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Of het daadwerkelijk een mooie zomer was, dat is natuurlijk
voor iedereen anders, maar als ik voor mezelf spreek heb ik niet
te klagen gehad.
Natuurlijk, de zon had wat meer mogen schijnen, het had allemaal wat stabieler gekund, er waren helaas nog restricties in
het omgaan met elkaar, maar toch.
We konden op terrasjes zitten, op het strand liggen, winkelen en in veel gevallen
zelfs weer naar het theater. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar we weten inmiddels
allemaal dat het lange tijd anders is geweest. En nu leggen we de mondkapjes opzij
en gaan met z’n allen de herfst in.
Dat vind ik nou een van de leukere dingen van ons land, die vier seizoenen. De variatie van de jaargetijden.
Over variatie gesproken: we hebben als redactie weer geprobeerd een aardig, gevarieerd blad voor u te produceren. Artikelen met als onderwerp bomen, cipierswoningen, herinneringen aan een oud hotel, een oproep voor familierecepten en nog
veel meer.
U, als lezer, bent altijd welkom om uw reacties en brieven als ingezonden stukken
toe te sturen. Ook herhalen wij nog een keer het verzoek om uw opvallend positieve
ervaringen die u had met winkeliers of hun medewerkers met ons te delen. Positief
nieuws is altijd leuk om te lezen, en de winkels in de buurt krijgen zo een pluim die
ze verdienen in deze moeilijke tijden.
Veel leesplezier.
Marit Berssenbrugge

Foto voorpagina: gigantische oude iepen links van de Pompstationsweg tot 2005 (zie pag. 14)
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Overhangend groen over het trottoir en de weg: de regels
Takken die hoger dan 2.20 meter
boven de stoep hangen kan men
ongemoeid laten. Lagere takken
en planten moeten worden gesnoeid tot aan de erfgrens. Dit
betekent dat een doorgang van
tenminste 1.50 meter een hoogte
moet hebben van 2.20 meter. Boven de rijweg moet tenminste 4
meter doorrijhoogte worden aangehouden.

Van tijd tot tijd bereiken ons verzoeken om
aandacht te besteden aan hinderlijk overhangend groen over het trottoir en de rijweg. Dit omdat het soms lastig wordt om
elkaar nog te passeren over het trottoir vanwege het overhangende groen of er met een
rollator of kinderwagen langs te lopen.

Zeker in corona tijd waarbij mensen wat
meer afstand tot elkaar willen houden, was
het vaker een onderwerp van gesprek.
Er is echter nog wel wat nuance in de regels
aan te brengen. Is het trottoir minder dan 1,5
meter breed, dan is overhangend groen niet
toegestaan en dient dat verwijderd te worden, zelfs als dat tot onherstelbare schade
aan de bomen en struiken zou leiden.
De algemene regel is: Overhangend groen
is niet toegestaan. Het mag niet voorkomen
dat groen het zicht op door de gemeente
aangebrachte voorzieningen, zoals straatverlichting, straatnaambordjes en verkeersborden belemmert.
Bij stoepen breder dan 1.50 meter moet er
in principe ook gesnoeid worden tot de erfgrens. Indien er geen sprake is van gevaar
of hinder is overhang toegestaan. Verzocht
wordt om in dat geval het overhangend
groen wel te snoeien, met als reden:
•
•

de stoep heeft een openbare functie,
de gemeente wil het openbaar gebied
op orde hebben en verzoekt om het
groen er zo verzorgd uit te laten zien dat

Het plaatje laat zien hoe het hoort.

•
•
•

het niet voor extra obstakels zorgt zoals
uitstekende takken,
men in de buurt van de eigen erfgrens
moet blijven,
de stoep geen verlengstuk is van de tuin,
de gemeente ook geen stuk van andermans tuin afhaalt.

Gouden Oehoe voor Oehoe
Scouting Sint Jorisgroep 5 uit Scheveningen heeft de Gouden Oehoe mogen uitreiken aan één van haar bestuursleden: Rijna van der Zwan. Maar alle kabouters in onze
wijk kennen haar natuurlijk beter onder haar scoutingnaam: Oehoe.
Dit waarderingsteken wordt door Scouting Nederland toegekend aan iemand die
zich buitengewoon heeft ingezet als vrijwilliger bij scouting.
Gefeliciteerd Rijna!

Uitreiking van de gouden Ohoe aan Rijna van der zwan.
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Iedereen weet hoe vervelend het
is anderen te moeten aanspreken
op deze regels. Wij zien de groenbeheerder liever bezig met het
gemeentelijk groen dan met de
controle op overhangend groen.
Daarom het verzoek aan alle wijkbewoners waar de situatie niet
in lijn is met de regels om zelf
maatregelen te nemen en niet te
wachten op actie van anderen.
Een veilige omgeving is immers
in aller belang. Het najaar is een
uitstekende periode dat aan te
pakken. Als u na dit najaar nog
steeds plekken kent waar u grote
hinder ondervindt, meldt het dan via 14070.
Daar kan u natuurlijk ook melden als de gemeente haar groen niet op orde heeft.
Benno Smit
Bestuurslid Groen
Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen
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Lopende zaken in Noordelijk Scheveningen
Nu de coronamaatregelen hun waarde bewijzen constateren wij dat de toeloop naar
de Wijkwinkel gelukkig weer flink toeneemt;
veel wijkbewoners melden zich aan voor
nieuwe activiteiten. Het bestuur is dan ook
voornemens om de reguliere Algemene Ledenvergadering in het 4e kwartaal te laten
plaatsvinden, zie de aankondiging elders in
de Gazet.

Vacatures in het BNS Bestuur
De voorzitter heeft het bestuur laten weten
dat hij om gezondheidsredenen niet voor
herbenoeming in April 2022 in aanmerking
wil komen. Dat betekent dat het bestuur op
zoek moet naar een nieuwe voorzitter. Heeft
u interesse in een bestuursfunctie binnen de
BNS (er zijn meerdere vacatures) en wilt u
eerst eens vrijblijvend meer informatie, dan
kunt u contact opnemen met Benno Smit,
telnr. 06-53837754.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor de Harstenhoekweg.

Projecten

Vacature Administratieve Ondersteuning
Onze eerdere oproep voor een administratief medewerker heeft nog niet tot resultaat
geleid. Heeft u een aantal uur per week tijd
om ons te komen helpen tegen een bescheiden vergoeding, laat het ons weten en we
geven graag meer informatie.

De nieuwe eigenaar van de bouwgrond aan
de Harstenhoekweg heeft contact gezocht
met de BNS. Afgesproken is dat de uitgangspunten/ideeën van de nieuwe eigenaar en
BNS worden uitgewisseld in vervolggesprekken. Wij zullen u van de ontwikkelingen op
de hoogte houden.

en Leefklimaat buigt zich hierover om de gevolgen voor onwonenden in kaart te brengen.
Bert van Swol
Voorzitter Bewonersvereniging
Noordelijk Scheveningen

Door de eigenaren van Badhuisweg 3-5 is
een verzoek ingediend voor verhoging van
de geluidsnormen. Onze commissie Woon-

Algemene Ledenvergadering BNS
woensdag 24 november vanaf 19:30 uur
Eindelijk! We hopen dat het weer kan. Een Algemene Ledenvergadering voor alle wijkbewoners van Noordelijk
Scheveningen.
We hebben u gemist!

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de RIVM richtlijnen tegen die tijd kunnen we u dan tijdig berichten of de ALV
zal plaatsvinden of als de locatie verandert. Als het in de wijkwinkel niet gaat passen dan wijken we uit naar een grotere
locatie in de buurt.

De ALV zal plaatsvinden op woensdag 24 november vanaf
19:30 uur.

Aanmelden kan via email of in de wijkwinkel, bnsscheveningen@ziggo.nl

Omdat we nu nog niet kunnen overzien wat de regels zijn wat
betreft afstand houden willen we u vragen om u vooraf aan
te melden.
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Burendag 2021: bruisend Belgisch Park
Wat een feest was het zaterdag 25 september in het Belgisch Park. Het weer werkte
mee en gaf met het heerlijke zonnetje extra
glans aan deze burendag.

In de Gentsestraat was het uitermate gezellig in en rond de wijkwinkel. Nieuwsgierige
wijkbewoners kwamen voor de high tea
en snuffelden rond op het rommelmarktje
waar boeken, cd’s en snuisterijen werden
aangeboden. Er was tijd en ruimte voor een
praatje met bekenden en kennismaking met
(nieuwe) buurtgenoten. Ook de jeugd liet
zich niet onbetuigd en vermaakte zich volop
met schminken, bingo, sjoelen en glittertattoos en onderwijl genietend van limonade
met zelfgemaakte cupcakes.

Thuis in de Buurt

de Buurt liet bezoekers zien hoe (goed)
ze in hun vel zitten
aan de hand van het
spinnenwebmodel en
ging in gesprek met
de buurtgenoten over
gezond en vitaal ouder
worden in Noordelijk
Scheveningen.
De Expeditie Schone
Energie kwam langs
met een fietskar waar
bezoekers het energiespel konden spe-

Vertegenwoordigers van de drie organisaties achter Burendag 2021, v.l.n.r.: Tineke
Klapwijk, (Ichtus Kerk) , Ria Roelands (Thuis in de Buurt) en
Riet van Beveren (BNS).

rust te komen. Voor koffie met wat lekkers
wordt gezorgd.
Al met al kunnen we terugkijken op een supergeslaagde viering van nationale Burendag 2021 in het Belgisch Park.
Samenwerkingen tussen verschillende organisaties werden verstevigd en (nieuwe) ontmoetingen van en met buurtgenoten kregen een impuls.
Voor herhaling vatbaar, dus op naar burendag 2022!
Marian van Opstal

Ook de kinderen vermaakten zich prima
op Burendag.

Actieonderzoek vitale en gezonde buurt met op de achtergrond het Spinnenwebmodel.

Ook was er veel oog voor groen en bloem.
Op verschillende plekken namen bewoners deel aan de actie ‘steenbreek’, waarbij
tegels werden gelicht om plaats te maken
voor groen. En op het Belgischeplein werden
zaadjes van stokrozen geruild en bezoekers
geïnformeerd over zaaitechnieken. Hoe zij
bijvoorbeeld boomspiegels in de buurt kunnen voorzien van deze mooie bloemen.

len. Er was een ruilbeurs voor plantenstekjes
en kinderen konden creatief hun lol op met
het maken van happy stones of konden zich
lekker laten voorlezen door kinderboekenschrijfster Judith Krasznai.

Later in de middag startte het buurtfeest in
de Duinkerksestraat, in en rond de
Ichthuskerk, waar samen met Thuis in de
Buurt een gezellig plein was ingericht. Onder het genot van een goede koffie en
overheerlijk gebak liepen buurtbewoners
langs de verschillende activiteiten. Thuis in

Ook werd er een schitterende kalender gepresenteerd met mooie aquarellen van onze
buurt. Later in de middag kwamen voortreffelijke hapjes en overheerlijke saté op tafel.
Bij een hapje en een drankje was er volop
plaats voor meet & greet. Ook is het startschot gegeven voor de opening van de Coffeecorner vanuit de Ichthus. Elke vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur is iedereen welkom
voor een praatje of een werkplek (met wifi)
of om zomaar te ontspannen en even tot
7

Opening van de “coffee corner”
op vrijdagochtend in de Ichtuskerk.
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Lopende zaken in Duttendel & Wittebrug

Duintje in Duttendel, afgelopen winter.

Situatie per september 2021 met keerwand.

Nieuws van de Groencommissie

Klein Zwitserland is onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, die het gemeentebestuur van Den Haag duurzaam in
stand wil houden en versterken. Het is extra
belangrijk vanwege de nabijheid van Natura
2000-gebied Meijendel, aan de overkant van
de aangrenzende Van Alkemadelaan.

Het kwetsbare duingebiedje achter de Vrije
School aan de Gerrit Kasteinweg is tijdens
de coronatijd intensief betreden door mountainbikers, hondenuitlaters en – later - kinderen van de school. Het gevolg is dat op verschillende plaatsen grote schade ontstaan
is. Gelukkig heeft stadsdeel Scheveningen
de situatie kunnen keren: er is een keerwand
geplaatst. Zie de situatie voor en na. Ook
zijn er bij alle vier ingangen van het gebied
borden geplaatst om op de paden te blijven.
De gemeente zal in het a.s. snoeiseizoen het
snoeihout gebruiken om op de inmiddels
ontstane olifantenpaadjes rillen te maken.
Helaas is dit nodig om het duin ontoegankelijker te maken en vogels en kleine dieren de
rust terug te geven.
De Groencommissie zal opnieuw met de
Vrije School gaan praten en de eigen visie
op respect voor de natuur onderstrepen! Als
er in de vrije uren opnieuw door het duintje wordt geragd, verplaatst het probleem
zich. Rondom de keerwand kalft het duin
dan alsnog af. Voorlichting en mentaliteitsverandering dus. De kale zandvlakte is met
veel inspanning weer zover dat er weer wat
begroeiing is. Nu het seizoen verandert, is er
de hoop dat de zwerver zijn biezen pakt. Het
regelmatig legen van de publieke vuilnisbakken in de wandelgebieden is aangekaart
en houdt onze aandacht.
Naast monitoren en herstel is de Groencommissie ook bezig met de toekomst, zoals de

wanden van glas in een stalen constructie.
Het bestuur van de wijkvereniging heeft
eerder dit jaar gevraagd naar de plannen,
bij de ontwikkelaar en bij de gemeente Den
Haag, die de vergunning heeft afgegeven.
Nog voor het einde van de bezwaarperiode
is de bouw begonnen, zonder deugdelijk
geluidsonderzoek, zonder stikstofonderzoek
en zonder overleg met naaste bewoners of
bewonersorganisatie. Dit heeft geleid tot
formele en informele bezwaren van alle partijen, maar ook van AVN, de Haagse belangenorganisatie voor behoud van stedelijk
groen en van de Stichting Vrienden van Den
Haag. De voorzieningenrechter heeft inmiddels geoordeeld dat er procedurefouten zijn
gemaakt en de bouw is stilgelegd.

wijkschouw waarbij samen met de Groenbeheerder van stadsdeel Scheveningen de
punten van aandacht worden ‘geschouwd’
en de groene speerpunten voor 2022 in de
wijk. U kunt uw vragen of ideeën bij ons
neerleggen via groen@duttendelwittebrug.
nl .

Klein Zwitserland
In Klein Zwitserland, bij de voormalige
kwekerij, zijn plannen om padelbanen aan
te leggen. Padel is een mix van tennis en
squash en wordt gespeeld met vier personen op een rechthoekig veld van 10 x 20
meter. Het veld is overdekt en omringd door
9

Uit ervaring elders blijkt dat padelbanen
van vroeg in de ochtend tot laat in de avond
enorm veel geluidshinder veroorzaken en
dus de rust verstoren voor de aanwezige natuur, de wandelaars, de vogels. Een belangrijk punt van zorg is ook het smalle weggetje
naar het achterste gedeelte van het gebied
waar de banen zouden moeten komen.
Wij vragen ons bovendien af wat het grotere plan is. Wat de herontwikkeling van het
Plesmanduin heeft geleerd is, dat samenwerking en open informatieuitwisseling met
bewoners, wijkvereniging en alle overige
stakeholders meer oplevert voor àlle partijen: draagvlak, trots en vertrouwen voor de
langere termijn.
Marjon Margés
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging

Herinneringen aan een jeugd op Pompstationsweg 64

Pompstationsweg met de huizenrij aan de gevangeniskant.

Onlangs belde een oudere, mij niet bekende dame uit het oosten
van het land. Zij had een vraag over ons buurtje, bleek geboren te
zijn op de Pompstationsweg. Nelly Obdeijn-Zielstra, 90 jaar,
vertelde toen het volgende verhaal:

nen. Ik herinner mij
dat je soms Juliana
zag wandelen aan de
overkant van de Van
Alkemadelaan, met
een kinderwagen
met Beatrix erin. Dan
keek je alleen maar, je
durfde er niet naar toe.

In 1937 was de Jamboree (Wereldbijeenkomst van padvinders,
red.) in Den Haag, dat
heeft zo’n indruk op
me gemaakt. De Van
Alkemadelaan stond
helemaal vol met triNummer 64 op de hoek van de Van Alkemadelaan, erachter de gevangenismuur.
bunes voor de mensen
die kwamen kijken. Mijn vader had gezorgd
“Ik werd als een van een tweeling in 1930
dat men ook kon kijken vanuit onze slaapkageboren op Pompstationsweg 64, het eind
mers. Ik herinner me het lied:
van de lange rij huisjes aan beide zijden van
de grote poort van de gevangenis. Het was
een hele zware bevalling, de gevangenisarts In negentien-drie-zeven
dan zal je wat beleven
die heel slecht ter been was, kwam bijna te
dan komt de Jamboree in Nederland
laat. Mijn acht jaar oude broer heeft hem
nog aan de hand meegenomen. Later is mijn
moeder geopereerd in de barakken van het
ziekenhuisje aan de Tapijtweg.
In het rijtje aan de Pompstationsweg
woonde het gevangenispersoneel, mijn vader was er maatschappelijk werker. Mijn ouders woonden er al sinds 1920. Het was een
bijzondere plek. In onze jeugd speelden we
met de kinderen uit het rijtje en gingen mijn
broer en ik vaak de duinen in aan de overkant van de Van Alkemadelaan. Achter ons
huis was de muur van de gevangenis. We
hebben wel meegemaakt dat er lakens hingen, aan elkaar geknoopt, dan waren gevangenen gevlucht.
Wij woonden vlakbij de Ruygenhoek waar
koningin Wilhelmina een huis had in de dui-

Advertentie Haagse Courant, 1936. Bedjes en box waren
te klein geworden voor de tweeling, toen zes jaar oud.

Oorlog
Op 10 mei 1940 viel het bombardement op
de Alexanderkazerne, alle ruiten van ons
huis zijn toen vernietigd. Wel twintig of dertig paarden zijn toen in de kazerne losgelaten door de militairen, ze galoppeerden over
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de Van Alkemadelaan. Zij werden bij ons
huis weer gevangen.
In de oorlog accepteerde mijn vader niet
zoveel van de Duitsers, daarom werd hij in
1942 naar Zeeland gedetacheerd tot het
eind van de oorlog. Wij konden niet mee, ik
geloof omdat Zeeland onder water stond.
Wij bleven met mijn moeder achter op nummer 64. Dat was toen spergebied, de meeste
bewoners moesten hun huis uit, alleen een
paar gezinnen mochten blijven wonen in
ons rijtje. Het was een nare tijd. Het terrein
was afgezet met prikkeldraad, dat liep vlak
voor onze voordeur langs. Vaak kwamen
overvalswagens van de Duitsers voorbij rijden. In de gevangenis achter ons huis was
toen het Oranjehotel waar mensen uit het
verzet werden opgesloten. Dagelijks werden
mensen weggevoerd naar de duinen. Ook
mijn joodse vriendinnetje Roosje van Achteren van het treinstationnetje aan de Van
Alkemadelaan werd met haar familie weggevoerd, daar was ik toen zo verdrietig om.
Ik vroeg nog aan mijn moeder of Roosje hier
kon blijven.
Op een dag liep ik met mijn broertje bramen
te plukken in de duinen, we waren doorgelopen naar de Waalsdorpervlakte, daar zagen wij een fusillade, het was afschuwelijk.
Natuurlijk mocht niemand dat zien, maar
wij liepen daar gewoon en het gebeurde zo
maar ineens.
Vaak ging ik met mijn broer op pad om eten
te zoeken. Of stukken dennenhout voor de
kachel in de bosjes bij de Doorniksestraat.
Daar moesten gevangenen hout kappen
voor de Duitsers, die stonden erbij met geweren. Niemand mocht daar komen, maar
wij als kinderen van de Pompstationsweg
wel. Op mijn 14e ging ik op kindjes passen
in het Benoordenhout. Daar kreeg ik gratis
eten. Bij het bombardement op het Bezuidenhout waren de ouders even weg, ik was

alleen met de kindertjes. De ouders huilden
later van blijdschap dat er niks gebeurd was,
alles was alleen grijs van het as en stof van
het bombardement.

Nelly en haar tweelingbroer Hans
bij nummer 64 in 1947.

Na de oorlog verhuisden wij naar nummer
60, dat was een beetje kleiner. Mijn vader
ging met pensioen in 1955, toen moesten
we verhuizen. Tot die tijd heeft hij altijd de
dodencel in de gevangenis verzorgd, met
verse bloemen en zo.”

Ik zou naar de Industrieschool gaan aan de
Laan van Meerdervoort. Daar is het nooit
meer van gekomen, er reden geen trams, ja
in het begin nog een trammetje vanaf het
Kurhaus, daarna niet meer. Wij woonden
eigenlijk ver van alles. We hadden wel elektriciteit, vanwege de gevangenis. Mijn vriendinnetjes zeiden vóór de oorlog: waar jij
woont, daar kom ik niet. Het was veel te ver
en te eng op de fiets.

Eeke Crabbendam

ORANJEHOTEL EN WAALSDORPERVLAKTE NU RIJKSMONUMENT
Op 4 september vond een sobere en stijlvolle
herdenking plaats in het Amfitheater, dat in
de tuin van het Nationaal Monument Oranjehotel is gebouwd.

Voorafgegaan door het The Hague String
Trio dat muziek van Bach speelde, namen
achtereenvolgens Dineke Mulock Houwer,
voorzitter Stichting Nationaal Monument
Oranjehotel, Jan van Zanen, burgemeester
van Den Haag en Ingrid van Engelshoven,
demissionair minister OCW, het woord.
Aanleiding tot deze herdenking was het feit,
dat het Nationaal Monument Oranjehotel
en de Waalsdorpervlakte tot rijksmonument
zijn verklaard. Als bewijs hiervan overhandigde Wim Drossaert, directeur van drinkwaterbedrijf Dunea, de rijksmonumentschildjes
aan Dineke Mulock Houwer.

Garantie voor continuïteit
Dit betekent, dat het Rijk zich nu ook verantwoordelijk voelt voor het reilen en zeilen van
beide rijksmonumenten, ook in financiële
zin. Helaas is na een voorspoedig begin na
de opening van het Oranjehotel door corona
de belangstelling van het publiek een beetje
teruggelopen, zodat de nieuwe status continuïteit voor de toekomst betekent.
En dat werd door alle sprekers nog eens benadrukt. Het feit, dat in de Tweede Wereldoorlog hier ruim 25.000 mensen gevangen
hebben gezeten, waarvan enkele honderden op de Waalsdorpervlakte werden gefusilleerd, kan niet genoeg worden benadrukt,
juist voor alle volgende generaties die nog
na ons komen.

The Hague String Trio speelt Bach.

Door twee leerlingen van het Maris College
werden fragmenten uit brieven van gevangenen die slechts 25 en 31 jaar waren, voorgelezen. Bij het aanhoren hiervan gaan de
rillingen door je heen.
Onze generatie heeft dit allemaal nog meegemaakt en kan de verhalen nog doorvertellen aan volgende. Daarom is het goed, dat
het Oranjehotel er is.
Een bezoek aan het Oranjehotel is een ervaring rijken, ga het doen!

Persoonlijk
Zelf heb ik zeker iets met deze herdenkingen. Als oorlogskind was ik 7 jaar toen we
werden bevrijd. Wij woonden in een Drents
dorp, de oorlog was vrijwel geheel aan
mij voorbij gegaan. Mijn vader was Hoofd
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van de Openbare school en moest toezien, dat de Duitsers alle inventaris van de
school hadden meegenomen, inclusief de
schoolkrijtjes.
Op mijn netvlies heb ik nog het beeld van
mijn vader die in de eerste meidagen van
1945 met een aspirientje, bij gebrek aan een
krijtje, het woord VREDE op de achterkant
van een Canadese tank schreef.
Bert Hilberts

Wat moeten we doen zonder bomen?
Naast het zegenrijke werk, dat bomen in de hele wereld doen om
de te veel door de mens geproduceerde CO2 op te nemen, weten we
nog heel weinig over hun ondergrondse capaciteiten.
Dat dezelfde mens deze fraaie bossen kapt om op te stoken in
biomassa-centrales wordt alleen in Brussel, waar ideologen als
Timmermans en Samsom het beleid bepalen, begrepen.

De natuur is werkelijk niet kapot te krijgen. Dat zou je zeggen als je ziet hoe uit de
boomstammen, die ter verhindering van het
parkeren door de gemeente zijn geplaatst
aan de Badhuisweg, weer nieuwe bomen
ontstaan. Maar helaas is de werkelijkheid
iets genuanceerder, zeker als we luisteren
naar de deskundigen, die in koor roepen dat
onze biodiversiteit hard achteruit holt en het
inmiddels haast een onomkeerbaar proces is
geworden, hetgeen overigens door andere
deskundigen weer wordt ontkend.
Deze boomstammen doen hun uiterste best
om er nog wat van te maken, denk ik dan als
ik over de Badhuisweg fiets.
Hopelijk kan een dendrofiel onder de lezers mij eens uitleggen waarom uit de ene
stam wel een aanzet voor een nieuwe boom
komt en uit zijn buurman niet. Ook graag
antwoord op de vraag of dit enige kans van
slagen heeft, hoe ze aan het vocht komen en
wat het eindstadium is dat we mogen verwachten van deze laatste krachtsinspanning
van deze dappere boomstammen.

gerooid. Wat bleek
echter, de Douglassparren gingen daar
juist dood omdat ze
beroofd waren van
het ondergrondse netwerk van onder meer
de berken, die hen
aanvullend voedsel
gaven. Door de sparren in te spuiten met
isotopen bleek dat
deze isotopen via het
ondergrondse netwerk
ook werden aangetroffen in de omringende
bomen, waaronder
de jonge berken, In
Nature uit 1997 is hierover uitvoerig gepubliceerd.

Ik dacht altijd, dat bomen in een bos een
singulier bestaan leven en dat het afsterven
van bomen alleen komt door ziektes, waterof lichttekort of gewoon ouderdom.
Het blijkt echter- en wetenschappelijk onderzoek met isotopen heeft aangetoond dat bomen in een bos met elkaar verbonden
zijn met en heel groot netwerk van schimmeldraden. Hiermee communiceren ze met
elkaar en geven zelfs voedingsstoffen aan
elkaar door.

Overigens beschrijft
Macfarland in Benedenwereld allerlei
voorbeelden van wat
er zich in de benedenwereld allemaal afspeelt. Dat geldt voor
zowel de door mensen
gegraven tunnels als
de door de natuur gevormde ondergrondse
wereld. Wij denken
alles over de bovengrondse wereld te
weten, en zelfs dat is
maar zeer betrekkelijk gezien het falen van
de gebruikte klimaatmodellen. Maar de ondergrondse wereld is nog vrijwel een onontgonnen gebied.
Een zeer aan te bevelen boek.

Een frappant voorbeeld hiervan is door
boswachters in Canada aangetroffen. Om
jong aangeplante Douglassparren optimale groeiomstandigheden te geven werden jonge berken in hun omgeving, die als
onkruid werden beschouwd, consequent

Zouden er zelfs bij boomstammen, die al
maanden geleden gerooid zijn en in het
bos liggen, al ondergrondse schimmelnetwerken met hun vitale buren ontstaan of
begin ik, als hardnekkige beta, nu wel erg
een bomenknuffelaar te worden. Irene van

Onlangs las ik het bijzonder boeiende boek:
Benedenwereld van Robert Macfarland( zie
Referenties ) .

Bomen helpen elkaar

Oranje heeft daarover overigens wel een reputatie op te houden, maar misschien waren
de Oranjes hierin nu eens een voorloper in
plaats van overal achter de feiten aan te lopen!
Bert Hilberts
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Hotel Wittebrug, we willen nóg meer herinneringen!
aan de Badhuisweg. Ik weet
daar niet zo veel meer van,
behalve dat ik het een heel deftige bedoeling vond en dat
ik, samen met mijn even oude
nichtje Annemarie, urenlang
de slappe lach had omdat de
obers zich – in onze ogen – zo
idioot gedroegen: een lichte
buiging wanneer de bestelling
werd doorgegeven, de linkerarm achter de rug wanneer ze
inschonken, de vraag ‘was het
naar wens’ wanneer ze afruimden.
De oproep om herinneringen aan Hotel
Wittebrug te delen, heeft zeer veel reacties
opgewekt. Maar, er kan altijd meer bij.
En dan denken we ook aan herinneringen
aan het Institute of Social Studies of het
Nuffic, organisaties die na de sluiting van
het hotel het gebouw huurden. En dan natuurlijk de sloop van het gebouw, die ook
heel wat teweeg bracht.
In ieder geval zullen we in volgende Gazetten regelmatig een herinnering plaatsen.
Ingezonden

Een oproep voor het delen van herinneringen aan Hotel Wittebrug. Ik kan niet
anders dan reageren!
Toen ik negen jaar oud was, in 1968, dineerden wij met heel de familie in Hotel Wittebrug

Toen wist ik twee dingen nog niet.
Ten eerste, dat ik later het grootste deel van
mijn werkzame leven zou doorbrengen op de
Hotelschool aan de Brusselselaan, waar al dat
‘idiote gedrag’, waar ik toen zo om moest lachen, uiteraard aan de orde van de dag was.
Ten tweede, dat dit prachtige, indrukwekkende
pand Hotel Wittebrug twintig jaar later de plek
zou zijn waar ik ook nog even anderhalf jaar
lang zou werken. Want Hotel Wittebrug werd
The Institute of Social Studies en ik kwam te
werken op het Research and Project Office.
Het bleek een saaie baan, maar wel met leuke,
internationale collega’s
en in een oogverblindend
gebouw. Kroonluchters,
marmer, prachtige brede
wentel trappen, het was
een paleis.
Ik weet nog dat ik op mijn
eerste dag in het Institute
of Social Studies ging lunchen in het restaurant en
dat ik toen dacht: ‘In 1968
zat ik hier ook, in deze
zelfde ruimte, aan die grote
tafel met heel de familie, te
schaterlachen om de horeca etiquette.”
Het leven kan raar lopen.
Marit Berssenbrugge

Samen met Annemarie, ik zit links.

Ingezonden

Hotel Wittebrug/Wereldbeker 1970
Ik was directielid van een groot bedrijf, wij hadden regelmatig gasten, waaronder Belgen.
Wij werden in België altijd enorm door hun
gefêteerd. Dus toen zij in 1969 naar Nederland
kwamen, besloot de directie hen uit te nodigen
voor een diner in Hotel Wittebrug, in die tijd het
meest chique wat je kon bedenken. Maar wat
gebeurde ons? Het hele 1e elftal van Feyenoord
en van de Argentijnse club Estudiantes de la
Plata kwam luidruchtig en in trainingspak de
trappen af en de dinerzaal binnen om te eten.
De erwten vlogen over tafel. Niet echt wat we
ons hadden voorgesteld van deze avond. Wat
bleek: het was de avond dat Feyenoord, dat
de Europacup had gewonnen, moest spelen
tegen de winnaar van Zuid-Amerika voor de
Wereldbeker 1970. En die won Feyenoord met
1-0! Hadden we toch nog iets goeds. Maar een
beetje gênant was het wel, al deden de Belgen
alsof ze er niets van merkten.

Jan van Pesch

De heer den Dulk, Den Haag ( 78 jaar)
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Voormalige dienstwoningen aan de Pompstationsweg
Ze vielen nooit op, want er stonden gigantische oude
iepen links van de Pompstationsweg, het leek er wel
een bos. Tot dat de iepziekte toesloeg en de bomen geveld werden rond 2005. Het ‘bosgevoel’ verdween en
de zon brandde behoorlijk naar binnen.
Voor de toevallige voorbijganger werd toen
opeens een lange rij bijzondere ‘huisjes’ aan
beide zijden van de gevangenpoort meer
zichtbaar, het leek een eigen gemeenschap,
horend bij de gevangenis.

Dienstwoningen
Het gaat hier over de 31 voormalige ‘cipierswoningen’. Begin jaren 1880 werd, tegelijk
met de gevangenis, het eerste zevental gebouwd (2c-12 en 34), alle vrijstaand, inclusief twee grotere voor de heren directeuren,
nrs. 12 en 34, de laatste inmiddels gesloopt

De oude iepen, 1990.

De rij ‘huisjes’, Pompstationsweg 2-64

voor de nieuwe ingang van de gevangenis.
Unieke panden, in wat je chaletbouwstijl
zou kunnen noemen. Of er sprake is van een
vorm van ‘justitiële architectuur’ is niet duidelijk, misschien is eerder de hand van architect J.F. Metzelaar zichtbaar, ‘bouwmeester
voor gerechtsgebouwen en gevangenissen
van het departement van Justitie’; zijn be-

waarderswoningen in Breda zijn bijna identiek. Ook zijn dienstwoningen van later datum zijn in veel grote steden vergelijkbaar.
De gevangenis breidde zich spoedig uit, in
1889 werd al een zestal bewaarderswoningen bijgebouwd (nrs. 36-46), ook al bleef de
discussie gaande over het ongezond wonen
in de woestenij.

Twee van de oudste dienstwoningen, Pompstationsweg.

Rond ca.1911 werd de Bijzondere Strafgevangenis voor zieken en krankzinnigen
geopend , een enorm complex rechts van
het poortgebouw. Meer personeel en gevangenbewaarders waren nodig, dus meer
dienstwoningen, in 1908 nrs. 50 t/m 64, en
in 1910 nrs.16 t/m 30 waarvoor de tuin van
de adjunct-directeur rechts naast de poort

Dienstwoning, Nassaustraat Breda.
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werd opgeofferd. Voor de heren directeuren van de oude en nieuwe strafgevangenis werd een viertal opvallende directievilla’s aan de overkant van de weg gebouwd,
waarvan helaas drie gesloopt eind jaren
1990. Uiteindelijk kwamen er nog drie bewaarderswoningen bij in 1914 (2, 2a+b), het
totale aantal was toen 32.
Een andere discussie die door de tijden heen
is blijven spelen, is de psychische belasting
voor het personeel dat zo dicht bij de gevangenis woonde. Aanvankelijk huisden directeuren zelfs binnen de muren, ‘dienden niet
over de openbare weg te gaan’ en hadden
ook geen privé-ingang. Ook wilde men bewakingspersoneel bij de hand hebben in geval van oproer. Verder weg wonen was vroeger nauwelijks een optie.
Tuin van het Nationaal Monument Oranjehotel.

In 1920 besloot men, vanwege de heersende
woningnood na WO I, dat er woningen
moesten komen – tien blokken van twee –
op het enorme grasveld vóór de bestaande,
vrij uitzicht dus compleet ter ziele. Er was
veel tegenstand, toen al. Het plan ging van
tafel, volgens bronnen vanwege geldgebrek.
Daar bouwen lijkt trouwens (toen al) niet
waarschijnlijk vanwege ondergrondse waterleidingen van Dunea en de ecologische
zone, er worden herten en vossen gesignaleerd. Dus, de voormalige cipierswoningen
genieten hopelijk eeuwigdurend van een vrij
uitzicht!

Huisjes
‘Iedereen die komt, zegt: o, je woont in die
kleine huisjes! En vervolgens is men verrast.’ Aldus een bewoner. Vanuit de verte lijken het inderdaad ‘huisjes’, maar dat zijn ze
geenszins. Wie woonden daar rond 1886 in
die ruime vrijstaande panden, waren dat ‘gewone’ cipiers? Men beweert dat zij bestemd
waren voor bijvoorbeeld hoofdbewakers.
Andere bronnen spreken van ‘gehuwd personeel’, ongehuwd personeel woonde namelijk binnen in de gevangenis en had daar
alleen een zitslaapkamer.
Rond 1991 besloot de Rijksgebouwendienst
de huizen af te stoten, de noodzaak voor het
personeel om dichtbij de gevangenis te wonen was er niet meer door ontwikkelingen
in de maatschappij. Aanvankelijk werden de
huizen te koop aangeboden aan het personeel, later kwamen ze beschikbaar voor de
openbare verkoop en bleken al spoedig populair.

Openbaar
Dat je een gevangenis in je achtertuin hebt,
speelde voor niet veel kopers een rol, al
wonnen ze wel uitgebreide informatie in. Ja,
er was wel eens een uitbraak van een gevangene (de gevangenismuur in de achtertuinen werd verhoogd). Ja, er was wel eens een
gijzeling geweest (in 1974). En ja, in 2001
kwam Milošević. Een van de bewoners zou
een dag na diens aankomst het koopcontract tekenen, en was wat onaangenaam
verrast.
Achteraf hoorde zij de verhalen, het was een
zeldzaam interessante week geweest, met
buitenlandse pers over de vloer etc. En ja, jaren geleden zag je soms een vrijgelaten gevangene met blauwe vuilniszakken op zoek
naar de bushalte. Ook is of was er natuurlijk
altijd wel drukte tijdens bezoekuren.
Een van de bewoners voelt zich verbonden
met de historie ‘achter zich’. Zij werkt als vrijwilliger in de tuin van het Nationaal Monument Oranjehotel. Op 4 september jl. was de
jaarlijkse herdenking, alles moest extra mooi
zijn in de tuin waardoor verzetsstrijders in
de oorlog hun laatste tocht liepen naar het
poortje op weg naar de Waalsdorpervlakte.
Zij voelde tijdens die voorbereiding die verbondenheid des te meer, het deed haar veel.
Een hechte gemeenschap was het ooit, maar
is het allang niet meer, de bewoners zijn nu
heel divers en de rij van de huidige 31 huizen is te lang. Maar, af en toe een groot gemeenschappelijk buitengebeuren is er wel,
daar vraagt het grote grasveld om.
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Natuurlijk waren en zijn er ook ‘dingen’. Een
parkeerbak werd aangelegd na veel gekissebis, ‘op een route naar de duinen hoort
groen, geen auto’s’. Er kwamen lichtmasten
bij de gevangenis, ‘het licht is zo sterk dat
een voetbalvereniging er jaloers op zou zijn’.
Ook was er sprake van ‘schreeuwconversaties’, jonge gevangenen communiceerden
met de buitenwereld via luchtkokers, wat
veel overlast veroorzaakte. Maar over het
algemeen werden in het verleden de bewoners goed geïnformeerd door de gevangenis.
Zo blijken deze voormalige dienstwoningen een bijzondere woonplek, voor sommigen verbonden met een speciale emotie.
Historisch gezien zijn zij ook van belang
‘als onderdeel van een belangwekkende en
samenhangende typologische reeks van
gebouwen die hiërarchisch gezien uiteenlopen van gevangenis en gerechtsgebouw tot
dienstwoningen’, aldus Monumentenzorg.
Eeke Crabbendam

Tuinen
Wie van ons wel eens op het landgoed Voorlinden is geweest zal ongetwijfeld rondom
het museum de fraaie tuinen van Piet Oudolf
hebben gezien, een internationaal erkende
landschapsarchitect. In vrijwel ieder seizoen
valt daar wel iets te bewonderen,
Wie schetst mijn verbazing, toen ik al fietsend langs de Waterpartij naast de Prof.
Teldersweg – en overspoeld door uitlaatgassen van de voortrazende auto’s – een fraai
aangelegde bloementuin zag liggen. Is Piet
Oudolf hier ook bezig geweest of mogen we
aannemen, dat de Plantsoenendienst van
onze gemeente net zo creatief is als deze beroemdheid?
Bert Hilberts

“TOCH BEST LEUK VOOR EEN SIMPEL CLOWNTJE ZOALS IK”
Op 7 oktober j.l. werd een bankje
in de Nieuwe Scheveningse Bosjes
aangeboden aan Karel de Rooij
ter ere van zijn 75e verjaardag.
Karel de Rooij, bewoner van het
Belgisch Park en kleinkunstenaar,
is een trouw hondenwandelaar in
de Bosjes.

Het bankje, dichtbij de ingang
hoek Doorniksestraat/Brusselselaan, stond altijd gericht naar het
wandelpad in plaats van naar het
schitterende bos aan de andere
kant, tot dagelijkse ergernis van
Karel. Initiatiefnemer en voormalig Bosjeswandelaar Sascha Pas-

Karel met initiatiefnemer Sascha Pasman op het bankje met de
aan hem gewijde plaquette.

man heeft van Karels 75e verjaardag gebruik
gemaakt om de gemeente het verzoek te
doen om het, overigens al eerder omgedraaide, bankje naar hem te vernoemen.
Karel, afkomstig uit een zeer muzikale familie – zijn ouders en grootouders maakten
allen carrière in de muziek – is bekend als

Mini uit het beroemde voormalige cabaretduo Mini & Maxi. Hij heeft veel betekend
voor de kunst en cultuur in Den Haag en
Scheveningen. Nog steeds blijft hij het variététheater promoten, hij wil deze unieke, wat
vergeten vorm van theater die voor iedereen
toegankelijk is, nieuw leven inblazen door
o.a. jonge variété-artiesten te ondersteunen
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en te regisseren. Vóór corona organiseerde
hij, zeer succesvol, diverse voorstellingen in
de Lourdeskerk. Tijdens corona gaf hij wijze
raad aan o.a. beginnende artiesten, die geen
kant meer op konden in die moeilijke tijden.
Helaas kon wethouder Van Asten niet van de
partij zijn bij het feestje in het bos voor Karel.
Familie en bosvrienden waren ruim vertegenwoordigd, evenals hun hondenmaatjes,
die wonderlijk genoeg alle hun ‘bek’ hielden
toen Sascha Pasman Karel op zeer geestige
wijze toesprak. Zijn vader, bekend jazzpianist, heeft al een naar hem genoemde straat
in Rotterdam. Karel heeft nu ‘zijn’ bankje,
“toch best leuk voor een simpel clowntje zoals ik”, Karels eigen woorden. De happening
werd ingeleid door Jaime Nanoha, eveneens
Belgisch Parkbewoner, met zijn bijzondere
muziek op de flügelhorn.
Eeke Crabbendam

OPROEP FAMILIE RECEPTEN!
Roer alles tot een gelijkmatige massa.
Roer er dan de in kleine stukjes gebroken biscuits door.
Giet de massa in een met bakpapier beklede
cakevorm, strijk het glad en laat het opstijven
in de ijskast.

Die onvolprezen appeltaart van oma, de
pittige rendang van tante Emmy, de zelfgemaakte garnalenkroketten van oom Jurre,
we kennen allemaal wel een recept dat al
generaties lang in de familie ronddwaalt en
overgeleverd wordt van moeders op dochters, van vaders op zoons.

Lekker genieten!
Soms zijn ze top geheim en mag niemand
de ingrediënten weten. Dan is het zo jammer dat niet meer mensen van het resultaat
kunnen genieten.
Daarom doen wij een oproep: deel uw familie recept met de rest van de lezers. Stuur
het recept in naar m.berssenbrugge@ziggo.
nl, het allerliefst natuurlijk met een foto van
het uiteindelijke resultaat. We plaatsen de
teksten en de foto’s graag in de komende
Gazetten.

Marit Berssenbrugge

‘Nof’ werd de afkorting van de Nederlandse
Olie Fabriek.
Vandaar: ‘Arretje Nof’.
250 gram ossewit (ouderwets natuurlijk niervet, een alternatief is
ongezouten roomboter)
2 eieren

Ik zal de aftrap geven met een heel ouderwets Arretje Nof recept van mijn grootmoeder. Een makkelijk te maken, heerlijke cake,
waarbij een oven niet nodig is!

200 gram suiker
2 á 3 volle eetlepels cacao

Grootmoeders Arretje Nof

200 gram Maria biscuits

Eerst een uitleg over de naam van deze cake:
‘Arretje’ is de naam van een stripfiguur die
ooit is bedacht door de Nederlandse Olie
Fabriek (later Calvé). Arretje was een kleine
brave Turkse jongen uit Bagdad en speelde
de held in maar liefst vijf kleine boekjes die
in het jaar 1926 (!) verschenen.

Klop de eieren met de suiker glad
en roer er lepel voor lepel de cacao
door. Smelt de ossewit of de roomboter op een klein vuur en voeg die
voorzichtig scheutje voor scheutje
bij het mengsel.

Unieke fototentoonstelling door
kinderen uit Duindorp
21 kinderen uit de Haagse wijk Duindorp
gingen afgelopen zomer op pad met een
professionele camera om beelden te maken
van hun eigen wijk. Het resultaat is een serie
sprekende beelden die het diverse karakter in de wijk zichtbaar maakt. De foto’s zijn
tot 19 november te bewonderen in Muzee
Scheveningen.

Ineke Veldhuijzen, zelf bewoner van Duindorp, startte op eigen initiatief met het
fotoproject. “Mijn doel was vooral om iets
te doen voor de wijk en daar kinderen bij te
betrekken. Op een laagdrempelige manier
ontdekken kinderen hun talenten en leren
bewoners elkaar beter kennen”. Voordat de
kinderen op pad gingen in Duindorp volg-

den zij een fotografie workshop
die werd georganiseerd door Kijklab.
Het project is vanaf de start direct
een groot succes. De animo vanuit de kinderen is groot en de foto’s die door hen werden gemaakt
spreken enorm tot de verbeelding. Dat was ook de reden om
de foto’s af te drukken op ansichtkaarten en te verspreiden onder
bewoners.
Daarnaast gaat Vestia de kaarten opnemen
in hun welkomstpakket voor nieuwe bewoners. Ook Muzee Scheveningen toonde direct interesse om de foto’s als tijdelijke expositie op te nemen in de collectie.
Momenteel maakt de kinderfotoclub Duindorp nieuwe portretten van bewoners die in
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november op groot formaat worden opgehangen op lege muren in Duindorp.
Voor meer informatie over de kinderfotoclub
volg de Instagram pagina: fotografie_duindorp.

WIJZER IN KUNSTGESCHIEDENIS
Cursussen in Muzee Scheveningen
Binnenkort gaan er twee bijzonder interessante cursussen van start in Muzee
Scheveningen. De cursussen worden gegeven door een eerstegraads lesbevoegde
kunsthistorica met meer dan dertig jaar
cursuservaring. Voorkennis en aanschaf van
studiemateriaal is niet noodzakelijk, er worden samenvattingen uitgereikt.

Muzee Scheveningen: dinsdagochtend van
10.15-12.00 uur.
Data: cursussen in Muzee Scheveningen:
26 oktober; 16, 23 en 30 november en 7 december.
€ 90 voor 6 bijeenkomsten.

De cursus Kunst van de Middeleeuwen,
deel I

In de 18e eeuw was het gebruikelijk voor
met name jonge Engelse aristocraten een,
meestal langdurige, reis naar het continent
te ondernemen. Steden in Italië waren favoriet.
Een van de beweegredenen om de Grand
Tour te ondernemen was het aanschaffen
van kunst voor het landhuis in Engeland.
Maar wat waren de verdere beweegredenen? Hoe reisde men in de 18e eeuw, welke
route was gangbaar, waar logeerde men,
welke steden bezocht men? Welke problemen waren er onderweg? Welke kunstwerken bewonderde men het meest en wat
kocht men allemaal aan onderweg.
In dit tweede deel van de cursus Grand Tour
wordt met name de terugreis besproken.

Dit is de tweede cursus van de serie chronologische cursussen kunstgeschiedenis. De
kunst van de middeleeuwen staat centraal
tot en met de Romaanse kunst. De kunst van
de Middeleeuwen deel II (tot en met de Gotiek in bouwkunst, beeldhouwkunst en schilderkunst) is in januari 2022 aan de beurt.
Aan bod komt dit najaar de Vroegchristelijke
en Byzantijnse kunst (Ravenna, Constantinopel), de kunst van de Germaanse stammen
en Vikingen, Ierse kunst (de boeken van de
Keltische monniken) Karolingische en Ottoonse kunst (boekverluchting en architectuur), Romaanse bouwkunst en beeldhouwkunst.

De cursus Grand Tour, reizen in de 18e
eeuw

In Venetië bleef men langere tijd als afsluiting van de reis door Italië. De favoriete steden in Duitsland om te bezoeken waren;
München, Dresden, Berlijn en Hannover. Wat
deden de Lords in deze steden, wat waren
de bezienswaardigheden en het vertier? Tot
slot wordt in deze cursus nog aandacht besteedt aan afwijkende reisroutes; de Grand
Tour van Lord Byron wordt besproken.
Muzee Scheveningen: dinsdagmiddag van
12.30-14.15 uur
Deze cursus start op dinsdagmiddag 12 oktober 2021 en bestaat uit 5 bijeenkomsten,
de kosten zijn € 75.
Data: 12 en 26 oktober; 15, 22 en 29 november 2021.
Voor beide cursussen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Voor informatie en aanmelding bij de docente lucyhovinga@kpnplanet.nl of
tel. 0181-482236

Struinen in Haagse Tuinen 2022
In 2022 is het eindelijk weer zover: in het
weekend van 11 en 12 juni 2022 wordt voor
de negende keer het opentuinenweekend
Struinen in Haagse Tuinen gehouden! Voor
veel tuinliefhebbers uit Den Haag en verre
omstreken is dit dé gelegenheid om bijzondere privétuinen in Den Haag te bezoeken.
Er zijn verrassend veel tuinen vol bloeiende
borders en verborgen hoekjes midden in
de stad te vinden, die normaal gesloten zijn
voor het publiek.

Potentiële nieuwe deelnemers, die trots zijn
op hun tuin en deze graag willen laten zien,
kunnen zich nog tot 1 maart 2022 aanmelden. Stuur dan een omschrijving van uw tuin
en - zo mogelijk - een duidelijke foto naar
info@struineninhaagsetuinen.nl. Wij nemen
dan contact met u op.
Omdat de deelnemende tuinen voor het
merendeel privétuinen zijn, die maar een

beperkt aantal bezoekers aankunnen, is er
altijd maar een beperkt aantal boekjes beschikbaar.
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Op de website https://struineninhaagsetuinen.nl is daarover alle informatie te vinden.

Tentoonstelling Gregory Dubus
Om zijn 30-jarig jubileum als kunstenaar te vieren komt er een tentoonstelling van het werk van Gregory Dubus.
Dubus, van oorsprong Fransman maar
al 12 jaar woonachtig op Scheveningen,
won ooit de prestigieuze ‘Michel Angelo
International Art Prize’.

Zijn werk bestaat uit architectonische composities en stralen een rustgevende, vredige sfeer uit. U kunt meer dan 100 van zijn
werken bezichtigen vanaf 2 oktober aan de
Korte Vijverberg 2 (naast het Mauritshuis).
De opening vond plaats op 2 oktober om
17.00 uur en de tentoonstelling blijft tot 7
november te bezoeken.
Mistral gagnant.

Je t’aime, moi non plus.

Voor meer informatie:
www.Gregorydubus.com

Stadsspeld voor Bestuurslid
Gymnastiek Vereniging Neptunus
Scheveningen

Duinzichtkerk, Benoordenhout, nieuwe vrijplaats voor debat
(Uit Den Haag Centraal d.d. 7 oktober 2021)
In Amsterdam ritselt het van de podia
voor debat en verdieping. Maar in Den
Haag is het stil op dat terrein. Predikant
Ad van Nieuwpoort wil daar wat aan doen
en stelt zijn kerk in het Benoordenhout
open. “Een huis waar je bij elkaar komt
om het te hebben over grote thema’s
zoals vrijheid, klimaat, onderwijs missen
we. Ik wil de Duinzichtkerk als een soort

Zaterdag 11 september vond het openingsfeest plaats van de gefuseerde Gymnastiekvereniging GV Neptunus Scheveningen. Op
het terras van SolBeach werden diverse demonstraties gegeven door de springgroep,
de selectiegroep en de jongensselectie van
CGV Die Haghe, waarbij veel publiek kwam
kijken.

In de ochtend werd bestuurslid Armand
Hardjodikromo verrast met een bezoek van
wethouder Hilbert Bredemeijer die als wethouder Onderwijs, Sport, Buitenruimte was
uitgenodigd om hem de stadspeld uit te
reiken. Na 10 jaar voorzitter te zijn geweest
draagt Armand aan het einde van dit jaar
het stokje over.
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vrijplaats voor meningen uitbouwen…
Op de zondagmiddag willen we ruimte
bieden aan gesprekken over wat onze
samenleving nodig heeft om weer optimaal samenleving te zijn. Ik wil daarover
elke maand spreken met mensen uit de
cultuursector, de politiek en het bedrijfsleven. We sluiten af met muziek.” Volgende
gesprekken zijn met Huub Oosterhuis ( 28
november) en Freek de Jonge ( 12 december). Reserveren via www.duinzichtkerk.nl

INGEZONDEN

Nieuwe parkeerbeleid rond Belgisch Park (Scheveningen) lijkt iets
te stringent

om 19.00 uur aan, je gaat lekker
eten op Scheveningen, mogelijk
zelfs met uitgaan en overnachting,
en je bent om 17.00 uur (of 19.00
uur) de volgende dag weer weg.
Win-win voor iedereen: goede kans
dat er in de 4 betaalde uren veel
meer auto’s staan dan nu (dus meer
geld in de gemeentekas), efficiënter gebruik van de ruimte daar
deze toch al voor parkeren bedoeld
is, geen langparkeerders door de
2-uurslimiet in het betaalde tijdvak.
En, last but not least, de bezoeker
met auto zal het als gastvrij ervaren, oftewel ruim 500 blije bezoekers per dag.
Wellicht vermindert hierdoor ook
de parkeerdruk veroorzaakt door
dagparkeerders die nu uitwijken
naar Duttendel.

Sinds 1 augustus 2021 is het laatste deel waar
vrij geparkeerd kon worden omgezet naar betaald parkeren: Brusselselaan tussen de Badhuisweg en de Ypersestraat. Eerder waren al
de Badhuisweg en de Doorniksestraat, beiden
tussen de Pompstationsweg en de Brusselselaan, en de Cremerweg omgezet naar betaald
parkeren. Dit alles bij elkaar beslaat ruim 400
parkeerplaatsen.
Het resultaat van deze actie is dat genoemde
gebieden, op een paar uur per dag na, geheel
leeg zijn. Niet verrassend, want een aantal jaren geleden ging het precies zo met de Nieuwe
Duinweg (100-150 parkeerplaatsen)
Rond de Nieuwe Scheveningse Bosjes is het
het meest opvallend, daar hier echte parkeervakken zijn die nu niet (of weinig) gebruikt
worden. Bij de Cremerweg en de Nieuwe Duinweg valt het minder op, daar het daar parkeerplaatsen langs de stoep betreft.

Parkeerbeleid :Brusselselaan richting Badhuisweg.

Eén van de redenen waardoor deze in totaal
zo’n 500 parkeerplaatsen nu slechts sporadisch
gebruikt worden, is de maximale parkeerduur
van 2 uur.

Alec Martel,
alec.martel@gmail.com

Welk probleem is hiermee opgelost? Is het
nu drukker in de (te dure) parkeergarages? Ik
vraag het me af, want genoemde gebieden zijn
best ver van de Scheveningse parkeergarages
verwijderd. Langparkeerders zijn weg, dat is
positief. Op een klein aantal aanhangwagens
na staat er niets meer. De meeste auto’s zijn nu
verplaatst naar Duttendel tot ook daar het betaald parkeren wordt ingevoerd. En dat komt
nu snel dichterbij want de (kunstmatig) verhoogde parkeerdruk leidt nu al tot veel ongenoegen bij bewoners. En terecht.
Maar moet het echt zo rigoureus? Kunnen de
500 parkeerplaatsen niet efficiënter ingezet
worden? Dat bewoners deze plekken niet nodig hebben, blijkt wel uit het gegeven dat ze
nu vrijwel niet gebruikt worden. Kan het voor
dagjesmensen –waar Scheveningen het toch
van moet hebben- niet wat vriendelijker georganiseerd worden?
Stel dat in al deze gebieden*) gratis parkeren zou zijn, met uitzondering van het tijdvak
17.00 – 21.00 uur waarin nog steeds een maximale parkeerduur van 2 uur geldt. Dan wordt

Een verbod op aanhangwagens
zou trouwens wel fijn zijn en vanzelfsprekend is handhaving van
levensbelang. En wil je de parkeerdruk op straat verlagen? Maak dan
de garages goedkoop. Zo simpel
kan het zijn.

*) de boszijde ven de Brusselselaan
en Badhuisweg, Doorniksestraat
tussen Pompstationweg en Brusselselaan, Cremerweg langs de stoep
en Nieuwe Duinweg tussen Haringkade en Badhuisweg.

Parkeerbeleid: Brusselselaan vanaf Ypersestraat richting Doorniksestraat..

het m.i. aantrekkelijk om een dagje strand te
pakken met een vroege maaltijd en om bijvoorbeeld 19.00 uur te vertrekken. Of je komt
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Stoplichten kruispunt
Pompstationsweg/Zwolsestraat
Wij wonen in het oude treinstation aan de Van
Alkemadelaan 403.
Dagelijks houd ik mijn hart vast met het verkeer op dit kruispunt. Ik heb de gemeente
geschreven en onderstaande reactie gekregen. Het stoplicht voor het verkeer vanuit
Scheveningen gaat nu eerder op rood en het
stoplicht voor het verkeer naar Scheveningen
of linksaf naar de Pompstationsweg staat nu
langer op groen. Het is nu al een stuk veiliger
geworden.
George Teunis
van Alkemadelaan 403

Reactie Gemeente Den Haag
Geachte heer/mevrouw ,
Bedankt voor uw melding betreffende de verkeerslichten op het kruispunt van de Pompstationsweg met de Van Alkemadelaan. In uw
melding geeft u aan dat de automobilisten
komend vanaf de Waalsdorperweg linksaf de
Pompstationsweg op moeten, tegelijk groen
hebben met auto`s, fietsers en voetgangers.
Dit is een zogenoemd “deelconflict” en de au-

to`s linksaf moeten voorrang verlenen aan het
rechtdoor gaand verkeer. Door de (weinige)
beschikbare ruimte is dit deelconflict noodzakelijk. Er is namelijk geen ruimte voor een
langere opstelstrook. Om te voorkomen dat
achteropkomend verkeer tegen de wachtende
auto rijdt die linksaf wil, moet rechtdoor gaand
en links afslaand verkeer (op richting 02) tegelijk groen krijgen. Vervolgens geldt voor de
links afslaande auto, rechtdoor gaat voor en
moet de links afslaande auto voorrang verlenen (aan richting 08, komende vanaf het
strand).
Te weinig opstelruimte is een van de redenen
dat deze deelconflicten, net als in de rest van
Nederland, vaker voorkomen in Den Haag. Bij
dit kruispunt staat ook een bord ter attentie
van dit deelconflict. Dit heb ik voor het gemak
hieronder aan de e-mail toegevoegd. De deelconflictborden waarschuwen de automobilist
op tegemoetkomend rechtdoor gaand verkeer.
Buiten deze waarschuwingen zal er ook worden gekeken of het mogelijk is om enkele parameter wijzigingen door te voeren, waardoor
het verkeer wat minder hard door groen zal
rijden en de richting die van het strand komt
vaak korter groen zal krijgen, waardoor de
linksaf beweging makkelijker linksaf kan slaan.
Nogmaals bedankt voor uw oplettendheid,

Den Haag wint Gouden Schep voor NK Tegelwippen!
Bijna 200.000 tegels maken plaats
voor groen
Den Haag is de trotse winnaar van de
Gouden Schep van het NK-Tegelwippen!
Onze stad heeft van heel Nederland de
meeste tegels gewipt. Dit is gedaan door
Haagse bewoners, organisaties en bedrijven met hulp van Duurzaam Den Haag. Gemeente Den Haag heeft een grote bijdrage
geleverd en op veel plekken de stad vergroend. Er zijn bij elkaar ruim 200.000 tegels
uit de grond gehaald. Hier staan nu bloemen
en planten.
Dinsdag 5 oktober, namen Heleen Weening (directeur Duurzaam Den Haag) en wethouder
Liesbeth van Tongeren (duurzaamheid, milieu
en energietransitie) de Gouden Schep in ontvangst. Televisiepresentator Lodewijk Hoekstra
rijkt de prijs uit.
‘We zijn hele trotse winnaars! Het is geweldig
hoe bewoners en de gemeente de handen in-

mede door uw melding kan de gemeente Den
Haag de openbare ruimte steeds verbeteren.
Met vriendelijke groeten,
Gemeente Den Haag

Tante An aan de Badhuisweg,
reactie van Luub Niermans
In de vorige Gazet plaatsten we een ingezonden reactie van Luub Niermans, over
tante An aan de Badhuisweg.
De schrijver ervan reageerde:
“Fijn dat het door mij ingezonden stuk geplaatst is. Jammer echter dat mijn achternaam
onderaan het artikel onjuist is gespeld (Nierman in plaats van Niermans).
De redacteur is kennelijk van RK huize, want
een vroegere bisschop van Groningen heette
Nierman (zonder ‘s’).
Mij is – toen hij nog leefde - vele malen gevraagd of ik familie van hem was. Mijn antwoord luidde steevast: ‘Wat leuk dat u daarnaar vraagt. Ik ben zijn zoon”. Waarop de
vraagsteller doorgaans té verbaasd was om te
reageren”.
Luub Niermans

nen want in november starten we met het uitdelen van 1.400 bomen aan bewoners. Samen
maken we Den Haag groener!”

Waarom tegels wippen?

een hebben geslagen voor het NK-Tegelwippen.
Dit hebben we echt met z’n allen gedaan.’ aldus
Edwin Cornelissen, projectleider Operatie Steenbreek bij Duurzaam Den Haag.
Wethouders Liesbeth van Tongeren en Hilbert
Bredemeijer (onderwijs, sport en buitenruimte)
zijn de drijvende kracht achter de campagne.
Liesbeth van Tongeren: “Het lijkt een klein gebaar om een paar tegels te verwijderen en er
groen voor in de plaats te zetten, maar dit helpt
echt om onze stad groener, klimaatbestendiger
en mooier te maken.”. Hilbert Bredemeijer: “En
we gaan door om Den Haag verder te vergroe-
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Edwin Cornelissen: ‘Een groene stad is goed voor
mens en dier. Planten zorgen namelijk voor minder opwarming van de stad in tijden van hitte,
vormen een fijne leefomgeving voor verschillende diersoorten, vangen fijnstof op, verminderen stress en in een groene tuin kan regenwater
goed weglopen. Daarom is het zo belangrijk om
Den Haag te vergroenen.’

Operatie Steenbreek
Het NK-Tegelwippen liep van 30 maart tot en
met 30 september, maar tegels wippen kan het
hele jaar door. Duurzaam Den Haag ondersteunt
onder de naam Operatie Steenbreek jaarlijks
bewoners en bedrijven die de omgeving willen
onttegelen en vergoenen. Bij tuincentrum Mens
& Tuin in Moerwijk kun je het hele jaar door jouw
tegels inruilen voor gratis plantjes.

BADCRYPTO nr. 106
Horizontaal:
2. Zulk brood doet de deur dicht! (4)
4. Op het oog bont en blauw geslagen (4)
7. Agrariër die niet is om te kopen (9)
8. Favoriet tuingereedschap van een carrièremaker (9)
9. Het resultaat van twenty-four seven werken (9)
12. In opperbeste stemming als de thee lekker warm blijft
(11)
15. Vrouwelijke (en adellijke) zonnewering (9)
16. Onderdeel van de schoonmaakopleiding (8)
18. Die waren blijkbaar niet deskundig (5)

Verticaal:
1. Zo deskundig is iemand die niet alleen Corona heeft
gehad (6+2+8)
2. Flauwe manier van hondsmoe zijn (7)
3. Aanwezig bij de uitreiking (7)
5. Daar ben ik niet voor (2)
6. Daarmee kan je ongezien een sluis passeren (10)
10. Zo veel tijd om te puzzelen heb je op een cruisevakantie (3)
11. Het lag niet aan het tijdstip (5)
13. Fratsen van barbecue liefhebbers (7)
14. Het zit erin dat het dan perspectief geeft (6)
17. Van dat lichaamsdeel heb je er toch echt twee! (5)
Oplossing uiterlijk 14 november sturen naar: Leuvensestraat 81, 2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@
planet.nl.

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 105
Horizontaal:
2. Hardvochtig; 5. Trapauto; 8. Mat; 9. Frank; 10. Id; 11.
Snotaap; 13. Palm; 14. Streken; 15. IJstijd; 17. Dis; 18. Gij;
19. Verdienmodel; 21. Natje; 23. Stropop; 25. Volle neef;
26. Urine; 28. Halfhartig; 29. Gein; 30. Eventjes; 31. Gut.
Verticaal:
1. Praatstoel; 2. Het monster van Loch Ness; 3. Via via; 4. Hoofdprijs; 6.
Ra; 7. Taalstrijd; 12. Pandoer; 16. Dakloos; 18. Goor; 20. Ratelslang; 22.
Eindhalte; 23. Speurneus; 24. Overgang; 26. UI; 27. Netjes.

We doen een ‘competitie’ van 4 crypto’s, de nummers 105 t/m 108.
Ook niet volledige oplossingen tellen mee. De winnaars zijn de inzenders met de minste fouten of omissies. Bij gelijke stand wordt er
geloot. Er zijn twee tegoedbonnen die verzilverd kunnen worden bij
warme bakker Driessen aan de Gentsestraat 50. Bedankt, Fred!
Jan van Pesch

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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WIJKWINKEL

BABYSITTERS

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

Monday morning: Starting again Monday Bridge drive

Naam

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

geb.jaar

Sam van Dijk
Phillippine Kwak
Elenore Meppelder
Sarah Schaminée
Laura Scholten
Frederique van Gennep
Julie Gentis
Elisa Perez
Sara Scholten
Judith Bloema
Anna Jurgens
Romy Beekhof
Simone Pronk
Anne Snoeij
Tom van Beek (06-41667301)
Katja Salzer Levi
Tim Schepers
Esmee de Vos
Dita Adema
Flo Schepers
Estelle Strijers (06-15268926)
Niek Adema
Zeeger Verschuren

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 pianoconcert 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 10:0012:30 uur.

Iedere woensdagmiddag “bewegen voor ouderen”

’06		
’06		
’06		
’06		
’04		
’01		
’01
’01
’01
’00
’00
‘99
’98
’98
'97
’97
'97
’96
’95
'95
'95
’93
‘93

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

Deelnemers werken in hun eigen tempo aan het verbeteren van hun conditie met bewegingscoach Kitty van der Stoep. Doet u mee? Om 13:00 uur

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

telefoon
06-40 76 69 02 e.
06-30 80 20 29 e.
06-11 47 16 06 e.
06-14 13 03 77 e.
06-26 76 93 44 e.
06-12 626 283 e.d.
06-246 09 256 e.f.
06-150 30 717 e.f.
06-82 007 369 e.
06-81 71 31 36
06-39 27 93 28 e.
06-22 920 417 e.
06-81 384 442 e.d.
06-53 89 00 26 e.d.
365 23 39 e.
06- 33 800 471 e. russ
06-19 444 530 e.
354 05 21
06-304 702 28 e. fries
06-20 28 06 36 e.
306 18 65 e.
06-509 650 21 e. fries
350 91 94 e.
b/c : bosnisch/croatisch
gr : grieks
russ : russisch
it : Italiaans
p : portugees
+ : niet in het weekend

Wijzigingen in deze lijst kunnen gemeld worden via het e-mailadres:
bnsscheveningen@ziggo.nl of per telefoon van de wijkwinkel tel. 354 10 81.
Het bestuur van de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen kan geen
verantwoordelijkheid aanvaarden voor samenstelling en gebruik van deze namenlijst.

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

POSTZEGEL- EN MUNTENVERZAMELINGEN, ansichtkaarten, klein zilver, boeken, strips, verzamelingen op elk gebied verkopen of laten taxeren,
bel dan Dick van der Toorn 070-3388427 of 06-51118436 of email: toorndick@gmail.com
SCOUTING ST. JORISGROEP 5, Brugsestraat 49 – Elke zaterdag voor jongens en meisjes van 4 tot 23 jaar. Kom ook eens kijken!
Inlichtingen: secretariaat 06-1443 2754 (op zaterdag 070-355 63 42)
of kijk eens op www.sintjorisgroep5.nl

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

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

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

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

ACTIE: GRATIS adviesgesprek met HYPNOTHERAPEUT.
Heeft u klachten of problemen op lichamelijk, emotioneel, mentaal of
geestelijk gebied? Dan is hypnotherapie iets voor u. Veilig en doeltreffend.
Bel of mail voor informatie of een advies. Deskundig, betrouwbaar en erkend door zorgverzekeraars. Tel: 06–48981375 /
info@vinod.nu / www.vinod.nu/ervaringen

Voor VOETVERZORGING kunt u terecht bij Rust & Balans. Ik kom ook bij
u aan huis. Oktober aanbieding. Voetverzorging inclusief voetmassage
30 euro. Aan huis 35 euro. Voor een afspraak 06 51233587, i<image008.
png>fo@ikwilevenwicht.nl of via www.ikwilevenwicht.nl

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

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.

Sfeervol
wonen begint

Ongewenst bezoek
van muizen, ratten, kakkerlakken,

bij de juiste

wespen, mieren, houtworm of

basis

boktorren komt in de beste
families èn in de beste bedrijven

Laat u inspireren in
onze nieuwe winkel

voor.
AHO helpt u in no-time en tegen
verrassend lage kosten van dit
ongemak af.

vloeren - gordijnen - raambekleding - shutters - vloerkleden

Telefoon 070 358 66 38

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

info@aho-vof.nl • www.aho-vof.nl
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SERVICE
Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel
BEWONERS- EN WIJKVERENIGING NOORDELIJK SCHEVENINGEN
Bert van Swol
Voorzitter
Riet van Beveren
Secretaris
Hetty van den Broek
Penningmeester
Bert van Swol
Verkeer en Ruimtelijke Ordening
Benno Smit		
Groen
Riet van Beveren
Woon- en Leefklimaat
			
Wijkmedia en Communicatie
			

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

SECRETARIAAT
Wijkwinkel Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen, tel. 354 10 81
E-mail: bnsscheveningen@ziggo.nl , Website: www.bnsscheveningen.nl
Muurkrant: www.bnsscheveningen.nl/digitale-muurkrant-bns
Bank (BNS) NL86INGB0006257688, Wijkver. NL23INGB0000544261
WIJKWINKEL: Openingstijden secretariaat:
maandag tm vrijdag van 10.00 – 13.00 uur
VERHUUR: Wijkwinkel per uur of dagdeel te huur voor vergaderingen,
		
familiefeestjes e.d. Prijs op aanvraag.

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

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

TANDARTSEN
I. Ignat, Luiksestraat 24, tel. 355 17 67
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

DUTTENDEL WITTEBRUG WIJKVERENIGING (DWW)
			
Voorzitter
Paul van Loon
vice-voorzitter, Duurzaamheid, GSBO
Marjon Margés
secretaris, voorzitter commissies Groen			
Water, Duurzaamheid-Evenementen
Ben Giesen		
penningmeester, Plesmanduin
Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug onderhoudt met een aantal vrijwilligers dossiers op het gebied van ruimtelijke ordening, cultuur en zorg
in de wijk.
Correspondentie-adres
Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen
mail: secretaris@duttendelwittebrug.nl Site: www.duttendelwittebrug.nl

DIENSTENWINKEL St. Van de Kolk, Elandstraat 154, tel. 360 14 65
www.dienstenwinkel.nl, Werkzaamheden in en om het huis.

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

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

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

MAALTIJDENSERVICE
Verzorgingstehuizen Oldeslo, tel. 5300 530, De Eshoeve, tel. 306 47 00
BURENHULP Centrale: Tel. 262 99 99
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK SCHEVENINGEN
amw@welzijscheveningen.nl
OUDERENADVISEURS SCHEVENINGEN
Informatie en advies voor 55+ over wonen, zorg en welzijn,
ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
Welzijn Scheveningen, Frankenslag 139, tel. 416 20 20
www.welzijnscheveningen.nl

WIJKAGENTEN BUREAU NIEUWE PARKLAAN
Telefoonnummer: 0900-8844
Twitter en Instagram: Pol_schevNoord
Gebied: Boulevard/Harstenhoekkwartier/Belgisch Park/Oostduinen
Wijkagent Robert Engelkamp. robert.engelkamp@politie.nl
Gebied: Westbroekpark/Duttendel/Wittebrug/Renbaankwartier
Wijkagent Peter van den Burg. peter.van.den.burg@politie.nl
Spreekuur: Donderdag tussen 12-13 uur: McDonald’s, Kurhausweg 2.
Vrijdag tussen 13–14 uur: Lunchroom Pompke, Pompstationsweg/hoek
Doorniksestraat.

VERTROUWENSLIJN tel. 360 14 65
WIJKBUS SCHEVENINGEN tel. 338 54 95
THUIS IN DE BUURT (vh ZORG COÖPERATIE NOORDEL.
SCHEVENINGEN) www.thuisindebuurt.org , info@thuisindebuur.org
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