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REDACTIONEEL 

We leven in een rare tijd. 

De vroeger oh zo vanzelfsprekende, aaneengesloten zomerse 

stranddagen laten behoorlijk op zich wachten, delen van ons 

land staan onder water, in Zuid Europa is de hitte bijna on-

draaglijk. Het klimaat is overduidelijk aan het veranderen. Dat 

baart mij zorgen. En bijna iedere dag lezen we in de krant dat 

er ergens in Nederland iemand is is neergestoken of neergescho-

ten. Geweld en agressie lijkt aan de orde van de dag, zelfs in ons ooit zo kneuterige 

landje. Dat beangstigt me. 

Maar ik moet er niet te lang bij stilstaan. Weet u wat helpt? Gewoon een dag geen 

televisie, geen krant, geen radio. Noem het ‘je kop in het zand steken’ maar het 

helpt. Pak een leuk boek, doe een spelletje Mens Erger Je Niet met elkaar, of lees de 

Gazet. Want ook dit keer staat uw wijkblad weer vol met allerlei positieve informa-

tie en aardige artikelen.  

Want wie is er nou niet geïnteresseerd in de geschiedenis van de Scheveningse ge-

vangenis aan de Pompstationsweg? En is dat nou echt een ballonnenwinkel op de 

plek waar bar-restaurant Puur zat? En hoe zit het eigenlijk met die gigantische zon-

nebril die deze zomer op het strand te vinden is? 

U kunt ook lezen hoe een buurtbewoner het ervaren heeft om te helpen met het 

rondbrengen van de Gazet in de wijk. 

Wat de redactie aangenaam heeft verrast is het grote aantal reacties op de oproep 

om foto’s van Scheveningse vergezichten! We laten er u een aantal zien.

Dit alles, plus nog een aantal enthousiast ingezonden stukken, maken de Gazet tot 

wat het moet zijn: een informatief, luchtig en ‘voor ieder wat wils’ wijkblad.

Ik wens u veel leesplezier en een rustige, mooie nazomer met weinig televisie.

Marit Berssenbrugge

GazetScheveningen-Bad
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Word lid van de commissie 
Groen BNS!

Regelmatig leest u iets in de Badgazet over 
het groen in de wijk. Ik schrijf dat op per-
soonlijke titel maar ben binnen het be-
stuur van de wijkvereniging Noordelijk 
Scheveningen verantwoordelijk voor het 
groen, daarbij ondersteund door de commis-
sie Groen. 

Kort gezegd waakt de commissie Groen over 
de bewonersbelangen van het openbare 
groen. Veel van de issues die daarbij spelen 
kunt u regelmatig in de Badgazet lezen. De 
commissie is een vaste gesprekpartner van 
de gemeente als het om het groen in de wijk 
gaat. We vergaderen met de Groenbeheer-
der van de gemeente, zodat wij weten wat 
er speelt en we de gemeente op de hoogte 
kunnen houden van onze bevindingen, 
wensen en zorgen. 

Als commissie hebben we de wijk opge-
deeld onder de leden, ieder lid neemt een 
stuk voor zijn rekening en houdt daar de 
vinger aan de pols. Sommige zaken kunnen 
snel worden opgelost, maar andere zaken 
vragen een lange adem en spelen overigens 
niet alleen in onze wijk. Een voorbeeld van 
dat laatste is het structureel te lage budget 
voor groenonderhoud. De gevolgen daarvan 
zie je terug in de wijk, maar het lastige is dat 
het een sluimerend proces is. Een voorbeeld 
van zo’n sluimerend proces is het groen op 

het Palaceplein. De bedoeling was een ge-
varieerde bloeiende groene oase die ook in 
de winter aantrekkelijk is. De ontwikkeling 
is nu een tamelijk monotone samenstelling 
met hier en daar enige bloei. Als commissie 
vragen we daar voortdurend aandacht voor 
met wisselend succes. Zo zijn er tal van an-
dere voorbeelden te noemen.

Burgerparticipatie
Het toverwoord voor de gemeente is bur-
gerparticipatie: laat de inwoners zelf dingen 
doen. Wij denken dat dat een goed idee is 
voor projecten van beperkte omvang, maar 
geen oplossing voor grote projecten, bo-
vendien vraagt participatie relatief veel in-
spanning van iedereen. De afbreukrisico’s bij 
participatie blijken groot omdat het volhou-
den op lange termijn lastig is. Van de 500 
projecten die in Utrecht liepen waren er na 
een jaar minder dan 5 nog actief. En daar-
bij: de enorme uitdaging waar de stad voor 
staat in het kader van de opwarming van de 
aarde vraagt een structurele, professionele 
en planmatige aanpak. In dat soort trajecten 
werken we ook nauw samen met andere be-
wonersorganisaties.    

Soms staan de belangen van het groen on-
der druk, bijvoorbeeld door ongewenste 
activiteiten die een blijvende of tijdelijke 
negatieve impact hebben op het groen. Dat 
kan gaan om bouwactiviteiten in het groen 
of teveel verstoring. Zonodig verzetten we 
ons tegen dit soort activitieten en maken 
bezwaar of gaan in beroep tegen deze ont-
wikkelingen. Ook hier werken we vaak nauw 
samen met buurtbewoners en omliggende 
bewonersverenigingen. Zo hebben we 

geijverd voor maximaal twee grootschalige 
evenementen in het Westbroekpark, zodat 
de druk op andere functies van het park niet 
te groot wordt.

Meld je aan!
Het groen kan niet voor zichzelf opkomen 
dus we zoeken u/jou om ons te helpen dat 
te doen. We verwachten dat je bereid bent 
je te verdiepen in de materie, een construc-
tieve opstelling hebt en je ogen en oren 
open houdt om te zien wat er in je omge-
ving gebeurt qua groen. Door mee te doen 
draag je bij aan een mooiere en groenere 
wijk. Als je eens vrijblijvend verder wil praten 
of je op wil geven, laat het ons weten via de 
wijkwinkel in de Gentsestraat (bnsscheve-
ningen@ziggo.nl) of bel mij op 070 3223215. 
We rekenen op jou! Ook als je zelf ideeën 
hebt.

 Benno Smit 
Voorzitter Groencommissie BNS 

(van Pompstationsweg en Westbroekpark 
tot strand) 

Openbaar groen belangrijk?

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

Logo van Platform Groeien door Groen.

De Gulden Klinker voor de Gentsestraat

Op vrijdag 9 juli kregen de bewoners, ondernemers en het initiatief de Circu-
laire Voedselstraat, de Gulden Klinker uitgereikt op de Gentsestraat.

Het Belgisch Park heeft zich de afgelopen jaren positief ingezet voor de ver-
duurzaming en vergroening van de wijk. Zo zijn er vorig jaar mooie bankjes ge-
plaatst met kruiden die bewoners mogen plukken voor eigen gebruik.
Er zijn boomspiegels aangebracht, fruit- en notenbomen geplant en regenton-
nen geplaatst. Maar daar houdt het niet mee op. Operatie Steenbreek komt er 
aan: ruil op 25 September een tegel in voor een plant! Zo werken we samen aan 
een groen en duurzaam wijkbeeld. 

Jorien van Wezel
Samen met drie jonge wijkbewoners plaatste Wethouder Mulder 

de gulden klinker.



Ook bij de BNS is het zomer, we nemen even 
rust en pakken in september de draad weer 
op. 

Gasvrij Scheveningen
De afgelopen periode zijn wij opgeschrikt 
door overstromingen in de Benelux en 
Duitsland. Bosbranden en hoge temperatu-
ren in Griekenland en andere landen rond 
de Middellandse Zee, de Verenigde Staten 
en Canada. Vergeet niet de bevroren koffie-
oogst in Zuid-Amerika. Vele meteorologen 
wijzen naar de opwarming van de aarde. 
Ook in ons land wordt gediscussieerd over 
de te nemen maatregelen. Het bereiken 
van een duidelijke consensus over de te ne-
men maatrelen lukt ons parlement noch ons 
stadsbestuur niet.

Er zijn veel gedachten over voor-en nade-
len van windenergie, atoomenergie of het 
gebruik van aardwarmte. Een aantal wij-
ken heeft zich verzameld onder het thema 
“aardgasvrij Scheveningen”. Ook ons be-
stuur overweegt zich hierbij aan te sluiten 
alhoewel het college van burgemeester en 
wethouders nog geen duidelijk standpunt 
heeft ingenomen over de wenselijke aanpak 

voor (delen van) Den Haag. Ook onze wijk 
vraagt specifieke aandacht. Meestal vraagt 
het een combinatie van maatregelen zoals 
spouwmuur isolatie, dak- en raamisolatie, 
zonnepanelen, muur en/of vloerisolatie, of 
een waterpomp. Wij zijn voornemens een 
werkgroep op te richten die kennis wil verza-
melen en delen met bewoners en eigenaren. 
Bovengenoemde aspecten willen we te sa-
men met deskundigen onder uw aandacht 
brengen. Er zijn inmiddels 2 energiecoaches 
actief, te weten Hans Grijzen en Dick ter 
Steegde. U kunt contact opnemen met Bert 
van Swol (swol@casema.nl) voor nadere in-
formatie. Onze werkgroep bestaat inmiddels 
uit 5 personen en wij zijn gaarne bereid u te 
informeren over de (on)mogelijkheden van 
een Gasvrij Scheveningen.

Vacature voor administratieve onder-
steuning en social media
Nu de activiteiten in de wijkwinkel weer 
hervat worden zijn we op zoek naar extra 
ondersteuning. We zoeken iemand voor op 
de administratie en iemand die zich meer 
met social media wil bezighouden en de ac-
tiviteiten van de BNS en de WNS beter naar 
buiten kan brengen. Voor beide activiteiten 

is een bescheiden budget beschikbaar. Aan-
tal uren en tijden kunnen in overleg worden 
vastgesteld. Meer weten? Neem contact op 
met Riet van Beveren (beveren22@gmail.
com) of loop even langs in de wijkwinkel.

Prettige vakantie.

Lopende zaken in Noordelijk Scheveningen
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Op dit moment zijn er geen bijzondere activiteiten gepland.

Na Duttendel en het Westbroekpark start de 
gemeente in de week van 18 oktober ook in 
een gedeelte van de wijk Belgisch Park met 
het huis-aan-huis inzamelen van plastic ver-
pakkingen, blik en drinkpakken. Bewoners 
ten zuidoosten van de Stevinstraat doen 
mee en ontvangen hiervoor een gratis mini-
container (kliko). De minicontainers voor res-
tafval en groente-, fruit- en tuinafval (gft af-
val) worden vanaf dan 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). 

Meer informatie?
Op www.denhaag.nl/afvalscheiden vindt u 
meer informatie over afval scheiden. 

Heeft u nog vragen? 
Mail dan naar 
afvalenschoon@den-
haag.nl 
of bel met telefoon-
nummer 14070.

Huis-aan-huis inzameling van plastic verpakkingen, 
blik en drinkpakken in Belgisch Park



Of u nou achteloos door de Schevenin-
gen-Bad Gazet bladert of uw wijkblad al 
verkneukelend met een kopje thee van kaft 
tot kaft leest, er gaat heel wat vooraf aan 
het moment dat u de Gazet in handen krijgt. 
Als invaller was ik de laatste tijd betrokken 
bij de laatste fase van het proces, namelijk 
het bezorgen van een deel van de ongeveer 
7500 adressen in de wijk die de Gazet mogen 
ontvangen.

U wist vast nog niet dat de wijken zijn opge-
deeld in diverse deelwijken en dat er voor 
iedere deelwijk een (meestal jonge) bezor-
ger verantwoordelijk is. Via strak ingeregeld 
Whatsapp-verkeer worden alle bezorgers 
opgeroepen om, zodra er weer een nieuw 
uitgave beschikbaar is, zich te melden bij de 
zijingang van de wijkwinkel in de Gentse-
straat. De bezorgers spoeden zich dan met 
zware dozen gevuld met Gazetten heen en 
weer van de wijkwinkel naar de – meestal 
door vader of moeder voorgereden - auto. 
De dozen met de Gazetten die van de druk-
kerij zijn gekomen, zijn dan inmiddels al ge-
teld, verdeeld en genummerd naar deelwijk, 
voorzien van een plattegrond per wijk en na-
dere instructies. 

Op naar huis met de dozen. En dan begint 
het. Met name voor onervaren bezorgers 

een hele klus. Want hoe doen we de logis-
tiek? Wat is handig? Lopen en steeds weer 
terug naar huis voor een nieuwe voorraad? 
Fietsen en elke keer weer je fiets op de stan-
daard zetten voor iedere brievenbus waar je 
moet zijn? Een rugzak of een fietstas? De er-
varing leert dat een mix handig is. 

Vervolgens de brievenbussen. We weten 
dat Scheveningen-Noord een zeer diverse 
wijk is. Appartementengebouwen met een 
bellentableau en grote rijen brievenbussen, 
da’s handig. Een flinke hoeveelheid Gazetten 
mee, dubbelvouwen met één hand en flap, 
flap, klepper-de-klepper in de bus. Bij dege-
nen die wat ruimer behuisd zijn, is de situ-
atie heel verschillend. Bij een aantal huizen 
staat nog de vertrouwde groene PTT brie-
venbus in de tuin. Gemakkelijk, je weet hoe 
die werkt. Maar bij sommige huizen, daar is 
het echt een zoekplaatje. Zit de klep boven 
of aan de voorkant? Meerdere huisnummers, 
één brievenbus? Identieke huizen maar ver-
schillende soorten bussen? Naast de deur, 
in de deur hoog of laag of toch achter het 
muurtje bij het tuinhekje? 

Het ergste zijn de brievenbussen in de deur 
die zowel een zware veer in de klep hebben 
als een borstel tegen de tocht. Die mensen 
willen echt geen post ontvangen, die háten 

post, zou je denken. Zouden zij niet vaak ge-
scheurd papier op hun deurmat vinden?

Het lijkt een eenvoudig klusje dat bezorgen. 
Maar vergis u niet. Je moet op alle fronten je 
hersens er bij houden. Wat was nou de laat-
ste bus die ik heb gehad? En al die trapjes en 
bordessen. Niet vergeten dat je die treetjes 
opgegaan bent en dus niet zonder naden-
ken omdraaien en weglopen. Dat kan heel 
erg verkeerd aflopen. 

Als bezorger heb je ook veel leuke ervarin-
gen. Mensen die net zo lang staan wachten 
tot je bij het vullen van de brievenbussen 
aan hun huisnummer toekomt. Die gaan 
zich straks zitten te verkneukelen met een 
kopje thee. Lekker de Gazet lezen. Katten die 
een knipoogje geven vanuit de vensterbank. 
Waarderende blikken en knikjes op straat. 
Ha, de Gazet! Geen nederig baantje dus, het 
bezorgen van het wijkblad. Integendeel, het 
is eervol; het voelt bijna als een prijsuitrei-
king, elke Gazet die weer in een brievenbus 
verdwijnt. En zo stapte ik opgewekt verder 
door de wijk! 

Maritza van Assen

Over brievenbussen en andere bezorgzaken

7

Het afgelopen jaar was roerig, soms som-
ber en niet bepaald het beste jaar dat wij 
ooit gehad hebben. Dat geldt ook voor de 
Scheveningers. 

Om de Scheveningse bewoners én de be-
zoekers een vrolijk gevoel te geven, heeft 
op initiatief van marketingorganisatie 
Stichting Buitengewoon Scheveningen, 
het bedrijf LUSTR een gigantische zonne-
bril ontworpen.

Deze reuzebril is deze zomer te bewonde-
ren op het Scheveningse strand. Een zon-
nebril, met spiegelende glazen, van maar 
liefst 10 bij 10 en 3 meter hoog, gemaakt 
van purschuim, staal, glasvezelversterkt 
polyester en een polyester coating. 

Bekijk de zomer door de feel good bril! 
Een kunstwerk dat symbool staat voor een 
positieve blik vooruit. De bril is er om op 
te klimmen, om foto’s bij te maken en doet 
alle negatieve gevoelens van het afgelo-
pen jaar vergeten.

Marit Berssenbrugge

EEN ‘FEEL GOOD’ BRIL OP SCHEVENINGEN
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W I J K A A N G E L E G E N H E D E N

berichten ontvangen van be-
woners van de Kwekerijweg, 
Klatteweg, Pompstationsweg, 
Violenweg en Duinroosweg. 
Tijdens de Algemene Leden-
vergadering in september a.s. 
zal opnieuw aan de orde ko-
men om een peiling te doen 
naar betaald parkeren, ook in 
Duttendel. De bewoners van 
Wittebrug hebben ervaren 
dat het aanvragen van de par-
keervergunning – ook wan-
neer op papier een garage 

beschikbaar is – op individuele 
basis snel en efficiënt verloopt. 

Immers, de gemeente heeft toegestaan dat 
de oorspronkelijke garages zijn verbouwd 
tot kamers en keukens, en dat opritten zijn 
vergroend in de loop der jaren en tot de tui-
nen behoren. Minder steen en meer groen 
helpt tegen de warmte en te veel water van 
deze tijd.

Klein Zwitserland
Tot onze schrik en verbazing is begin juni 
een omgevingsvergunning afgegeven voor 
de bouw van 4 padelbanen middenin Klein 
Zwitserland, op het terrein van de voorma-
lige kwekerij. Bij navraag blijkt dat de ver-
gunning ‘tijdelijk’ is en wel voor 9,5 jaar(!) 
en dat er een mogelijkheid bestaat om uit 
te breiden naar 8 banen in het kader van de 
‘verbreding van het sportaanbod’ in Klein 
Zwitserland. Op vragen over verkeersin-
tensiteit van en naar de kwekerij, parkeren 
en toekomstige plannen is geen antwoord 
gekomen. Ook niet op ons verzoek om in 
een vroegtijdig stadium met de bewoners-
organisatie en individuele omwonenden te 

praten over geluidsbelasting en mogelijk 
geluidsoverlast, verstoring en vernieling van 
de natuurlijke omgeving. Helaas. Bezwaar-
schriften en het verzoek om een tijdelijke 
voorziening om de werkzaamheden af te 
breken die al ruim voor het verstrijken van 
de termijn voor bezwaar zijn begonnen, zijn 
het gevolg. Klein Zwitserland is een bijzon-
der gebied met een rijke historie en bijzon-
dere waarden voor mens, plant en dier; daar 
willen we zuinig mee omgaan.
 

Plannen nieuwbouw en groen Plesman-
duin bekend 
Op eigentijdse wijze heeft de projectontwik-
kelaar voor het Plesmanduin bewoners van 
de wijk geïnformeerd over de plannen voor 
de nieuwbouw van het Plesmanduin-com-
plex. Een informatief YOUTube-filmpje doet 
gedetailleerd uit de doeken hoe de gebou-
wen eruit zullen zien, hoe ze zijn gesitueerd 
en hoe de monumentale tuin aan de voor-
zijde van het monumentale hoofdgebouw 
aansluit op het duin- en bosgebied aan de 
achterzijde. Voor wie is geïnteresseerd: Den-
nis Hofman (ArchitektenKombinatie) en Jelle 
Bennema (Deltavormgroep) https://youtu.
be/929U75AP7Cs. 

ALV
Als het kan en een vierde coronagolf speelt 
ons geen parten, dan zal de Algemene Le-
denvergadering (ALV) 2021 plaats vinden op 
woensdag 29 september a.s.. De locatie is 
hoogstwaarschijnlijk Zorgcentrum Oldeslo. 
Nadere berichtgeving volgt begin septem-
ber via de website (www.duttendelwitte-
brug.nl) en via de Nieuwsbrief. De financiële 
stukken over 2020 zijn inmiddels in te zien 
op de website. Wie de Nieuwsbrief wenst te 
ontvangen kan zich aanmelden met naam, 
adres en e-mailadres bij secretaris@dutten-
delwittebrug.nl. 

Marjon Margés
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging

Winnaars Scheveningse Parkwijken Be-
groot bekend
Op 30 juni zijn tijdens een feestelijke prijs-
uitreiking de winnaars van Scheveningse 
Parkwijken Begroot bekendgemaakt. On-
der de Scheveningse Parkwijken vallen de 
wijken Duttendel & Wittebrug, Zorgvliet en 
Van Stolkpark. Wethouder Anne Mulder en 
Stadsdeeldirecteur Mendy van Veen over-
handigden een gouden cheque aan drie 
winnaars. Het plan van wijkbewoonster 
Mechtild Rademaker voor een bloeiende 
oase aan de Pompstationsweg kreeg de 
meeste stemmen (400), gevolgd door het 
idee voor een afvalvrij Westbroekpark van Si-
mone Timmermans. Op de derde plaats ein-
digde het aanleggen van een bijenpark aan 
de Wagenaarweg t/o Rudolf Steiner Zorg. In 
totaal heeft 26,5% van alle bewoners (zo’n 
900!) het bedrag van € 50.000,- verdeeld 
over hun favoriete plannen. De initiatiefne-
mers gaan samen met de gemeente aan de 
slag om verdere invulling te geven aan de 
plannen om deze binnen een jaar te kunnen 
realiseren. 

Betaald Parkeren
Het verwachte waterbedeffect door invoe-
ring van betaald parkeren in Wittebrug is 
een feit in Duttendel. Campers, busjes, lang-
parkeerders van de hotels op Scheveningen 
en andere gasten hebben de rustige stra-
ten van Duttendel ontdekt, waar nog vrij te 
parkeren is. Helaas komt dat bovenop de 
parkeerdruk in de omgeving van de sport-
velden van hockeyvereniging HCKZ en ten-
nisvereniging HLTC Leimonias. Al jaren is de 
parkeergelegenheid beneden bij Max Health 
Club beperkt en leidt tot gevaarlijke situaties 
voor fietsende kinderen, ouders en ouderen. 
De wijkvereniging heeft nu ook verontruste 

Lopende zaken in Duttendel & Wittebrug

Van links naar rechts: wethouder Anne Mulder, winnares Mechtild Radema-

ker en Stadsdeeldirecteur Mendy van Veen. © Arnaud Roelofsz

De bekisting is al klaar, nog voordat de bezwaartermijn 

is verstreken! @ Perlita Hoff



Nog nooit kregen we zoveel reacties op 
een oproepje in de Gazet. Voor een project 
in de wijkwinkel waren we op zoek naar 
het mooiste vergezicht van Scheveningen. 
De juiste foto voor het project zit er nog 
niet tussen, maar we wilden in ieder geval 
de mooiste inzendingen met u delen. 
Het strand en de pier waren toch verreweg 
de favoriete onderwerpen. Omdat het ons 
aan vakantie doet denken, of ons in stilte 
laat genieten van een ondergaande zon. In 
ieder geval vinden we het heerlijk aan zee, 
wat voor weer het ook is. Zomer, winter, 
zon, regen, het maakt niet uit, het is er 
altijd mooi. 
Mocht ik nog niet alle inzenders persoon-
lijk bedankt hebben, hartelijk dank voor 
het delen van deze prachtige foto’s!

Hetty van den Broek

Een selectie uit de inzendingen

Het mooiste vergezicht van Scheveningen

10

Het vakantiegevoel thuis (Foto: Else Flim)

Een prachtig natuurver-

schijnsel (Foto: Fred Westen)

Mooi avondrood vanaf een 

appartement in de Groning-

sestraat (Foto: Anastasia 

Maronier)

Lijnenspel (Foto: Marleen Vos)

Gras en wilde bloemen vormen een groen “strand”

(Foto: Nanny Barthen)

Wolken en water, bijna symmetrisch (Foto: Theo Damen) Zonsondergang boven een betoverende zee (Foto: Eric Reiche)
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Het Westbroekpark in de zachte avondzon 

(Foto: Eric Reiche)

Je raakt niet uitgekeken op deze foto. (Foto: Nanny Barthen)

In alle jaargetijden mooi 

(Foto: Eric Reiche)

Deel uw herinnering aan Hotel Wittebrug! 
In 2022 is het 50 jaar geleden dat het hotel 
sloot. Wij willen graag het hotel weer even 
tot leven wekken middels uw herinneringen. 
Hotel Wittebrug op de hoek Badhuisweg/
Nieuwe Parklaan is altijd een begrip geweest 
in Den Haag. 

Een uniek hotel, van oudsher bekend, al rond 
1890 van koffiehuis tot volwaardig hotel 
omgetoverd. Beroemde mensen van over de 
hele wereld kwamen er logeren, de konink-
lijke familie hield er recepties. Menigeen is er 
getrouwd. Het was altijd een eer om daar te 
werken, dan behoorde je tot ‘de familie’. 

Herinneringen
Steeds blijkt weer dat Hotel Wittebrug nog 
leeft, komen wij mensen tegen die wel een 
familielid of kennis hebben of hadden die er 
gewerkt heeft, of in de receptie, de spoelkeu-
ken, de directie etc. Men wil er nog zo graag 

over horen en herinne-
ringen uitwisselen. 
In 1972 moest het ho-
tel sluiten. Het was uit 
de tijd, “had de geest 
gegeven na een al te 
exclusief leven” en kon 
niet meer concurreren 
met nieuwe hotels zo-
als Hotel Promenade 
of Bel Air. Er zijn nog 
mensen die spullen 
kochten op de uitver-
koopveiling die toen 
gehouden werd. Een 
mooie collectie wijn, 
een Victoriaanse slaap-
kamer, een vergulde schemerlamp, een 
melkkannetje of rododendrons uit de tuin. 
Misschien was u daar wel bij?

Na sluiting
Het gebouw werd na sluiting nog tot 1993 
gehuurd door het Institute of Social Studies. 
Studenten van over de hele wereld liepen, 
vaak in schitterende lokale kledij, rond in 
Wittebrug. In 1995 werd het gesloopt, na-
tuurlijk waren de buurtbewoners daar niet 
gelukkig mee, op zijn minst moest de prach-
tige oude dansvloer toch blijven! Het voor-

malige hotel maakte plaats voor apparte-
mentencomplex Koninginnebrug. 

Laat ons weten of u een bijzondere herinne-
ring hebt, aan Hotel Wittebrug, aan Social 
Studies of misschien zelfs aan de sloop. Of 
misschien heeft u iets gehoord van een oom 
of tante, grootmoeder? Laat ons ervan mee-
genieten! Mocht u niet willen schrijven, maar 
een mondelinge herinnering hebben, dan 
komen wij graag langs om die op te schrijven 
voor u! Het kan ook via een telefonisch inter-
view als u dat fijner vindt.

Stuur uw verhaaltje naar crab@telfort.nl of 
bel met Eeke 0645 472 696.

Eeke Crabbendam 

OPROEP aan onze lezers en hun familie en bekenden

Hotel Wittebrug in 1972, gezien vanaf het kruispunt 

Nw Parklaan/Badhuisweg

Regeringsdiner met koningin Juliana, de president van Tunesië en minister Cals, 1966

Krantenadvertentie uit 1888
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Als je de toename van het aantal E-scooters 
beziet is het de vraag voor welk probleem 
deze scooters een oplossing moesten zijn. 
Vermindering van de CO2 uitstoot zullen de 
milieubeschermers roepen. Het is ongetwij-
feld waar, dat de twee-tact motoren van de 
oude Vespa’s of andere scooters stank, la-
waai, fijn stof en CO2 uitstoten.

Dan vergeten ze echter, dat voor de opwek-
king van de elektrische energie voor E-scoo-
ters, elektrische auto’s, warmtepompen, gi-
gantische datacenters en airconditioners en 
wat er nog meer op elektriciteit draait, er bij 
gebrek aan voldoende energie uit wind en 
zon, gas- en kolencentrales moeten draaien, 
die nogal wat CO2 uitstoten. Bovendien 
hebben deze centrales een bijzonder slecht 
rendement waardoor maar 40 % van de in-
komende energie ( gas, kolen en olie ) wordt 
gebruikt voor de stroomopwekking. De rest 
verdwijnt in koelwater, luchtverwarming, 
eigen gebruik en netverliezen. Gunstige uit-
zondering zijn projecten waarbij deze cen-
trales ook hun warmte kwijt kunnen aan 
stadsverwarming en verwarming van kassen 
in de tuinbouw.

‘Maar dan bouwen we toch gewoon meer 
biomassacentrales’ zeggen ze in Brussel en 
de Nederlandse overheid heeft dat met en 
pot van 10 miljard subsidie ook sterk bevor-
derd. De discussie rond de voorgenomen 
biomassacentrale van Vattenvall in Diemen 
spreekt boekdelen. Gezien de berichten in 
de pers ziet ook Vattenvall de bui al hangen, 
omdat ze ook bezig zijn met een plan om in 
Diemen een gigantische boiler, die met zon- 
en windenergie wordt gevoed, te bouwen. 

Gelukkig schijnt de huidige VVD-staatssecre-
taris eindelijk een eind aan deze verspilde 
subsidies te willen maken. Maar ook hier 
geldt: Eerst zien dan geloven want Brussel 
heeft lange armen!

Volgens de rechter is de extra CO2 uitstoot van 
deze biomassacentrale niet relevant terwijl een 
andere rechter juist Shell heeft opgedragen om 
hun CO2 uitstoot drastisch te verminderen. Het 
wordt tijd dat rechters eens een cursus milieu-
techniek gaan volgen.
Of hebben we de milieuwetgeving zo ingewik-
keld gemaakt dat zelfs rechters, die toch ge-
acht worden de wet toe te passen, hierover al 
geen eensluidende vonnissen kunnen vellen. 
Ook dat is de oplossing niet, omdat ze in Brus-
sel nog steeds geloven dat de opgewekte ener-
gie met biomassacentrales CO2 neutraal is, en 

dus niet meegerekend hoeft te worden met de 
afspraken in het verdrag van Parijs. Diederik 
Samsom, waar is je Delftse ingenieursoplei-
ding, nota bene in de kernfysica, gebleven? 
Frans Timmermans kun je dit helaas niet kwa-
lijk nemen, die wil als milieupaus de geschie-
denis ingaan als oplosser van het klimaatpro-
bleem in Europa.

Het ziet er dus naar uit dat deze scooters 
een leuk speeltje zijn voor de jeugd. Omdat 
gas- en kolencentrales in de komende jaren 
moeten worden uitgefaseerd en kernener-
gie om politieke redenen voorlopig niet 
kan voorzien in het toekomstige tekort aan 
elektrische energie is er een vette kans, dat 
de E-scooters en alle elektrische apparaten 

straks draaien op sterk vervui-
lende biomassacentrales, hoe 
gek kun je zijn!! De boseigena-
ren in Canada en de Baltische 
landen en de reders en over-
slagbedrijven wrijven zich nu al 
in hun handen.

Ik neem aan, dat de beleidsma-
kers op het ministerie voor ogen 
hadden, dat mensen geneigd 
zouden zijn hun auto thuis te la-
ten en een deelscooter nemen. 
Immers gemakkelijker kun je 

het niet maken, ze zijn overal beschikbaar en 
je mag ze ook overal in de openbare ruimte 
weer achterlaten. Dit tot nog al wat onge-
noegen bij buurtbewoners, die dagen lang 
groene of anders gekleurde scooters onbe-
heerd op hun stoep zien staan. 

Wat is de waarheid?
Onderzoek heeft echter uitgewezen, dat het 
merendeel van de gebruikers van deze scoo-
ters niet hun auto thuis heeft gelaten, maar 
minder is gaan fietsen en dat was natuurlijk 
niet de bedoeling!!

Wie regelmatig fietst op de vele fietspaden, 
die onze gemeente rijk is wordt bij het ont-
spannen fietsen vele malen opgeschrikt 
doordat er plotseling met hoge snelheid 
onhoorbaar een monster je links of rechts 
inhaalt, ja een snelle E-scooter, meestal met 
twee uitgelaten jeugdige rijders, die of naar 
het strand gaan of er net vandaan komen.
Kennelijk hebben de bedenkers van deze 
vorm van mobiliteit zich niet gerealiseerd, 
dat het voor de verkeersveiligheid wel eens 
noodzakelijk zou kunnen zijn dat je zo’n ding 
kunt horen aankomen. Was het zo moeilijk 
geweest om deze snelracers, die achteloos 
ver over de 30 km/uur rijden, een geluid 
mee te geven, Andere verkeersdeelnemers, 
zoals brommers, gewone scooters, auto’s en 
motoren, maken toch ook geluid, zodat je ze 
kunt horen aankomen, waarom zij dan niet? 
Wie het begrijpt mag het mij komen uit-
leggen. Overigens geldt dit ook in mindere 
mate voor E-bikes, die wel een bel hebben 
maar zelden gebruiken.
Dat het verschijnsel E-scooter kennelijk een 
enorm succes is blijkt wel uit het feit, dat 
er naast de drie exploitanten Felyx, Go en 
Check binnenkort al een vierde bijkomt, de 
vergunning is al verstrekt. Fietsers opgelet!!

Bert Hilberts

KLAAG EN/OF PLAAG?

Dit is een betere parkeeroplossing, zeker bij het strand.

Zomaar ergens in onze wijk, met fluitekruid als decor, 

ergens neergepleurd!!



Vroeger, toen ik nog jong was, heb ik er wel-
eens aan de bar gezeten en heb ik een paar 
keer gegeten: Puur. Een eetcafé op de hoek 
Gentsestraat/Arnhemsestraat. Mijn verba-
zing was dan ook groot toen ik - vrij plotse-
ling – zag dat er nu een ballonnenwinkel in 
zit. Daar moest ik meer van weten.

Ik spreek met Alexander Jungschläger, een 
ondernemer in hart en nieren, die overloopt 
van stuiterend enthousiasme. 
Van het eetcafé is niet veel meer over. De 
toog van de bar is nu een toonbank. De rek-
ken waar ooit de flessen drank in stonden, 
liggen nu propvol met ballonnen, in tiental-
len verschillende kleuren. Er is een wand die 
vol hangt met verpakte ballonnen. Voor ver-
jaardagen, jubilea, huwelijken, geboortes, je 
kunt het zo gek niet bedenken of het hangt 
er tussen. Hij laat mij wat voorbeelden zien: 
een reusachtige champagnefles met twee 
flûtes (allemaal aan één stuk), een eenhoorn 
in regenboogkleuren, enorme bogen, pila-
ren vol ballonnen en zelfs pinatas. Ik word er 
blij van.

Garant voor kwaliteit
Alexander is de eigenaar, al sinds 2004. Dat 
betekent dat hij ook ooit degene was die het 
eetcafé runde. 
“Dat klopt”, zegt hij, “Puur was jarenlang een 
buurtcafé waar je ook kon eten. Later zijn we 
gaan bezorgen, we waren de eerste zaak in 
de omgeving die hamburgers bezorgde aan 
huis. Dat werd later ‘Big Burger on Wheels’, 
de zwarte scooters die je voor de zaak kunt 
zien staan bezorgen overal allerlei soorten 
zelfgemaakte burgers, van Vega tot halal, 
met broodjes van bakkerij Driessen.”
Een aantal redenen deden hem eind 2020 
besluiten het roer gedeeltelijk om te gooien.
“Ik had het een beetje gehad met Puur als 

bar. Het parkeerbeleid, de gemeentelijke 
regels, de concurrentie in de buurt en het 
feit dat mijn terras altijd in de schaduw ligt 
zetten mij aan het denken. Ik ben een hore-
camens dus de ‘burger business’, die goed 
loopt, wilde ik niet opgeven. Die bezorg-
dienst moest blijven bestaan. Maar daar-
naast wilde ik iets beginnen waar de mensen 
echt vrolijk van worden. En wat is er vrolijker 
dan een feestwinkel vol kleurrijke ballon-
nen? Ik heb zelf drie kinderen en weet wat 
verjaardagen zijn, hoe blij men wordt van 
een stel ballonnen. Bovendien was er in deze 
wijde omgeving nog geen winkel als deze. 
De Balloon Factory in Almere heeft mij ge-
holpen. En het feit dat mijn vader aannemer 
is was natuurlijk mooi meegenomen want 
er moest een hoop verbouwd worden. En 
ik heb gelukkig veel steun aan mijn vrouw 
Sandra, die naast haar eigen werk als juf, ook 
veel tijd stopt in deze zaak.”
Maar ballonnen kun je als consument toch 
heel makkelijk online kopen? 

“Natuurlijk, maar die komen 
veelal uit Azië en zijn van 
slechte kwaliteit. Ik sta garant 
voor topkwaliteit. Mijn ballon-
nen, die ik, gevuld met helium, 
bij de mensen thuis kan be-
zorgen, staan toch gemiddeld 
wel langer dan die uit Azië. 
Bovendien zijn mijn ballonnen 
allemaal duurzaam, van latex, 
dus milieuvriendelijk.”
Ik stel een beetje domme 
vraag: of helium hetzelfde is 
als lachgas, wat tegenwoordig 
zo’n hot item is.
Alexander lacht: “nee, van he-
lium inademen krijg je een 
hoog piepstemmetje, verder 

niets. Lachgas heeft effect op je hersenen, 
helium niet. De helium die ik gebruik voor 
mijn ballonnen is professionele helium en 
niet de consumentenhelium die je bijvoor-
beeld bij de Action kunt kopen.”

Belgisch frietkot
De zaak is al van naam veranderd: van ‘Puur’ 
naar ‘The Balloon Bar’, met een knipoog naar 
de bar die het vroeger was. 
En we zijn er nog niet, want naast het be-
zorgen van burgers én de verkoop van de 
prachtige ballonnen, is Alexander nóg iets 
begonnen wat uniek is in deze buurt: een 
heus Belgisch frietkot.
Door een opening in de buitenmuur kun je 
vanaf 15.00 uur een echte ouderwetse punt-
zak verse friet bestellen, zo eentje die tegen-
woordig moeilijk te vinden is. En als klapper 
heb je de keuze uit wel 20 soorten saus op 
je friet, variërend van echte mayonaise (“niet 
van die vage fritessaus”, zegt hij) tot Andalu-
sische saus én natuurlijk zelfgemaakte sa-
tésaus.

Kortom, deze zaak is uniek en straalt enkel 
vrolijkheid, feest en enthousiasme uit. Als ik 
kinderen zou hebben, dan zou dit dé plek 
zijn waar ze blij van zouden worden: je ogen 
uitkijken tussen al die soort gekleurde bal-
lonnen, met een puntzak friet in de hand is 
toch wel het ultieme geluksgevoel?

En, oh ja, Alexander zoekt nog bezorgers, 
liefst met een rijbewijs. Iets voor jou?
info@puurscheveningen.nl

Marit Berssenbrugge
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Dé feestwinkel op Scheveningen
Alexander Jungschläger



Al jaren rijd je er langs en intrigeert hij je, de 
gevangenis aan de Pompstationsweg. Dat is 
toch niet zomaar een gebouw. Waarom staat 
de gevangenis daar op die plek, eind 19e 
eeuw toch eigenlijk het einde van de wereld? 

Toch werd die locatie rond 1880 heel bewust 
gekozen, omdat men een gevangenis inder-
daad graag ver buiten de stad wilde hebben. 
Aanvankelijk was hij elders gepland, maar 
deze locatie had als voordeel dat er al een 
verbindingsweg liep, de Pompstationsweg 
naar de watertoren, in 1874 aangelegd. Ver-
der was het daar woest en leeg duingebied 
in die tijd. Zie het Panorama Mesdag, wat 
dateert uit 1880, twee jaar vóór de bouw van 
de gevangenis. Als je daar richting N.O. kijkt, 
zie je louter duinen in de verte met als enige 
gebouwtje de watertoren. En dan nog een 
stoomtrammetje met een grote rookpluim, 
tuffend door de wildernis naar het Stedelijk 
Badhuis. 

Niet iedereen was vóór deze locatie want het 
leven in die woestenij was ongezond, men 
was aan alle kanten aan de wind blootge-
steld. Overigens dacht men daarbij voorna-
melijk aan de leefomstandigheden van het 
personeel van de gevangenis, niet aan de 
gevangenen zelf. Toch startte architect J.F. 
Metzelaar in 1882 met de bouw die twee 
jaar duurde, de kosten bedroegen f 488.800. 

Cellen  
De gevangenis ging in functie in 1886. Juist 
in die tijd was men in Nederland overgegaan 
naar een cellensysteem. De eerdere opslui-
ting “in gemeenschap” bleek niet succesvol. 
‘Men kan nog beter bie de verkens zitten 

dan in gemeenschap; 
al het zoodje, dat uit 
de maatschappij wordt 
weggedaan om daar 
beter te worden, wordt 
in gemeenschap nog 
slechter’, aldus een ver-
oordeelde boer.

In het begin waren er 
rond 200 gevange-

nen die 
werden 
bewaakt 
door tien 
bewakers ‘met sabel gewapend’. 
Er waren slechts tien vrouwen-
cellen, in 1902 werden die zelfs 
opgeheven. Begin jaren 1900 
zou toch steeds meer kritiek ko-
men op het cellensysteem, dat 
inhumaan werd bevonden en 
geen oplossing bleek ter voorko-
ming van misdaad.

Gevangenen  
Wat voor soort gevangenen had 
je in die tijd? Het boek Bajes in 
de duinen van J.M. Terwiel biedt 
een goed beeld van de beginpe-

riode. Het waren meestal ‘lieden die in één 
ogenblik van onbedachtzaamheid of drift... 
tot hun daad waren gekomen’. Overmatig 
drankgebruik was vaak de oorzaak van ge-
vangenneming, dat gold ook voor de vrou-
welijke gevangenen. Beroepsmisdadigers 

waren in de minderheid. Overigens vond 
men het niet altijd erg om in de gevangenis 
terecht te komen, want ‘in de cel heb je het 
beter, mensen worden daar behandeld als 
mensen’. ‘…de gevangenis is geen Hotel 1e 
rang, maar…de gevangene heeft het be-
ter in zijne cel, dan zijne vrouw en kinderen 
thuis. Daar grijnzen armoede en ellende te-
gen, maar hier heeft men een cel die voor-
zien is van licht en warmte. Een uitmuntende 
bibliotheek voorziet … van een bijbel en 
een psalm- en gezangenboek. Aan onder-
wijs wordt veel zorg besteed.’ Deze laatste 
zinnen werden wel opgeschreven door een 
godsdienstleraar, C.M. Dekker. Of de gevan-
genen er ook zo over dachten, is de vraag. 

Natuurlijk waren de omstandigheden in de 
gevangenis niet best, al waren de cellen best 
ruim (4x2.66) en was er inderdaad gas en 
licht. Maar het licht was zwak en de tempe-

Bajes aan de Pompstationsweg rond 1900, een kleine impressie
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Panorama Mesdag met het pompstation en de watertoren, 1880

Bouwtekening d.d. 1880: acht-hoekige centrale hal met vier vleugels met 

o.a. cellen. Onderaan in het midden het poortgebouw.

De centrale hal met twee vleugels



ratuur schommelde voortdurend. Dit alles 
kwam wederom pas aan de orde toen er 
personeelswoningen werden gebouwd rond 
1906. 

Het beheer werd gedaan door een College 
van Regenten. Pas in 1951 werd het College 
opgeheven en kregen directeuren een be-
langrijkere functie.

Verbetering van leefomstandigheden 
De situatie in de gevangenis veranderde en 
verbeterde natuurlijk in de tijd. Het systeem 
werd humaner, een heel klein voorbeeld 

daarvan: in 1911 kreeg men 
eens in de maand een warm 
stortbad! In 1920 kwamen er 
kerstbomen! De celkruk aan de 
ketting werd vervangen door 
een normale stoel. Het is ove-
rigens opvallend dat er al in 
1913 sprake was van een rook-
verbod!

Het bewakersniveau veran-
derde, het had nooit veel 
voorgesteld, ‘het personeel … 
stond in de meeste gevallen op 
hetzelfde beschavingsniveau 
als het gros van de gevangenis-
bewoners’. Pas vanaf 1938 kwam 
er een opleiding voor het personeel.

Personeelswoningen  
Behalve het imposante, romantische poort-
gebouw, is er qua beleid en bebouwing van 
de gevangenis niet veel meer zoals het was 
rond 1900. Dat geldt in andere mate voor 
de vroegere personeelswoningen – ook wel 
voormalige cipierswoningen genoemd – die 
een lange rij vormen aan beide zijden van 
het poortgebouw. Extern lijken zij nog min 
of meer onveranderd. Van binnen is waar-
schijnlijk heel veel gemoderniseerd. In de 
loop der tijd kwamen de woningen ook be-

schikbaar voor publiek dat geen binding 
heeft met de gevangenis. En werden ze zeer 
populair. Wat wil je nog meer, zoveel ruimte 
voor je neus en vrij uitzicht, al heb je een ge-
vangenis in de achtertuin. Maar over deze 
bijzondere huizen in de volgende Gazet wat 
meer.

Eeke Crabbendam

Bronnen: - Bajes in de duinen, kroniek van het Peniten-

tiair Complex Scheveningen, 1880-2000, J.M. Terwiel, 

Den Haag 1998  

- Schetsen uit de strafgevangenis, C.M. Dekker, Den 

Haag 1910
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Cel-kruk aan de ketting.

Het poortgebouw van de gevangenis.

Bowls: leuk tijdverdrijf uit Australië

Toen ik min of meer met mijn werkzame leven 
ophield vertelde een goede vriendin – net terug 
van een kind in Australië – mij dat zij en haar 
man bowls gingen spelen. Dat is daar waanzin-
nig populair en het leek hen ook wel wat. 
Zij waren in Den Haag op zoek gegaan, waren bij 
de Haagsche Bowls club terecht gekomen, en lid 
geworden. Mij nodigden zij uit om ook eens te ko-
men kijken bij hun nieuwe bowlsclub. Zogezegd, 
zo gedaan. Het spel bleek te worden gespeeld op 
het hoofdveld van hockeyclub Klein Zwitserland 
aan de Klatteweg.

Excentrisch zwaartepunt 
Ik was al gauw verkocht. Het eerste wat me op-
viel, was de gezellige sfeer tussen de deelne-
mende dames en heren. Het spel deed mij denken 
aan curling en jeu de boules, maar dan met bal-
len met een excentrisch zwaartepunt. 
Het speelveld is 30 meter lang en 5 meter breed. 
Men speelt in wedstrijdverband: 1 tegen 1 of 2 

tegen 2. ledere 
speler krijgt vier 
ballen per spel. 
Een van de spelers 
werpt eerst een 
‘jack’, iets groter 
dan een golfbal, 
die moet blijven 
liggen tussen de 
2 en 7 meter af-
stand van de ach-

terlijn. Vervolgens werpen de spelers hun bal met 
het excentrische zwaartepunt rollend richting de 
jack. Als de bal snelheid verliest, gaat het zwaar-
tepunt een rol spelen en maakt hij een bocht. De 
kunst is natuurlijk dat je de plaats moet bepalen 
waar de bocht begint. Het gaat er uiteindelijk om 
wiens bal - of misschien wel ballen - het dichtst in 
de buurt komt van de jack. 

Drie dagen per week 
De leden van de club Haagse Bowls kunnen op 
maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur 

tot 12.15 uur tegen elkaar in het strijdperk tre-
den. Meestal komt het neer op 10 tot 14 spellen 
(‘ends’) per ochtend. Let wel, dat betekent dat on-
dertussen zo’n 3.000 tot 4.000 stappen kunnen 
worden gezet. ‘s Zomers wordt er in het wit ge-
speeld, in de winter in de normale buitenkleding. 
Het maakt niet uit welke dag(en) je kiest om te 
spelen. Men is immers niet verplicht zich vooraf 
af- of aan te melden. Gewoonlijk wordt er rond 
11:00 uur in het clubhuis gemeenschappelijk kof-
fie en thee gedronken. 
Als u belangstelling heeft, kunt u zonder aan-
melding op een ochtend komen kijken en krijgt u 
uitleg. Mogelijk krijgt u direct de uitnodiging om 
mee te spelen. Misschien vindt u het leuker om te 
worden geïntroduceerd door een wijkgenoot. Bel 
daarvoor gerust met Jaap Geenen (0653448860) 
of Loulou Berger-van Moorsel (0633886195). Kijk 
voor meer informatie op www.haagsebowls.nl.

Jaap Geenen



Sinds ik verhuisd ben en weer pal tegen 
de duinen woon, maak ik nog wel eens 
een avondwandelingetje over de Harsten-
hoekweg richting watertoren langs het 
“boetserveld”.  Zo noem ik het al vanaf kinds 
af aan. Ik woonde er toen tegenover en ik 
speelde er stiekem, maar ik bedoel natuur-
lijk het nettenboetsterveld.

Laatst, tijdens één van die ommetjes zag ik 
voor me twee jonge meiden regelmatig iets 
van de grond oppakken en daarna de weg 
oversteken om aan de kant van het “boet-
serveld” iets uit hun handen te laten vallen. 
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt.
De twee zussen, Lesley (rechts op de foto) en 
Stevie, waren jonge padden aan het vangen 
die vanuit de duinen het fietspad en de weg 
probeerden over te steken. Een gesprekje 
volgde.

Zo’n twee jaar geleden ontdekten zij tijdens 
hun avondloopje die jonge padjes. Ze strui-
kelden er bijna over, zoveel waren het er. 
Sindsdien lopen zij in juli en augustus vaak 
drie keer per week ’s avonds een rondje. 
Richting watertoren, rechtsaf de Pompsta-
tionsweg op om via het fietspad langs de 
Zwolsestraat weer op het beginpunt uit te 
komen. Een rondje rondom het “boetser-
veld”. En overal waar ze lopen zien zij die 
jonge padjes, vele tientallen, die zij helpen 
zij de oversteek te maken. Gered te hebben, 
zo hopen zij.
Wat een toewijding en warm medeleven! 

Lesley wist dat dit fenomeen een naam heeft 
en na enig gegoogle op haar mobiel was het 
haar weer duidelijk. Die plotselinge massale 

trek van de jonge padjes en kikkertjes - met 
honderden en soms met duizenden tegelijk 
komen ze het land op - noemt men ook wel 
paddenregen. Die vindt vaak plaats na een 
regenachtige dag of een warme vochtige 
avond. Vandaar waarschijnlijk de benaming, 
alsof ze als regen uit de lucht zijn gevallen. 
Van juli tot september trekken ze vanuit het 
voortplantingswater naar een geschikt zo-
merverblijf. Met al die duinwatermeertjes 
nabij verbaast het je eigenlijk niet ze hier te 
zien.
Er heeft vroeger wel aan het begin van de 
weg naar de watertoren een bord “padden-
trek” gestaan, vertelden zij nog. Maar, de 
paddentrek is iets anders dan paddenregen, 
voegde Stevie er aan toe. Paddentrek vindt 
plaats in het voorjaar wanneer de padden 
uit hun winterholen te voorschijn komen om 
de vrouwtjes te bevruchten. Zodat er in de 
zomermaanden een paddenregen kan ont-
staan! Zo is de cirkel rond! 

Teruglopend keek ik wat beter naar de weg 
en zag dat menig donker vlekje een padje 
was geweest die de oversteek niet had ge-
haald, maar door het wegverkeer verworden 
was tot een plat plakje met vier uitsteeksels. 

Robin Reule

Paddenregen
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Bloemenweide

De nieuwe bloemenweide bij het Troelstramonument bij 

de ingang van  het Westbroekpark. 

Het insectenhotel in het midden maakt er deel van uit.
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Als je ’s ochtends wakker wordt, dan is er 
even zo’n moment, dat alles normaal lijkt. 
De gordijnen zijn nog dicht, de wereld is nog 
buiten en, gedurende een fractie van een se-
conde, lijkt alles nog als gisteren. Maar niets 
is meer normaal. Sinds gisteren, na een be-
zoek aan de dokter, is het ons duidelijk ge-
maakt. Mijn man en ik worden niet samen 
oud. Met mij is niets mis, maar mijn man is 
ernstig ziek. We voelen ons overvallen door 
een team van specialisten, een zogenaamd 
multidisciplinair team, zelfs van verschil-
lende ziekenhuizen. We zijn bedolven onder 
brochures met nuttige informatie over een 
ziekte waar we helemaal niets van af willen 
weten. Er zijn afspraken gemaakt voor on-
derzoeken en therapieën, maar er is ons ook 
al meteen verteld dat het enkel een kwestie 
is van tijd rekken, er is geen genezing mo-
gelijk. En dan kom je thuis, je zit zwijgend 

aan tafel en dan weet je het even niet meer. 
Wij dachten helemaal nog niet aan later. We 
hadden nog geen plannen voor de periode 
als we niet meer zouden werken, maar we 
gingen er wel van uit dat er een “later” zou 
zijn. En dus geven we niet op. Wat weten die 
dokters nu helemaal? Er zijn toch altijd uit-
zonderingen, er zijn voortdurend nieuwe in-
zichten, nieuwe geneesmiddelen. In dezelfde 
week ga ik met een aantal vriendinnen 
naar een voorstelling. En ik zie overal ineens 
groepjes vrouwen. Allemaal onafhankelijke, 
sterke, zelfredzame vrouwen. Allemaal vlot 
gekleed maar allemaal grijs en allemaal met 
vrouwen op stap. Begrijp me niet verkeerd, 
ik ben blij dat ik vriendinnen heb, maar is dit 
mijn voorland? Dan komt er een ouder echt-
paar binnen, allebei goed verzorgd, mooie 
lange man, keurige jas. Zij heeft een vrien-
delijk gezicht, mooi golvend haar, zalmroze 

lipstick, ze heeft zich er mooi voor aange-
kleed. Ze heeft haar linkerarm door zijn 
arm gestoken en met haar vrije hand wrijft 
ze liefdevol over zijn bovenarm. Ze vertelt 
iets, ze moet er om lachen. Hij glimlacht ook 
flauwtjes, maar ik denk niet dat hij haar 
heeft gehoord. Hij kijkt zoekend om zich 
heen. Zoekt hij de garderobe? De toiletten? 
De ingang van de zaal? Hij doet dat want 
dat is zijn taak, hij zorgt voor haar. En ik 
denk: “wat fijn mevrouw, u hebt hem nog”. 

Willemijn Baak

(naschrift redactie: dit was voorlopig de laatste 
bijdrage van Willemijn, we wensen haar veel 
sterkte de komende tijd)

Er is geen later

Algemeen bekend is dat langs de Badhuis-
weg nog steeds een hele reeks bunkers ligt. 
In de oorlog bevond zich daar het comman-
docentrum van de Vesting Scheveningen. 

Er is zelfs een plattegrond van de bunkers, 
maar die heb je niet dagelijks op zak wan-
neer je daar lekker wandelt met of zonder 
hond. 

Eigenlijk denk je in ons duingebied altijd dat 
ieder heuveltje een duintje is. Toch kwam dit 
voorjaar, toen er in de Nieuwe Scheveningse 
Bosjes flink gesnoeid en gekapt is door de 
gemeente, heel duidelijk beton te voorschijn 
onder een van de heuveltjes. Wat ik altijd als 
duintje had gezien, bleek een ingegraven 
bunker (mogelijk S9 van het kaartje). Dan 
kijk je toch weer heel anders aan tegen zo’n 
‘heuveltje’. 

Wat zou er onder dat ‘heuveltje’ allemaal 
hebben plaatsgevonden lang geleden! Dat 
hoeven we niet meer uit te zoeken, het wat 
verderop gelegen Atlantikwall Museum 
biedt genoeg informatie. Maar toch, nu weet 
ik wel wat ik eerder niet wist.

Eeke Crabbendam 

Bunker of duintje

Bunker of duintje?

Detail van mogelijk S9, voorjaar 2021
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Spionnetjes
recentelijk toegetreden wijkbewoner was. 
De brieven hadden hun werk kennelijk goed 
gedaan. Ergens vond ik het wel een beetje 
wonderlijk dat iemand zo betrokken was bij 
deze buurtapp dat hij of zij fanatiek brieven 
had gemaakt en van deur tot deur had rond-
gebracht. Ook manlief moest hiervan een 
wenkbrauw fronsen. Maar door de waan van 
de dag had ik niet de tijd en aandacht daar-
bij lang stil te staan.

Totdat in de Whatsapp-groep van onze 
straat opeens het verontrustende bericht 
verscheen dat de buurtbewoner die achter 
deze wervingsbrieven zou zitten hiervan zelf 
totaal niet op de hoogte bleek te zijn. Ook 
een andere vermeende ondertekenaar (er 
gingen kennelijke meerdere ‘versies’ in de 
wijk rond) was zich van geen kwaad bewust. 
De wijkbewoners uit wiens naam de uitno-
digingen werden verstuurd waren zelf wel 
recentelijk lid geworden van Nextdoor, maar 
hadden vermoedelijk bij hun aanmelding 
een vinkje gezet bij de vraag “wil je je buren 
laten weten dat jij op Nextdoor zit”. Next-
door is vervolgens met deze ‘toestemming’ 
aan de haal gegaan en uit eigen beweging 
brieven gaan drukken en verspreiden. De 
Politie heeft in 2019 al onderzoek gedaan 
naar deze vermeende identiteitsfraude; vol-
gens Nextdoor is hun werkwijze inmiddels 
“verbeterd”, maar blijkbaar onvoldoende 
om helderheid te scheppen over het feit 
dat uit naam van de inschrijver een papie-
ren brief aan alle wijkbewoners zal worden 
verstuurd… Het blijft opletten met deze 
creatieve bedrijven: Facebook en Whatsapp 
staan natuurlijk ook niet echt bekend om 
hun transparante aanpak – met respect voor 
de privacy van hun gebruikers… 

In de afweging tussen nut en verontwaar-
diging – en eenmaal bijgekomen van de op 
zijn zachts gezegd opmerkelijke wervings-
methode – ben ik inmiddels via Nextdoor 
wel weer het een en ander wijzer geworden. 
Zo blijkt dat we met onze goede, schone 
kartonnen dozen en opvulmateriaal terecht 
kunnen bij de Americana- en Jukeboxwinkel 
in de Namensestraat (duurzaam!). Ook het 
mysterie van de roze streepjes die in juli in-
eens op verschillende plekken in onze wijk 
op de stoep verschenen werd door buurtbe-
woners opgelost (spoiler: komst glasvezel-
kabels!). In de subgroep “Stokrozen Belgisch 
Park” worden boomspiegels geadopteerd, er 
worden tips uitgewisseld over “waar je het 
best markiezen kunt kopen” en ik heb inmid-

dels al best wat loslopende honden en ver-
miste katten in de app voorbij zien komen…

Voor gedegen informatievoorziening voor 
en over onze wijk is de Badgazet natuurlijk 
onbetwist de beste bron, maar voor ad-hoc 
en snelle berichtgeving (“Van wie is de auto 
die mijn oprit blokkeert!”) moet ik toegeven 
dat de ‘straatoverstijgende’ digitale commu-
nicatievormen zeker toegevoegde waarde 
kunnen hebben. En het is natuurlijk ook fas-
cinerend te zien wat mensen te koop aan-
bieden (gebruikte tuinaarde!) – waarmee de 
buurtapps meteen als ‘digitaal spionnetje’ 
fungeren om het aloude ‘loeren bij de bu-
ren’ bij de tijd te houden. Waarbij ze dan ook 
weer niet direct de meest geschikte manier 
zijn om je buren echt te leren kennen: de 
straatbarbecue die onlangs na bijna twee 
corona jaren weer kon plaatsvinden was 
hiervoor een geschiktere gelegenheid – al 
kunnen misschien niet alle deelnemers zich 
dat na dato goed herinneren.. 

En even terug naar Nextdoor: de geschrok-
ken buurtbewoners uit wiens naam brieven 
zijn verspreid hebben de buurtapp resoluut 
verwijderd. Zelf tracht ik mij nu angstvallig 
te herinneren waar ik precies vinkjes heb ge-
zet met aanmelden. Dus: als u uit mijn naam 
een brief mocht ontvangen – ik weet van 
niets!

Janne-Marie Molenaar

Een brief van een buurtgenoot in de bus 
over de gratis buurtapp ‘Nextdoor’, onderte-
kend met naam en straatnaam, met daarin 
de aanmoediging om toch maar snel deze 
applicatie te installeren zodat je “op een be-
trouwbare manier je buren kunt leren ken-
nen en informatie, spullen, en diensten met 
elkaar kunt delen”. 

En een code erbij die binnen 7 dagen zou 
verlopen waardoor je, als je er NU niet op in 
zou gaan, misschien wel nooit meer deelge-
noot zou kunnen worden van deze besloten 
buurtapp. De druk werd er flink opgezet.

Aangezien we ondernemende katten heb-
ben had ik me met enige terughoudendheid 
al eerder laten toevoegen bij een Whatsapp-
groep uit onze straat en was ik lid geworden 
van de Facebookgroepen “070 vermiste/
gevonden dieren” en “Marktplaats Belgisch 
Park”. Bij deze vermiste huisdierengroep had 
ik meermaals gelezen dat een berichtje op 
Nextdoor kan helpen weglopertjes terug 
te vinden. Door de brief was mijn nieuws-
gierigheid nu wel extra aangewakkerd (en 
eerlijkheidshalve was ik natuurlijk ook ge-
woon bang hele gave dingen te missen die 
mijn buurtgenoten met elkaar aan het delen 
waren) en heb ik – ook zonder de code – de 
app kunnen installeren en Belgisch park aan-
gevinkt als buurt.

Direct viel al op in de ‘feed’ (berichtenge-
schiedenis) op Nextdoor dat ik niet de enige 



Prentenboek ‘Sieltje en de bultrug, de reis naar het Noorden’

werd, inspireerden mij tot het schrijven van 
een verhaal over Sieltje de zeehond en de 
bultrug, die samen een spannende reis ma-
ken naar de Noordelijke ijszee.
Ik schreef de tekst, Siebe maakte de tekenin-
gen, het is daardoor echt een familieboek, 

maar we vinden het leuk om 
het te delen met anderen. 
Door de tussenkomst van co-
rona werd het boek groten-
deels op afstand gemaakt, niet 
makkelijk, maar het is toch 
gelukt. Het verhaal leert kinde-
ren dat de zee veel meer is dan 
een speelplek. Er leven zoveel 
dieren in de zee, er is zoveel le-
ven. Het is leerzaam niet alleen 

voor kinderen, maar ook voor volwassenen.”

Het verhaal begint en eindigt in de haven 
van Scheveningen. Hoe kan het ook anders 
dat een Scheveninger in hart en nieren, nie-
mand minder dan de nachtburgemeester, 
Pat Smith, het eerste exemplaar overhandigt 
kreeg!

Het boek is onder meer te koop via www.
siebetektent.nl en een gedeelte van de op-
brengst gaat naar de Stichting Noordzee.

Marit Berssenbrugge
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Op de zonovergoten binnenplaats van Mu-
zee Scheveningen is zo’n 20-tal volwassenen 
en wat kinderen aanwezig tijdens de boek-
presentatie van ‘Sieltje en de bultrug’.
De schrijver, Matti van Wifferen, pakt de mi-
crofoon en vertelt de aanwezigen hoe de fa-
milie een paar jaar geleden ging kamperen 
op Vlieland. Als hij met zijn kleinzoon Julian 
op het strand is, heeft de jongen veel vra-
gen, over de zee en haar bewoners. 

Zo bedacht opa een verhaal voor Julian. Dat 
verhaal is nu uitgegeven in de vorm van een 
prentenboek voor kinderen van 3 tot 6 jaar, 
vol met tekeningen gemaakt door de vader 
van Julian, Siebe Ekels.

Matti: “Onze familie houdt van de zee en het 
strand. Mijn kleinzoon is erg gefascineerd 
door de zeehonden die aan de haven van 
Scheveningen te vinden zijn. Dat, en Jojo, de 
bultrug die eind 2018 voor onze kust gespot 

Matti van Wifferen en Siebe Ekels 

signeren.

Julian en de Nachtburgemeester bladeren door het boek.

Borweg

Met de vele regen van dit voorjaar kan de 
gemeente de wildgroei van de natuur niet 
meer bijhouden, dus gaat een bewoners-
ploeg in gezamenlijke tuin het onkruid te 
lijf. 

Een staaltje van burgerparticipatie aan de Borweg!



Een persoonlijke ervaring uit de 
Kraamkliniek De Volharding, 
Nieuwe Duinweg 24,  Scheveningen

Tijdens het lezen van het verhaal van Eeke 
Crabbendam over de Kraamkliniek De Volhar-
ding begonnen in een rap tempo mijn eigen 
herinneringen aan deze Kraamkliniek naar bo-
ven te komen.

Als studentenechtpaar in de jaren 60 waren we 
verzekerd bij de Stichting Studenten Gezond-
heids Zorg (SSGZ). Deze was de meest goed-
kope ziekenfondsverzekering voor studenten. 
Maar toen ik zwanger werd, kreeg ik te horen 
dat de kosten voor het krijgen van een kind, 
de verloskundige hulp, bevalling, kraamzorg 
etc, niet in het pakket zat. Omdat mijn man 
bij de SSGZ verzekerd wilde blijven, ging ik op 
zoek naar een ziekenfonds dat mij alleen wilde 
verzekeren. En dat was De Volharding in Den 
Haag.

Op 5 december 1963 werd onze oudste zoon 
in de Kraamkliniek De Volharding geboren. 
Voordat ik naar de verloskamer werd gebracht, 
lag ik met nog een paar vrouwen, allen in af-
wachting van de op handen zijnde bevalling, 
op een zaaltje. Bij de geboorte van onze doch-
ter hartje zomer 1965 was de verloskamer be-
zet. Zij kwam in de badkamer van de kliniek ter 
wereld.
Beide keren lag ik in een kleine zijkamer met 
twee bedden, die overging in een grote zaal 
met aan beide zijden bedden voor de kraam-
vrouwen. Op iedere kamer/zaal stond een 
commode met luiers en allerlei benodigdhe-
den voor de zorg voor de baby’s. De eerste drie 
dagen moest ik in bed blijven en werd mijn 
kindje verzorgd door de kraamverpleegster. 

Vanaf de vierde dag leerde de kraamverpleeg-
ster mij stapje voor stapje de kunst van het 
verzorgen, voeden, luiers verwisselen, glans-
garen truitjes verschonen etc. E√©n van de 
hoogtepunten van de dag was het badderen 
van de kleintjes op de babyslaapzaal. Achter 
glas stonden we mee te kijken. Hoe leuk was 
dat. Op de achtste dag, twee dagen voor ver-
trek naar huis, mocht ik onder toezicht van 
de kraamverpleegster zelf mijn kindje in bad 
doen. 

De kleintjes sliepen de hele dag met uitzonde-
ring van het middagbezoekuur en de nacht in 
hun wiegje dat met haken aan het voeteneind 
van ons bed werd gehangen. Dat was heel ge-
zellig. We kropen regelmatig naar het voeten-
eind van ons bed om naar ons kindje te kijken. 
Als de vaders ‚’s avonds op bezoek kwamen 
hingen de wiegjes wel aan ons voeteneind. 
’Konden die alvast aan het huilen wennen‚’. 
(Haha). 
Het vervoer van de zaal naar de babyslaapzaal 
gebeurde met een hoge metalen kar waaraan 
beide zijden drie wiegjes werden gehangen/
aangehaakt. Blije gezichten als de ’babykar-
ren’ ‚’s morgens weer de zaal opkwamen en 
de wiegjes weer werden uitgedeeld. We letten 
daarbij wel goed op dat we ons eigen kindje 
kregen.

Op de tiende dag vertrok ik met zoon-/doch-
terlief weer naar huis met strenge instructies. 
Je houden aan het voedingsschema van zes 
keer borstvoeding per dag. Bij huilen ’s nachts 
niet voeden, alleen suikerwater geven. Je 
kindje heeft geleerd door te slapen. Dat kon-
den ze natuurlijk zeggen. Ze huilden wel dege-
lijk, maar we konden ze niet horen. 
Bij de eerste braaf suikerwater gegeven. Maar 

het huilen hield niet op, met als 
gevolg geen oog dicht gedaan. 
Bij de tweede niet geluisterd 
naar de instructie. Gewoon ge-
voed ’s nachts en heerlijk met 
z’n vieren doorgeslapen.

Ik bewaar mooie herinnerin-
gen aan mijn kraamtijd in de 
Kraamkliniek. De kraamver-
pleegsters waren lief, zorgzaam 
en spraken met gezag en kennis 
van zaken. Als jonge onervaren 
moeder hebben ze mij op weg 
geholpen naar het moeder-
schap. Ik herinner me dat ze een 
keer met onze baby’s ’poppen-
kast’ speelden aan het voeten-

einde van mijn bed om te laten zien dat je niet 
bang hoefde te zijn die kleintjes op te pakken. 

Toen ik na meer dan 55 jaren en vele omzwer-
vingen weer in Scheveningen kwam wonen, 
was mijn eerste wandeling naar de Kraamkli-
niek met daar tegenover de imposante Bad-
kapel. De Badkapel stond er nog in volle glorie 
maar tot mijn verbazing had de geboortevilla 
van mijn twee oudste kinderen plaats ge-
maakt voor een onaantrekkelijk groot grijs ge-
bouw. In eerste instantie dacht ik nog dat ik me 
vergiste in de locatie. Maar al snel begreep ik 
dat de Kraamkliniek er echt niet meer was. Wat 
had ik graag die mooie oude villa met heerlijke 
tuin waarin kraamvrouwen van het zonnetje 
genoten en sommigen hun sigaretje rookten, 
aan mijn kinderen willen laten zien.

Emmy Dekker
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Dochterlief krijgt een beetje water

De Volharding

Wat een mooie herinnering kreeg ik, toen ik de 
Gazet 268 op blz. 14 opensloeg.
Het bracht weer de tijd van “toen” naar boven.
Als verloskundige kwam ik er heel vaak.
Menig Schevenings en Haags kind is daar ge-
boren, maar ook wel Zoetermeerders.
In de jaren 70 en 80 konden zwangere dames 
kiezen waar zij wilden bevalllen. Men koos 
vaak voor de kraamkliniek ‘De Volharding’ aan 
de Nieuwe Duinweg. Vanuit Zoetermeer was 
dat geen bezwaar. 
Het was tijdens de bevalling goed en ook nog 
gezellig.
Ik denk terug aan de mooie momenten.
Hartelijk dank voor uw prachtige artikel.

Groetend,
G. W. M. Horn – Verhoef

Oud-verloskundige



“Tante An” aan de Badhuisweg

Het artikel “Oude iep” in de april-Gazet (jaar-
gang 45 nr. 2) bracht ik onder de aandacht van 
een oud-collega, de heer Bruno Voskuil (89), 
die bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
aan de Plesmanweg werkte. Bij de directie 
Voorlichting was de heer Voskuil één van de 
woordvoerders die namens de minister – des-
tijds mevrouw Neelie Smit-Kroes – de pers te 
woord stond.

Uit zijn persoonlijke ontboezemingen neerge-
legd in een op een schrijfmachine (inmiddels 
een museumstuk!) getypte brief aan mij ont-
leen ik, met zijn instemming, de volgende pas-
sages:

“Aan Café de Kleine Wittebrug en zijn beheer-
der ‘tante An’ heb ik goede herinneringen. Ik 
kwam er een paar maal in de week en voelde 
mij daar even op mijn gemak; een echt bruin 
café. Ik sloop daar meestal ’s middags om een 
uur of half vijf even naar toe toen ik nog op 
Voorlichting werkte en ik vermoeid raakte van 
de hele dag telefoneren en de pers te woord 
staan. Ik moest dan wel weten dat de minister 
geen beroep op me zou doen en dat ik even bij 
haar langs moest komen, want Neelie hield 
niet van mannen met dranklucht. Is gelukkig 
nooit gebeurd.
In het café met die indrukwekkende iep voor 
de deur trof ik altijd drie dezelfde mannen, 
die er elke middag zaten en het zich blijkbaar 
konden veroorloven om hun werk geruime tijd 
neer te leggen.
De borrel kostte toen nog fl. 1,80, later fl. 2.00. 
Met tante An maakte ik dikwijls een praatje, 
wat zij ook memoreerde in een interview dat zij 
ooit had met het ministeriële lijfblad ‘Profiel’. 

Voor tante An heb ik een sonnet geschreven. 
Dat ging als volgt:

Tussen paardenstal en kruidenier
bevindt zich het café.
Kortstondig zit ik dikwijls hier
en neem er meestal twee.

Waar het leven even kwijnt
bij bruin plafond en warme haard
in die rust is naar het schijnt
een ogenblik het meeste waard.

Vroeger reed hier nog de tram
waar ik als jongen eens in reed
toen ik uit Scheveningen kwam.
Nu kijk ik naar de hoge bomen

tuur dan in mijn glas en weet
dat ik hierheen nog vaak zal komen.

Dat heb ik laten kalligraferen door de ontwer-
per van onze Voorlichting en het op geschept 
papier aan tante An aangeboden.
Zij was een echte volkse Haagse met het hart 
op de tong, maar nu moest zij even slikken. Ik 
kon niet meer stuk bij haar. Zij heeft het laten 
inlijsten en boven de dukebox (hoe schrijf je 
dat woord eigenlijk?) gehangen. Ze vroeg of ik 
mijn naam er onder wilde zetten. Maar ik keek 
wel uit. De secretaris-generaal en andere ho-
geren van de Plesmanweg dronken er tussen 
de middag ook wel eens een biertje en ik wilde 
niet dat Neelie het ook wist.
Pas een paar dagen voor ik wegging bij V. en 
W. heeft zij het voor mij uit de lijst gehaald zo-
dat ik er mijn naam onder kon zetten. Dat was 
eind dec. 1990.
Ik ben nu alweer ruim 30 jaar weg van de Ples-
manweg en heb nog een mooie en welbestede 
tijd gehad. 

Overigens wat die bomen uit mijn gedicht be-
treft: die stonden aan de overkant van de weg 
bij tante Ans café. Er is eens een verschrikkelijke 
onweerstorm geweest. Een portier van V. en W. 
die op dat moment buiten liep zag hoe de blik-
sem in één van die bomen insloeg en de boom 
spleet, zo vertelde hij mij eens. De takken zijn 
nog met stalen kabels bij elkaar gehouden, 
strak gespannen. Na verloop van jaren gin-
gen de kabels slap hangen, een teken dat de 
boom weer groeide. Dat zag ik dan vanachter 
mijn snel ingenomen glaasje jenever. Want na 
dat tweede glaasje haastte ik mij terug naar 
de Voorlichting om het werk van die dag af te 
maken en op tijd te zijn voor de autopoule met 
jullie.

Wat tante An betreft: het is beslist niet zo dat 
het café open was wanneer het haar uitkwam. 
Het was elke dag geopend en hele dagen. 
Ze schonk ruime glaasjes jenever met een 
kop erop. Die laatste jaren dat zij er de scep-
ter zwaaide waren er overigens ongeveer 30. 
Ze heeft haar 25-jarig bestaan in haar eigen 
kroeg gevierd met een ruim gesorteerd gezel-
schap van klanten. Ik was ook uitgenodigd. 
Tante An zwierde vrolijk mee in de dans met 
haar jurk met lovertjes op het morsige vloer-
kleed dat als dansvloer diende. Zij had een ze-
kere stijl en zeker persoonlijkheid. Ze was van 
1925 heb ik gelezen in haar paspoort, dat zij 
een keer onbewaakt op de toog had neerge-
legd. Toen het café gesloten werd, omdat het 
werd verbouwd tot woning, was tante An ook 

voorgoed verdwenen. Van haar en mijn ge-
dicht heeft nooit meer iemand gehoord. Ze zal 
er wel niet meer zijn, gezien haar leeftijd. Haar 
werkelijke naam was Naantje de Vries.
Zo zie je maar hoeveel nostalgie er bij mij bo-
venkomt bij het lezen van het artikel in de Ga-
zet van Scheveningen. Het blad vraagt om her-
inneringen van lezers over het café en de iep. 
Misschien stuur ik ze mijn gedicht nog wel.
En misschien ga ik nog wel eens langs bij Inez, 
de bewaakster van de iep. Ik zal haar vragen 
hoe lang het heeft geduurd voordat de bier-
lucht uit het pand was verdwenen. De muren 
en het plafond waren ermee doordrenkt.”

De drie hoge bomen aan de overkant van het 
café zijn inmiddels verdwenen. Vermoedelijk 
moesten zij wijken voor de bouw van de ‘saxo-
foon’ aan het Ministerie. 

Luub Nierman
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Gefrituurde Saliebeignets

100 gr bloem (bij 
glutenallergie 
kan
je ook maïsmeel 
gebruiken)
200 ml bier of 
koolzuurhoudend
water (ijskoud)
Zout en peper
25 verse salieblaadjes
Neutrale olie (bv zonnebloem)

Meng de bloem, peper en zout.
Voeg het bier/water toe tot het beslag iets 
dikker is dan pannenkoekenbeslag.
Verhit de olie in pannetje tot 180 graden (olie 
niet laten roken).
Haal de blaadjes door het beslag en leg ze 
voorzichtig in de olie. Bak de salie in paar 
minuten bruin. Haal de blaadjes uit de pan 
en laat ze uitlekken op keukenpapier (of een 
oude theedoek, een duurzaam alternatief 
voor keukenpapier). Nu kan je de salie serve-
ren bij de borrel.

Eet smakelijk! Namens het team van de circu-
laire voedselstraat .
Je kunt de salie vinden in de bankjes van de 
circulaire voedselstraat. Neem zelf een schaar 
mee.
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Horizontaal:
 2. Twee eigenschappen die kalkhoudend water liefde-

loos maken (11)
 5. Voertuig om mee op de 2e verdieping te komen (8)
 8. Saai vloerkleed (3)
 9. Munt van een vrijmoedige jongen (5)
10. Legimitatie voor hetzelfde (2)
11. Verkouden gorilla (7)
13. Handig biertje (4)
14. In die contreien wordt kattenkwaad uitgehaald (7)
15. Valt nu in de zomer, héél vroeger het hele jaar (5)
17. Van hem mag je lezen tijdens het eten (3)
18. Daarmee voelen alleen Vlamingen zich nog aange-

sproken (2)
19. Mannequin met een goed businessplan (12)
21. Vloeibaar voedsel (5)
23. Muziekfestival voor vogelverschrikkers (7)
25. Familielid die zwaar getafeld heeft (5+4)
26. De hoeveelheid hiervan wordt gemeten bij een blaas-

test (5)
28. Met slechts een klein snufje zout en peper (10)
29. Grappig riviertje in Utrecht (4)
30. Kleinschalige manifestaties die niet lang duren (8)
31. Zo’n bastaardvloek is in Duitsland oké (3)

Verticaal:
 1. Een hoorzitting is daar vast geen onderdeel van (10)
 2. Een vloeistof-sample uit Schotland (3+7+3+4+4)
 3. Met veel omwegen naar Rome (3+3)
 4. Gouden medaille voor een koppensneller (9)
 6. Egyptische zonnegod op een driemaster (2)
 7. Grieks-romeins worstelen (9)
12. Voor de hand liggend kaartspelletje (7)
16. Kan (de eigenaar van) een huis zijn na een tornado (7)
18. Smerige gemeente in Overijssel (4)
20. Soort adder die nogal wat praatjes heeft (10)
22. Graf van een buschauffeur (9)
23. Dat orgaan zoekt het allemaal wel uit (9)
24. Viaduct voor dames van middelbare leeftijd (8)
26. Spot(goedkope) groente uit Kampen (2)
27. Visattributen die er prima uitzien (6)

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

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 104
In horizontaal 10 was helaas een foutje geslopen, excuus daarvoor! 
Niet ingevuld is ook goed.
Horizontaal: 
2. Glasbakken; 7. Hongerloontje; 9. AD; 10. Uit de kast komen; 12. Be-
taald zetten; 14. Si; 15. Sidderrog; 16. Agent; 17. Busbaan; 19. Nood; 
20. Trekking; 21. Week.

Verticaal:
1. Enen; 2. Geheugensteuntje; 3. Aanstaande; 4. Boerenleenbank; 5. 
Kloosteromgang; 6. Mede; 8. Jamin; 11. Kits; 13. Eindtijd
18. Breuk.

De winnaars van de afgelopen competitie waren: Inge Schnitger 
en Paul Hamelynck. 

We doen een ‘competitie’ van 4 crypto’s, de nummers 105 t/m 109. 
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 worden bij 
warme bakker Driessen aan de Gentsestraat 50. Bedankt, Fred!

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 105

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.
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

Monday morning: Starting again Monday Bridge drive
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 
13.30 – 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



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   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


