor een kleine bijdrage. Er zijn geen 
ingewikkelde procedures om snel iets voor 
elkaar te krijgen. Iedereen kan een aanvraag 
indienen.

Iedereen in Den Haag kan een aavraag doen 
voor een eenmalige bijdrage van Sammie’s 
Wereld. Heb je een idee waarmee je een 
kind een steuntje in de rug kunt geven? Dan 
kun je een aanvraag doen via de website.

Een voorbeeld:
-  Organiseer je een straatfeestje en heb je 

daar speelgoed bij nodig? Vraag het aan.
-  Heb je boekjes nodig om voor te lezen 

voor de buurtkinderen? Vraag het aan.
-  Wil je een training verzorgen en heb je 

daar een voet-, hand- of basketbal voor 
nodig. Vraag het aan. 

 
Voor meer informatie: 
Sammie’s Wereld
www.sammieswereld.org
mail: hallo@sammieswereld.org

Ingezonden reactie op Oude Iep 
uit Badgazet 267

Ik denk dat de iep geplant is kort na de bouw 
van de huisjes, in de tuin van café Heinz ( of 
De Kleine Witte Brug). In mijn jeugd hing er 
een kauwgomballenautomaat aan met ver-
rassingen ertussen en daar ging het om! Je 
moest er een stuiver in doen. Op de zijmuur 
aan de kant van de manege stond: “breng 
gerust uw boterham mee, wij serveren een 
lekker kop koffie of thee”. Achter het plaatsje 
kon men tegen betaling een fiets stallen. Er 
stonden wat tafeltjes en stoeltjes in het grind 
en ook vóór het cafeetje.
Op zondagmorgen met mooi weer zat café-
baas Heinz vaak in een halfrond stoeltje in 
de schaduw van de iep zijn roes uit te slapen. 
Ook de vrouw van Heinz stond aan de tap. 
Misschien kon hij zelf dan niet meer staan! 
Heinz droeg altijd een kaki werkjasje. 
Verder dan de tuin mochten wij niet komen. 
In de ogen van onze ouders was het een foute 
jeneverkroeg. Klopt ook wel want hun twee 
kinderen hadden beiden een delirium tre-
mens! (maar dat tussen ons).

Wim Duiveman
Opgegroeid op Badhuisweg 183 in de jaren 
vijftig

De a-Saga, de e-Legende en de 
o-Sprook

Kent u die? Ik moest er aan denken toen 
ik bij het opruimen de i-Film tegenkwam, 
geschreven door mijn schoonvader. Grap-
pig detail, de e-Legende is geschreven 
door Jacob van Lennep (jawel, die van de 
Van Lennepweg). In de e-Legende komen 
alleen woorden voor waarin alle klinkers 
een “e” zijn. De a-Saga heeft enkel a’s, en 
de o-Sprook enkel o’s. 
Mijn schoonvader dacht, in 1945, dat ga 
ik ook proberen, en hij schreef de i-Film. 
Ik heb hieronder de eerste paar regels 
overgenomen, hij heeft wel gebruik ge-
maakt van afkortingen, “ ‘t “, in plaats 
van “het”, maar dat is bij de a-Saga en de 
o-Sprook ook. Dan had Jacob van Lennep 
het een stuk makkelijker. Wie schrijft het 
ie-Lied, de eu-Spreuk, het ij-Rijm of de 
u-Prul?
Uit de i-Film:
“Nicht Willink, spichtig, Indisch git, dringt 
driftig, twist vinnig, zit. ’t Licht dimt 
schimmig – ‘t is stil. Film!

H. van den Broek

SAMMIE’S WERELD: IETS DOEN VOOR EEN ANDER
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Al fietsende rond de Waterpar-
tij kom je rare dingen tegen. 
Wie haalt het in zijn hoofd om 
vanaf de Cremerbank tot in de 
buurt van de Ver Heullbank 
een kabel over de Waterpartij 
te spannen en daar dan op dat 
slappe koord allerlei capriolen 
uit te voeren. 

Een weliswaar gezochte ver-
klaring zou kunnen zijn, dat 
een van de nazaten van het-
zij letterkundige Cremer of 
jonkheer Ver Huell (beiden als 
naamgever voor de Cremer-
weg en de Verheull-
weg) als hommage aan hun stamvader het een leuk idee vonden om eens een bezoekje aan 
de overkant van het water te brengen, Wellicht wordt de Badgazet, waarin onlangs beide 
banken zijn beschreven, ook in deze kringen gelezen.
Dat dit kennelijk geen rare gedachte is, blijkt wel uit de bijgaande foto, waar een mens van 
vlees en bloed over de kabel van de ene naar de andere oever loopt. 

Bestaan er dan nazaten van beide families, die deze stunt hebben uitgehaald of zit er een 
heel ander verhaal achter. Met behulp van een roeibootje moet het niet zo moeilijk zijn om 
een kabel over het water te spannen, daarvoor heb je geen helicopter nodig. Dit was wel het 
geval bij de Niagara Falls, waarboven een waaghals destijds met een kabel is overgestoken.
Wie meer weet over dit bijzonder geval van geestverschijning, laat het mij weten!!

Bert Hilberts

Slappe Koord



23

Horizontaal:
 2. Die geintjes zijn nogal doorzichtig (10)
 7. Inkomensvergoeding tijdens de Ramadan 

(13)
 9. Jaar van oprichting van een landelijk dagblad 

(2)
10. Moeilijke beslissing voor een homofiele villa-

bewoner (3+2+4+5)
12. Doet een profschaker uit wraak (7+6)
14. In Spanje inderdaad een toon (2)
15. Griezelige vis (9)
16. Blauwe vertegenwoordiger (5)
17. Functie / route van een HTM-er (7)
19. Zulke ellende klinkt toch wel vruchtbaar (4)
20. Dat pepermuntje voor onderweg is een lot uit 

de loterij (8)
21. Zachte periode (4)

Verticaal:
 1. 111 (4)
 2. Die staat naast de herinneringsboeken (16)
 3. Verloofde die niet uitgeschakeld is (10)
 4. Voormalig filiaal van de RABO in Zuid Afrika 

(14)
 5. Daar zie je pas hoe paters elkaar behandelen 

(14)
 6. Tevens een alcoholisch honingdrankje (4)
 8. IJsverkoper waar confituur populair is (5)
11. Zeilschip dat in orde is (4)
13. Houdbaarheidsdatum van een atletiekrecord 

(7)
18. Schade door een rekenkundige handeling (5)

Oplossing uiterlijk 18 juli sturen naar: Leuvensestraat 81, 
2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl 

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 103:
Horizontaal: 
6. Proefpersonen; 7. Koperblazers; 10. Ut; 12. Instapmodellen; 13. Ge-
wassen; 14. Doel; 15. Weetje; 18. Kurk; 19. KB; 20. Onsje; 21. Stroom.

Verticaal:
1. Dorpsstraat; 2. Aftrekposten; 3. Beul; 4. Bode; 5. Leest; 6. Pakkende 
tekst; 8. Zadeldak; 9. Ruilbeurs; 11. Bonnetje; 16. Eb; 17. Jojo.

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. 104

TRAINING VOOR HONDEN, OOK PUPPY’S

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

Binnenkort mag er 

weer meer

Binnenkort mag er 

weer meer



G A Z E T J E S

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

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

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

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
 
Wij huren op Scheveningen en zijn nu op zoek naar een KOOPHUIS 
(€200,000 - €300,000) omgeving Scheveningen tot Regentessekwartier. 
Heeft u tips of bent u van plan om uw woning te verkopen? Wij horen dit 
graag! roderickenbabette@gmail.com

NATIVE ENGLISH EDITING SERVICE. For all documents in English that 
require Proofreading, Revising, Editing, or Re-writing  - of Translations or 
Originals. Reasonable Rates. For all your needs, do not hesitate to contact 
beauchampediting@gmail.com  
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Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

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

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

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

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. 

info@aho-vof.nl  •  www.aho-vof.nl

van muizen, ratten, kakkerlakken, 

wespen, mieren, houtworm of 

boktorren komt in de beste 

families èn in de beste bedrijven 

voor. 

AHO helpt u in no-time en tegen 

verrassend lage kosten van dit 

ongemak af.

Telefoon 070 358 66 38

Ongewenst bezoek

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

Sfeervol 
wonen begint     
    bij de juiste 
     basis

sfeermakers

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

vloeren - gordijnen - raambekleding - shutters - vloerkleden 

Laat u inspireren in 
onze nieuwe winkel
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STADSDEELKANTOOR, 
Scheveningseweg 303, 2584 AA, tel.14070
KLACHTENLIJN GEMEENTE tel. 14070
KLACHTENLIJN GELUIDSOVERLAST tel. 14070

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

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

ARTSEN
mevr. P. van den Berg, Badhuisweg 72-78, tel. 352 22 50
mevr. J.H. Berkhout-de Groot, Badhuisweg 72-78, tel. 355 41 19
mevr. M. Witte-Libeton, Badhuisweg 72-78, tel. 355 65 64
Huisartsenpraktijk Het Baken, Badhuisweg 72-78, tel. 355 50 00
TANDARTSEN
I. Ignat, Luiksestraat 24, tel. 355 17 67
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

S E R V I C E


