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Kerst 2021. Het is nog altijd niet wat het hoort te zijn.
Maar we blijven optimistisch en ook deze feestmaand valt de Ga-

WIJKBLAD VOOR BELGISCH PARK,
WESTBROEKPARK, SCHEVENINGENNOORD, DEEL RENBAANKWARTIER,
DUTTENDEL EN WITTEBRUG
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De uitgave van de Scheveningen-Bad Gazet geschiedt op initiatief van de bewonersvereniging
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Dat houdt niet in dat de in de Gazet opgenomen
artikelen de mening van het bestuur weergeven.
De redactie van de Gazet is verantwoordelijk voor
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zet gewoon bij u op de mat.
De redactie was dit keer weer blij verrast met de diverse ingezonden stukken.
Het betreft reacties op eerdere gepubliceerde Gazet artikelen,
zoals die over geschiedenis van Hotel Wittebrug en de kraamkliniek De Volharding.
Ook verhalen die buurtbewoners hebben ingestuurd kunt u in deze editie lezen. Er
is een verhaal over een mooi trio in de duinen: Boris, Ruud en White Bull Bassie. Een
van de lezers wil een oud familie recept met u delen.
Zelfs het traditionele Kerstverhaal is dit jaar geschreven door een buurtbewoner.
Hulde voor al die spontane inzendingen!
Behalve bovenstaande onderwerpen, komen ook de cruiseschepen voor de
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Scheveningse kust aan bod, evenals een beschrijving van een bezoek aan de panden Plato en Aristoteles aan de Nieuwe Parklaan. En is het u opgevallen dat sommige winkels in de straat een grote gouden strik op het raam hebben? U leest er
straks meer over.
Namens de redactie wens ik u een veilige, rustige, gezonde en opgewekte Kerst en
een 2022 waarin alles weer wordt zoals het ooit was.
Oh ja, als u tevreden bent over de bezorging van de Gazet (en dat hopen we, zo
niet, laat het ons weten!) wees dan lief en geef de middelbare scholier die het blad
trouw bij u in de bus doet, een Nieuwjaarsfooi. Hij of zij zorgt ervoor dat dit veilig,
met mondkapje op en op gepaste afstand, kan gebeuren.
Mooie feestdagen,
Marit Berssenbrugge
Foto voorpagina: Zou het nog eens gebeuren? Een witte winter?
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Lopende zaken in Noordelijk Scheveningen
Het jaar 2021 is een jaar geweest om snel te
vergeten. Jammer genoeg was dit jaar 2021
geen rozengeur en maneschijn. Leden zijn
ons ontvallen en door de COVID en bijbehorende corona-maatregelen was het bezoek
aan activiteiten in de wijkwinkel danig ontregeld. Inmiddels zijn we verzeild geraakt in
een nieuwe lockdown. Hoewel de regering
aangeeft dat het een zeer tijdelijke maatregel is, blijkt in de praktijk dat de lockdown
periodes meer tijd vragen dan verwacht.

De ALV was aangekondigd, we hadden een
presentatie over de nieuwe plannen voor
de Harstenhoekweg gepland, een discussie
over duurzaamheid en een update van alle
commissies, maar helaas, het kon niet doorgaan. Maar wat in het vat zit verzuurt niet.
We kijken hoopvol uit naar 2022. En zetten
met behulp van vrijwilligers onze activiteiten door met de verschillende commissies
op het terrein van duurzaamheid, verkeer
en ruimtelijke ordening, groen en woon-en
leefklimaat.

Stadsspeld voor Riet van Beveren, onze
secretaris
Drijvende kracht achter de BNS en de wijkwinkel is Riet van Beveren, zij werd op 10
November j.l. in Muzee verrast met de stadsspeld van de gemeente Den Haag.
De speld werd uitgereikt door wethouder Anne Mulder, stadsdeelwethouder
Scheveningen, ter gelegenheid van haar
10-jarig jubileum als vrijwilliger bij de wijkwinkel en de Bewonersorganisatie Noordelijk Scheveningen.

(foto: Gemeente Den Haag, v.l.n.r. Riet van Beveren, wethouder Anne Mulder)

Het bestuur feliciteert Riet van harte met dit
blijk van aandacht door de gemeente.

Hulp gevraagd voor het bestuur , bij de
commissies of op het secretariaat

bewonersorganisatie. Heeft u interesse en
wilt u eerst eens vrijblijvend meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Benno
Smit, telnr. 06-53837754.
Het bestuur wenst u een gezond en voorspoedig 2022!

Bert van Swol
Voorzitter Bewonersvereniging
Noordelijk Scheveningen

We zijn nog steeds op zoek naar mensen
uit de wijk die zich willen inzetten voor de

Den Haag pakt je in
Half november zijn er op meerdere etalages in de wijk grote gouden strikken
geplakt.
Om inwoners van Den Haag te motiveren
om lokaal te (blijven) kopen, heeft het
Haags Retailpunt een speciale publiekscampagne ontwikkeld: “Den Haag pakt je
in”.
Met deze campagne vragen we aandacht
voor Haagse ondernemers en motiveren
we bewoners in Den Haag om óók bij hun
lokale ondernemers te blijven kopen.
Onder meer bij Max Dohle is de gouden
strikcampagne duidelijk te ontdekken.
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Nieuw onderhoudsplan voor Nieuwe Scheveningse Bosjes
Op 29 september vond een bijeenkomst
met geïnteresseerden plaats over het nieuw
te maken onderhoudsplan voor de Nieuwe
Scheveningse Bosjes. Dit bos van ruim 20 ha
aan de rand van onze wijk is niet meegenomen in het onderhoudsplan voor het gebied
Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Belvédére. Hetzelfde buro, Buiting Advies, dat het
beheerplan daar gemaakt heeft, maakt nu
ook dit beheerplan. Het doel van de bijeenkomst was input te krijgen van betrokkenen
en input te leveren over de huidige situatie.

Uit de inventarisatie van de situatie ter
plekke kwamen een elftal punten naar voren
die ik hier voor de eenvoud heb teruggebracht tot drie:
1. Het bos groeit vol waarbij de open plekken steeds kleiner worden. Dat gaat ten
koste van de aantrekkelijkheid van het
bos voor mens en dier. De variatie en
biodiversiteit nemen daardoor af. Grote
mooie bomen komen in de verdrukking.
2. De randen zijn het meest interessant vanuit natuurlijk oogpunt maar staan onder
druk door oprukkende sneeuwbesstruiken en esdoorns en veel olifantenpaden.
De beslotenheid van de randen geeft de

bezoeker bovendien het gevoel buiten
de stad te zijn.
3. Intensieve betreding van het bos maakt
dat er minder onderbegroeiing is. Dat
maakt ook dat er minder ruimte is voor
dood hout, omdat waar mensen komen
dood hout een gevaar oplevert, terwijl
dood hout juist belangrijk is voor het
leven in het bos.

Er is veel input verkregen van de aanwezigen waarmee het adviesburo nu aan de slag
gaat. Het idee is niet om grote ingrepen te
doen, maar die ingrepen geleidelijk te doen.
De ervaring leert natuurlijk wat beheerders
zien als kleine ingrepen, vaak toch al gauw
als grote ingrepen worden gezien door de
bezoekers. Na één seizoen is het positieve effect van een ingreep vaak al duidelijk en wat
eerst een ravage leek, totaal niet meer is terug te vinden. Een druk en intensief gebruikt
stuk bos waar mensen veel impact hebben,
vraagt nu eenmaal intensief beheer, al was
het alleen maar om de veilgheid van de bezoekers te garanderen. Daarbij is een lange
termijn aanpak belangrijk, zeker als het onderhoud gefaseerd wordt aangepakt.
We mogen blij zijn dat de Nieuwe
Scheveningse Bosjes nu toch weer worden
meegenomen in een lange termijn aanpak met een duidelijke visie op het gebied
waarbij aan de bovenstaande punten wordt
gewerkt. De uitkomsten van dat plan zullen
nog worden gepresenteerd. Als u daarbij wil
zijn kan u zich alvast opgeven als geinteresseerde (groenbeleid@denhaag.nl)
Benno Smit
Groencommissie BNS

Herfstlicht
Zelfs de hond is er stil
van
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Cruiseschepen en de duinen
Natura 2000
In een van mijn kranten las ik het verhaal
van een verontruste mevrouw, die zich afvroeg of de voor onze kust geankerde cruiseschepen niet een aantasting van de Natura
2000 gebieden (i.c. de duinen bij Meijendel)
zouden zijn.

Deze mevrouw zal ongetwijfeld hebben gelezen, dat de mondiale scheepvaart, waaronder ook de cruisevaart behoort, een aanzienlijke hoeveelheid CO2, en vooral zwavel,
(SO2 ), NOx en fijnstof in de atmosfeer gooit.
Vooral SO2 (zwaveldioxide), veroorzaakt
door het verstoken van (goedkope) zwavelrijke olie, is hier een probleem omdat dat
nogal bijdraagt aan de verzuring van de oceanen, maar ook CO2 mag er zijn. Maar dat is
weer een andere discussie, die zeker zo belangrijk is.
Het vervelende is dat deze vervuiling, net
zoals die veroorzaakt door de mondiale
luchtvaart, niet meegerekend wordt in alle
klimaatmodellen en de akkoorden van Parijs.
Nog gekker is, dat de CO2, die uitgestoten
wordt door biomassacentrales niet meegerekend hoeft te worden bij de landelijke uitstoot, een politieke beslissing!

Metingen en modelberekeningen
De vraag is of de emissies van de scheepvaart grote invloed zullen hebben op de stikstofdepositie in de duinen van Meijendel. Als
je de literatuur er op naslaat over stikstof- en
zwaveldepositie in de Nederlandse duinen
valt een aantal dingen op:
Er is hierover de afgelopen decennia zeer
veel onderzoek uitgevoerd, waarbij opvalt,
dat er geen goede overeenkomst is tussen
berekende en gemeten concentraties.
Hierbij is gebruik gemaakt van metingen,
die met het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden ( MAN )zijn verkregen.
Specifiek over de duinen in Meijendel kan
worden vastgesteld, dat de afstand tot landen veeteeltgebieden zo groot is, dat hoofdzakelijk stikstof, veroorzaakt door industrie
en verkeer ( NOx ) tot depositie en dus tot
vergrassing leidt. De ligging van Meijendel
in de Randstad zal hier zeker aan bijdragen.
De Haag en Leiden zijn dichtbij.
De 1 of 2 cruiseschepen, en ook alle andere schepen, die een paar weken voor de
Scheveningse kust hebben gelegen, hebben
alleen hun aggregaten aanstaan, die nodig
zijn voor stroom en verwarming. Daardoor

zal alleen een te verwaarlozen gedeelte van
deze emissie in de duinen terecht komen.
Dit komt door de grote afstand en de verdunning door turbulentie van de wind die
een uitwaaierende pluim geeft.
Voor de gehele scheepvaart langs de kust
wordt een stikstof depositie van 1 kg/ha/
jaar aangehouden, totaal verwaarloosbaar met andere bronnen en de natuurlijke
achtergrondconcentratie. Bovendien zal
alleen bij Zuidwestenwind ( ca. 30 % van
de tijd ) de zeer verdunde luchtstroom de
duinen bereiken. Zelfs bij een colonne aan
cruise- en andere schepen voor de kust van
Scheveningen en Noordwijk zullen de Natura 2000 gebieden in de duinen er geen last
van hebben. De discussie over de meeste
Natura 2000 gebieden gaat dan ook voornamelijk over de stikstofdepositie, die vrijwel
uitsluitend door de landbouw en veeteelt
wordt veroorzaakt. Ammoniak ( NH3 ) is hier
de grote boosdoener en helaas grenzen veel
veeteeltbedrijven in Oost- en Zuidelijk Nederland aan Natura 2000 gebieden.

De automobilisten dan......
Ik weet wel zeker, dat op drukke dagen wanneer veel bezoekers naar Meijendel komen,
er door de rijdende en voor de slagboom
wachtende auto’s aanzienlijk meer stikstof in
de duinen uitgestoten zal worden dan door
de scheepvaart op de Noordzee.
Dat neemt overigens niet weg dat er mondiaal zeker iets moet worden gedaan aan het
verminderen van de zwaveluitstoot door de
scheepvaart.
Verzuring van de oceanen is net zo’n groot
probleem als de CO2 emissies. Denk maar
aan het langzaam verdwijnen van de koraalriffen, waarbij overigens naast verzuring
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vooral de temperatuurstijging van het zeewater fataal is.

Laat de konijnen maar hun werk doen
Recent heeft Dunea, de beheerder van onze
duinen, bekend gemaakt, dat een proef met
ingeënte konijnen op een eilandje in de duinen moet uitwijzen of deze beestjes in staat
zijn om de grassen en struiken, die door
overmatige stikstofbemesting zijn ontstaan,
langdurig te verwijderen. Omdat konijnen
ook nog al wat holen graven zal dit ook nog
bijdragen aan de toename van kalkrijk zand
in de duinen, en dat is weer nuttig voor het
herstel van het natuurlijke evenwicht. Hoe je
al niet via de cruisevaart bij de konijnen terecht kunt komen! Weer een bewijs, dat alles
met elkaar samenhangt.
Samenvattend kan gezegd worden, dat de
duinen in het natuurgebeid Meijendel geen
angst hoeven te hebben voor stolstofdepositie uit zee, de invloed van de scbeepvaart is
verwaarloosbaar.
Dat moet helaas ook gezegd worden van al
onze inspanningen om onze uitstoot van
CO2 te verminderen door sluiting van kolencentrales en ons aardgas in de ban te
doen. Deskundigen hebben uitgerekend dat
al deze maatregelen slechts een effect van
0,001 graad Celsius hebben op de stijging
van de wereldtemperatuur, net zoals bij de
duinen: geheel verwaarloosbaar dus!
Laten wij ons maar bezig houden met het
fokken van konijnen, dan kunnen die arme
boeren, die hun geiten, varkens en koeien
moeten inleveren, er nog een centje bij verdienen. Op dit gebied zijn we onbetwist wereldkampioen.
Bert Hilberts
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Lopende zaken in Duttendel & Wittebrug
verenigingen enerzijds en maatwerk voor
bewoners anderzijds. Wij verwachten in de
eerste helft van 2022 een definitief besluit.

Nieuwjaarsreceptie: zaterdag 8 januari
2022, aanvang 16:00 uur
Noteert allen deze datum! Traditionele
Nieuwjaarsreceptie in het clubhuis van
Leimonias, met een muzikale amuse van
de culturele agenda voor 2022 en met de
laatste info uit de wijk! Bestuur en commissieleden van de wijkvereniging heten
bewoners van Duttendel & Wittebrug met
kinderen en kleinkinderen van harte welkom! We blijven alert op de regels, maar
hopen dat 2022 ruimte en rust brengt.

Parkeren in Duttendel
Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug heeft
– na de ALV van 29 september jl. – opnieuw
een peiling gedaan naar de wenselijkheid
van betaald parkeren in Duttendel. Aanleiding is de vergrote parkeerdruk na invoering
van betaald parkeren in Wittebrug en de Koninginnegracht t/o Madurodam. De uitslag
is in detail te vinden op de website www.
dutttendelwittebrug.nl. Op hoofdlijnen een
paar cijfers: het aantal geretourneerde formulieren 358 (57% van alle uitgezette formulieren); inclusief alle 102 geretourneerde
formulieren van verpleeginstelling Oldesloo
(waar vrijwel niemand van de bewoners
meer autorijdt) is de uitslag 45,3% voor en
54,5% tegen. Echter zonder de formulieren van Oldesloo is de uitslag 63,3% voor
en 36,3% tegen. Hockeyclub HCKZ is tegen,
Max Health Club ook, tennisvereniging Leimonias is voor. De straten aan de randen van
Duttendel (Klatteweg, Violenweg, Kwekerijweg en de Van Alkemadelaan zijn in overgrote meerderheid voor. De overige straten
tonen een wisselende uitslag. Maar, cijfers
zeggen niet alles en zijn op velerlei manieren te interpreteren. De discussie over de
invoering wel of niet van betaald parkeren
gaat door; de gemeente gaat een eigen enquête uitvoeren conform de geldende procedure. De wijkvereniging heeft de uitslag
van de peiling inmiddels doorgestuurd en
in de begeleidende brief aangedrongen op
flexibiliteit voor instellingen, bedrijven en

Padelen in Klein Zwitserland – vervolg

Vuurtje stoken

Bewoners en wijkverenigingen hebben juridische stappen gezet tegen de aanleg van
vier padelbanen op het terrein van de oude
kwekerij Klein Zwitserland. Het belangrijkste
argument van de ingediende bezwaren is de
verwachte geluidsoverlast, lichtvervuiling en
vermenigvuldiging van bewegingen in het
gebied. Klein Zwitserland vormt onderdeel
van een stil en groen wandel- en recreatiegebied waarin wijkbewoners sinds jaar en
dag genieten van de bijzondere historische
omgeving en de rust voor mensen, flora en
fauna. De sportactiviteiten bij hockeyclub
HCKZ, tennisvereniging Leimonias en Max
Health Club horen daar bij, zijn geïntegreerd
èn proportioneel; dat geldt voor licht, geluid,
bewegingen, parkeren etc. door het hele
jaar.
De wijkvereniging waakt over een kwalitatief goed leefklimaat en is een eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemers; dàt wordt
bedoeld als gesproken wordt over participatie en dàt behoort te worden getoetst door
de gemeente wanneer vergunningen worden aangevraagd en/of verleend. We hebben voorzichtige hoop op een luisterend oor
van de rechter èn de dienst stedelijke ontwikkeling over de vele signalen vanuit het
land over geluidsoverlast van padelbanen;
en ook op een betere communicatie tussen
gemeentelijke diensten, initiatiefnemers en
bewoners. Dat bespaart ons allemaal ergernis, geld en tijd. Samen onze leef-, werk- en
woonomgeving verbeteren blijft het devies.

Het najaar nodigt uit tot gezelligheid en
lichtjes binnen- en buitenshuis. Niets leuker
dan een vuurtje stoken en de vlammetjes
zien gaan. Toch is een houtvuur niet alleen
vrolijkmakend. Slecht, nat of geïmpregneerd
hout heeft nare bijeffecten, zoals prikkende
ogen en irritatie van de luchtwegen. Sta– als
u de houtblokken aanschaft en in de brand
steekt -even stil bij uw buren.
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Frederikskazerne
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gemeente Den Haag werken aan een PUK (Plan
Uitvoeringskader) voor de herontwikkeling
van het terrein van de Frederikskazerne. Een
PUK creëert de randvoorwaarden waaraan
de locatieontwikkeling dient te voldoen. In
de media is gepubliceerd dat op het terrein
van de Frederikskazerne de Nederlandse
veiligheidsdiensten een gezamenlijke huisvesting zullen krijgen. Wat er precies gaat
gebeuren, is niet bekend, maar dàt er in de
komende jaren gesloopt en gebouwd gaat
worden, is zeker. Om de direct belanghebbenden en omwonenden te betrekken bij
de omgevingsplannen en vergunningstrajecten, zal een klankbordgroep in het leven
worden geroepen uit Benoordenhout, Duttendel & Wittebrug en relevante organisaties. De uitnodiging hiervoor volgt. Het is de
bedoeling om in januari 2022 een kennismakingsbijeenkomst te beleggen.
Marjon Margés
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging

Hofjes in Scheveningen: een stukje geschiedenis
Hofje Heemraadstraat

Het woord ‘hofje’ is een typisch Nederlands
begrip.

De naam ‘hofje’ heeft te maken met de opbouw: het betreft meestal een verzameling
kleine huisjes rond een gemeenschappelijk
binnenterrein (nu vaak een tuin). Op dat binnenterrein waren in vroeger tijden de gemeenschappelijke voorzieningen te vinden
zoals toiletten en een wasgelegenheid. Een
hofje is vaak ommuurd en alleen toegankelijk via 1 of 2 ingangen die in vroegere tijden
‘s avonds werden afgesloten. Op die manier
kon niemand ongemerkt binnenkomen. Vele
hofjes hadden een portier die de poorten
sloot, deze portier was in dienst van de stichting die het hofje beheerde. De stichting
werd bestuurd door rijke heren en dames:
de regenten. Deze regenten wezen ook de
woningen toe.
Vaak hebben de poorten van liefdadigheidshofjes een poortgebouw (een gebouw bij
de entree), in dit gebouw bevindt zich de
regentenkamer, een plek waar de regenten
vergaderden.
Scheveningen kent in totaal zo’n vijftigtal
hofjes

Liefdadigheid en exploitatie
Er valt een onderscheid te maken tussen liefdadigheidshofjes en exploitatiehofjes.
De liefdadigheidshofjes zijn het oudst en
dateren uit de 13e tot 19e eeuw en waren
bedoeld voor de wat armere bevolking. Er
bestond toen nog geen AOW en de armeren
waren afhankelijk van familie, de kerk of van
rijke mensen.
Deze rijken (en de kerk) stichtten hofjes waar
alleenstaande en arme vrouwen gratis konden wonen. De stichters van hofjes waren
vaak kinderloze mannen of vrouwen die hun

geld na hun dood zinvol wilden besteden.
Door hun naam aan
een hofje te verbinden,
bereikten zij dat hun
naam bleef voortbestaan. Ook hoopten de
rijken door aan liefdadigheid te doen een
plek in de hemel te verwerven. Alleenstaande
mannen waren minder
goed in staat een eigen
huishouding te voeren, vond men. Voor hen
waren er Oudemannenhuizen en Proveniershuizen waar zij volledig verzorgd werden.
De bestuurders van de stichtingen verlangden wel dat de
bewoners zich zeer
deugdzaam gedroegen. Kerkbezoek was
een must, na tien
uur moest bezoek
meestal het hof uit
en als een bewoner
een nacht weg wilde
blijven dan kon dat
alleen met toestemming van de regenten.
Aan veel hofjes was
een eigen kapel verbonden, zodat de bewoners naar de kerkdienst konden gaan
zonder daarvoor een
grote afstand te hoeven afleggen.
Het exploitatiehofje
had een heel andere
functie. Deze hadden
een commercieel karakter en werden dus
gebouwd om geld te
verdienen. Deze hofjes waren dikwijls aan
het zicht onttrokken
door binnenterreinen achter statige
woonhuizen en zo
werden armoede,
uitbuiting en slechte
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leefomstandigheden uit het zicht gehouden. Er was geen enkele vorm van toezicht.
Er heerste veel ziekte en het was er vies. In
Scheveningen waren de hofjes aan de Vuurbaakstraat en de Drogersdijk daar voorbeelden van. Met de inwerkingtreding van de
gemeentelijke Bouw- en Woonverordening
in 1906 werd het bouwen van woningen op
binnenterreinen geheel verboden.
Voorbeelden van nog bestaande hofjes in
Scheveningen zijn die in de Badhuisstraat,
de Heemraadstraat, de Werfstraat, de Ankerstraat, de Kanaalweg en aan het Willem Beukelszoonplein. In een volgende editie wellicht meer hierover.
Marit Berssenbrugge
(bron: ‘de Dirk Hoogenraadstraat’, 2018, diverse auteurs)

Hofje Kanaalweg

Hofje Badhuisstraat

Noël
In de badkamer pakte ik een washandje,
maakte het nat onder de kraan en wiste
hiermee haar voorhoofd. Even leek ze zich
te ontspannen. Maar bij de volgende wee
zag ik de paniek en angst weer in haar
ogen.
Ik had net thee gezet toen de verloskundige kwam. Een verloskundige zoals ik me
had voorgesteld: groot en stevig, vriendelijk en vastberaden. Een vrouw bij wie je
onmiddellijk je barenslot in haar handen legde.
Rustig en snel deed ze haar werk:
‘Om de hoeveel tijd komen de weeën?’
Ze inspecteerde de ontsluiting: 4 centimeter.
‘Als het een beetje meezit kan je man de geboorte van jullie
kindje meemaken,’ zei ze geruststellend.
‘Wat kan ik nog doen?’ vroeg ik haar.
‘Rustig blijven en het kraamcentrum bellen dat er een kind
op stapel staat.’
Ze beende weg en beloofde over een uur weer terug te komen.
Op mijn horloge zag ik dat de generale al een eind op gang
was.
Alice leek meer en meer in paniek te raken. Haar haar was
nat van het zweet. Haar ogen schoten wild heen en weer.
‘Rustig maar. Het komt goed. Vertrouw er maar op.’ Ik wist
echt niks beters te zeggen.
Ze zakte terug in haar kussens en blies weer een wee uit.
Het kopje thee waar ik mee kwam, raakte ze niet aan.
Ik vertelde haar van de kerstuitvoering.
‘Ja,’ zei ze, ‘vorige week - jullie raam stond open - hoorde ik
je “Joy to the world” zingen. Dat klonk best goed. Is dat concert vanavond? O jé, daar moet je toch heen?’
‘Kerstkind gaat voor een kerstconcert!’ zei ik dapper en ik
geloofde ook nog wat ik zei.
‘O ik wou dat Ron kwam,’ haar stem klonk klagelijk.
Ze had het nog niet gezegd of de telefoon ging. Ron belde
vanuit de auto. Binnen een half uur kon hij thuis zijn. Na het
telefoongesprek lag Alice rustiger in haar bed.
Ik kletste er op los over vakanties en merkte dat ze er tussen de weeën door naar kon luisteren. Ondertussen hield ik
mijn horloge in de gaten: nog zo’n twintig minuten en dan
kwam de verloskundige weer. Een beetje bang dat Alice eerder zou bevallen, was ik wel. Maar ik bleef uit de paniek.
De bel ging: de kraamverpleegkundige: ‘Joyce’, een kittige jonge vrouw die meteen meer rust in de tent bracht. Ik
zuchtte van verlichting.
Tien minuten later kwam zowel Ron als de verloskundige
binnen. Ron sloot Alice voorzichtig in zijn armen; ze kreeg
meteen weer een heftige wee.
De verloskundige controleerde de ontsluiting. Het was al
tien centimeter. Vriendelijke maar beslist gebaarde ze dat
Ron achter zijn vrouw moest gaan zitten: ‘Houd haar maar
stevig vast dan kan ze nog meer kracht zetten.’
En het wonder geschiedde:
Nog geen vijf minuten later lag er een natte nog zacht huilende baby op de buik van Alice. Ik huilde mee: twee mensen
die met zoveel liefde en verbazing naar hun kindje keken.
Tot Ron zei: ‘23 december bijna kerst; we noemen hem Noël!’

Maandenlang had ik geoefend. Eerst alsmaar luisteren naar de alt-oefen-cd met
nummers als: “Hallelujah”, “Let it snow”.
Daarna keer op keer meezingen met de cd.
Op de koorrepetities zingen met alle stemmen samen.
Vanmiddag was de generale repetitie en
vanavond de uitvoering in een oud kerkje.
Ik had er wel zin in maar vond het ook
spannend. Ik had me al koordeftig uitgedost: een zwarte lange broek, witte bloes, zwart jasje met
de daarbij behorende koorsjaal. Over een kwartier moest ik
weg.
Daar ging de bel. De buurvrouw stond voor de deur. Hoogzwanger. Ze zag eruit alsof ze ter plekke haar kind zou krijgen.
‘Els. Het kind komt! Mijn water is gebroken! En ik kan Ron
niet bereiken!’ huilde ze.
Ik had zelf geen kinderen, wist nauwelijks iets af van zwangerschappen en bevallingen. Ik moest gaan zingen. Maar ik
kon haar toch niet in de kou laten staan? Mijn gedachten cirkelden als molentjes door mijn hoofd.
Kordaat pakte ik mijn sleutels en mobiel, gooide jasje en
sjaal op de kapstok en ging met Alice haar huis binnen.
‘Heb je al weeën?’ vroeg ik toen we ons in de huiskamer
hadden geïnstalleerd.
‘Nee,’ kreunde ze. ‘Dit is de eerste. O, wat doet dat zeer!’
Ik zag paniek in haar ogen.
‘En Ron, ik wou dat ie hier was. Hij heeft zijn telefoon niet
aanstaan. Stom!’ Ze haalde diep adem: ‘Maar ja, ik ben nog
niet uitgerekend. De baby zou pas half januari.....’ Ze greep
naar haar buik als wou ze de wee wegdrukken.
‘Zullen we de verloskundige bellen?’ vroeg ik.
Alice viste het telefoonnummer uit haar portemonnee, gaf
het aan mij.
‘Nee!’ zei ik. ‘Bel zelf maar. Die verloskundige gaat vragen
stellen waar alleen jij antwoord op kan geven.’
Ze belde: ‘Ze komt eraan.’
Weer kwam er een wee. Haar lijf stond strak van de pijn.
‘Waar blijft Ron nou? Ik ben bang!’
Ze probeerde hem weer te bellen. Geen gehoor.
Ik vroeg: ‘Hoe heet dat bedrijf waar hij werkt?’
‘Ja maar daar is hij niet.’
‘Misschien kunnen zij hem bereiken.’
Weer kwam de portemonnee tevoorschijn. Ondertussen
kreunde ze terwijl ze een wee uitademde.
‘Goed zo,’ zei ik en alsof ik een verloskundige was: ‘Puffen
moet je!’
Ik belde het bedrijf van Ron. Het duurde wel twee weeën
voordat ik de juiste persoon aan de lijn kreeg. Ron bleek zich
op een bedrijf in het Westland te bevinden.
‘Ik zal proberen hem te bereiken. Ik vrees alleen dat het wel
even zal duren voor hij bij zijn vrouw is.’
Toen ze dat hoorde begon Alice als een kip heen en weer te
lopen, alsof ze haar hoofd er niet meer bij had.
‘Het komt goed. Je bent toch nog niet aan bevallen toe? Hij
heeft nog tijd zat.’
Weer kwam er een wee.
‘Zullen we naar boven gaan?’ vroeg ik.
Het bed in de slaapkamer was op bierkratten gezet en zo
bevallingsklaar. Ze kleedde zich uit, trok een nachthemd aan
en ging in bed liggen.
Ik had inmiddels een pan met water opgezet. Dat leek me
een goed plan.

Drie kwartier later stond ik bij mijn alten in de kerk. Nog
nooit had ik met zoveel overgave het eerste lied “For unto us
a child is born” uit de Messiah gezongen.
Ank van Leeuwen
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Plato en Aristoteles aan de Nieuwe Parklaan
Het gerucht gaat dat het pand ooit ontworpen is door niemand minder dan Eduard
Douwes Dekker, bekend als de schrijver Multatuli, maar dat is niet zeker. Het staat er in
elk geval statig bij, aan de Nieuwe Parklaan
125.
Plato is de naam, het staat met grote letters
in de stenen pui boven de voordeur.

Het monumentale huis heeft een opvallende
voortuin, met een reeks heggen die doen
denken aan een labyrint, spierwitte muren,
terrassen en balkons en een uitnodigende
entree.
Sinds jaar en dag was het al een hotel, tegenwoordig heeft het pand een nieuwe eigenaar en zijn Marjan van der Toorn en Auke
Woldhuis de hoteliers. Zij zijn vrienden en
kennen elkaar uit de hotellerie en hebben allebei veel ervaring in het ‘managen’ van een
klein hotel.
Sinds oktober jl. hebben zij de leiding over
Hofstad Studio’s, nu bestaande uit 10 ruime
tweepersoons studio’s in Plato en een grote
kamer en suite in Aristoteles, waar ten minste vier personen in kunnen overnachten.

Alles in eigen hand
“Ik wilde eigenlijk altijd al een eigen onderneming runnen”, zegt Auke, “hotellerie en
gastvrijheid hebben alles te maken met het
blij maken van mensen, dat is fantastisch om
te doen, maar nóg mooier is het als je alles in
eigen hand hebt”. Marjan valt hem bij: “het
ondernemen zit in ons bloed. We runnen dit
samen, we hebben geen personeel. Vrienden hebben ons geholpen met klein opknapwerk, het onkruid wieden en schoonmaken van het gebouw, maar verder doen
we alles zelf: de boekingen, de check-ins en
check-outs, het eventuele ontbijt verzorgen,
de inkoop en de financiën beheren. Dat is
best zwaar, maar geeft veel voldoening”.
En dat in coronatijd, is dat wel verstandig?

Auke Woldhuis en Marjan van der Toorn

“We geloven dat we dit goed aankunnen.
Het gaat hier om afgesloten appartementen-studio’s met een eigen opgang, eigen
keukentje, dat kan echt veilig. We hebben
geen eetzaal, we verzorgen geen lunch of
diners en een ontbijtje op de
kamer kan, maar daar is niet
veel vraag naar. Onze gasten
hebben alle vrijheid.”

leiden naar het terras en de tuin
en de achterkant bestaat uit een
serre die verbouwd is tot moderne keuken, van alle gemakken
voorzien.
De badkamer is prima, zo ook de
slaapkamer met maar liefst vier
bedden. “En dan hebben we ook
nog een slaapbank in de woonkamer die als extra bed kan fungeren”, zegt Marjan.
De gasten zijn die ochtend uitgecheckt.
Auke is aangenaam verrast als hij een aantal
rode rozen ziet staan in een vaas op de kast:
“Oh kijk, dat hebben de gasten achtergelaten voor ons, wat lief.”

Authentiek, uit 1910
Ik krijg een rondleiding en
het valt me op hoe schoon
en fris alles oogt.
De stenen tegelvloeren, de
smeedijzeren opengewerkte
trapleuningen, de kleine,
vroegere ontbijtzaal met stenen bogen en intieme nissen, het is bijzonder sfeervol.
De studio’s zelf zijn modern,
licht, met veel ramen. De
kamers zijn netjes en van alle gemakken
voorzien: ik zie mooie badkamers met extra
handdoeken en kleine douche en badbenodigdheden, er is televisie, Wifi, een keukentje
met fornuis, magnetron en ijskast.
Dan nemen Marjan en Auke me mee naar
het pand ernaast, dat de naam ‘Aristoteles’
draagt.
Dat is ineens een totaal andere ervaring.

Een van de kamers in Plato

De benedenverdieping beheren zij ook (de rest van het pand
wordt gerenoveerd) en bestaat
uit een prachtige kamer en suite,
met ouderwetse schuifdeuren
met glas in lood raampjes, een
vloer waar ik jaloers op ben,
zachtgroene deuren met panelen
en een hoog, bewerkt plafond.
Kortom, een huis dat zo goed als
authentiek is gebleven sinds de
bouw rond 1910.
De grote ramen aan de voorkant
12

Kamer en suite in Aristoteles

Aan alles merk ik dat Marjan en Auke hart
voor de zaak hebben.
Als ik vraag naar eventuele toekomstdromen, zegt Auke dat het in de toekomst toezicht houden op en verhuren van meerdere
panden zoals Plato en Aristoteles wel erg
leuk zou zijn.
De appartementen lenen zich uitstekend
voor zakelijke én toeristische verblijven.
De prijzen variëren van 69 tot 149 euro per
nacht, per kamer, exclusief een eventueel
ontbijtje.
De website is in de maak en dus nog niet
toegankelijk. Maar als u nu denkt, ik zou die
studio’s wel erg graag eens willen zien, kom
dan gerust langs. Marjan en Auke heten u
van harte welkom.
Hofstad Studio’s, Nieuwe Parklaan 125
info@hofstadstudios.nl

Marit Berssenbrugge

BEZWAAR TEGEN ‘ATLANTIKWALL’

De Vereniging Vrienden van Den Haag heeft
als doel het bevorderen van de leefbaarheid
van Den Haag met behoud van zijn karakteristieke waarden.

De vereniging tekent bezwaar aan tegen het
plan voor een massieve bebouwing langs de
Strandweg, die doet denken aan een verlate
uitvoering van de Atlantikwall. Een verdere
teloorgang van de badplaats Scheveningen
dreigt.
Volgens de vereniging voldoen de plannen
op geen enkele wijze aan een eerder door
het College van B en W vastgesteld beeld-

kwaliteitsplan. Dat plan zou ervoor moeten
zorgen dat nieuwbouw op zo’n belangrijke
plaats past in de omgeving en van hoge stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit is. Daarom hebben de Vrienden een
bezwaarschrift bij de gemeente Den Haag
ingediend tegen de verzochte vergunningverlening.
Ook een zgn. Welstandscommissie is bij
de nieuwbouw betrokken. Een Welstandscommissie is een door de gemeenteraad
benoemde onafhankelijke commissie die
aan burgemeester en wethouders advies
uitbrengt ten aanzien van de vraag of het
uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk
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of standplaats, waarvoor een aanvraag van
een omgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen is ingediend, in strijd is met redelijke eisen van welstand zoals in de Woningwet bepaald.
Saillant detail hierbij is dat alle leden van
deze Welstandscommissie woonachtig zijn
buiten Scheveningen, te weten in Amsterdam, Arnhem en Rotterdam. Hoezo mogen
deze mensen bepalen hoe onze buurt er uit
komt te zien?
Zie de foto en oordeelt u zelf.

Herinneringen aan Hotel Wittebrug
We hebben zeer veel reacties ontvangen op
onze oproep om herinneringen aan Hotel
Wittebrug te delen ( Gazet 269, dd juli/augustus 2021 en 270, dd oktober/november
2021) , alle van zeer uiteenlopende aard en
tijd. Hotel Wittebrug was een uniek fenomeen in de wijk Wittebrug tot 1972. Hierbij
volgt wederom een aantal:

Ingezonden brief Hotel Wittebrug
Ik, Joan Vermeer, ben als 22- jarige in 1965 en
‘66 gaan werken in Hotel Wittebrug als assistent-huisdame. Ik had al wat hotelervaring
opgedaan. Ik moest op gesprek komen bij
toenmalig onderdirecteur de heer Reichardt. Ik
ontmoette daar mijn eerste man, een Amerikaan die voor een jaar woonde in het hotel en
werkte aan de overkant in het KLM-gebouw.
Er woonden veel Amerikanen in het hotel, dat
wil zeggen: zij hielden voor het gemak het hele
jaar een kamer aan, als ze een paar keer in Nederland moesten zijn voor zaken. Het hoofd
van de huisdames was Alice Kuyper, die ons
dan vroeg om hun kleding tijdelijk op te bergen. Ik heb er leuke kennissen gemaakt. Na
mijn vertrek met mijn man naar Amerika bezocht ik tijdens het verlof toch steeds even het
hotel.
Dan zag ik ook de heer Reichardt die de heer
Meijer als directeur was opgevolgd. Onder zijn
bewind is het hotel plotseling gesloten in 1972.
(Op 11 maart 1972 sprak directeur Reichardt
in een interview met de krant nog niet over
sluiting van het hotel, maar op 18 november
werden de deuren toch voorgoed gesloten.
Een half jaar later werd de inboedel per veiling verkocht. Het complex (inclusief twee
woningen aan de Van Lennepweg) werd enkele keren doorverkocht en kwam in 1974 in
handen van de Staat der Nederlanden. Red.)

De kamermeisjes, jaren 50? Hoofd huishouding Alice Kuyper in het zwart in het midden vooraan

In 1986, dus ver na de sluiting, zijn wij getrouwd. Hij heeft over de sluiting nooit veel
gesproken, maar hij heeft er altijd moeite mee
gehad. Achter de rug van iedereen is dit toen
gebeurd, het was een coup van de aandeelhouders. Het ging inderdaad niet goed met het
hotel de laatste jaren, maar ze hielden altijd
grandeur op. Niemand wist er verder van, ook
mijn man Reichardt, die er 39 jaar heeft gewerkt, niet.
De grond was veel waard dus goed om duur
te verkopen. Het is vreselijk geweest voor de
mensen die er werkten. Men was aangedaan.
Sommigen werden depressief. Ik zelf was in de
USA in 1972, dus heb het alleen uit de verhalen
van mijn man. Alles was net vernieuwd, voor
niks dus. Het werd toen in 1977 verhuurd aan
het Institute of Social Studies, die hadden niks
aan die renovatie.
Mijn man heeft veel
buitenlandse onderscheidingen gekregen
als er weer een staatsbezoek had plaatsgevonden. Dat was normaal in die tijd. Ik heb
ze allemaal bewaard.

De laatst ontvangen onderscheiding vóór de sluiting
van het hotel, van de president van Finland.
Oktober 1972
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Het hotel was bekend, het was een eer om er
te werken. In die tijd bleef men nog lang in een
zelfde baan, dus dat schiep een band, mensen
waren hecht. Ik heb een herinnering aan al die
grandeur, aan de koningin, aan de ministers,
al die indrukwekkende mensen. En wat moest
je daar allemaal niet voor doen! Alles moest tot
in de puntjes zijn, altijd. Lag bestek goed, waren van de schoteltjes geen stukjes af? Iedere
dag waren er bloemen. Soms zetten we ze buiten, dan konden ze de volgende dag weer gebruikt, maar dan moest ieder verwelkt bloemetje eruit, ze moesten er weer als nieuw uitzien.
Het hotel was prachtig, chique. Je moest altijd
in het gareel staan, er perfekt uitzien.
Dat was soms wel een gedoe. Op hoge hakken
moest je over die dikke tapijten lopen. Maar we
hadden veel plezier onder elkaar. Als we met
de kleding van de gasten bezig waren, trokken
we soms een jas aan en zo. Veel kamermeisjes
waren ook ouder. Sommige gasten wilden een
bepaald en altijd hetzelfde kamermeisje. De telefonisten waren knappe jonge meiden. Iedere
dag speelde een bandje in het restaurant. Men
gaf veel fooi. Als mijn Amerikaanse man, afkomstig uit San Francisco, binnenkwam, speelden ze ‘I left my heart in San Francisco’. En dan
kwam er weer een fooi.
Mijn man, de heer Reichardt, is in 1996 overleden, ik heb alles van hem bewaard omdat de
sluiting van het hotel hem zo heeft aangegrepen. Dus heb ik heel veel fotoos en mooie brieven. Op sommige fotoos zie je allerlei belangrijke mensen, allemaal met sigaret en drankje

in de hand. Iedereen in die tijd rookte gewoon,
droeg een pochet en had een glas in de hand,
het was normaal. Het was jasje, dasje, glaasje.
Joan Reichardt, Den Haag, 78 jaar.

Staatsdiner van de koninklijke familie met koning
Boudewijn van België, Reichardt met toeziend oog,
schuin achter koningin Juliana. 1959

Ingezonden brief Hotel Wittebrug
Van ca 1945 tot 1959 heeft mijn overgrootmoeder Corrie van Erkom in hotel Wittebrug
gewoond.
Zelf woonde ik in die tijd met mijn ouders in
het buitenland en kwam daardoor alleen op
bezoek bij haar als wij met verlof in Nederland
waren. Doordat mijn overgrootmoeder daar
woonde, hebben mijn ouders daar ook nog
hun huwelijksdiner gehad op 3 augustus 1946.
Wij werden als wij dus in Holland waren twee
maal per week, woensdag en zondag, bij mijn
overgrootmoeder uitgenodigd om met haar
te dineren (hierbij waren altijd mijn oma, haar
dochter dus, mijn ouders, een oom, haar eigen
zuster en ik aanwezig). Bij de entree van het
hotel was een draaideur en binnen links de receptie. Wij werden altijd verwelkomd door de
portier in uniform. Vaak gingen wij eerst mijn
overgrootmoeder ophalen van haar kamer,
welke uitkeek op de Nieuwe Parklaan. Het was
de laatste kamer net voor de ontbijtzaal als ik
mij goed herinner. Ze woonde parterre en had
een terrasje dat naar de voortuin liep.
Om bij haar binnen te komen, kwam je eerst
door een soort voorgangetje afgesloten door
deuren, voordat je in de kamer kwam, die was
ingericht met haar eigen spulletjes. Omdat de
kamer vrij klein was, had ze een opklapbed;
overigens hetzelfde bed waarin zij in oktober
1959 is overleden. Wel was er een vrij ruime
badkamer bij haar kamer.
Soms dronken wij eerst een borreltje bij haar
op de kamer, maar meestal deden we dat in de
gemeenschappelijke lounge.
Daarna liepen wij in een rij achter elkaar naar

1946, trouwfoto van de
ouders van de schrijver.
Overgrootmoeder met
zwarte halsbandje.

de eetzaal. Wij passeerden dan de ingang
van het hotel en ik herinner mij nog de vitrines daar in de gang met allerlei souvenirs.
Mijn tante had voor mij eens een zeilbootje in
de vorm van een klomp gekocht. Vervolgens
moesten wij door een aantal lege zalen lopen alvorens wij in de grote eetzaal kwamen.
Die zalen zagen nogal kaal en ongezellig uit.
Waarschijnlijk werden die voor recepties e.d.
gebruikt. In tegenstelling zag de eetzaal wel
mooi en voornaam uit. De muren daarvan waren bekleed met veel grote spiegels. De tafels
waren mooi gedekt met strakke witte tafelkleden en gesteven servetten. Op de tafels stonden kandelaars en bouquetten met bloemen.
Het eten werd gepresenteerd op zilveren bladen. Ik herinner mij nog steeds de flinter dunne
geroosterde broodtoastjes die je kreeg met balletjes boter. De toastjes waren heerlijk knapperig en zo dun dat ze helemaal gekruld waren.
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Zondags speelde er
een orkestje en omdat
mijn overgrootmoeder in Zuid Afrika had
gewoond kwamen de
spelers dan speciaal
bij haar aan tafel om
“Sarie Marais” te spelen
want ze wisten dat ze
dan 10 gulden van haar
kregen. Dit was veel geld was voor die tijd.
Toendertijd waren er uitsluitend mannelijke
obers netjes in het zwart gekleed. Zelf moest je
ook netjes gekleed komen. Broeken voor meisjes was in die tijd taboe. Het ging er dus allemaal vrij stijf en deftig aan toe.
Na het eten gingen wij terug naar mijn overgrootmoeders kamer om TV te kijken, altijd helemaal in het donker.
De lichten mochten niet aan want dat was
slecht voor je ogen ging het verhaal. In het begin moesten wij er altijd netjes bijzitten want
mijn overgrootmoeder dacht dat de mensen
van de TV, de kamer in konden kijken en ons
zien.
Ik herinner mij dat wij een keer op Prinsjesdag
in de tuin zaten om naar de rijtoer van de koningin te kijken. Wij zagen koningin Juliana,
vervolg op pagina 17

Hierbij nog een foto, genomen in de lounge
van de Wittebrug: verjaardag van
mijn overgrootmoeder toen ze 92 werd,
27 april in 1958 ( met zwarte halsband)
met haar twee dochters en haar zuster.

woonden. Toen het hotel ging sluiten, zijn een
aantal verhuisd naar Hotel des Indes in Den
Haag. Ik heb ook weleens gehoord, maar kan
dat niet meer controleren, dat het wel 100 gulden per dag kostte om daar te kunnen wonen
met vol pension.

prins Bernhard en de vier prinsesjes
in een open koets langs rijden richting Scheveningen.
Mijn overgrootmoeder had, zoals
wel gebruikelijk in die tijd, een gezelschapsdame die een paar keer per
week de hele dag bij haar kwam om
haar haar te verzorgen, te helpen bij
het aankleden, spelletjes te spelen,
wandelingetjes met haar te maken,
etc.
Mijn oma vertelde dat net als mijn
overgrootmoeder meerdere oude
dames permanent in de Wittebrug

Jaren later ben ik terug geweest om weer eens
te kijken toen het al Institute for Social Studies
was. Het hotel was niet meer wat het was en
had al zijn allure verloren. Het was verwaarloosd, uitgewoond en rommelig; als ik mij
goed herinner was de grote eetzaal waar ik het
eerder over had, bibliotheek geworden.
Het was een beetje triest te moeten constateren dat er toen weinig meer over was van de
glorie van weleer en de herinnering die ik er
aan had.
Trudy Weterings-Visscher, 1946
jcweterings@gmail.com

Ingezonden brieven Hotel Wittebrug
Hoteldetective bij Hotel Wittebrug

Herinnering aan Hotel Wittebrug

In 1964 werkte ik als vakantie-afwashulp in
hotel de Wittebrug. Als 14-jarige kon ik nog
niet aan de grote afwasmachine werken, maar
deed ik de afwas van de personeelskantine.
Onderin het gebouw aan de zijde van de Badhuisweg. Een grote stenen gootsteen was mijn
werkterrein. Kranten bezorgen deed ik al. Maar
voor het eerst kreeg ik zo’n lang loonstrookje
in een bruin envelopje en daarin ook 40 gulden voor een week afwassen. Na het afwassen
kon ik naar boven en over de geluidloze dikke
vloerbedekking door de grote zaal naar de tuin
gaan.
Aan de Nieuwe Parklaan was een tuin en een
groot terras waar hotelgasten en chique oudere dames uit de buurt gebruik van maakten.
Het liefst zat ik naast de hoteldetective in het
zonnetje op het hoogste punt met zicht op tuin
en terras. Hij had het voorkomen van de Duitse
bondskanselier Erhard, die ook de Wittebrug
bezocht. De detective vertelde sterke verhalen
over hoteldieven en insluipers. Hij kon me van
tevoren aanwijzen welke oudere dame zou
gaan ‘vergeten’ te betalen. Voordat ze uit het
hekje naar buiten kon gaan had hij haar al beleefd op de schouder getikt. Daar hoefde geen
politie aan te pas te komen.

‘Soesterrein’

Hugo Gordijn

Mijn opa van moederszijde heette Bertus van der Steen. Hij werkte in het
‘soesterrein’ zoals hij zelf zei, van Hotel de Wittebrug. Zijn bazen waren de
souschef en de sommelier voor wie hij
allerlei zaken naar boven of weer naar
beneden in de kelder moest sleuren. Zo
viel er wel eens iets van de wagen dat
heel profijtelijk was in de oorlogstijd tijdens de hongerwinter.
Mijn vader en moeder woonden in bij
mijn grootouders achter de poort op nummer 138 van de Roggeveenstraat. Ze hebben
samen moeten scharrelen om de oorlog te
overleven, zo bracht opa altijd iets mee. Zoals
brandhout van gesloopte wijnkistjes, restjes
eten, gebroken serviesgoed dat hij kon lijmen,
kaarsen, enz. Hij moest op het werk in het hotel heel voorzichtig zijn want de moffen zaten daar ook en de sfeer was er heel streng,
hij werd daar om niets afgesnauwd. Maar hij
was handig en verdiende op zijn karige loon
bij door van sloophout o.a. huishoudtrappen
te maken.
Ik weet nog dat mijn moeder verlekkerd vertelde over de heerlijke kippensoep die ze in de
hongerwinter gegeten had, getrokken van de
17

afgekloven botjes die opa uit de kiepelton had
weten te redden. Na de oorlog genoot ik als
kleuter van zijn verhalen, doorspekt met het
jargon dat hij daar overgenomen had zoals:
“Ik ben gederailleerd” en “Ik had ‘n malheur” of
“We zullen ‘t absolveren”.
Mijn moeder had nog enige kaarsen uit de
oorlog over. Ik herinner me dat ze heerlijk geurden naar de echte bijenwas. Ik heb er nog een
stompje van over, dat ik heb bewaard om nostalgische reden.
Aad in ‘t Veld

Boris, Ruud en White Bull Bassie
Altijd indrukwekkend, die twee grote wollige grazers die binnen de driehoek Zwolsestraat/Harstenhoekweg/Pompstationsweg
het gras kort houden – helemaal als je ze ‘onverwachts’ tegenkomt op het paadje in het
voor wandelaars toegankelijke stukje bij de
Watertoren.

Na de zomer viel het me echter op dat ik het
zwartharige rund niet meer spotte, wel nog
de roodbruin/witte (lakenvelder) en naar
wat het leek een nieuwe, kortharige witte
– maar zag ze nu telkens alleen op grote
afstand. Na verloop van tijd en de nodige
looprondjes verder bekroop mij het verdrietige gevoel dat hij misschien niet meer onder ons was. Ook wilde runderen hebben
tenslotte niet het eeuwige leven.
Gelukkig kon Adrie Kloos van Dunea mij snel
van deze treurige gedachten afhelpen en
mij verzekeren dat Boris - zo heet ‘onze’ donkere reus – niet naar de eeuwige jachtvelden
is vertrokken (of op een bord was beland),
maar juist springlevend is en een belangrijke taak vervult: hij is uitgeleend aan de gemeente Alphen, alwaar hij voor nageslacht
mag zorgen!
Opgelucht dat ik hier geen ‘In memoriam’
stukje hoef te schrijven en toch ook wel een
beetje onthutst - omdat ik er altijd vanuit
was gegaan dat deze enorme spierbundels
gecastreerd zouden zijn (klaarblijkelijk had

ik ze dus ook nooit echt goed bekeken), helemaal omdat er een wandelpaadje – weliswaar afgeschermd met hekjes – door hun
gebied gaat. Maar ook hier kon Adrie mij geruststellen: Boris is een Gallowayrund, dat te
boek staat als een rustig ras.
Dit neemt niet weg dat wij wandelaars altijd
enige afstand moeten houden – het blijven immers wilde dieren! (Wat mij betreft
hadden deze stieren de menspersonen die
van de winter midden in hun afgerasterde
terrein gingen vliegeren best even een
plaagstootje met hun horens mogen geven...)

Van Adrie verneem ik dat verderop bij ‘ons’ in
de duinen ongeveer 20 Galloways, hoofdzakelijk vrouwtjes, lopen. Ze hebben meestal
een zwarte vacht. Daarnaast zijn er ook zo’n
20 Konikpaarden en loopt er 2 x per week
een herder met een kudde Drentse heideschapen door het gebied. (Je kunt je bij
Dunea aanmelden als je de herder een keer
wil vergezellen).
Al deze dieren worden ingezet om de duinen open te houden, in het belang van de
biodiversiteit. De neerslag van stikstof uit
onder andere uitlaatgassen verrijkt de van
nature arme duingrond; wanneer je niets
zou doen zou deze volledig dichtgroeien
met ongewenste grassoorten en zouden
veel duin specifieke dieren- en plantensoorten verdwijnen.
En o ja, de in de driehoek achtergebleven
roodharige knapperd heet Ruud en wordt
nu vergezeld door White Bull Bassie. Deze
witte stier is jong en moet nog een dikke
haardos krijgen.
En waar heeft hij zijn opmerkelijke naam
aan te danken? Die heeft hij gekregen omdat duinwachter Bas hem een tijd onder zijn
hoede heeft gehad. En deze Bas drinkt alleen
maar…Red Bull.
Janne-Marie Molenaar

Jan van Pesch
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VERGEZICHT

Nog eentje dan…
Onze oproep voor het mooiste vergezicht heeft nog twee prachtige foto’s opgeleverd.
Met dank aan de heer Bijl voor het insturen!

Kraamkliniek De Volharding
Ik kreeg een oudere Gazet te pakken en zag
daar het verhaal van de kraamkliniek De Volharding.
In 1951 ben ik daar
geboren en ik heb
ook een tegeltje, een
andere.
Zouden er allemaal
verschillende zijn of
zijn ze in 1951 aan
een andere serie begonnen?

Oranjehotel
Indrukwekkend bezoek
Op dinsdag 23 november bezochten
we met een groep buurtgenoten Het
Nationaal Monument Oranjehotel. Het
was de eerste van drie groepsrondleidingen, een gezamenlijk initiatief van
Thuis in de Buurt en de Wijkwinkel.

Na een hartelijke ontvangst met koffie
en appeltaart nam buurtgenoot Frans
Knaake, vrijwilliger bij het Oranjehotel,
ons mee naar de historie van de nazi-gevangenis, die al tijdens de Tweede
Wereldoorlog de bijnaam kreeg ‘Het
Oranjehotel’. Ruim 25.000 mensen,
waaronder verzetsmensen, maar ook
Joden, communisten, Jehova’s getuigen en zwarthandelaren zaten hier
tussen 1940 en 1945 opgesloten voor
verhoor en berechting.
In zijn inleiding nam Frans ons mee
naar het ontstaan van het Nationaal
Monument en hij vertelde over de gruwelijkheden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Scheveningse Gevangenis hebben
plaatsgevonden.
Zijn verhaal werd gestaafd met de getuigenissen van overlevenden die in een indrukwekkende film hun verhaal deden. Vervolgens bezochten we de tentoonstelling
waarin we aan de hand van een audiotour

INGEZONDEN

Els Smit

hoorden onder welke verschrikkelijke omstandigheden de gevangenen moesten leven.
We konden na afloop niet anders dan met
zijn allen concluderen dat narigheden en
beperkingen, die de huidige coronatijd met
zich meebrengen in geen verhouding staan
tot de gruwelijkheden van een oorlog.
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Het bezoek aan het Nationale Monument
liet bij ons allen een diepe indruk achter. De
meesten hadden het Oranjehotel al zoveel
eerder willen bezoeken, maar het kwam er
steeds niet van.
Alle deelnemers prezen het initiatief van
Thuis in de Buurt samen met de Wijkwinkel
om deze groepsrondleidingen te organiseren.
Met veel dank aan staf en vrijwilligers van
het Nationaal Monument Oranjehotel.
Wegens de grote belangstelling worden op
zondag 12 dec en woensdag 15 december
nogmaals groepsrondleidingen georganiseerd (info@thuisindebuurt.org).

REACTIE OP FAMILIERECEPTEN OPROEP
Buurtbewoner Nel Wesselink reageerde op
bovengenoemde oproep met een alleraardigst Calvé-Delfts Zomerboekje. Een boekje
uit 1934 dat behalve heerlijke recepten, ook
een stripverhaal bevat over hoe de olienoten
vanuit Afrika ons land bereiken.

wat uit, bestrooi ze van binnen met wat peper
en zout en vul ze (ook weer glad) met het nog
overgehouden dooiermengsel. Druk op elk ei
één van de tomaten-hoedjes en bestrooi deze
met zeer fijne eiwitstukjes (van de afgesneden
plakjes ei).

Dat stripverhaal ga ik hier niet afbeelden,
want dan word ik onmiddellijk verguisd en
gelyncht. Het verhaaltje wordt namelijk door
een aantal bijzonder racistische tekeningen
geïllustreerd. Daar kon vroeger misschien
nog wel, maar daar kom je tegenwoordig
echt niet meer mee weg.

Leg op een schotel een bedje van frissche sla;
schik daarop de ‘vliegenzwammen’ die naar
verkiezing eerst nog op een stukje gefruit
brood kunnen zijn geplaatst.
Marit Berssenbrugge
en Nel Wesselink

Dus ik beperk me tot het recept dat Nel nog
heel goed kent van vroeger, toen haar moeder dit dikwijls maakte: De Vliegenzwammen.

Het recept in de originele tekst:
6 hardgekookte eieren
3 middelmatig groote tomaten
Een paar eetlepels mayonnaise
1 theelepel gehakte peterselie
Wat peper en zout
1 kropje sla
Snijd van de gepelde eieren aan het breede
gedeelte een plakje af, zoodat de dooier zichtbaar wordt. Neem er voorzichtig de dooiers
uit en wrijf die fijn met zooveel mayonnaisse

als nodig is om er een samenhangende, vrij stevige massa
van te vormen. Roer er ook de
fijngehakte peterselie door en
naar smaak misschien nog wat
peper en zout.
Vul de uitgeholde eieren met
het mengsel (glad, zoodat ze
met de punt naar boven gekeerd stevig kunnen staan).
Snijd van elke tomaat twee
mooie bolle kapjes (de ‘hoedjes’
van de paddestoelen), hol ze

AANMELDINGSBON - WIJKVERENIGING NOORDELIJK SCHEVENINGEN
JA, ik steun onze actieve wijkvereniging:
NAAM ................................................................................................................................................................
STRAAT .............................................................................................................................................................
POSTCODE/WOONPLAATS ...................................................................................................................
E-mail ................................................................................................................................................................

o U kunt onze vereniging steunen door € 12,50 contributie voor het kalenderjaar 2022 over te maken naar
NL 23 INGB 0000 5442 61 t.n.v. Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen
Bon bezorgen of opsturen naar: Wijkwinkel, Gentsestraat 22A, 2587 HT Den Haag
Datum:

Handtekening:

20

JOAN VAN BAARLE:
Hunkeren naar verbinding,
een andere kijk op eenzaamheid
Onze wijkgenoot Joan van Baarle kennen
we nog van het boek dat zij schreef over de
ziekte van haar dochter Gaby, die na jarenlange marteling door oorsuizen (Tinnitus)
zelf koos voor de dood.
Nu is er opnieuw een boek van haar verschenen: Hunkeren naar verbinding. Een boek
over verschillende soorten van eenzaamheid, wat de impact ervan is op onze gezondheid en wat we eraan kunnen doen.
In haar persoonlijke verhaal, dat als een rode
draad door het boek loopt, komt Van Baarle
achter haar eigen soort eenzaamheid. Het

boek is gelardeerd met openhartige interviews met 65-plussers die vertellen hoe zij
al dan niet met hun eenzaamheid hebben
leren omgaan.

Hunkeren
naar
verbinding

Joan van Baarle

Een andere kijk
op eenzaamheid

In dit boek gaat Joan van Baarle in gesprek
met onder meer hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, filosoof Miriam Guensberg,
bijzonder hoogleraar Empowerment van
Kwetsbare Ouderen Anja Machielsen en cultureel antropoloog Ad Borsboom.
Het boek is ook te koop bij Primera in de
Gentsestraat.
Marit Berssenbrugge

EsGa

Haagse Honger in de tramtunnel

Terrasjes: vroeger helemaal niet zo
gewoon als we altijd denken
Tijdens de lockdown hebben we tijden niet
op een terras mogen zitten, iets wat we
zo graag doen en wat voor ons normaal is.
Maar, wist u dat pas lang geleden het eerste
terras in Den Haag “normaal” werd? Vóór die
tijd was het niet gebruikelijk buiten te zitten
in het openbaar. Het is zo leuk om eens terug te kijken in de tijd. Dan blijkt dat 158 jaar
geleden het eerste terras in Den Haag in gebruik werd genomen, op het Plein, voor sociëteit De Witte. Buiten zitten was toch echt
iets voor zwervers en niet voor ‘ons burgers’.
Waarom het toch zover kwam, ziet u in een
super leuke tentoonstelling Haagse Honger. Gaat dat zien. zo’n actueel onderwerp in
onze corona periode, waarin we meemaken
wat zoveel jaren geleden ‘normaal’ was.

Haagse Honger in de tramtunnel
De tentoonstelling Haagse Honger, met foto’s uit het Haagse Gemeentearchief, is te
zien in De Galerij in de tramtunnel op station
Spui, onder het kruispunt Spui/Grote Marktstraat en bestaat uit prachtige foto’s van iconische Haagse restaurants, lunchrooms en
terrasjes van weleer. Het geeft een inkijkje
in de smaakvolle interieurs van bijvoorbeeld
Pavillon Riche, Paulez, Saur, Savoy, maar ook
‘ons’ eigen Hotel de Wittebrug!
De tentoonstelling Haagse Honger is
tot eind februari te zien, en is dagelijks
geopend van 6.00 uur in de ochtend tot
23.30 uur in de avond.
De toegang is gratis.
Foto: Hotel de Wittebrug, 1913,
fotograaf M.M Couvee
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Local hero in Kerstlicht
Ook zo’n zin in de feestdagen? Lekker
thuis. Maar. als je even een frisse neus wilt
halen, loop dan eens langs de lichtsculpturen in de Gentsestraat en de Stevinstraat en maak een selfie!
Maar dan wel zonder je huisdier! De mooiste foto wordt beloond met een leuke
prijs.
Zet je selfie op Instragram en/of Facebook
en tag #winkelgebiedbelgischpark, en als
je dan tóch al buiten bent: kijk eens omhoog naar onze nieuwe straatverlichting!

INGEZONDEN

Zwerver
Met veel plezier lees ik de Badgazet, het nieuws
en de geschiedenis van de wijk.
Een zin uit laatste uitgave maakt echter dat ik
de behoefte heb om te reageren.
In het artikel over lopende zaken in Duttendel
en Wittebrug, nieuws van de Groencommissie,
lees ik:
“Nu het seizoen verandert, is er de hoop dat de
zwerver zijn biezen pakt.”
Het schokt me dat iemand zo over een zwerver
denkt, een mens die geen woonruimte heeft en
van een bank incidenteel een slaapplek maakt.
Ik mis het mededogen met de medemens die
het wellicht minder getroffen heeft in het leven
dan de doorsnee bewoner van Duttendel-Wittebrug.

warme chocolademelk op het kerkplein. Vanwege de Corona-maatregelen is dat nu onzeker. Wil je er live bij zijn check dan op de website www.ichthuskerkdenhaag.nl/kerstviering
of dat mogelijk is. Via die website is er in ieder
geval de mogelijkheid om de dienst online te
volgen.
Voor meer informatie:
Stephan van Heukelum 06-41081718
Jasper Klapwijk 06-18850050

De komende tijd volgt de verdere aankleding
stapsgewijs. De basis van koffie, goede wifi en
achtergrondmuziek ligt er.
De organisatie Ichthus neemt met deze Coffee
Corner een aanzet tot meer buurtactiviteiten
rond het multifunctionele Ichthusgebouw aan
de Duinkerksestraat, zoveel mogelijk in samenwerking met bestaande buurtorganisaties.

Schilderij Zwolsestraat
Coffee Corner in de Duinkerksestraat

Hartelijke groet van Els Lonissen

Kerstnachtdienst in de Ichthuskerk
Feest van Hoop – dat is het thema van de
kerstnachtdienst die de Ichthuskerk op vrijdagavond 24 december organiseert. De viering
is voor iedereen die op kerstavond op zoek is
naar bezinning en mooie muziek.
Tijdens de kerstnachtdienst speelt de Ichthusband zowel klassieke als eigentijdse kerkliederen in een moderne stijl. Tussen de samenzang
en luisterliederen door, presenteert dominee
Jasper Klapwijk het verhaal van kerst dat ook
in complexe tijden, zoals nu, hoop biedt.
Her oorspronkelijke idee was om een live viering te houden met aansluitend glühwein en

De Coffee Corner opende op de Burendag 25 sept. jl.

Aan de Duinkerksestraat 7 in het Belgisch Park
kunnen bezoekers sinds enige tijd op vrijdagochtend terecht voor een goede kop koffie.
Hoewel iedereen welkom is richt de Coffee
Corner zich specifiek op buurtbewoners die behoefte hebben aan een gesprek, gezelligheid,
een werklocatie of gewoon een warme plek
om te zijn.
De Coffee Corner opent vrijdag om 9 uur in
de ochtend en gaat door tot het middaguur.
Qua inrichting is de plek nog lang niet gereed.
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Rond 1984 verhuisden mijn ouders van de 2e
Messstraat naar de Zwolsehoek.
Mijn vader die regelmatig schilderde heeft het
uitzicht van hun flat op het doek gezet...er waren toen nog geen nieuwe woningen maar een
groot parkeerterrein van het huisje nummer 14
tot aan het Europa hotel.
Mijn vader had de rechterkant van het schilderij zo goed als af toen hij in 1991 kwam te
overlijden. Mijn moeder had het schilderij altijd
boven haar bed hangen tot ook zij overleed in
2013.
Ik (die 15 jaar geleden ben begonnen met
schilderen) heb toen de linkerkant van het
schilderij afgemaakt.
Els Smit

BADCRYPTO nr. 107
Horizontaal:
3. Daar zit het grote geld (5+6)
6. Voormalige vorm van veevervoer (11)
7. Gebruik je om de steun voor helium-wetgeving te
peilen (11)
10. Verenlijm (3)
12. Vruchtbare loopvogel (4)
14. Zo’n tuin is een beestenbende (3)
15. De dubbele koppels die 6 hor aandrijven (11)
17. Correctie om gelijk op te gaan lopen (10)
18. Zulke proefwerken slaan onmiddellijk aan (11)

Verticaal:
1. Angst voor een winkelketen waar het bloederig toegaat (9)
2. Exact, dat is een letter (4)
3. Een Amsterdamse buurt verlaten overleef je niet
(2+3+3+4)
4. QR-code waarmee Kees de Jongen naar de Blinkerd
gaat (10)
5. Rotterdamse CV-monteurs op de grote vaart (12)
8. (Niet meer willen) declameren (8)
9. Gasverlichting (4)
11. Daardoor voel je je terneergeslagen (2)
13. Uitkering voor gestrande automobilisten (2)
16. Schaakremise van een vroegere (buitenlandse)
vriendin (5)
Oplossing uiterlijk 15 januari sturen naar:
Leuvensestraat 81, 2587GD Den Haag,
of naar janvanpesch@planet.nl

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 106:

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!

Horizontaal:
2. Knip; 4. Lens; 7. Pachtboer; 8. Kruiwagen; 9. Weekomzet; 12. Goedgemutst; 15. Markiezin; 16. Zeemleer; 18. Leken.
Verticaal:
1. Gepokt en gemazeld; 2. Katzwijm; 3. Present; 5. Na; 6. Schutkleur;
10. Zee; 11. Stond; 13. Grillen; 14. Muziek; 17. Enkel.

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. Dit kan ook aan
huis. Kosten 30 euro. Aan huis 35 euro. Ook voor epileren van wenkbrauwen en manicure. Info en afspraken via 0651233587, info@ikwilevenwicht.
nl of 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

sfeermakers
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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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