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REDACTIONEEL 

Heeft u het meegekregen: in de U.S.A. is het tegenwoordig een 

begrip geworden: het oer Hollandse ‘uitwaaien’. Echt waar, ze 

spreken het woord nog niet helemaal correct uit, maar ze weten 

daar wél wat het betekent en brengen het ook daadwerkelijk in 

de praktijk. Wandelen over het strand met de wind in de haren, 

ik denk dat iedere lezer het regelmatig doet. En nu doen ze het 

daar dus ook. 

Uitwaaien op het strand was de laatste dagen van januari bijna onmogelijk. Corrie 

bleek een wilde en joeg het zeewater tot op de boulevard en over de kades van de 

haven.

Gelukkig bleef de schade redelijk beperkt.

Heel fijn dat een lezer ons de prachtige foto’s gunde waarvan er een op de voorpa-

gina pronkt.

De Gazet is ook dit keer weer goed gevuld, mede dankzij ingezonden stukken van 

‘derden’, waar de redactie erg blij van wordt. Zo is er iemand die de Nederlandse 

literatuur doorgespit heeft en een paar boeken belicht die zich afspelen in onze 

buurt. Er zijn artikelen over Bronovo; een heikel onderwerp dat nog altijd actueel 

is. Buurtbewoners van het Kapelplein en het Belgisch Park zijn trots op de nomina-

tie voor “De Gulden Klinker” en we leggen u uit wat het verschil is tussen een Sche-

venings hofje, een slop en een poortwoning. 

Er is weer een Belgische gouden bonbon uitgedeeld, aan winkeliers in de buurt. Ook 

ú kunt ons tippen met een positieve recensie over een winkel of een personeelslid. 

En uw familierecepten willen wij natuurlijk graag ontvangen voor in een volgende 

Gazet.

Tot slot roep ik op om toch vooral te gaan stemmen op 16 maart, voor de Haagse 

Gemeenteverkiezingen. Als u geen idee heeft op welke partij u wilt stemmen, kijk 

dan vooral naar www.stemwijzer.nl en laat u hierdoor een beetje helpen.

Marit Berssenbrugge

GazetScheveningen-Bad
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Na de derde lockdown kan de wijkwinkel ge-
lukkig weer open voor activiteiten. Tezamen 
met onze vrijwilligers wordt de draad weer 
opgepakt. We vinden het belangrijk om op 
korte termijn een Algemene Ledenverga-
dering (ALV) te houden, zodat we iedereen 
weer gewoon kunnen ontmoeten. In prin-
cipe staat deze ALV ingepland voor woens-
dag 6 april in de wijkwinkel. Op de agenda 
staat naast een aantal huishoudelijke zaken 
ook een toelichting op het bouwplan Har-
stenhoekweg door Paul Crefcoeur. En Cas de 
Graaf zal komen toelichten welke mogelijk-
heden er zijn om uw huis te verduurzamen 
en op energiekosten te besparen.

Gemeenteraadsverkiezingen
De komende weken staan in het teken van 
de Gemeenteraadsverkiezingen. De pro-
gramma’s van de verschillende Haagse par-
tijen zijn nog niet verkrijgbaar of liggen nog 
niet in uw brievenbus. Deze verkiezingen 
zijn zeer belangrijk voor uzelf en uw omge-
ving. Wat de prioriteiten zullen worden voor 
de komende vier jaar is uiteraard afhankelijk 
van de vorming van het beleidsprogramma. 
En dat heeft weer te maken met het aantal 
stemmen dat op partijen wordt uitgebracht. 

Uw stem is wel degelijk van belang voor 
de zaken die in de komende vier jaren aan 
de orde zullen komen. Het onderhoud van 
wegen en straten, het verwijderen en duur-
zaam scheiden van huisvuil. De mogelijke 
ontwikkeling van een nieuwe Pier in de 
omgeving van het Kurhaus. De toeristische 
evenementen en daarmee de toename van 
verkeer. De bouwplannen voor de Harsten-
hoekweg. Om er maar een paar te noemen. 
En als alles goed gaat, kunt u ook weer in 
de Wijkwinkel komen stemmen, gedurende 
3 dagen zelfs! Laat uw stem niet verloren 
gaan.

Hulp gevraagd voor het bestuur , bij de 
commissies of op het secretariaat
We zijn nog steeds op zoek naar mensen 
uit de wijk die zich willen inzetten voor de 
bewonersorganisatie. Heeft u interesse en 
wilt u eerst eens vrijblijvend meer informa-
tie, dan kunt u contact opnemen met Benno 
Smit, telnr. 06-53837754. Lidmaatschap van 
commissies en het bestuur is een taak op 
vrijwillige basis, voor ondersteuning bij het 

secretariaat is een bescheiden vergoeding 
beschikbaar.

Het bestuur hoopt u te ontmoeten op onze 
algemene ledenvergadering!

Bert van Swol
Voorzitter Bewonersvereniging 

Noordelijk Scheveningen

Lopende zaken in Noordelijk Scheveningen
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Eindelijk! We hopen dat het weer kan. 
Een Algemene Ledenvergadering 
voor alle wijkbewoners van Noordelijk 
Scheveningen. We hebben u gemist!

De ALV zal plaatsvinden op woensdag 
6 april om 20.00 uur.

Omdat we nu nog niet kunnen over-
zien wat de regels zijn wat betreft af-
stand houden willen we u vragen om u 
vooraf aan te melden.

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

Aanmelden kan via email of in de wijk-
winkel, bnsscheveningen@ziggo.nl

Algemene Ledenvergadering BNS
woensdag 6 april om 20.00 uur

Aanmelden: www.green2live.net/BelgischPark

Met deze actie inspireren, informeren en ontzorgen wij bewoners die een groen dak willen 
Deskundig advies, realisatie en verzorging subsidies, opties

1. Doe-het-zelf groendak
2. Groen dak volledig gerealiseerd door hovenier
3. Groendak in combinatie met zonnepanelen

Groendak en zonnepanelenactie Belgisch Park

Weg 
meeuwen-
overlast en 

koele zomers 
met eigen 

energie

Groendak en zonnepanelenactie Belgisch Park

Kom je naar onze online informatieavond   
Dinsdag 15 maart 20:00 – 20:45 u

Samen 
Maken we 

Belgisch Park 
groener

Koele 
zomers & 
weg met 

meeuwen-
overlast
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Op 16 maart zijn de ge-
meenteraadsverkiezin-
gen. Er staan tal van mooie 
plannen in de verkiezings-
programma’s om de op-
warming in de stad tegen 
te gaan en mens en om-
geving gezond te houden. 
Ook plannen om overvloe-
dig regenwater ter plekke 
op te vangen. Beide zaken 
vergen een gedegen lange 
termijn en een gestructu-
reerde en kosten-efficiënte 
aanpak. Dat zal niet kun-
nen zonder structureel ex-
tra geld beschikbaar te ma-
ken voor groenonderhoud 
en - beheer. Mooie plannen 
maken is hier niet de cruciale factor, zorgen 
dat de uitvoering slaagt, wel.

Er is structureel te weinig budget voor 
groenonderhoud. Den Haag is daar niet 
uniek in, maar de inschatting is dat er on-
geveer 30% te weinig budget beschikbaar 
is. Ondertussen worden wel nieuwe zaken 
opgepakt, waardoor het gebrek aan onder-
houdsbudget nijpender wordt. Bij nieuwe 
plannen wordt niet gekeken of er budget 
is voor het onderhoud. Dat leidt er ook toe 
dat nieuw groen niet de aandacht krijgt dat 
ze verdient en er te snel grootschalige reno-
vatie nodig is, zoals nu bijvoorbeeld bij het 
groen op het Palaceplein. Dat kost dan in-
eens meer geld dan noodzakelijk. 

Het is echter niet alleen een kwestie van 
budget. Als we nog even bij het voorbeeld 
van het Palaceplein blijven, dan is er ook 
specifieke kennis en kunde nodig en die zijn 
niet beschikbaar binnen de gemeente. Er 
zijn te weinig vergelijkbare objecten binnen 
de gemeente waardoor er ook te weinig ex-
pertise en ervaring wordt opgebouwd. De 
stad hoeft niet eenvormig te worden, maar 
wat meer standaardisering zou de beheer-
baarheid ten goede komen en de kosten 
drukken. Die standaardisering zal moeten 
worden afgedwongen door randvoorwaar-
den te stellen aan nieuwe projecten. Dat 
gebeurt wel als het gaat om bijvoorbeeld 
straatmeubilair en `harde` inrichting, maar 
niet of nauwelijks als het gaat om groene in-
vulling. 
Ook kan er systematisch worden bespaard 
door zaken iets meer planmatig en systema-

tisch aan te pakken. Dus geen ad-hoc plan-
nen, maar een standaardformat dat wordt 
uitgerold met enige mogelijkheid voor vari-
atie. Op de individiuele projecten leveren we 
iets aan vrijheid in, maar we krijgen er totaal 
meer voor terug. Zo kan bijvoorbeeld de ver-
groening van straten veel sneller en goedko-
per worden aangepakt en kunnen noodza-
kelijke meters worden gemaakt.

Vragen om beter onderhoud en standaardi-
sering van de aanpak zijn geen thema’s waar 
je populair mee wordt in verkiezingstijd. Je 
vindt er ook weinig over terug in de verkie-
zingsprogramma’s. Die thema’s krijgen we 
alleen op de agenda door er steeds naar te 
vragen, ook bij nieuwe plannen: Hoe wordt 
het onderhoud geregeld? Alleen zo kunnen 
we blijvend en duurzaam een groenere en 
mooiere omgeving krijgen binnen redelijke 
budgettaire grenzen en kunnen opwarming 
en wateroverlast effectief worden aange-
pakt. Mooie plannen maken is niet genoeg. 
Zorgen dat ze goed te onderhouden zijn, is 
de grote uitdaging. Staar u dus niet blind op 
de mooie groene plannen in de verkiezings-
programma’s. Lees ze er eens op na en kijk 
ook vooral wat er niet staat. Misschien dat 
dit stuk u daarbij helpt. En er zijn natuurlijk 
meer thema’s om naar te kijken dan groen 
alleen.
 

Benno Smit

Het Buurt Interventie Team 
Noordelijk Scheveningen
 
Wie zijn we en wat doen we?

Wij zijn een groep buurtbewoners die het 
belangrijk vinden dat de buurt schoon, 
heel en veilig is. Om dit doel te bereiken 
maken we in kleine groepjes van 2 a 3 
personen met regelmaat een wandeling 
door de buurt om deze te controleren 
op de aspecten schoon, heel en veilig. 
Wij zijn ‘verenigd’ in wat in Den Haag het 
Buurt Interventie Team (BIT) heet, maar 
onze focus ligt op preventie.
Als wij zaken tegenkomen die niet vol-
doen aan schoon, heel en veilig, zoals 
graffiti, losliggende stoeptegels, wees-
fietsen, defecte straatverlichting, overlast 
die ervaren wordt, dan maken wij hier 
melding van via de app BuitenBeter.
 
We doen dit al 11 jaar met 20 vrijwilli-
gers die allemaal wonen in Noordelijk 
Scheveningen of het Renbaankwartier. 
Het Renbaankwartier is voornamelijk 
aangesloten omdat er jaren geleden veel 
inbraken waren en wij op deze manier 
weer meer grip op veiligheidsaspecten 
hebben gekregen.
Wij hebben regelmatig contact met de 
wijkagent, het stadsdeelkantoor en de 
meldkamer Graffiti en als BIT-team volgen 
we ook door de gemeente aangeboden 
cursussen zoals gebruik van AED en om-
gaan met verbaal geweld.
 
Ook zijn er hondenbezitters, die als 
WATCH-dog tijdens hun dagelijkse 
wandelingen melding maken van onge-
rechtigheden, zoals fietswrakken, ten 
onrechte aangeboden grof vuil, verkeerd 
geparkeerde deelscooters, omgewaaide 
of vernielde objecten.
 
Wij zijn op zoek naar buurtbewoners die 
samen met ons dit goede maar ook ge-
zamenlijk leuke werk willen doen. Bent 
u geïnteresseerd in de veiligheid in uw 
buurt en heeft u gemiddeld een uurtje 
per week de tijd, neem dan contact op 
met Rob Kisjes of Riet van Beveren via de 
mail van Bewonersvereniging Noordelijk 
Scheveningen, bnsscheveningen@ziggo.
nl of telefonisch via 070 – 354 10 81. 
 

Esther Ottens

Gemeenteraadsverkiezingen: 
Onderhoud groen moet op de agenda!

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

Foto ter illustratie



Op meerdere plekken in 
onze buurt is een buurti-
nitiatief beloond met een 
nominatie voor De Gulden 
Klinker, een eerbewijs van 
de Gemeente, voor het 
eerst uitgereikt in 1994 op 
Duindorp.

Kapelplein
Op maandag 13 decem-
ber kreeg het Kapelplein 
bezoek van een, vijf man 
sterke, delegatie van de 
gemeentelijke afdeling 
groenvoorziening, o.l.v. 
Mendy van Veen, stadsdeeldirecteur op 
Scheveningen. Om haar heen verzamelde 
zich een groep pleinbewoners. 
“Ik vind het prachtig om te zien hoe mensen 
hun handen uit de mouwen steken om hun 
omgeving te verfraaien. We hebben vanuit 
de gemeente veel waardering voor dit soort 
initiatieven”, aldus Mendy van Veen tijdens 
de overhandiging. 
Mendy vertelde hoe de gemeente steun 
geeft aan buurtinitiatieven die veiligheid, 
zorg voor groen en sociale cohesie bevorde-
ren. Succesvolle vrijwilligersprojecten kun-
nen in aanmerking komen voor een nomi-
natie voor De Gulden Klinker, een eerbewijs 
van de gemeente. Deze klinker heeft een 
waarde van 1000 euro, te besteden aan het 
project. 
Bewoners van het Kapelplein namen het on-
derhoud van de perken op hun plein over 

van de gemeente, ver-
nieuwden de beplanting 
en doen bij toerbeurt het 
onderhoud.
De initiatiefnemers Aleid 
Westenberg, Gryts Lootsma 
en Cor Koenders houden 
de regie. 

Belgisch Park
Daarna vertrok het gezel-
schap naar het Belgische-
plein voor de volgende 
nominatie: het succesvolle 
project om de boom-
spiegels en andere kleine 
braakliggende stukjes grond in de stenen 
omgeving van het Belgisch Park te voorzien 
van stokrooszaden, waardoor wuivende oa-
ses van bonte kleuren ontstaan. Initiatief-

nemer van het stokrozenproject, Alexander 
Quarles van Ufford: “De afgelopen jaren 
hebben we met een paar dozijn buurtgeno-
ten zo’n duizend stokrozen gezaaid en ge-
poot. Het is mooi om te zien hoe stokrozen 
buurtgenoten met elkaar verbinden, van de 
Rijslag tot de Doorniksestraat, van de Gro-
ningsestraat tot de Brusselselaan - volstrekt 
onbekenden hebben elkaar gevonden in het 
zaaien en verzorgen van stokrozen en wer-
ken samen met het onkruidvrij houden van 
boomspiegels en het opbinden en gieten 
van stokrozen. De buurt fleurt er van op in 
de zomer. Iedereen wordt blij van bloeiende 
stokrozen”. 

De uitreiking van de Gulden Klinker zelf zal 
in de lente plaatsvinden. 

Marit Berssenbrugge

Nominaties Gulden Klinker
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Pleinbewoners Kapelplein

Stokrozenproject Belgisch Park. Rechts Mandy van Veen

STORM CORRIE
Foto’s:  Marleen Fouchier
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gemeente en een melding doen op tel.nr. 
07014070. 

Om de biodiversiteit en aantrekkingskracht 
voor insecten te vergroten onderzoeken we 
of in gemeenschappelijk groen bollen kun-
nen worden geplant. De Groencommissie is 
aan zet, het stadsdeel denkt mee.

Padelbanen Klein 
Zwitserland
Op ons rondje door 
Klein Zwitserland (zon-
dag 30 januari) blijkt 
dat de padelbanen op 
Klein Zwitserland in 
gebruik zijn! Verlich-
ting is geregeld door 
een extra lichtmast 
bij de banen te plaat-
sen. En dat terwijl de 
Adviescommissie be-
zwaarschriften van de 
gemeente nog altijd 
geen ‘advies’ heeft uit-

gebracht over de ingebrachte zienswijze en 
bezwaren van bewoners. Hoe serieus moe-
ten bezwaar- en inspraakprocedures worden 
genomen? Foei gemeente Den Haag, Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling, dat kan veel beter! 
Wij beraden ons op verdere stappen.

Eindewinterconcert
Corona heeft heel wat evenementen en 
bewonersbijeenkomsten danig in de weg 
gestaan. De nieuwjaarsbijeenkomst moest 
alsnog worden afgelast. Het bestuur blijft 
optimistisch en hoopt aan het einde van 

de winter een eindewinterconcert te kun-
nen organiseren. Save the date, zaterdag 2 

april! Via de website en 
Nieuwsbrief ontvangt 
u nadere informatie. 
Nog niet aangemeld 
voor de Nieuwsbrief? 
Stuur een e-mailbe-
richt aan secretaris@
duttendelwittebrug.nl. 

Bestuursaangele-
genheden
De ALV van Duttendel 
& Wittebrug Wijkver-
eniging is vastgesteld 
op woensdag 11 mei, 
20:00 uur. 
Onze penningmees-

ter Ben Giesen heeft te 
kennen gegeven per die datum geleidelijk 
een stapje terug te willen zetten. Kandida-
ten voor uitbreiding van het bestuur kunnen 
zich melden! Maak uzelf verdienstelijk en zet 
u in voor uw leef- en werkomgeving, voor de 
groenste wijk van Den Haag!

Marjon Margés
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging

Rondje Duttendel & Wittebrug
Eind januari vond de wijkschouw plaats in 
Duttendel & Wittebrug. Samen met Ron en 
Jardy, de toegewijde mannen van stadsdeel 
Scheveningen van Groenbeheer en aan-
spreekpunt voor onze wijk, liep de Groen-
commissie (Maarten Schenck en Perlita Hof) 
een uitgebreid rondje door de hele wijk.  

Aan de hand van de inventarisatie van ziel-
togende bomen, verzakte boomspiegels, 
overhangende hagen en heggen, gevaarlijke 
stoeptegels, graffiti en slecht uitgevoerde 
opdrachten van de gemeente aan onder-
aannemers is het doel om – waar mogelijk 
– direct tot oplossingen te komen. Hoe? Ron 
en Jardy weten wat ze moeten doen, wie 
waarvoor verantwoordelijk is en hoe ze de 
uitvoerenden (strak) moeten instrueren. We 
bekijken het kwetsbare duingebiedje naast 
de Vrije School, tussen Maurits de Brauw-
weg en Van Abbenbroekweg en zien dat de 
takkenrillen niet goed zijn aangebracht. Dàt 
gaat veranderen om te voorkomen dat het 
duin verder afkalft. Twee wandelende moe-
ders wijzen op het belang om hun kinde-
ren vrij in de natuur te kunnen laten spelen. 
Samen met Ron en Jardy wordt bekeken of 
de groenstrook direct aan de Van Abben-
broekweg een fijne plek voor de jeugd kan 
worden om na school nog even fijn te spe-
len. Zo is er voor alles een oplossing.

We zien overal plaatsen waar min of meer 
gevaarlijke stoepen en verzakkingen zijn 
ontstaan. De collega’s van wegbeheer zul-
len worden ingeschakeld. Overigens, als 
ù een verzakking of gevaarlijke stoep ont-
dekt, kunt u direct contact opnemen met de 

Lopende zaken in Duttendel & Wittebrug

Wijkschouw met de Groencommissie en Ron & Jardy van stadsdeel Scheveningen

Padelbanen op Klein Zwitserland in gebruik

Wintersnoei vlinder venturi, klaar voor het voorjaar, 

laat de vlinders maar komen!



“Hier ga ik niet over... 

Ik denk dat zuster directrice Sara de Bron-
ovo (1817-1887) naar wie dit ziekenhuis is 
genoemd, zich in haar graf zou willen om-
draaien, (ik vermoed dat ze in die tijd nog 
geen crematie kenden) als ze zou weten 
welke puinhoop en chaos zijn ontstaan om-
trent het slopen of behouden van dit zieken-
huis.
Is dit weer het zoveelste bewijs, dat we er 
met ons allen kennelijk zo’n ingewikkelde 
maatschappij van hebben gemaakt. Ieder-
een valt over elkaar heen, maakt elkaar ver-
wijten maar niemand is in staat om de regie 
te nemen in een kennelijk zo ingewikkeld 
proces als het managen en verbeteren van 
de gezondheidszorg in ons land.

Leve de marktwerking in de gezond-
heidszorg, nee dus!

Bestuurders, politici en wat voor belangbe-
hartigers we allemaal kunnen horen praten, 
herken je tegenwoordig aan twee uitspra-
ken:
“Hier ga ik niet over” en “Ik herken mezelf ab-
soluut niet in deze uitspraak, dat laat ik voor 
uw rekening”
De vraag waarover ze dan wel gaan, wordt 
door spindoctors, andere zegslieden en 

voorlichters (meer dan 
er kamerleden in het 
Binnenhof zijn) vak-
kundig vermeden. 
Leve onze mediacratie 
of moeten we zeggen, 
onze mediocere de-
mocratie?

Hoeveel bedrijven 
nog in deze Griekse 
tragedie?

Het is toch te gek dat 
de besluitvorming omtrent Bronovo een 
smeltkroes van conflicterende belangen is 
van ziekenhuisbestuurders, projectontwik-
kelaars, grondeigenaren, ziektekostenver-
zekeraars, gemeentebesturen, landelijke en 
gemeentelijke politici en ambtenaren (dit 
rijtje is niet volledig) en niet te vergeten de 
persoonlijke en zakelijke belangen van al 
deze hoofdrolspelers. En denk ook aan de 
statusgevoeligheid van al deze hoofdrolspe-
lers. 
Hierbij heb ik niet de bewoners en patiën-
ten van alle wijken in Scheveningen (en u als 
lezer van de Badgazet), Benoordenhout en 
zelfs Wassenaar genoemd want die schijnen 
geen enkele rol in deze tragedie te spelen. 
Wij zijn maar premiebetalers en dan ben je 

helaas in dit spel laag in de rangorde. 
Het huidige Bronovo is in 1999 gebouwd. In 
plaats van in 2024 het 25-jarig bestaan van 
dit prachtige ziekenhuis, met een onlangs 
geheel vernieuwde (SEH) Spoed Eisende 
Hulp te vieren, wil men dit gaan slopen en er 
appartementen gaan bouwen!! Het kan toch 
niet gekker..............
Ik realiseer me wel dat deze hartenkreet van 
mij om in dit dossier eindelijk eens de regie 
te nemen en Bronovo als volwaardig zie-
kenhuis te behouden, aan alle door mij ge-
noemde belanghebbenden voorbij zal gaan, 
maar ik kan het toch niet laten een poging 
te wagen.

Bert Hilberts

Bronovo, een Griekse tragedie …......Hoeveel bedrijven nog?
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PERSBERICHT

Wat weerhoudt het gemeentebestuur van 
Den Haag om inwoners bij de besluitvor-
ming over bouwplannen daadwerkelijk te 
betrekken?

Al jarenlang zeggen het college en de ge-
meenteraad serieus werk te willen maken 
van participatie, maar:
Vrienden van Den Haag constateren dat 
de betrokkenheid van de Haagse burgerij 
bij besluitvorming nog steeds te wensen 
overlaat. Het moment waarop participatie 
plaatsheeft is allesbepalend. 
De Vrienden van Den Haag maken zich 
zorgen over de manier waarop de inwo-
ners van Den Haag betrokken worden bij 
bouwplannen in hun buurt en stad. In een 
brief aan het college van B en W constate-
ren zij dat er algemene onvrede leeft bij 
bewonersorganisaties en bewoners over 
de besluitvorming in het stadhuis alle 
goede beleidsvoornemens ten spijt.

De Vrienden stellen in hun bijdrage voor 
een Omgevingsvisie het toe te juichen 
dat de gemeente meer regie wil nemen. 
Het komt er nu op aan dat voornemen 
ook concreet te maken. Speciale aan-
dacht daarbij verdienen plannen voor 
beschermde stadsgezichten. Nu worden 
vaak terechte bezwaren omzeild met een 
beroep op de zogeheten Kruimelregeling. 
De Vrienden roepen de gemeenteraad om 
inbreng van omwonenden niet pas ach-
teraf, maar meteen zodra een plan wordt 
ingediend bij de gemeente, mogelijk te 
maken.

Het College van B&W lijkt niet van zins te 
zijn hier verandering in te brengen. Waar is 
het College bang voor?

Geïnspireerd door de Inspiratienota van 
de raadswerkgroep Democratie en Partici-
patie (2 december 2021) doen de Vrienden 

een groot aantal aanbevelingen om de 
participatie van alle bewoners van Den 
Haag te verbeteren.
Voor meer informatie: prencommunica-
tie@vriendenvandenhaag.nl

NB: De vereniging Vrienden van Den Haag 
zet zich in om de leefbaarheid van Den 
Haag te bevorderen met behoud van zijn 
karakteristieke waarden. Het is geen ac-
tiegroep, maar ze zijn wel actief richting 
politiek.



Op dit moment (d.d. december 2021) staat 
Bronovo gedeeltelijk leeg en is het voor 
een ander deel in gebruik als weekzieken-
huis voor planbare zorg. Er lijkt niets aan de 
hand, maar in april is er een bod uitgebracht 
op Bronovo door de heer Chris Oomen. Hij 
wil het ziekenhuis als netwerkziekenhuis 
voortzetten en heeft zelfs toegezegd even-
tuele tekorten gedurende vijf jaar bij te pas-
sen. 

De HMC voorzitter van de Raad van Bestuur 
antwoordde direct dat Bronovo niet te koop 
is. Daarover is veel verwarring ontstaan om-
dat in de laatste drie jaarrekeningen van het 
HMC staat dat Bronovo wordt afgestoten of 
verkocht. Bovendien is er het Comité Park 
Bronovo, gericht op het bouwen van 300 ap-
partementen en een gezondheidscentrum, 
na de sloop van Bronovo.

Onlangs is daarom de Stichting “Houd Bro-
novo Open” (HBO) opgericht met het doel 
een netwerkziekenhuis, met 24/7 spoedzorg 
en IC te behouden. Op een van de bijeen-
komsten, die HBO organiseerde, meldde de 
RvB voorzitter van het HMC dat er achter de 
voorgenomen verkoop een komma staat 
en nog geen punt. Daardoor niet gerust ge-
steld, zette HBO Bronovo op petities.nl en 
binnen luttele dagen waren er meer dan 
4000 ondertekenaars. Verder is HBO in ge-
sprek met de belangrijkste ziektekostenver-
zekeraars, de huisartsen rondom Bronovo, 
de politieke partijen en de wijkverenigingen.

Onzekerheid
Hart voor den Haag heeft twee pro Bronovo 
moties ingediend in de Haagse gemeente-
raad. Tegen de eerste motie in begin oktober 
stemden de VVD, het CDA, D66, de PvdA en 
Groen Links en dat heeft voor veel onrust 
gezorgd. Veel leden van deze partijen heb-
ben hun vertegenwoordigers terug gefloten 
en dat heeft tot gevolg gehad dat de tweede 
motie, die Hart voor den Haag begin novem-
ber indiende, unaniem is aangenomen. De 
gehele gemeenteraad van den Haag ver-
klaart zich voorstander van het behoud van 
Bronovo. Maar B&W heeft nog niets gedaan 
om gevolg te geven aan dit standpunt.
Bij de gemeente is er onzekerheid over wat 
de gemeente eigenlijk kan doen als het om 
Bronovo gaat. “We gaan er niet over” zei de 
Haagse VVD wethouder, maar dat blijkt toch 
niet juist. Artikel 2 van de Wet Publieke Ge-
zondheid draagt B&W op om de samenhang 

tussen de publieke gezondheidszorg en de 
curatieve te bevorderen en de pandemie 
heeft ons zeer pijnlijk geleerd wat er gebeurt 
nu
die samenhang ontbreekt. Maar de wet zegt 
ook dat B&W de gezondheidsaspecten moet 
bewaken bij bestuurlijke beslissingen en 
voor het slopen van Bronovo zijn veel be-
stuurlijke beslissingen nodig en daaraan kle-
ven ontegenzeggelijk aanzienlijke gevolgen 
voor de gezondheidszorg. 

Ziektekosten
Over de ziektekostenverzekeraars valt te 
zeggen dat DSW voorstander is van het be-
houd van Bronovo. CZ en Menzis zijn tot nu 
toe tegen. Achmea geeft nog geen duide-
lijkheid. Menzis en VGZ zijn in botsing geko-
men met de RvB van het HMC omdat deze 
verzekeraars geen contracten willen sluiten 
als het HMC niet bereid is om draconische 
bezuinigingen door te voeren. De RvB heeft 
daarom verzekerden op geroepen om bij 
deze verzekeraars te vertrekken en te kie-
zen voor een andere verzekering. Op social 
media is te zien dat velen overstappen naar 
DSW. Cliënten die bij VGZ en Menzis blijven 
moeten er rekening mee houden dat ze een 
deel van de ziekenhuiskosten zelf moeten 
betalen, aldus de RvB van het HMC. 
De wijkverenigingen zijn onverdeeld. De 
Wijkvereniging Benoordenhout is vóór. Die 
van het Bezuidenhout en Scheveningen 
hebben zich eveneens voorstander getoond 
en de Vrienden van Wassenaar deden dat 
ook. 

Een belangrijke factor in het debat is de Fa-
cebookgroep “Bronovo MOET Blijven” die ac-
tief is met meer dan 5000 leden. BMB zond 
brieven aan de gemeenteraad, B&W en aan 
de informateurs waarin het behoud van Bro-
novo werd bepleit. BMB meldt de dagelijkse 
actualiteiten. 
 
Het HMC ten slotte is nog doende met het 
maken van een strategisch bouwplan, maar 
dat doet voorlopig niets af aan het al jaren 
uitgesproken voornemen om tussen 2022 
en 2024 Bronovo af te stoten. 
Het plan zal waarschijnlijk passen in het fi-
nancieel kader, maar de vraag blijft of het 
ook past bij de groei van de bevolking met 
100.000, een verdubbeling van het aantal 
ouderen, het nieuwe zorgconcept waar de 
WRR voor pleit, de lessen uit de pandemie, 
de lastige bereikbaarheid van de andere 

HMC ziekenhuizen, de vele jaren durende 
vernieuwbouw van het Westeinde, doch bo-
venal de zorgbehoefte van de burgers van 
den Haag en omliggende gemeenten. 

Namens het bestuur van de stichting 
Houd Bronovo Open, 

Leo Smits
(Stand van zaken december 2021)

BRONOVO: HOE STAAT HET ER NU VOOR
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I N G E Z O N D E N

Burgerinitiatief 
“Houd ziekenhuis Bronovo open”

Hart voor Den Haag vecht al jaren voor het 
behoud van Bronovo. Om het onderwerp 
op de agenda van de Tweede Kamer te 
krijgen, is zij nu samen met stichting Houd 
Bronovo Open een burgerinitiatief gestart. 

Er zijn 40.000 handtekeningen nodig en u 
kunt helpen door onderstaande QR code 
te scannen waarmee u kunt onderteke-
nen.

Doen!
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Hotel Wittebrug, vroe-
ger gelegen op de hoek 
van de Nieuwe Parklaan/
Badhuisweg, sloot vijftig 
jaar geleden definitief 
haar deuren. Lang ge-
leden, maar toch reden 
om een oproep te plaat-
sen in Haagse Tijden d.d. 
24 augustus 2021 en de 
Scheveningen-Bad Gazet 
no. 269, wie weet zouden 
er nog mensen zijn met 
herinneringen aan dit 
unieke hotel waar we van 
kunnen meegenieten.  

Om dan toch meer dan 40 reacties te ont-
vangen is verrassend. Ze kwamen uit het 
hele land, van oud-personeelsleden, gasten, 
familie van gasten die er permanent ge-
woond hebben, familie van directieleden, 
omwonenden van toen, leveranciers, men-
sen die als kind een glimp opvingen etc. De 
reacties geven best een beeld van wat het 
hotel betekend heeft in de gloriejaren 50 en 
60. En laten ook zien dat het nog volop leeft 
in de herinnering! 

Wat was er dan toch zo bijzonder aan Hotel 
Wittebrug? Met de ontvangen reacties is er 
nu een zee aan informatie en moet het ant-
woord hierop te vinden zijn. Woorden die 
opvallen, zijn: allure, grandeur, perfectie. 
Maar vooral ook: rust en kalmte. 

Een paar voorbeelden:
“Het hotel was zo uniek en zo uitzonderlijk van 
stijl en elegantie”;  “…het meest chique wat 
je kon bedenken”;  “…Hotel Wittebrug was zo 
populair, omdat het rust uitstraalde en voor-
naam was”;  “… nowhere in the world have I 
stayed in a more wonderful hotel”; “Nooit heb 
ik meer zo’n koninklijk gevoel gehad.”

Er zijn zulke mooie, lange reacties, jammer 
dat ik ze hier niet allemaal kan citeren. Toch 
haal ik een aantal aan, allereerst van voor-
malig personeel:
“Alles moest er perfekt uitzien. …Op hoge hak-
ken moest je over die dikke tapijten lopen.”; 
“Alles was op de Franse leest geschoeid.”;  “Bij 
luxe partijen droegen we witte handschoe-
nen.”;  “ …je moest blij zijn als je mocht wer-
ken in het hotel, dat was een eer.”; “Het werk 
was leuk met een fantastische ploeg collega’s. 
Het werd slecht betaald.”;  “Met een gezin met 
kinderen was het geen vetpot.”;  “Het was één 
grote familie, …de mensen waren hecht.”;  “Ze 
bekeek me van top tot teen, en....ik werd 
weer naar huis gestuurd. Ik had prach-
tige rode instapschoentjes aan, maar 
dat  mocht niet. Later hoorde ik van de 
kamermeisjes dat ze dat hoerig vonden.”;  
“ … directeur Meyer zei: ‘Er is maar één 
meneer Meyer en dat ben ik’. Dus moest 
meneer Meyer nummer twee zijn naam 
veranderen in Jansen. Ja, dat waren an-
dere tijden.” 

En dan enkele reacties van voormalige 
gasten: 
“Kroonluchters, marmer, 
prachtige brede wentel 
trappen, het was een pa-
leis.”;  “De prachtige hal waar 
pianomuziek klonk en een 
heer in livrei speelde. “;  “De 
muren … waren bekleed met 
veel grote spiegels. De tafels 

waren mooi gedekt met strakke witte tafelkle-
den.”;  “ Ik herinner me de boog met neonver-
lichting in de tuin.”;  “…de houten klerenhan-
gers van het hotel gebruik ik nog steeds.”  

Dan zijn er ook nog reacties van mensen die 
als kind het hotel meemaakten, of als om-
wonenden, of omdat de grootmoeder er 
permanent woonde bijvoorbeeld:
“Na de oorlog genoot ik als kleuter van opa’s 
verhalen, doorspekt met het jargon dat hij 
daar overgenomen had zoals: ‘Ik ben gede-
railleerd’ en ‘Ik had ‘n malheur’.”;  “…de gas-
ten waren te rijk en te deftig voor trams, mijn 
opa, taxichauffeur, reed voor aan de van Len-
nepweg en ik mocht soms mee in de lege wa-
gen naar huis.”;  “… mijn overgrootmoeder 
woonde  permanent in de Wittebrug . … het 
kostte wel 100 gulden per dag om daar te kun-
nen wonen met vol pension.”; “ Mijn vader was 
broodbezorger van Lensvelt Nicola, Hotel Wit-
tebrug was een vaste klant. Soms mocht ik als 
kind mee met mijn vader, dan kreeg ik daar in 
de keuken altijd wat te snoepen.”;  “…toen ko-
ningin Elizabeth kwam, stonden we langs de 
U-vormige oprit van het hotel aan de Badhuis-
weg te kijken naar de statige auto’s …. In die 
tijd kon je gewoon nog dichtbij staan, geen be-
veiliging of iets.”;  “…ik rende altijd de fantasti-
sche mooie versierde trap op en neer. Ik kan me 
nog herinneren dat mij gezegd werd dat ik dat 
niet mocht doen.” 

Het is duidelijk, dit hotel heeft in veel levens 
iets betekend, “De … avond in Hotel Witte-
brug is mijn mooiste herinnering in 80 jaar” . 

(Wordt vervolgd met deel II in de volgende 
Gazet)

Eeke Crabbendam

Herinneringen aan Hotel Wittebrug- Deel I

Ansichtkaart Hotel Wittebrug, tekening. 1960

Bedieningsbrigade van het hotel, 

uitgeleend aan de Trêveszaal, Bin-

nenhof, ter gelegenheid van een 

staatsbezoek in 1962

Ingang van het hotel aan de Badhuisweg 251 

met de U-vormige oprit, eind jaren 50



Place de d’Aumerie

In de vorige Gazet schreef 
ik een stukje over hofjes op 
Scheveningen. Ik wilde die hofjes 
eigenlijk zélf wel eens van dicht-
bij bekijken. En dat heb ik ge-
daan. Want één van de voordelen 
van het schrijven voor de Bad-Ga-
zet is, dat je op plaatsen komt 
waar je anders nooit zou komen.

De definitie van een hof is: ‘een 
binnenplaats of binnentuin met 
daar omheen gelegen een aantal 
meest kleine woningen’. Er valt 
een onderscheid te maken tussen 
exploitatiehofjes, liefdadigheidshofjes en so-
ciale woningbouwhofjes. De exploitatiehof-
jes werden ook ‘sloppen’ genoemd.

In het slop raken
Het woord ‘slop’ associeert men onmiddellijk 
met ‘sloppenwijk’ en ‘in het slop raken’ wat 
betekent ‘in verval raken’. Een slop was vroe-
ger een armoedige steeg. Als je daar terecht-
kwam, dus in het slop geraakte, was dat 
geen feest. In de d’Aumeriestraat bezocht 
ik een ‘slop’. Nou, ik kan u verzekeren dat 
het wél een feest is! Het slop in de d’Aume-
riestraat is lieflijk, knus, goed onderhouden 
en – vooral met de prachtige tuin – een wel-
daad voor het oog.

Ik spreek met bewoners Patricia, Marjan, 
Fred en Marianne, die mij gastvrij ontvan-
gen met wijn en een borrelplank. De woning 
van Patricia, waar wij aan tafel zitten, is klein, 
maar gezellig. Het zijn koopwoningen. De 

perceeloppervlakte is 41m2, de totale leef-
oppervlakte is rond de 60m2. Patricia vertelt: 
“Ik zeg altijd 41m2 van deze hele wereldbol 
is van mij”. 
Dit stukje straat dateert uit 1896. De reders 
van schepen lieten deze veertien huisjes 
bouwen voor het scheepspersoneel. Fred 
laat mij een oude foto zien van het slop, met 
op de achtergrond tientallen opgestapelde 
tonnen waar de vis in werd vervoerd, om het 
verhaal kracht bij te zetten. 
“Soms komen hier oude mensen langs die 
herinneringen hebben aan vroeger. Ze wil-
len dan even kijken naar hun oude huis en 
buurtje, of dat van hun ouders of groot-
ouders. En ook toeristen komen hier soms 

gewoon binnen 
wandelen. Dat is 
allemaal oké, we 
zijn er trots op. 
We hebben hier 
op ons terrein 
bijvoorbeeld één 
van de oudste lan-
taarnpalen van 
Scheveningen 
staan, een giet-
ijzeren paal met 
barokke versierin-
gen die bekend 
staat als ‘Paal 
1913’, vlak voor 
onze deur, mooi 
toch”.

Hofhap
Patricia: “Hier wonen geeft mij een veilig, be-
schermd gevoel. Er is sociale controle, maar 
iedereen kan toch op zichzelf zijn. Het leuke 
is, dat je eigenlijk altijd aanspraak hebt, als 
je dat wilt. Vooral ’s zomers, dan is iedereen 

buiten. Niemand heeft een eigen tuin, maar 
de straat is je tuin die je deelt met elkaar. We 
noemen het hier ook dikwijls ‘Place de d’Au-
merie’. En als je even geen zin hebt in sociaal 
contact, dan kan dat. Maar echte einzelgän-
gers, die kiezen er niet voor om hier te wo-
nen. Het selecteert zichzelf als het ware”. 

Marianne begint over de ‘Hofhap’ die ieder 
jaar in september georganiseerd wordt. 
“Alle bewoners maken dan wat en we zetten 
lange tafels neer met eten en drinken. We le-
ven heel de zomer buiten”.
Marjan woonde hier vroeger ook, is toen 
verhuisd en is weer teruggekomen. Zij had 
jonge kinderen die hier gedeeltelijk zijn 
opgegroeid. “Kinderen zijn hier altijd veilig 
buiten. Ze groeien op in een heel sociale, in-
tieme sfeer en dat nemen ze de rest van hun 
leven mee”. 

Fred en Marianne laten mij ook hun woning 
zien. Dezelfde oppervlakte als de woning 
van Patricia, maar met een totaal andere uit-
straling. Het is er nog vrij authentiek en Fred 
laat mij zien waar vroeger de bedstee was. 
Die is er niet meer, maar ik kan me er wel iets 
bij voorstellen hoe het geweest moet zijn. 
“En hier woonden dan gezinnen met soms 
veel kinderen. Dat was toen heel normaal”. 

Als ik wegga roepen ze me nog na dat ik al-
tijd welkom ben om van de zomer een glas 
wijn te komen drinken op Place de d’Aume-
rie. En verdomd, misschien dat ik dat ge-
woon ga doen!

Marit Berssenbrugge

Hofjes in Scheveningen (vervolg)
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’Feest in de d’Aumeriestraat’, met z’n allen voetbal kijken



Vakantiehuis in de Badhuisstraat

Naast ‘Place de d’Aumerie’ bezocht ik ook 
een ‘echt’ hofje, dat voldoet aan de oor-
spronkelijke definitie. 
In de Badhuisstraat staan tien woningen ver-
borgen achter een groot hek. Het gaat hier, 
in tegenstelling tot de d’Aumeriestraat, om 
huurwoningen, bestemd voor één persoon.

Het pareltje aan de Badhuisstraat is een lief-
dadigheidshofje en werd – zoals vermeld op 
het smeedijzeren hek dat het hof afscheidt 
van de winkelstraat - gebouwd in 1876 in 
opdracht van de Dirk en Johanna Lammers 
Stichting. Het was bestemd voor voor ‘onge-
lukkige weduwen en kinderen van veronge-
lukte schippers’. 
Het was toen geen pretje om daar te wonen. 
De bewoonsters mochten geen was buiten 
hangen na 13.00 uur, geen mannen laten 
logeren, zondags geen ramen zemen. En 
vooral moesten zij ‘zich onthouden van alle 
twist en gekijf en geen misbruik maken van 
sterke drank’.
Veel van de oorspronkelijke bouwstijlele-
menten zijn bewaard gebleven. Het hofje 
aan de Badhuisstraat staat op de lijst van Ge-
meentelijke Monumenten en is eigendom 
van de Koninklijke Haagse Woningvereni-
ging, opgericht in 1854. In 1985 werd het 
hofje aan de Badhuisstraat gerenoveerd. De 
gangen en de toiletten werden verbreed en 
uitgebreid met een badkamer. Achter in de 
zitkamer kwam een kooknisje. De schouwen 
verdwenen en de zolderkamers kregen dak-
vensters. 

Strenge regels
Ook hier word ik har-
telijk ontvangen door 
twee jonge 30’ers, 
Jeroen en Ruben. De 
een woont hier al tien 
jaar, de ander pas zes 
maanden. Ik vraag mij 
af wat jonge knullen 
als Jeroen en Ruben te 
zoeken hebben in een 
hofje, waar men zich 
moet houden aan de 
regels. 
Jeroen: “De jongste be-
woner is 25, de oudste 
70. Het is rustig hier, we hebben soms een 
barbecue ofzo, maar echt feesten worden 
hier niet nauwelijks gehouden. Daar zijn de 
huisjes ook te klein en te gehorig voor. Ieder-
een houdt rekening met elkaar. De strenge 
regels van vroeger gelden uiteraard niet 
meer. Voorwaarde om hier te mogen huren 
is wel dat je een sociaal-maatschappelijke 
functie hebt, dus bijvoorbeeld dat je werk-
zaam bent in de zorgsector of vergelijkbare 
dienstverlening. Het is 
super gezellig om hier 
te wonen. Iedere dag 
spreek je wel een me-
debewoner, er is soci-
ale controle en vooral 
in deze moeilijke tijd is 
dat belangrijk”. 
Ruben, fervent sur-
fer, is dolblij met deze 
woning: “vlak bij het 
strand, gezellige win-
kels om de hoek, er ge-
beurt veel en je hebt 
altijd aanspraak, als je 
dat wilt. En feesten? 
Ach, als ik hier vier vrienden uitnodig, alle-
maal kleerkasten van kerels, dan is het huis 
al vol”. “Mijn vrienden zeggen altijd dat het 
hier nét een vakantiehuisje is”, zegt Jeroen. 
Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Het 
is klein, knus en de huisjes zijn standaard in-
gericht met een moderne keuken en nette 
badkamer.

Rookovens op zolder
Als ik de steile trap naar boven ga, weet ik 
niet wat ik zie. Het slaapvertrek is werkelijk 
fantastisch. Met het puntdak en de oude, 
oorspronkelijke houten, gebogen balken 
doet het me nog het meest denken aan een 
oud kerkje. 

Jeroen weet beter: “Hier werden de vissen 
gerookt die aan land werden gebracht, in 
grote rookovens die hier stonden. De vis-
sen hingen aan de balken te drogen. Slapen 
deed men beneden, in de bedstee”. 

De bovenverdieping van Ruben is identiek 
en – hoe kan het anders met 30-jarigen – 
modern ingericht, maar dat misstaat hele-
maal niet.

Als ik buiten kom, wijst Jeroen me nog even 
op een oude waterpomp en een piepklein 
stenen schuurtje dat achter in de tuin staat. 
“Dat was vroeger de wasruimte. Iedere be-
woonster mocht daar één keer per week ba-
den. Het water werd met deze oude water-
pomp uit de grond gehaald”. 

Ik vind het fascinerend en verheug me nu al 
op het geplande bezoek aan een volgend 
hofje, in de Zeilstraat.

Marit Berssenbrugge
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Slaapvertrek, waar vroeger de vissen gerookt werden

Het kleine schuurtje achterin, vroeger de badplaats



De tram als grasmaaier versus gefrustreerd gras
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Al fietsende over de Scheveningseweg vallen 
mij twee dingen op.
Was al die drukte over de gesneuvelde bo-
men, die ten prooi zijn gevallen aan de aan-
leg van een nieuw tramspoor voor lijn 1 nu 
wel nodig geweest als je het resultaat ziet 
van de nieuwe aanplant, gecombineerd met 
de gespaarde bomen? 

Ik zou zeggen neem de fiets of auto over 
deze al vanaf begin 1600 beroemde weg en 
vorm je eigen oordeel.
Daarnaast kan ik me de frustratie van het 
gras tussen de tramrails voorstellen.
Doe je als gras je uiterste best om het hele 
jaar door te groeien, komt er elke dag vele 
malen een “grasmaaier” langs, die je dit 
groeien volslagen onmogelijk maakt. Als 
eenvoudige grasspriet kun je jaloers zijn 
op je soortgenoten die, gestimuleerd door 
overmatig kunstmestgebruik, van hartenlust 
mogen groeien op onze grazige weilanden. 
Maar de prijs, die ze hiervoor betalen is ech-
ter wel dat ze in een koeienmaag terecht 
komen en uiteindelijk bijdragen aan het stik-
stofprobleem.

Dat het gevolg hiervan is dat er al tientallen 
jaren een gigantisch (mest) stikstofprobleem is 
en dat op akkers en weilanden vrijwel geen en-
kel biologisch leven (wormen, bacteriën) meer 
is, daarvoor betalen we als maatschappij nu 

de rekening. Bovendien is er een groot tekort 
aan organische stof, noodzakelijk voor een ge-
zond bodemleven. Kunstmest is als een drug, je 
gaat er uiteindelijk aan dood. Voor het begrip 
biodiversiteit moet je kennelijk naar de Natura 
2000 gebieden in ons land gaan hoewel som-
mige deskundigen vinden, dat daar ook al heel 
weinig meer van over is.

Ik wil toch niet aannemen, dat de HTM regel-
matig een grasmaaier over de rails laat gaan. 

Lijn 1 is de grote boosdoener, die de hele 
dag zijn best doet om jouw groei-aspiraties 
letterlijk en figuurlijk de kop in te drukken.

Waar blijft de actie van de natuurbewegin-
gen om aan dit onrecht een einde te maken?
Jullie hebben je toch ook zo druk gemaakt 
over die paar bomen die gekapt moesten 
worden!

Bert Hilberts

GOOI MAAR NEER!
De huizenprijzen stijgen de laatste jaren 
enorm, vooral in het mooie Scheveningen, 
want wie wil daar nou niet wonen? 
Dicht bij het strand, met op loopafstand de 
rust van het bos en de prachtige duinen. 
Niet ver van de winkels, het uitgaansle-
ven (nou ja, in de afgelopen periode even 
niet relevant) en de binnenstad. Ik ben 
dan ook super gelukkig met mijn huisje ‘op 
Scheveningen’.

Maar gisterochtend werd ik een beetje 
verdrietig en boos.
Toen ik met mijn hond op weg was naar 
het strand, moest ik mij plotseling een 
weg banen door het afval. Neergekwakt 
rondom de ondergrondse afvalcontainers.
De aanblik van opengescheurde zakken, 
verspreide etenswaren, plastic zakken en 
moordlustig vechtende meeuwen deden 

zowel mij als mijn hond geen goed.
Waarom dit stukje met gezeur? Omdat 
ik het toch even kwijt wil dat ik het een 
schande vind als mensen te lui zijn om hun 
afval – ervan uitgaande dat de betreffende 
afvalbakken vol dan wel stuk waren – el-
ders te brengen. Nog geen vijftig meter 
verder staan twee andere containers die 
nooit vol zijn. Maar dat is blijkbaar te veel 
moeite.
Gelukkig waren daar de volgende dag de 
mannen van de Gemeente, in oranje pak-
ken, die de rotzooi weer zo goed als moge-
lijk opruimden. Zouden die nou nooit eens 
verdrietig of boos worden van wat ze zien?

Marit Berssenbrugge



VÓÓR EN NA
Een paar maal per week loop ik tussen 06.00 
uur en 07.00 uur van de Noordpunt van de 
Boulevard tot de Zuidpunt en pak ik ook het 
Noordelijk Havenhoofd mee. 
Een wandelingetje van ongeveer 6,5 kilome-
ter. Ik loop dan terug over het strand tot aan 
het Kurhaus en ga daar de boulevard weer 
op. 

Als het weer meezit kan ik genieten van 
een prachtige zee en vaak een buitenge-
wone mooie opkomende zon. Als ik daar 
dan (bijna) als eenling loop dan zeg ik tegen 
mezelf, “wat is Scheveningen toch mooi”. De 
rust, de zee het strand en de lucht. Fantas-
tisch! Maar helaas heeft die wandeling ook 
een hele andere kant. 
Vooral op zondag- of maandagmorgen, dus 
tijdens en na het weekend leek de Boulevard 
één grote vuilnisbelt. Ik begrijp dat dit ge-
deeltelijk met de pandemie te maken heeft 
gehad, doch ook voor de Corona tijd was de 
Boulevard bezaaid met afval van etenswa-
ren. Er staan redelijk veel afvalbakken op de 
Boulevard, doch deze zijn te klein waardoor 
deze te snel volraken. Er zijn tijdelijk op be-
paalde punten plastic containers geplaatst 
doch dat was niet afdoende. 

Naast het afval probleem zijn er honderden 
(zwerf) fietsen welke links en rechts tegen 
gevels liggen, maar vooral ook tegen de 
railing welke de Boulevard van het strand 
scheidt. 

Maandenlang liggen 
daar fietsen tegenaan, 
verroest en gedeel-
telijk kapot, Zelden 
heb ik een fiets zien 
verwijderen. Bij de 
Hoofdingang van de 
Palace Promenade 
staan honderden 
brommers, fietsen en 
motoren kris kras door 
elkaar, terwijl er een 
bord stond “Verboden 
voor (brom)fietsen en 
motoren.” Bovendien 
was de Biesieklette 

aan de overkant bijna leeg. Er werd niet ge-
handhaafd. De eenvoudigste oplossing was 
dan ook het bord te verwijderen waardoor 
er niet gehandhaafd diende te worden. Dit is 
geen oplossing maar een lapmiddel. Boven-
genoemde is dan ook een doorn in het oog 
van vele Scheveningers.

Onlangs maakte ik weer mijn bekende wan-
deling en wat schetst mijn verbazing veel 
(zwerf)fietsen waren verwijderd en de Bou-
levard is brandschoon. Dus zo kan het ook. Ik 
vrees echter dat wanneer het wat beter weer 
wordt dezelfde situatie zal ontstaan zoals 
hierboven omschreven. 
Een oplossing zou zijn op de railing van de 
Boulevard bordjes te plaatsen met de vol-
gende tekst: Hier geplaatste fietsen worden 
onmiddellijk verwijderd. Deze kunnen wor-
den opgehaald tegen een vergoeding van € 
… Tel. Nr. 070-………. Of QR code. 
E
r zijn drie Biesieklette locaties en honderden 
fietsenrekken (beugels). Er zijn nog wel wat 
plekken om fietsenrekken te plaatsen bij-
voorbeeld onderaan de Boulevard, want je 
moet de mensen wel in de gelegenheid stel-
len hun fiets te kunnen stallen. 

Rob Musquetier
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MOOIE VERGEZICHTEN

Denk jij wel eens aan een carrièreswitch naar 
de zorgsector, maar twijfel je nog of het wel 
écht iets voor jou is? Weet je niet goed welke 
mogelijkheden er allemaal zijn en waar je 
moet beginnen? Tijdens de landelijke Ont-
dekdezorgweek van 14 t/m 19 maart a.s. 
biedt Evita Zorg, een innovatieve en ambiti-
euze thuiszorg organisatie in Den Haag, de 
mogelijkheid aan zij-instromers en herintre-
ders om vrijblijvend langs te komen en op 
een laagdrempelige manier kennis te maken 
met de thuiszorg. 

Een carrièreswitch maken doe je niet zo-
maar. Je moet je verdiepen in de mogelijk-
heden die de andere sector biedt, welke 
daarvan het beste bij jou en jouw situatie 
past. Veel mensen die de overstap maken 
naar de zorg hebben ontdekt dat zij toe zijn 
aan een baan waarin ze echt van betekenis 
zijn. Maar een carrièreswitch is meer dan het 
wisselen van werkgever. Het is het verlaten 
van een werkveld waarin je expertise hebt 
opgebouwd en je vertrouwd voelt. Je stapt 
in een hele andere wereld waar je het werk 
en de vaktermen nog niet kent. Best een 
grote stap, die nog wel wat vragen en twij-
fels op kan roepen. Welke soorten banen zijn 
er en welke mogelijkheden? Kan ik dichtbij 
huis werken en is de overstap goed te com-
bineren met mijn thuissituatie? Behoud ik 
mijn inkomen en hoeveel studietijd kost het 
mij? 

De landelijke Ont-
dekdezorgweek 
van 14 t/m 19 
maart a.s. is dé 
gelegenheid voor 
zij-instromers en 
herintreders om 
zich te informeren 
over werken en le-
ren in de zorg. 
Evita Zorg, die zelf 
opleidingen aan-
biedt in de Evita 
Academie, organi-
seert tijdens deze 
week meerdere 
activiteiten speci-
aal voor mensen die willen overstapen naar 
de zorgsector om hen goed te informeren. 
Naast informatie over de verschillende leer-
werktrajecten van Evita kun je in gesprek 
met zij-instromers die eerder al de overstap 
hebben gemaakt en bij de Evita Academie 
een opleiding hebben gevolgd. HR neemt 
uitgebreid de tijd om met geïnteresseerden 
in gesprek te gaan en vragen te beantwoor-
den en er wordt een inloopochtend op de 
Dagbesteding in Evita Lokaal georganiseerd. 
Ook worden er online meetings georgani-
seerd over werken en leren in de zorg. Een 
compleet overzicht van de activiteiten vind 
je op de website www.evitazorg.nl of op 
www.ontdekdezorgweek.nl.

Alle activiteiten zijn kosteloos en voor de 
meeste kun je zonder aanmelding binnen-
lopen aan de Van Alkemadelaan 309A in 
Den Haag Benoordenhout, op een mo-
ment dat het jou schikt. Maak je liever een 
afspraak, dat kan natuurlijk ook. Stuur dan 
een mail naar hr@evitazorg.nl of bel 070 – 
314 16 02. 

Mirjam Ephraim

Ze blijven binnen komen. We ontvingen er nog twee van wijkbewoner Rob Visser.

Foto links: Meijendel november 2021 - Copyright Rob R Visser
Foto rechts: Scheveningen december 2021 - Copyright Rob R Visser

Kom kijken in de zorg!
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Denk mee over de toekomst van 
jouw wijk en stad

Vul de Haagse toekomstwijzer in
De gemeente Den Haag heeft op de website 
omgevingsvisie.denhaag.nl de toekomstwijzer 
gelanceerd. Een belangrijk hulpmiddel voor 
het maken van de omgevingsvisie: Wat voor 
Den Haag wil jij in 2050? 

Met de toekomstwijzer kunnen bewoners en 
ondernemers tot en met 19 januari 2022 mee-
denken over de toekomst van hun wijk én de 
toekomst van de hele stad. Sommige keuzes 
hebben namelijk niet alleen gevolgen voor de 
wijken, maar hebben effect op de hele stad. 
In deze toekomstwijzer geef jij je mening over 
een aantal stellingen over bijvoorbeeld groen, 
woningbouw, openbaar vervoer en voorzienin-
gen. Maar je krijgt ook de gevolgen van keuzes 
voorgelegd waarbij je zelf aangeeft of je een 
gevolg wel of niet wil accepteren. Als voor-
beeld: wil je dat er meer woningen komen? 
Dan moeten er ook meer scholen komen. 

Jouw mening is belangrijk
De gemeente roept zo veel mogelijk mensen, 
jong en oud, op om de toekomstwijzer in te 
vullen. Je kunt ook meedoen als je niet in Den 
Haag woont of onderneemt, maar er bijvoor-
beeld werkt, studeert, naar school gaat of af en 
toe de stad bezoekt. De toekomstwijzer invul-
len duurt ongeveer 15 minuten. De gemeente 
verzamelt alle antwoorden en maakt een eer-

ste overzicht van de resultaten per wijk en voor 
de hele stad. In het voorjaar organiseert de ge-
meente een stadsgesprek om de resultaten te 
bespreken. De belangrijkste uitkomsten van 
de toekomstwijzer worden eind 2022 

verwerkt in de omgevingsvisie. 
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? 
Kijk dan op omgevingsvisie.denhaag.nl en 
meld je aan voor nieuwsberichten.

Na de oproep van Marit bedacht ik me dat 
mijn moeder altijd lekkere komkommerschijf-
jes maakte in een marinade van azijn en 
suiker. Ik bel haar voor het recept. “Mam, jij 
maakte vroeger toch wel eens van die zoetzure 
komkommerschijfjes? Die aten we vaak in de 
zomer bij koude schotel”. 
Mama: “hoezo”? Alsof ze bang is dat ik haar ga 
vragen om het te maken, ze kent mij. 
Ik probeer het nog een keer: “Ik wil het ook 
eens proberen te maken, maar wat gaat erin?”. 
“Nou gewoon”, zegt ze, “komkommer schillen 
en heel dun snijden. En dan water, azijn en 
suiker erbij, en een paar uur wachten”. (Dui-
delijk een recept uit de jaren ‘50. Toen was er 
maar één soort azijn). “Maar hoeveel dan van 
alles?”, vraag ik. Mama: “gewoon wat water, 
een scheutje azijn, paar schepjes suiker en dan 
proeven”. Eet smakelijk!

Hetty van den Broek

REACTIE OP FAMILIE
RECEPTEN OPROEP

We hebben er weer één: winkeliers en hun personeel in onze winkelbuurt die in het 
zonnetje gezet worden door onze lezers! Blijf insturen mensen, we kunnen altijd een 
flinke dosis positief nieuws in onze wijk gebruiken!

Yvonne en René Gerla van Primera
 
Sinds jaar en dag ben ik klant bij Yvonne en René Gerla en hun team van medewerkers. Zij heb-
ben er met zijn allen een prettige en gezellige zaak van gemaakt. Daar ik het roken eraan heb 
gegeven, kom ik er de laatste jaren vooral voor de boeken - en om het wereldgebeuren te be-
spreken, mits het niet te druk is natuurlijk. Als ik een boek zoek en René heeft het niet liggen, dan 
bestelt hij het voor me en kan ik het in de regel een paar dagen later in de zaak ophalen. Ouder-
wetse service dus nog. Yvonne kan me altijd op weg helpen met vragen over de ING bank. Heel 
fijn. 
 
René en Yvonne werken keihard voor hun zaak. Zes dagen per weken komen ze van een plek on-
der de rook van Spijkenisse naar ons Belgisch Park gereden. Respect daarvoor! Laten we hopen 
dat ze nog vele jaren aan de Gentsestraat blijven werken. 
Wibe Ploeg

Een Belgische bonbon in een gouden jasje

Het bankje dat sinds 2 jaar 
voor de Wijkwinkel staat was 
in eerste instantie gewoon 
leuk voor het aangezicht van 
de etalage. Maar het wordt 
ook door mensen in de buurt 
gebruikt om even uit te rusten 
onderweg naar de winkels of 
het strand.  
Het bankje heeft inmiddels 
ook een hele nieuwe func-
tie gekregen, namelijk de 
“weggeef” bank. Er worden 
allemaal spullen opgezet die 
buurtbewoners doorgeven 
aan andere buurtbewoners die het kunnen gebruiken. Dus de bank heeft echt een belang-
rijke functie in de buurt gekregen. 

Dus heeft u iets dat u niet meer kunt gebruiken, maar een ander in de buurt wel, zet het ge-
rust op ons bankje!  Het vindt altijd de juiste bestemming. vvv

Een bankje met een bestemming

Er staat van alles, en het is ook meestal zo weer weg!



1943 gevangen zat, - ons een opmerkelijke 
suggestieve en zeer aangrijpende voorstel-
ling te geven, in zijn roman die in 1948 ver-
scheen. Een fragment uit de roman:

“Bij hotel De Witte Brug gekomen, merkte hij, 
voortdurend met de gedachte te hebben ge-
speeld, dat hij niet naar Scheveningen werd 
gebracht, maar naar een of ander punt in Den 
Haag zelf, - de lange had immers ‘Den Haag’ 
gezegd, en niet ‘Scheveningen’. Over dat denk-
beeldige punt van bestemming had hij verder 
geen vermoedens: hij kon even goed veronder-
stellen, dat men een kamer in ditzelfde hotel 
De Witte Brug voor hem had besteld als dat hij 
bij Seyss-Inquart op de lunch was genodigd. 
Toen de auto de Pompstationsweg opreed, 
begreep hij, dat de lange ‘Den Haag’ had ge-
zegd in plaats van ‘Scheveningen’ om hem niet 
nodeloos te verontrusten, of in verband met 
de moeilijke uitspraak van de sch en dat hij 
niet naar hotel De Witte Brug werd gebracht, 
maar naar het Oranjehotel. Zij reden de Pomp-
stationsweg af, onder reeds gelend lommer, 
bogen scherp naar links en kwamen op een 
brede weg met tramlijn, die een uitzicht op 
de duinen bood. Schults zag nog, dat vrijwel 
ieder duin méér was dan een duin, of minder, 
al naar men het noemen wilde: men zat hier 
om zo te zeggen midden in de Atlantikwal. De 
lage muur, waar zij langsreden, werd door een 
deur onderbroken; de auto stopte, de lange 
zei: ‘Werfen Sie Ihre Zigarette fort,’ belde aan, 
werd opengedaan, en Schults wandelde tus-
sen de lange en de kleine de binnenplaats op, 
om ten slotte terecht te komen in een kamertje 
vol soldaten of onderofficieren, waar niet de 
minste aandacht aan hem werd geschonken. 
De lange overhandigde papieren, zei: ‘Ich bin 
fertig,’ en verdween; toen Schults, die men bij 
de deur had laten staan, eens om zich heen 
keek, bleek ook de kleine verdwenen te zijn; 
het speet hem: de lange en de kleine waren de 
laatste banden die hem met de vrijheid had-
den verbonden.“

Kruis of munt van Jo Boer werd in 2020 “een 
compleet vergeten roman, maar een literaire 

verrassing van formaat” genoemd. De schrijf-
ster kreeg er in 1949 de F. Bordewijk-prijs 
voor, uit handen van Bordewijk zelf. Wie zijn 
Karakter kent, met de strijd tussen vader en 
zoon, begrijpt waarom hij deze roman, met 
als thema de strijd tussen moeder en doch-
ter, zo kon waarderen. Hoofdfiguren in Kruis 
of munt zijn de Hollandse makelaar Bruno 
Waringa, zijn echtgenote Johanna en hun 
dochter Aletta. Een familie die in Indië aan-
zien genoot maar eenmaal naar Nederland 
teruggekeerd in verval raakt. Oorzaak van 
deze familie-ellende is Waringa, een auto-
ritair man die ‘inlanders’ uit de Nederlandse 
kolonie als verachtelijk beschouwt en zijn 
kinderen zo terroriseert dat hun leven een 
brok ellende wordt.

“Toch heeft Bruno Waringa in die laatste jaren 
van zijn leven een vriend naar zijn formaat ge-
vonden: de zee. Iedere morgen, weer of geen 
weer, liep hij naar het Scheveningse strand 
soms door de Keizerstraat, soms langs de Bad-
huisweg, en soms langs de Vissershaven. Hij 
daalde de granieten trappen af, die toegang 
gaven tot het eigenlijke strand; daar zocht hij 
de scheidslijn tussen water en zand, waar de 
zee fijne ribbelingen had achtergelaten, over-
strooid met schelpen en zeewier, en soms met 
wrakhout en rottend fruit. Hij klom op de ba-
saltblokken der golfbrekers tot het zilte schuim 
hem in vlokken om de oren waaide. Dan plukte 
hij een mossel van de door deze schelpdieren 
overwoekerde zeepalen, vermorzelde die tus-
sen vinger en duim, en proefde aandachtig de 
oranjeachtige weke inhoud, die smaakte zoals 
de brakke zeewind rook. Heel in de verte, kin-
derspeelgoed tegen donkergrijze einder, zag hij 
eenmaal in de week de Indiëboten varen. Dan 
maakte zijn hand boven de borstelige wenk-
brauwen een luifel, en hij staarde lang de sche-
pen na. Eén grote schoorsteen in het midden, 
twee kleinere aan iedere kant, de Oceaansto-
mers van de Maatschappij Nederland.”

Volgende keer drie komen drie andere 
boeken aan bod!

Ton van Rijn
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Ton van Rijn bespreekt boeken die zich, al 
dan niet gedeeltelijk, afspelen in onze wijk. 
Leuk om te zien hoe je eigen omgeving voor-
komt in het werk van bekende schrijvers. 

Louis Couperus zijn roman Eline Vere ver-
scheen in 1889. Levend in de kringen van 
de gegoede burgerij in Den Haag, te mid-
den van familieleden en vrienden, gaat een 
jonge vrouw langzamerhand aan zichzelf, 
aan haar onvermogen gelukkig te zijn, ten 
gronde. Lucht en licht is nog te vinden, bij-
voorbeeld in Scheveningen. Zomers maken 
ze een tochtje in de open landauer van zus 
Betsy en zwager Henk: 

“O, heerlijk, de lucht wordt frisscher, ik voel me 
bepaald herleven!” murmelde Eline, zich, diep 
ademend, oprichtende, toen zij de Promenade 
voorbij waren. “Ik heb heusch behoefte aan 
frissche lucht na zoo een temperatuur als van-
middag”. Zij waren reeds langs de villa’s van 
den Badhuisweg, voorbij de Galeries, langs de 
achterzijde van het Kurhaus omgereden en zij 
hielden voor de trappen van het terras, aan 
den zeekant, op.”

Simon Vestdijk, Pastorale 43
De leraar Schults heeft in de oorlog onder-
duikers ondergebracht in de boerderij van 
zijn vriend. De SD overvalt de boerderij: 
moord, arrestaties, brandstichting. Schults 
wil zijn vriend wreken en schiet met enkele 
vrienden een verantwoordelijke NSB’er neer. 
Op een morgen zijn daar plotseling die paar 
mannen in het burger en moet hij mee naar 
het Oranjehotel. Na zes weken blijkt dat 
Schults gearresteerd is om een in de klas be-
gane loslippigheid en loopt hij tenslotte de 
Van Alkemadelaan weer af, de vrijheid te-
gemoet, vastbesloten met zijn vrienden de 
ondergrondse strijd voort te zetten. De be-
schrijving van het verblijf in het Oranjehotel 
is autobiografisch. Van het leven daar weet 
Vestdijk -die er zelf een tijd had doorge-
bracht toen hij ontslagen werd uit seminarie 
Beekvliet, het gijzelaarsoord in Sint Michiels-
gestel, waar hij van 4 mei 1942 tot 24 januari 

Noordelijk Scheveningen in de Nederlandse lectuur en literatuur

Kurhaus

Oranjehotel

Badhuisweg



Alphacursus start weer 

Vanaf donderdag 10 maart organiseren een 
aantal kerken op Scheveningen samen weer 
de Alphacursus. De Alphacursus is een oriënta-
tiecursus in het christelijk geloof. Ontmoeten, 
vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Er 
is ruimte voor alle vragen en je praat met an-
dere deelnemers door over interessante onder-
werpen. Wereldwijd volgden ruim 25 miljoen 
mensen een Alpha. In Nederland zijn dat er al 
ruim 325.000!

Het is voor het eerst sinds de Corona-pandemie 
dat de cursus op Scheveningen weer live ge-
geven wordt. Normaalgesproken proberen de 
kerken te zorgen dat de cursus elk jaar wel één 
of twee keer in één van de Scheveningse ker-
ken gevolgd kan worden. De cursus is bedoeld 
voor iedereen die vragen heeft over het leven 
of over het christelijk geloof.

De cursus bestaat uit 10 avonden en een zater-
dag. Elke cursusavond begint met een maaltijd 
zodat er tijd is voor ontmoeting. Na de maal-
tijd wordt het onderwerp van de avond inge-
leid waarna in kleine groepen doorgepraat 
wordt.

Om niemand uit te sluiten dragen de kerken 
zelf de kosten, zodat de cursus voor de deelne-
mers gratis is. De cursus wordt dit keer gegeven 
in de Ichthus, Duinkerksestraat 9. Op donder-
dag 10 maart wordt er om 19.00 uur gestart, 
en je kunt de eerste 
keer vrijblijvend komen 
kijken of de cursus iets 
voor je is.

De cursus zal gegeven 
worden met inacht-
neming van de op dat 
moment geldende Co-
rona-maatregelen. Het 
is daarom noodzakelijk 
om van tevoren aan te 
geven dat je komt. Dat 
kan via de website van 
de Ichthuskerk (www.
ichthuskerkdenhaag.
nl) 

www.alpha-cursus.nl 
en www.ichthuskerk-
denhaag.nl

Voormalig Tweede Kamerlid voor D66 Pia 
Dijkstra wordt de nieuwe voorzitter van het 
Nationaal Monument Oranjehotel. Zij volgt 
in januari 2022 Dineke Mulock Houwer op 
die na 12 jaar aftreedt. Voor Pia Dijkstra is 
het een eer om toe te treden tot het bestuur 
van het herinneringscentrum in de voorma-
lige gevangenis in Scheveningen: “Wat op 
die plek, in dat gebouw, in deze gevangenis 
heeft plaatsgevonden tijdens de nazi-bezet-
ting mag nooit worden vergeten. Dat moe-
ten we onder de aandacht blijven brengen. 
Juist in deze tijd waarin sommigen zo ge-
makkelijk de ongehoorde vrijheidsberoving 
en moord door de Duitse bezetter vergelij-
ken met de beperkende maatregelen waar 
we nu soms mee te maken hebben”. 
 
Nieuwe fase
Plannen om vervolgens meer scholieren en 
bezoekers uit binnen- en buitenland te trek-
ken werden door de coronamaatregelen en 

verplichte sluitingen ernstig vertraagd. Maar 
achter de schermen is hard doorgewerkt aan 
o.a. educatieprogramma’s en het verzamelen 
en ontsluiten van de namen van oud-gevan-
genen. Recent werd het herinneringscen-
trum samen met de Waalsdorpervlakte als 
rijksmonument aangewezen. Eerder had het 
al de status van geregistreerd museum ver-
worven waardoor ook Museumkaarthouders 
in 2022 gratis toegang hebben.
 
Nieuwe voorzitter
Pia Dijkstra (Franeker, 1954) studeerde the-
ologie aan de Universiteit van Amsterdam 
en was van 2010 tot maart 2021 lid van de 
Tweede Kamer voor D66. Daarvoor was zij 
actief als programmamaker, journalist en te-
levisiepresentator van o.a. het NOS journaal.
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I N G E Z O N D E N

Voor meer informatie:
Marien Pronk 06-11159455
Cor van Rij 06-37561618

ichthuskerkdenhaag.nl/alphacursus
alpha@ichtuskerk.nl

Welkom 
  bij Alpha!

Pia Dijkstra nieuwe voorzitter Nationaal Monument Oranjehotel
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Horizontaal:
 5. Handel in toespraken (10)
 7. Zo vrolijk en stimulerend kan corona ook zijn (11)
 9. Met je vingers afblijven, wegblijven en slank blijven! 

(4+8)
11. Het lot van een zeer succesvolle tent (10)
13. Zulke smerige dingen heeft iedereen wel (10)
14. Ach, wel 14 vert maar geen 14 (2)
17. Schaakstuk van 14 hor (11)
19. Akkerboom (2)
20. De vulling van 2 vert (4)
21. Een stille roddel, oorverdovend als ie van de buren 

komt (7)

Verticaal:
 1. De financiën van Han van Meegeren regelen (8+10)
 2. Beschermheilige van de vulpenschrijvers (11)
 3. Zeilschip dat zinkt als een baksteen (4)
 4. Het zit erin dat het link was om in dat leger te dienen 

(4)
 6. Aanstellerij van Willem Engel (11)
 8. Merken dat iets in orde is (4)
10. Zogezegd een fonduepan waarin je ook een kalkoen 

kunt vinden (7)
12. Analoog SOS (9)
14. Prostitué op leeftijd (2)
15. Oude vrucht (3)
16. Kun je belazeren als ie aan de kerstboom zit (5)
18. Raadseltje over een touringcar (5)

Oplossing uiterlijk 13 maart sturen naar: Leuvense-
straat 81, 2587GD Den Haag, of naar 
janvanpesch@planet.nl 

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 107:
Horizontaal: 
3. Diepe zakken; 6. Paardentram; 7. Proefballon; 10. Pek; 
12. Kiwi; 14. Zoo; 15. Tweespannen; 17. Aanpassing; 
18. Sneltoetsen.

Verticaal:
1. Hemafobie; 2. Bèta; 3. De pijp uit gaan; 4. Zwembadpas; 5. Ketel-
binkies; 8. Opzeggen; 9. Neon; 11. KO; 13. WW; 16. Expat.

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. Be-
dankt, Fred!

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 108

TRAINING VOOR HONDEN, OOK PUPPY’S

 Wilt u bepaalde gedragingen van uw hond verbeteren,
 zoals trekken, opspringen, veel blaffen, niet luisteren?
 
 Bel dan Anneke Lambert 06-23 929 227
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W I J K W I N K E L

Naam geb.jaar telefoon

Sam van Dijk ’06  06-40 76 69 02 e.
Phillippine Kwak ’06  06-30 80 20 29 e.
Elenore Meppelder  ’06  06-11 47 16 06 e.
Sarah Schaminée ’06  06-14 13 03 77 e.
Laura Scholten ’04  06-26 76 93 44 e.
Frederique van Gennep ’01  06-12 626 283 e.d.
Julie Gentis ’01 06-246 09 256 e.f.
Elisa Perez ’01 06-150 30 717 e.f.
Sara Scholten ’01 06-82 007 369 e.
Judith Bloema ’00 06-81 71 31 36
Anna Jurgens ’00 06-39 27 93 28 e.
Romy Beekhof ‘99 06-22 920 417 e.
Simone Pronk ’98  06-81 384 442 e.d.
Anne Snoeij ’98 06-53 89 00 26 e.d.
Tom van Beek (06-41667301) '97 365 23 39 e.
Katja Salzer Levi ’97 06- 33 800 471 e. russ
Tim Schepers  '97 06-19 444 530 e.
Esmee de Vos ’96 354 05 21
Dita Adema ’95 06-304 702 28 e. fries
Flo Schepers  '95 06-20 28 06 36 e.
Estelle Strijers (06-15268926) '95 306 18 65 e.
Niek Adema ’93 06-509 650 21 e. fries
Zeeger Verschuren ‘93 350 91 94 e.

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

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

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

Het bestuur van de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen kan geen 

verantwoordelijkheid aanvaarden voor samenstelling en gebruik van deze na-

menlijst.

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

Iedere maandagmiddag: Klaverjassen
Kom gezellig klaverjassen in de Wijkwinkel op maandagmiddag tussen 
13.30 – 16.00 uur. Nieuwe deelnemers zijn welkom.

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

Iedere eerste dinsdag van de maand: pianoconcert
Elke eerste dinsdag van de maand wordt er in de wijkwinkel een piano-
concert gegeven. Samen genieten van de muziek en een broodje. 
Van 11.00 tot 12.00 uur door pianist René Rakier.

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

Iedere woensdagmiddag “bewegen voor ouderen” 
Deelnemers werken in hun eigen tempo aan het verbeteren van hun con-
ditie met bewegingscoach Kitty van der Stoep. Doet u mee? Om 12.30 uur 

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

Iedere donderdag: Lunch & Ontmoetingssoos
In de wijkwinkel wordt elke donderdag (en eerste zondag van de maand) 
door onze kookploeg met vrijwilligers een 3 gangen lunch voor ouderen 
uit onze wijk geserveerd. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U bent 
van harte welkom. Na de maaltijd start om 13.30 de soos en is er o.a. 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 maandag en donderdag tussen 10:00-13:00 uur 
via tel. 070-3541081

De Wijkwinkel is ook te huur voor kinderfeestjes 
of vergaderingen. 

Voor meer informatie mail naar bnsscheveningen@ziggo.nl



G A Z E T J E S

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

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

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

GEDIPLOMEERD PEDICURE (aangesloten bij Provoet) Elisa van Os. 
Bosschestraat 139 www.footsea.nl 06-41012254. E:mail: info@footsea.nl
 
ACTIE: GRATIS adviesgesprek met HYPNOTHERAPEUT.
Heeft u klachten of problemen op lichamelijk, emotioneel, mentaal of 
geestelijk gebied? Dan is hypnotherapie iets voor u. Veilig en doeltreffend. 
Bel of mail voor informatie of een advies. Deskundig, betrouwbaar en er-
kend door zorgverzekeraars. Tel: 06–48981375 / 
info@vinod.nu / www.vinod.nu/ervaringen
 
Is uw naam ROELEVELD en bent u geïnteresseerd in de geschiedenis “van 
ROERVELT tot ROELEVELD”. Een naam die al vanaf 1620 verbonden is met 
Scheveningen. Struin dan eens rond op onze website www.proeleveld.nl/
stamboom

POSTZEGEL- EN MUNTENVERZAMELINGEN, ansichtkaarten, klein zil-
ver, boeken, strips, verzamelingen op elk gebied verkopen of laten taxeren, 
bel dan Dick van der Toorn 070-3388427 of 06-51118436 of email: toorn-
dick@gmail.com
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Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

SCOUTING ST. JORISGROEP 5, Brugsestraat 49 – Elke zaterdag voor jon-
gens en meisjes van 4 tot 23 jaar. Kom ook eens kijken! 
Inlichtingen: secretariaat 06-1443 2754 (op zaterdag 070-355 63 42)
of kijk eens op www.sintjorisgroep5.nl

TE HUUR LOSSE UNITS Verschillende maten van 6 tot 8 m2 voor opslag. 
Particulier of voor bedrijven. Voor meer informatie DUTTENDAEL MAKE-
LAARS: 070-3065960 www.duttendaelmakelaars.nl
 
VAKWERK VOLGENS BARTJES - Aannemer van onder andere ambach-
telijk timmerwerk, voor bedrijf en particulier. Eigen machinale werkplaats. 
Ruime ervaring. Bart Duin, Maaswijkstraat 93, 2586 CC Scheveningen, 
070-8879900 www.vakwerkvolgensbartjes.nl 
Email: vakwerkvolgensbartjes@gmail.com 

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

Voor VOETVERZORGING kunt u terecht bij Rust&Balans. Dit kan ook aan 
huis. Kosten 30 euro. Aan huis 35 euro. Ook voor epileren van wenkbrau-
wen en manicure. Info en afspraken via 0651233587, info@ikwilevenwicht.
nl of www.ikwilevenwicht.nl

De prijs voor Gazetjes bedraagt E 9,– voor maximaal 35 woorden. Contante betaling 

kan in de wijkwinkel, maar alleen gepast, of per bank .

NL 86 INGB 000625 76 88 t.n.v. Bewonersvereniging(BNS) te Den Haag. 

Gazetjes worden uitsluitend na ontvangst van betaling geplaatst. 

info@aho-vof.nl  •  www.aho-vof.nl

van muizen, ratten, kakkerlakken, 

wespen, mieren, houtworm of 

boktorren komt in de beste 

families èn in de beste bedrijven 

voor. 

AHO helpt u in no-time en tegen 

verrassend lage kosten van dit 

ongemak af.

Telefoon 070 358 66 38

Ongewenst bezoek

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

Sfeervol 
wonen begint     
    bij de juiste 
     basis

sfeermakers

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

vloeren - gordijnen - raambekleding - shutters - vloerkleden 

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

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

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

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

TANDARTSEN
I. Ignat, Luiksestraat 24, tel. 355 17 67
Z. Hamza, tandarts/mondhygiëniste, Renbaanstraat 73-75, 355 82 42
Praktijk Gentsestraat 30: tandarts - R.M. Fledderus, tel. 358 77 21; 
orthodontie - M. Kovacs, B.E. Becking, tel. 322 38 67
Tandsartspraktijk Belgisch Park, Stevinstraat 176, tel. 767 00 80

DIERENARTSEN 
Dierenkliniek Scheveningen, I.M. de Maesschalck, Gentsestraat 3 (hoek 
Bosschestraat), tel. 355 55 31

DIERENARTS NACHTTELEFOON tel. 311 03 07
Nacht en weekend tel. 0900 22 22 456

DIERENAMBULANCE 
Den Haag, Tel. 328 28 28, De Wijs, tel. 366 09 09

CENTRAAL MELDPUNT TIJDELIJKE VERZORGING 
Oldael, tel. 530 05 08

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

MAALTIJDENSERVICE
Verzorgings tehuizen Oldeslo, tel. 5300 530, De Eshoeve, tel. 306 47 00

BURENHULP Centrale: Tel. 262 99 99

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK SCHEVENINGEN
amw@welzijscheveningen.nl

OUDERENADVISEURS SCHEVENINGEN 
Informatie en advies voor 55+ over wonen, zorg en welzijn, 
ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
Welzijn Scheveningen, Frankenslag 139, tel. 416 20 20 
www.welzijnscheveningen.nl

VERTROUWENSLIJN tel. 360 14 65

WIJKBUS SCHEVENINGEN tel. 338 54 95

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

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

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

ACTIVITEITEN IN DE Wijkwinkel
Maandag  13.30 - 16.00  klaverjasclub
Dinsdag   10.00 - 12.00 inloop koffie-ochtend
  11.00 - 12.00 lunchconcert door René Rakier, 1e dinsdag  
   v.d. mnd. 
Woensdag 10.00 - 12.00 tekenles
  12.30 - 13.30 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 – 15.30  elke eerste zondag van de maand 
   warme maaltijd
ADVIES GESPREKKEN
Pensioenadviseur, op afspraak via secretariaat wijkwinkel
Familierecht, op afspraak via secretariaat wijkwinkel

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

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

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

S E R V I C E


