
WIJKBLAD VOOR BELG ISCH PARK 
WESTBROEKPARK, SCHEVEN INGEN-NOORD 

RENBAANKWART IER , DUTTENDEL  EN  WITTEBR UG

JAARGANG 46, NR 2 

APRIL / MEI 2022 | 273

273
 april / m

ei ’22

GazetScheveningen-Bad

     —
  ’RECHTSTREEX’    ’RECHTSTREEX’  
  VAN DE BOER   VAN DE BOER 
    —
  VOORMALIG TREINSTIONNETJE    VOORMALIG TREINSTIONNETJE  
  ALS WOONHUIS   ALS WOONHUIS 
     —
    ORANJEFEEST ORANJEFEEST OP HETOP HET
  BELGISCHEPLEIN    BELGISCHEPLEIN  
     —
    BADCRYPTO 109 BADCRYPTO 109   
  



jaargang 46, nr. 2, uitgave 273
februari / maart 2022

WIJKBLAD VOOR BELGISCH PARK, 
WESTBROEKPARK, SCHEVENINGEN-
NOORD, DEEL RENBAANKWARTIER, 

DUTTENDEL EN WITTEBRUG

Verschijnt 6x per kalenderjaar en wordt 
 huis-aan-huis bezorgd.

Oplage ±7.500 stuks.

De uitgave van de Scheveningen-Bad Gazet ge-
schiedt op initiatief van de bewoners  vereniging 

Noordelijk Scheveningen.
Mail: bnsscheveningen@ziggo.nl

Website: bnsscheveningen.nl
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 

de inhoud.

Redactie
Marit Berssenbrugge, 

Hetty van den Broek (contactpers. BNS), 
Eeke Crabbendam (contactpers. D&W), 

Bert Hilberts 

Verschijningsdata in 2022
Nr. 3, uitgave 274 verschijnt omstreeks 

 13 jnui 2022
(kopij inleveren vóór 18 mei 2022)

als Wordbestand of per email
 

Redactie/inleveren kopij
Marit Berssenbrugge, 

email: m.berssenbrugge@ziggo.nl

Gazetjes: via de wijkwinkel, 
Gentsestraat 22a, 2587 HT

telefoon 3541081. Zie ook info in rubriek 
Gazetjes achterin dit nummer.

Abonnement
Niet-bewoners van de wijk kunnen zich op dit blad 

abonneren door € 29,50 (per jaar) over te maken 
op rek. NL86INGB0006257688 t.n.v. Bewonersver-
eniging Noordelijk Scheveningen, o.v.v. 'abonne-

ment Scheveningen-Bad Gazet'.

Advertentietarieven 2022
(onder voorbehoud)

Losse plaatsingen fc: 1/1 pag. € 750,– 
1/2 pag. € 430,– 1/3 pag.€ 320,– 1/6 pag. € 190,–

Contractprijzen incl. korting op aanvraag. 
Bedragen zijn exclusief pre-press  

werkzaamheden en BTW.

Advertenties
Robin Reule

email: reule@freedom.nl
telefoon 070 3502355

Drukwerk 
Drukkerij Lerowi

Uitgever/bladmanagement
Druk & Design Robin Reule

Copyright
Het auteursrecht t.a.v. de redactionele inhoud van 

deze uitgave wordt voorbehouden.

3

REDACTIONEEL 

Het is bijna niet voor te stellen, maar straks, op 27 april, kunnen we 

allemaal weer vrij en zonder mondkapje op langs de vele vrijmarkt-

kleedjes lopen, saté eten met de buurtbewoners en een gezamenlijk 

een toost uitbrengen op de koning en op elkaar. 

Het is alweer twee jaar geleden dat we dat konden doen. Nu maar ho-

pen dat het mooi weer is die dag. 

Regent het onverhoopt pijpenstelen? Dan kunt u er altijd voor kiezen 

om binnen te blijven en deze Gazet ter hand te nemen. Daarin kunt u lezen over de biolo-

gische pop-up store in de Ichtuskerk, hoe het treinstationnetje aan de Van Alkemadelaan 

een woning werd, over het slot van de samenvatting herinneringen aan hotel Wittebrug, 

de poortwoning aan de Zeilstraat, de verklaring hoe het Klattepark aan zijn naam komt 

en nog veel meer. 

Er is zelfs sprake van een pittige klacht vanuit het bestuur van de Bewonersvereniging BNS 

over het niet-rokers beleid van de Hotelschool. De redactie heeft de school benaderd en zij 

heeft gereageerd.

Maakt een artikel iets bij u los? De redactie is altijd benieuwd naar uw mening, dus als er 

iets is dat u met ons en de lezer wilt delen, nodigen wij u graag uit een artikel of brief in te 

sturen en we doen dan ons best deze te plaatsen in de volgende Gazet. Wilt u een onderne-

mer een compliment geven? Heeft u een lekker recept? Een bijzondere hobby? Is er volgens 

u iets dat iedere buurtbewoner moet weten? Wij horen het graag!

Of, waar ik persoonlijk benieuwd naar ben, hebt u op het balkon of in de tuin misschien een 

moestuin(tje)? Hebt u al wat gezaaid? Komt er al wat naar boven? Wat verwacht u deze zo-

mer te oogsten? En als u daar dan een foto bij kunt sturen zou dat heel leuk zijn.

De redactie wenst u in elk geval een geweldig gezellige, zonnige en zorgeloze Koningsdag!

Marit Berssenbrugge

GazetScheveningen-Bad
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Sinds 1 augustus 2020 moeten alle school-
terreinen in Nederland rookvrij zijn. Dat 
geldt ook voor het hoger onderwijs, zoals 
de Hotelschool aan de Brusselselaan in onze 
wijk. 

Formeel voldoet de Hotelschool mogelijk 
aan de regels door op de grenzen van haar 
terrein borden te hebben geplaatst die de 
rookvrije ruimte aangeven. De realiteit is 
echter dat de hele Brusselselaan nu bezaaid 
ligt met vieze peuken. Bepaald geen visite-
kaartje voor een instelling die zegt ‘hospita-
lity’ en gastvrijheid hoog in het vaandel te 
hebben. De aanbeveling om gebieden in de 
directe omgeving ook bij het rookverbod te 
betrekken worden hier duidelijk niet opge-
volgd met alle ongewenste consequenties.

Primair wordt door het niet handhaven van 
het rookverbod in de onmiddelijke nabij-
heid van de school een omgeving gecre-
eerd waarbij roken wordt gepropageerd en 
niet-rokers gedwongen worden door de ro-
kende massa het onderwijsterrein te betre-
den. In de aanbevelingen staat daarom ook 
het terrein om de school in het rookverbod 
te betrekken. Als de school het lastig vindt, 
zouden ze de gemeente kunnen vragen voor 
dit gebied een rookverbod uit te vaardigen. 
Voor de Nieuwe Scheveningse Bosjes zou 
dat in verband met brandgevaar sowieso 
geen slecht idee zijn. Naarmate rokers verder 
van de school vandaan pas zullen mogen 
roken zal daar een ontmoedigende werking 
van uitgaan. 

Het negatieve imago wat door deze vieze 
omgeving van de school wordt veroorzaakt, 
is tot nu toe geen reden hard naar een op-
lossing te zoeken. De gemeente heeft de 
boetes op het illegaal achterlaten van zwerf-
afval verhoogd, maar voor een heterdaadje 
gelden landelijke regels en is de boete € 95. 
Dat geldt ook voor het wegwerpen van een 
peuk. In Rotterdam krijg je daar een boete 
van € 150 voor. Als de studenten wat aan-
sporing nodig hebben zich te gedragen, is 
het wellicht een idee dat ze de gemeente 
vragen om handhavers langs te sturen die 
studenten die hun peuken op de grond 
gooien te beboeten met een boete van € 95. 
Dat zou toch niet nodig moeten zijn. 

We hopen dat de Hotelschool wat zorgvuldi-
ger met haar imago en onze woonomgeving 
en groen om gaat. De Hotelschool is natuur-

lijk niet de enige die met dit hardnekkige 
probleem worstelt, maar als er één instelling 
zou zijn die qua achtergrond en ervaring 
haar hand hier niet voor om zou moeten 
omdraaien is het toch wel de Hotelschool! 
Zolang het niet is opgelost zou het toch ple-
zierig zijn als de school de straat dagelijks 
schoonmaakt voor een schone en prettige 
omgeving voor ons allen. 

Namens het Bestuur BNS
Benno Smit

Paddentrek

Het is weer zover op de Kwekerijweg, Pomp-
stationsweg en Belvédèreweg, de paddentrek 
is weer begonnen.
Zestig vrijwilligers hebben zich dit jaar gemeld 
om de padden over te zetten naar het water. 
Nog nooit waren dat er zoveel! Hulde!

Hotelschool voert rookvrij onderwijsterrein 
halfslachtig uit

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

Reactie Hotelschool

Sinds augustus 2020 hebben onderwijsin-
stellingen de plicht om een rookverbod op 
hun terrein te handhaven. Hotelschool The 
Hague is een groot voorstander van deze 
aanpak, het aantal jongeren dat begint 
met roken moet naar beneden. Wij steu-
nen dus deze aanpak en daarnaast zijn 
wij ons bewust van de overlast die onze 
studenten op dit moment veroorzaken in 
de openbare ruimte. 

Wij zijn continu in gesprek met onze stu-
denten, spreken ze aan op hun gedrag en 
maken schoon. De sigarettenpeuken op de 
stoep zijn ook ons een doorn in het oog, 
maar als onderwijsinstelling mogen wij 
het roken niet faciliteren en dus ook geen 
asbakken plaatsen. Wij zitten in spagaat, 
inmiddels hebben wij contact opgenomen 
met de gemeente, om samen te kijken 
naar een oplossing. Wij verwachten hier 
op korte termijn een reactie en hopen 
op een betere situatie. Heeft u vragen of 
opmerkingen over dit onderwerp, neemt u 
dan contact op, via rec@hotelschool.nl 

dhr. T. Holleman, Safety and Security”

Noot van de redactie
Omdat de heer Smit deze tekst niet naar 
de Hotelschool heeft gestuurd, maar en-
kel naar de redactie van de Gazet, heb ik 
contact opgenomen met de Hotelschool, 
om haar kant van het verhaal te horen. 
Zonder dat zij de tekst van de heer Smit 
mocht inzien, is dit haar reactie, waarbij 
ze mij liet weten hopelijk spoedig in 
gesprek te kunnen gaan met de betref-
fende partijen.

Marit Berssenbrugge

Dromen op bomen.....

Wie had gedacht, dat de destijds door mij ge-
signaleerde bomen, die door de gemeente in 
de berm van de Badhuisweg waren gelegd, 
een andere bestemming zouden krijgen dan
het verhinderen van parkeren door automo-
bilisten, moet deze foto maar eens goed be-
kijken.

Bert Hilberts



De gemeenteraadsverkiezingen liggen al-
weer achter ons. Diverse politieke partijen 
hebben de BNS en de Badgazetredactie be-
naderd om hun programma’s onder de aan-
dacht te brengen. Over Scheveningen-Bad 
heeft elke partij wel iets te melden. En nu is 
er ook nog een door de gemeente gepubli-
ceerde conceptvisie, waar we als BNS mee 
aan de slag moeten.

Toekomst Scheveningen Bad 2040
Begin februari heeft het college van burge-
meester en wethouders de conceptvisie “Toe-
komst Scheveningen Bad 2040” uitgebracht. 
Een wenkend perspectief hoe de badplaats 
zich zou moeten ontwikkelen. De visie geeft 
richting aan de gewenste ontwikkelingen 
voor een moderne badplaats, maar benoemt 
ook de ongewenste ontwikkelingen en hoe 
die tegengegaan zouden kunnen worden, bij-
voorbeeld de verkeersoverlast in verschillende 
vormen en de veiligheid van het publiek bij 
grote evenementen.
Inmiddels heeft ook de VVD een nota gepu-
bliceerd waarin vele wensen worden gefor-
muleerd onder het mom van ”Kust Gezond 
voor Scheveningers, 2022-2030”. Een lange 
wensenlijst maar zonder prioriteiten en een 
onduidelijk investeringsbedrag.

Het bestuur van BNS vindt dat we voorzichtig 
moeten zijn met het maken van een ont-
wikkelingsplan zonder dat we een integrale 
visie ontwikkeld hebben en zonder naar de 
financiering ervan te kijken. De BNS zal in 
een aparte werkgroep gaan bijdragen aan 
het verder ontwikkelen van deze concept-
visie en hierover blijven berichten. Mocht u 
de conceptvisie willen bekijken, hij is hier te 
vinden: https://denhaag.raadsinformatie.nl/
document/11122577/1/RIS311219.

Gasvrij Scheveningen
En dan is er nog een gemeentelijke visie: 
hoe gaan we Den Haag in de komende jaren 
steeds gasvrijer maken door over te stappen 
naar een schonere energievoorziening voor 
verwarming, koken en douchen. Voor iedere 
buurt is er een warmteoptie gedefinieerd. In 
een flink aantal buurten kan nu al worden ge-
kozen tussen een collectief warmtenet of een 
individuele warmtetechniek. 
Alles vangt aan met een goede isolatie en ven-
tilatie van woningen en gebouwen. Schone 
energie kan gaan via warmtepompen, kan 
worden opgewekt uit water of zon of uit rest-
warmte uit de regio. Maar in een aantal buur-
ten is er vóór 2030 geen schone energiebron 
beschikbaar. Onze buurt valt daar ook onder.

Gasvrij Scheveningen volgt de gemeentelijke 
aanpak en stelt informatie beschikbaar. Ook 
zijn er energiecoaches aangesloten, deze 
personen denken met u mee over verduurza-
ming, kostenbesparing en comfortverbete-
ring. De coaches zijn onafhankelijk en er zijn 
geen kosten aan verbonden. 

Mocht u een afspraak willen maken neemt u 
dan contact op met 
info@gasvrijscheveningen.nl 
of met Bert van Swol 06-51828014.

Bert van Swol
Voorzitter Bewonersvereniging 

Noordelijk Scheveningen

Lopende zaken in Noordelijk Scheveningen
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W I J K A A N G E L E G E N H E D E N

Onlangs stemden 24 kinderen uit de Har-
stenhoekstraat en omgeving op hun fa-
voriete ontwerp voor de nieuwe Kaatje 
Mossel speeltuin. Tussen het stemmen 
door genoten de kinderen van het mooie 
weer én versgebakken poffertjes van 
Oma Toos. 

Kelly Steentjes van stadsdeelkantoor 
Scheveningen verzamelt de stembriefjes. 
“Ik ben blij dat zoveel kinderen uit de buurt 
hun stem uitbrengen. Want we vervangen 
de speeltuin voor de kinderen! Het is nog 
best spannend hoor. Want alle ontwerpen 
hebben wel iets dat opvalt. Zo is ontwerp 2 
vooral gemaakt van hout en heeft ontwerp 
3 ook een toestel dat geschikt is voor kin-
deren in een rolstoel.”

De winnaar
Ontwerp nummer 1 komt als winnaar uit 
de bus en wint met één stem meer nipt 
van het houten ontwerp. Doorslaggevend 

zijn twee specifieke toestellen, waaron-
der een trampoline (de Jumper). Maar 
de absolute favoriet is de Supernova: een 
grote, hellende, draaibare ring met zeven 
vakken. Hierop kunnen kinderen draaien, 
balanceren, zitten, 
liggen of staan. 
Scan de QR-code 
voor een filmpje van 
dit toestel.
 
Vervolg
De huidige speeltuin wordt rond de zo-
mer vernieuwd. Buurtbewoners worden 
hier enkele weken voor de start van de 
werkzaamheden over geïnformeerd. 
Meerdere ouders hadden vragen over 
de openingstijden van de speeltuin. De 
gemeente gaat hier samen met Bewo-
nersoverleg Noordelijk Scheveningen 
naar kijken.

Supernova geeft doorslag stemmen Kaatje Mossel speeltuin

Pro
jec

t :
Om

sch
rijv

ing
 :

Lo
kat

ie :
Op

dra
cht

ge
ver

 :

Da
tum

 :

Sc
ha

al :
Ge

tek
en

d :
Ve

rsie
 :

KO
MP

AN
 BV

Po
stb

us 
20

59
    

 53
00

 CB
    

 Za
ltbo

mm
el

La
ng

est
raa

t 3
7A

    
 66

24
 AA

    
 He

ere
wa

ard
en

Te
lefo

on
. 0

41
8 -

 68
14

68
 

kom
pa

n.n
l@

KO
MP

AN
.co

m 
    

ww
w.K

OM
PA

N.c
om

Au
teu

rsr
ech

t e
n C

op
yrig

ht 
voo

rbe
ho

ud
en

 vo
lge

ns 
de

 we
t

Fo
rm

aa
t :

Do
cum

en
t lo

kat
ie :

U:\
202

1\N
ede

rlan
d\S

che
ven

inge
n - 

Har
sten

hoe
kstr

aat
 - N

L16
072

\3 O
ntw

erp
\Sc

hev
enin

gen
 - H

arst
enh

oek
stra

at -
 NL

160
72.

01.
dwg

Te
ken

ing
 nr

.:

Ch
eck

 :

Ha
rst

en
ho

eks
tra

at 
- N

L1
60

72
Sc

he
ven

ing
en

Inr
ich

ting
svo

ors
tel

Ge
me

en
te 

De
n H

aa
g

NL
16

07
2

M.
 Ro

esg
aa

rd
A3

1/1
00

06
-07

-20
21

S. 
Sm

its

1

2

3

4
5

6

6

Duikelrek 6
NRO891066

7

5
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Combinatie toestel
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Dubbele mandschommel
KSW924-CUSTOM_20126185

Duikelrek duo
PCM802

Supernova
NRO916
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SCHEVENINGEN - HARSTENHOEKSTRAAT

VOORSTEL    1    ELEMENTS

1
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Afbeeldingen zijn sfeerimpressies, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.  Dit ontwerp is eigendom van KOMPAN NV en representeert een waarde. Gebruik ervan zonder schriftelijke toestemming van KOMPAN is niet toegestaan.
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De afgelopen weken 
hebben twee crises ons 
met de neus op de fei-
ten gedrukt: de oorlog in 
Oekraïne en het verschij-
nen van het zoveelste 
IPCC (klimaat) rapport. 
Twee signalen die weer 
eens bevestigen dat we 
af moeten van fossiele 
brandstoffen en dat ener-
gieonafhankelijkheid be-
langrijker is dan ooit te 
voren. 

De stijgende energieprij-
zen zullen voor huiseige-
naren een extra stimulans 
zijn om hun huis te ver-
duurzamen en energiezui-
niger te maken. 

Schone energiebron-
nen
Maar welke mogelijkhe-
den zijn er om in de ko-
mende jaren over te gaan 
op schone energiebronnen voor de levering 
van warmte? Energie die gebruikt wordt voor 
de verwarming van huizen, voor koken en 
douchen. Een ingewikkelde vraag, die zich niet 
makkelijk en eenduidig laat beantwoorden.   
Het gaat niet alleen om de beschikbaarheid 
van schone energiebronnen, maar ook om 
de geschiktheid van woningen voor nieuwe 
warmtetechnieken dan wel de haalbaarheid 
om woningen hiervoor aan te passen en- niet 
in de laatste plaats - bewustwording en be-
reidheid van bewoners om deze transitie door 
te maken. 

Visie
Onlangs heeft de gemeente met de publi-
catie van de concept-Transitievisie Warmte 
op buurtniveau in kaart gebracht welke 
warmtetechnieken toepasbaar zijn voor 
het verwarmen van huizen en gebouwen 
met schone energie. Zo zijn er buurten die 
waarschijnlijk al rond 2030 overgaan op een 
schone warmtevoorziening, daarnaast zijn 
er buurten waar de situatie complexer is 
en die later (2040) over zullen gaan op een 
schone warmtevoorziening. De transitievisie 
warmte is in te zien op: Concept-transitievi-
sie warmte ligt ter inzage - Duurzame stad 
Den Haag

Warmtetechnieken
Wat is de situatie voor Duttendel & Wittebrug? 
In samenwerking met de omliggende wijken 
Van Stolkpark, Archipel-Willemspark en Buurt-
schap Centrum 2005 en de gemeente is een 
studie uitgevoerd naar de toepasbaarheid van 
verschillende warmtetechnieken. 
Gegeven de diversiteit aan woningen in onze 
wijk: vooroorlogse villa’s, naoorlogse gezins-
woningen, monumentale flats en nieuwbouw 
appartementen en de geringe bebouwings-
dichtheid is er voor het grootste deel van de 
wijk geen sprake van een eenduidige warmte-
oplossing. 

Voor een deel van de woningen en apparte-
menten zou aansluiting op warmtenet een 
goede oplossing zijn, terwijl een ander deel 
meer geschikt is voor verwarming door een 
elektrische warmtepomp of door middel van 
het gebruik van duurzaam gas. Waarbij de 
laatste optie nog onzeker is in verband met 
toekomstige beschikbaarheid van duurzaam 
gas. Het feit dat onze wijk gelegen is in een 
milieubeschermingsgebied voor drinkwater 
vormt een beperkende factor voor het gebruik 
van de bodem door bijvoorbeeld bodem-
warmtepompen. 

Nader onderzoek nodig
Al met al een complexe situatie, die maakt dat 
er voor Duttendel & Wittebrug door de ge-
meente op dit moment nog geen keuze is ge-
maakt voor de toekomstige warmteoplossing 
en wanneer deze gerealiseerd zou moeten 
zijn. Nader onderzoek en gemeentelijk beleid 
zijn nodig om ook voor onze wijk het pad voor 
de energietransitie te markeren en daarmee 
duidelijkheid en handelingsperspectief te bie-
den aan de bewoners. 
Wij houden u op de hoogte, wordt vervolgd! 

Constant van Kretschmar 
 Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging

 Commissie Energietransitie
Marit Berssenbrugge

Energietransitie in Duttendel & Wittebrug
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Met de invoering van betaald parkeren komt 
er een einde aan het verfoeide waterbedef-
fect: voortaan is parkeren niet meer gratis en 
kunnen eigenaars van busjes, campers, aan-
hangers, personenauto’s en bedrijfsauto’s ook 
gewoon bijdragen, evenals bezoekers van de 
sportfaciliteiten in Klein Zwitserland. Enne ….. 
foutparkeren, ook voor inritten, gaat voortaan 
op de bon! 

Klein Zwitserland
In de vorige Badgazet berichtten wij over de 
voltooiing van de padelbanen en het opmer-
kelijke beleid van de gemeente Den Haag, 
iniatiefnemers en verenigingen die sinds jaar 
en dag in onze wijk actief zijn. Opmerkelijk 
omdat er wel een beroep wordt gedaan op de 
inzet van de wijkvereniging als dat gewenst is, 
maar niet als er sprake kan zijn van overlast. Zo 
jammer, want onze inzet is altijd constructief 
en gericht op meedenken. Wij zijn vòòr allerlei 
initiatieven, mits …. Helaas moeten we nu 
toch verder gaan in de gerechtelijke proce-
dure. Met de advocaat is een stappenplan op-
gesteld: 1) beroep bij rechtbank tegen besluit 
op bezwaar (argumenten onder meer op het 
punt van geluids- en lichtoverlast voor bewo-
ners van de Maurits de Brauwweg, parkeren 
en verkeer, ruimtelijke ordening en natuur). 
Er zal een onafhankelijk geluidsonderzoek 
worden ingediend nu de banen er liggen en 
een bodemprocedure zal worden gestart en - 
indien nodig - een spoedprocedure.
Mogelijk zal de gemeente Den Haag in de 
nieuwe coalitie nadere invulling willen geven 
aan participatie: op 31 maart zullen alle wijk-
organisaties van Den Haag hierover spreken 
tijdens een bijeenkomst met burgemeester 
Van Zanen in het Koorenhuis. Wordt vervolgd. 

Verkeer(d)
Gevaarlijke kruisingen, we houden ons hart 
vast. Soms gaat het zelfs zo ver dat bewoners 
en ondernemers hun schone droogdoeken 
beschikbaar stellen voordat de ambulance 
arriveert. Jur Kempenaar, de eigenaar van 
Lunchroom Yon, maakt het regelmatig mee. 

De kruising Badhuisweg met de Klatteweg is 
onoverzichtelijk voor weggebruikers en het is 
een kwestie van tijd voordat er echt ongeluk-
ken van komen. Het traject vanaf de rotonde 
Nieuwe Parklaan tot aan de kruising Pomp-
stationsweg met de Badhuisweg is het laatste 
deel van de Plesmanweg|Badhuisweg dat nog 
moet worden aangepakt. De herontwikkeling 
van het Plesmanduin is de reden. Hier worden 
nieuwe in-en uitritten voorzien, moet goed 
worden nagedacht over de verkeerscirculatie 
en de aansluiting op de Badhuisweg naar zee. 
Tussen nu en een jaar moet het klaar zijn; laten 
we hopen dat er in de tussentijd geen onge-
lukken gebeuren.

Marjon Margés
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging

Heggen en hagen
De lente is aangebroken, tijd voor de grote 
snoei- en knipbeurt van heggen, hagen en 
overige wildgroei vanuit de tuinen in de wijk. 
Tijdens de wijkschouw van de Groencom-
missie met medewerkers van groen- en weg-
beheer van stadsdeel Scheveningen begin 
februari is gebleken dat heggen en hagen het 
geweldig naar hun zin hebben. Toch is het 
zaak om wat aandacht te hebben voor het ver 
overhangende groen. Wij wijzen u erop dat de 
doorgang vanaf de straatkant tot aan de erf-
grens in principe (minimaal) 1.20m – 1.50m 
dient te zijn, d.w.z. 4 à 5 stoeptegels breed. 
In sommige straten is de stoep niet alleen 
smal, maar zijn in de loop van de tijd de 
bomen heel groot geworden. Daardoor is 
de doorgang op sommige plekken feitelijk 
nu zelfs minder dan 1.0m. Wij vragen u om 
zorg te dragen voor een zo goed mogelijke 
doorgang, door uw heg of haag goed te 
snoeien, waar nodig tot aan de erfgrens, zodat 
voetgangers, rollatorgebruikers, rolstoelers en 
kinderwagens veilig over de stoep kunnen. 
De Groencommissie heeft de medewerkers 
van groen- en wegbeheer gewezen op de 
slechte delen in stoepen en plaatsen waar 
boomwortels gevaarlijke afmetingen hebben 
aangenomen. Zij doen hun best om oplos-
singen te brengen; doet u mee door - waar 
nodig - uw heg of haag terug te snoeien? 
U kunt ook altijd zelf melden als er dringende 
zaken moeten worden opgelost: melden 
loont. Bel dan naar telefoonnummer 14070; 
uit ervaring weten we dat opvolging snel aan 
de orde is. 
Hartelijk dank namens de Groencommissie, 
we zien uit naar een mooi voorjaar!

Betaald parkeren
De kogel is door de kerk: in Duttendel wordt 
per 1 juni 2022 ook, evenals in Wittebrug, be-
taald parkeren ingevoerd. De gemeente heeft 
– na het initiatief van de wijkvereniging – een 
eigen enquête uitgevoerd om de parkeerdruk 
te meten en de voorkeuren van de bewoners 
in kaart te brengen. Maatwerk is toegepast 
voor de bewoners die een eigen oprit heb-
ben en daardoor niet in aanmerking zouden 
komen voor een parkeervergunning. Dat kan 
dus wel en de gemeente heeft alle bewoners 
daarvan per brief op de hoogte gesteld. Ook 
voor verzorgings- en verpleeghuis Oldeslo zijn 
oplossingen voorzien om medewerkers per 
app een parkeervergunning te verlenen, zodat 
zij niet op kosten worden gejaagd.

Lopende zaken in Duttendel & Wittebrug

AGENDA:

Lenteconcert zaterdag 30 april  Van Lennepweg 12 (zie website en Nieuwsbrief)
4 mei-herdenking woensdag 4 mei  Han Stijkelplein
ALV  woensdag 11 mei Madurodam – annoncering (zie website en 
   Nieuwsbrief)



Het liefst zou ik mijn eitjes, kaas, brood, 
groente en fruit bij de boer kopen, op de 
fiets, met manden en fietstassen aan de 
voor- en achterkant. Maar ja, dat is niet zo 
eenvoudig en klinkt romantischer dan het 
is, gezien de afstanden. Dikwijls heb ik mij 
voorgenomen dán maar zoveel mogelijk 
boodschappen te doen bij kleine zelfstan-
dige ondernemers in de buurt. Maar ik moet 
toegeven, ik ben gewoon lui en verval toch 
meestal in het bezoeken van de grote super-
markt die nu eenmaal – bijna - alles onder 
één dak aanbiedt.

Pop-up store
En toen bezocht ik op woensdag 23 februari 
de officiële opening van het wijkpunt Recht-
streex in de Ichtuskerk en ontmoette daar Si-
mon. Simon is afgestudeerd in ‘Plattelandsver-
nieuwing’ aan de van Hall Larenstein in Wage-
ningen. (Simon: “dat heet tegenwoordig deftig 
International Development Management”) en 
is sinds kort wijkchef Belgisch Park van Recht-
streex. Hij runt het plaatselijke afhaalpunt. 

Dat afhaalpunt is een pop-up store. Zodra de 
chauffeur de bestellingen van de boeren naar 
de stad brengt, zet de wijkchef het winkeltje 
klaar en haalt u uw boodschappen daar bin-
nen een bepaald tijdslot op. Wanneer het af-
haalmoment voorbij is, breekt de wijkchef de 
winkel weer af tot het volgende moment. 

Omdat Rechtstreex werkt met bestellingen, 
wordt er nooit te veel ingekocht en is er dus 
geen voedselverspilling. En dat is bijzonder in 
de wereld van voedseldistributie. 

Gezond, vers én transparant
Met tientallen andere wijkchefs verdeeld over 
de Randstad, heeft Rechtstreex sinds 2013 als 
missie om eten uit een lokale voedselketen zo 
toegankelijk mogelijk te maken voor mensen 
die bewust willen eten, zodat zoveel mogelijk 
van wat we eten van lokale boeren en makers 
komt. 
In de praktijk betekent dit, dat u verse produc-
ten kunt kopen, rechtstreeks van boeren en 
producenten binnen een straal van maximaal 
50 kilometer van het verzamelpunt Rotter-
dam. Het voedsel is gegarandeerd gezond en 
vers, veelal biologisch en er is transparantie 
over waar het vandaan komt. 
Dat geldt zowel voor de herkomst en produc-
tie, als voor de totstandkoming van de prijs. 
Zo wordt vers en gezond voedsel uit de regio 
voor iedereen toegankelijk. U bestelt online en 

haalt de boodschappen op bij het afhaalpunt, 
in dit geval de Ichtuskerk aan de Duinkerkse-
straat. 

Simon: “ik ben zeer verheugd dat de Ich-
tuskerk deze samenwerking is aangegaan, het 
is een win-win situatie. Zij willen graag meer 
betrokkenheid met de buurt, en ik ben blij dat 
ik daar een rol in kan spelen”. Simon maakt uw 
bestelling voor u klaar en kan u alles vertellen 
over de boeren, producten en bereiding. Zo 
krijgt iedereen in de voedselketen weer een 
gezicht en bouwen we samen aan een alter-
natief met menselijke maat. Ik vind het een 
mooi plan. Er was gelegenheid tot proeven en 
ik kan u verzekeren: het ambachtelijke brood, 
de boerenkaas én de kruidenboter smaakten 
verrukkelijk.

U kunt vóór iedere maandag uw bestelling 
plaatsen op www.rechtstreekx.nl/belgisch-
park en alles ligt dan voor u klaar in de Ichtus-
kerk, op de woensdag tussen 16.00-18.00.

Marit Berssenbrugge

‘Rechtstreex’ van de boer, op uw bord
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Simon, wijkchef Belgisch Park van Rechtstreex



De een gaat, de ander komt. Zo is dat. Elders 
in deze Gazet leest u dat George en Wim van 
de linkerkant (vanaf de Van Alkemadelaan 
gezien) van het voormalige stationnetje 
Wittebrug-Pompstation aan de Van Alkema-
delaan 401-403 gaan emigreren. Drie jaar 
geleden kwam het rechter huisje van het sta-
tionnetje te koop, nadat mevrouw de Jong, 
dochter van de laatste stationschef, kwam te 
overlijden op 93-jarige leeftijd. 

Voor Wout Gelderloos was dat hét mo-
ment in zijn leven. Al jaren wonend in 
Rotterdam, maar opgegroeid in Wasse-
naar, viel zijn oog op de advertentie. Als 
je droom is om ooit in een stationnetje 
te wonen én in de natuur, niet zo ver 
van Rotterdam, dan is er geen keus. Dit 
moest het worden. En het werd het. Wout 
zag meteen dat dit huisje, wat wel wat 
gerenoveerd maar al in geen decennia ge-
restaureerd was, mogelijkheden had om 
teruggebracht te worden in de originele 
staat, zoals architect J.J.L. Bourdrez het ge-
bouwd had in 1907. Maar, zijn kippen en 
katten moesten er zich wel thuis voelen. 
Katten bij de drukke Van Alkemadelaan? 
Geen probleem, de katten richten zich 
alleen op de duinen aan de achterkant. 
Kippen in duinen vol vossen? Ook geen 
probleem, het eerste wat Wout deed, was 
een ren bouwen. Het verhuizen van de 
kippen, sommige dertien jaar oud, was 
een klus. Op de warmste dag en in de 
langste file van het jaar, zat Wout achter in 
de auto met zeven grote hennen om zich 
heen. Bij de Waalsdorperweg ging het 
niet langer, de kippen zouden stikken van 
de hitte. Uitstappen dus en met een mand 
met kippen lopend verder, dat was de 
oplossing. Hij liet ze los in de ren, ging zelf 
bijkomen in de schaduw, en het geluksge-
voel was daar. Voor Wout én de kippen. En 
is voor beiden niet meer weggegaan. 

Stationnetje Hofpleinlijn
Station Wittebrug-Pompstation was 
een van de vele haltes van de Hofplein-
lijn. Deze eerste elektrische spoorlijn in 
Nederland, geopend in 1907, liep van 
Rotterdam naar Scheveningen. Rijke Rot-
terdammers konden zo in dertig minuten 

bij de frisse zeelucht 
zijn. En bewoners van 
Wittebrug en het Bel-
gisch Park in dertig 
minuten bij hun kan-
toor in Rotterdam. De 
lijn werd in 1943 door 
de bezetter ontman-
teld. Na de oorlog 
verdween de be-
langstelling voor de 

weer herstelde Hofpleinlijn, de auto werd 
een te groot alternatief. De laatste trein 
reed op 3 oktober 1953. Het stationnetje, 
wat bestaat uit twee dienstwoningen en 
een wachtlokaal in het midden met twee 
loketten en toiletten, bleef wel bewoond 
maar raakte in verval. Pas in 2012 deed 
Vestia een renovatie, al wilde mevrouw 
de Jong alles bij het oude houden in haar 
huisje. 

Wout kwam tijdens de drie jaar durende 
restauratie voor veel verrassingen te 
staan, vooral positieve. Achter behang en 
betimmeringen, verlaagde plafonds en 
meters zachtboard kwam bijna overal de 
originele bouw weer te voorschijn, prach-
tige houten balken, een schitterend trap-
penhuis. En vooral veel licht. De vroegere 
isolatie had bestaan uit jute bekleding, 
behang en kranten o.a. daterend uit 1932. 
Ook het loket in het vroegere wachtlokaal, 
verborgen achter een dikke laag behang, 
is weer terug. Ooit waren er aan beide 
zijden loketten, door beide stationschefs 
van huis uit bediend. Een is helaas lang 
geleden verdwenen. Ook de schouw is er 
nog, bij mevrouw de Jong stond daar een 
potkachel, zij moet van ijzer zijn geweest 
om de kou te weerstaan zonder centrale 
verwarming. Volgens Wout is het bij noor-
denwind behoorlijk fris in de vrij liggende 
huisjes. De oorspronkelijke opslagruimte 
voor de wissels is er ook nog, nu kelder. 

Kortom zoveel terug in oorspronkelijke 
staat, mede dankzij het bestuderen 

Een voormalig treinstationnetje als woonhuis
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Het perron vlak na de be-

vrijding.

De achterkant van het voormalige stationnetje, gezien vanaf het fietspad, vroeger de spoorlijn. 

Links het terras van Wout, het perron.

Het station met trein richting Scheveningen, ca. 1950. 

Of is dit het gelijksoortige station Renbaan/Achterweg 

in Wassenaar bij de Buurtweg? Gesloopt voor de aanleg 

van de verlengde Landscheidingsweg. Wie het weet, 

mag het zeggen.



van de originele bouwtekeningen. Het 
belangrijkste voor Wout is, dat de in zijn 
ogen oorspronkelijke sfeer weer terug is. 
Er missen maar twee dingen: vroeger had 
het stationnetje het nummer 13, groot ge-
schilderd op de buitenmuur. Mevrouw de 
Jong vond dat geen prettig getal en liet 
het – het station was toch al buiten ge-
bruik – lang geleden verwijderen. En ten-
slotte helaas helaas, de ‘krul’, een ijzeren 
urinoir dat nog op de bouwtekeningen 
staat en zelfs op een foto uit 1920, is niet 
meer. Misschien maar beter ook, want op 

een fietstochtje naar zee zou de toe-
rist die het stationnetje dan passeert, 
daar nog wel eens graag gebruik van 
maken. Of het Wouts bedoeling was 
om ook de krul terug te brengen, 
nou nee dus. Zonder krul zit hij nu 
rustig en tevreden op zijn ‘perron-
netje’ met uitzicht op de duinen, ‘de 
grootste tuin van Nederland en we 
hoeven hem niet eens te onderhou-
den’, aldus zijn helaas vertrekkende 
buurman George.

Eeke Crabbendam
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Te voorschijn gekomen balken in de nok, met een prachtige ‘ma-

kelaar’ (verticale balk) die de constructie bijeenhoudt

Het is 12 februari, zes uur in de ochtend en 
rond het vriespunt. Wanneer ik naar de Bou-
levard loop zie ik al wat “vroege vogels” die 
de ruiten van hun auto ijsvrij aan het maken 
zijn. Aangekomen bij de Pier, het is dan nog 
aarde donker staat er een 15-tal enthousi-
aste vrouwen en mannen klaar voor een da-
gelijkse duik in de zee. 

Zoals vele uitdagingen ontstaan zijn uit een 
geintje is ook dit initiatief ontstaan door een 
opmerking tijdens een feestje op de Haagse 
Rugby Club.
In oktober 2020 besluit de initiatiefnemer 
Jeffrey Snoeck om de daad bij het woord 
te voegen en neemt vergezeld door twee 
collega’s om 06.00 uur een duik in de zee. 
Waarom 06.00 uur, niet alleen werken de 
meeste zwemmers nog, maar het is speciaal 
bedoeld als ultieme uitdaging. Jeffrey is een 
van de coaches en trainers van de HRC. Dus 
om 05.00 uur uit de veren en na een bakkie 
koffie of thee en wat (ademhaling) oefe-
ningen duiken de drie het water in. Van dat 
moment aan is het een traditie geworden. Al 
gauw vormde zich een vaste kern die iedere 
dag zich rechts van de Pier verzamelen om 
daarna een duik in de zee te nemen. 
Begin 2021 was het zo koud dat men over 
ijsplaten moest lopen en een sneeuwstorm 

moest trotseren om de zee te bereiken. Van 
dat moment aan hebben ze de bijnaam ge-
kregen “de Northsea Vikings”.
De zee ten noorden van de Pier vertoont 
veel stromingen, een verraderlijke wind en 
enkele zandbanken. Indien de zee te ruw is 
wordt er ook een touw gebruikt welke de 
zwemmers vasthouden als zekerheid. De 
eerste duiken waren kort, ongeveer 3 minu-
ten, maar dit is inmiddels uitgebouwd naar 
10 minuten aangezien dit volgens Jeffrey de 
ultieme uitdaging is.

De volgende dag, het is dan 13 februari 
09.00 uur, 2 graden boven nul en een snij-
dende wind teistert het strand en de deel-
nemers. Dit is de familiedag, moeders va-
ders en ook kinderen in totaal ongeveer 50 
personen nemen deel aan de sponsorduik. 
Door familieleden of bedrijven en ook door 
de zwemmers zelf worden via facebook en 
Instagram sponsorgelden opgehaald door 
weddenschappen af te sluiten om zodoende 
leden en trainers het water in te krijgen. Dit 
ter ondersteuning van jeugdbegeleiding, 

training en de aanschaf van trainingsappa-
ratuur. 

Twee zwemmers slepen geluidsapparatuur 
mee waarmee vrolijke muziek ten gehore 
wordt gebracht. Ondanks de snijdende kou 
ontdoet men zich op het strand van hun 
kleding in afwachting van het verlossende 
woord “allemaal klaar? “Het is een vrolijke 
boel, eenmaal in het water wordt er uit volle 
borst gezongen en natuurlijk ontbreekt de 
Haagse kraker “OH, OH, Den Haag “niet. Als 
ze uit het water komen nemen de zwem-
mers nog even de tijd om op de foto te gaan. 
Daarna is het aankleden en vlug naar huis 
met de mededeling van de initiatiefnemers 
niet gelijk onder de warme douche te sprin-
gen maar daarmee een uurtje te wachten. 
Jeffrey heeft de beschikking over EHBO’ers, 
reddingzwemmers en een arts, dus wordt er 
verantwoord omgegaan met de deelnemers. 
Een prachtig initiatief wat als het aan Jeffrey 
ligt nog heel lang mag doorgaan.

Rob Musquetier

Vroege vogels
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Dinsdag 27 april

Het Belgischeplein kleurt weer oranje!
Het zonnetje schijnt, de vogeltjes fluiten, de 
wijk fleurt op door alle opkomende bloe-
men, de lente is aangebroken en de coro-
namaatregels verdwijnen als sneeuw voor 
de zon. Dat kan maar één ding betekenen. 
Op 27 april is er namelijk eindelijk weer een 
Koningsdagfeest op het Belgischeplein. We 
hebben dit feest twee jaar moeten missen, 
maar Scouting Sint Jorisgroep 5 en de Oran-
jecommissie van de Wijkvereniging zetten 
alle zeilen bij om er een feest van te maken, 
al is de opzet wat kleiner dan in andere ja-
ren. We hopen dat de wijkbewoners en an-
dere bezoekers dit fantastische feest weer 
samen komen vieren.

Wat kan je doen?
Op het Belgischeplein komen de Leuvense-, 
Gentse- en Antwerpsestraat samen op een 
grote rotonde. Tijdens Koningsdag is dit 
gebied afgesloten voor auto’s en is er een 
vrijmarkt buiten het Belgischeplein. Op het 
plein is er een overdaad aan gezelligheid. 
Er zijn allerlei versnaperingen te bemachti-
gen. Dit jaar zijn er onder andere een donut-
bar, een barista, een smoothie- en fruitbar, 
suikerspinnen, verse broodjes haring, een 
gehele kantine met broodjes en fris, en een 
groot terras zodat we elkaar weer eens kun-
nen ontmoeten na zo’n lange tijd.
Ook zijn er activiteiten voor kinderen. An-
ders dan andere jaren hebben we een 
schema met speciale kinder-activiteiten. Zie 
het programma aan het einde van dit be-
richt. Er zijn maar een beperkt aantal plek-
ken op de dag beschikbaar, dus wees er op 
tijd bij om mee te doen! Daarnaast zijn er 
ook andere attracties, zoals een springkus-

sen en een stormbaan. 
Is dat te wild en bent u 
niet meer zo jeugdig? 
Er wordt dit jaar ook 
aandacht besteed aan 
beweging voor oude-
ren. Dan hoeft u niet 
te stuiteren op een 
springkussen!

Sponsoractie
Vanaf 26 maart begint 
de Koningsdagspon-
soractie van de Sint 
Jorisgroep 5. Kinderen 
van de Scoutinggroep 
verkopen deelnamebewijzen voor de spon-
soractie voor €1,- per bewijs. Als je meedoet 

aan de actie kun je mooie prijzen 
winnen, waaronder een hoofd-
prijs van €250,-! De verkoop loopt 
tot 19 april en de trekking vindt 
online plaats op de dag vóór Ko-
ningsdag op 26 april om 20:00.

Geef je op als vrijwilliger
Om het feest tot een succes te la-
ten verlopen zijn veel handen no-
dig. Wil je dit jaar meehelpen? Dat 
kan! Geef je op door een mail te 
sturen naar info@sintjorisgroep5.
nl of koningsdagbelgischpark@
gmail.com.

Geen vrijmarkt op het plein
Ter verduidelijking: Er is géén vrijmarkt op 
het plein. Het plein is bestemd voor de acti-
viteiten van Scouting en Oranjecommissie 
van de wijkvereniging.

Verzoek aan autobezitters
Op Koningsdag, 27 april, vanaf 06:00 kan 
niet meer op het plein worden geparkeerd. 
De aangrenzende straten worden afgezet 
met dranghekken en verkeersborden. Be-
woners van het plein worden dus vriendelijk 
verzocht hun auto’s elders te plaatsen. Na 
17:30 is het plein weer vrij voor gebruik.

Oproep aan verenigingen en activitei-
tenclubjes
Heeft uw vereniging, leesclub, taalcursus of 
dansgroep in Noordelijk Scheveningen door 
de coronaperiode leden of het contact met 
vrijwilligers verloren, dan bieden wij graag 
een plek op Koningsdag om de activiteiten 

weer eens onder de aandacht te brengen bij 
een groter publiek. Heeft u belangstelling, 
stuur een mail naar 
koningsdagbelgischpark@gmail.com . Bellen 
of langs komen bij de wijkwinkel kan ook. 

Programma

26 april 
20:00 Online trekking sponsoractie

27 april
10:00 Opening van het feest
10:00 Kleurplaten voor kinderen
11:30 Schminken & glittertatoeage’s
13:00 Professor Stinkhaar
14:30 Maskers versieren
16:00 Einde feest

KONINGSDAG 2022

Oranjefeest op het Belgischeplein!!



Zeilstraat: 
een poortwoning uit 1905

In het kader van de serie hofjesbezoe-
ken ben ik dit keer in de Zeilstraat, in 
een van de oudere dorpskernen van 
Scheveningen. Een lange straat waar-
van het oudste huis dateert uit 1865.
Het huis waar ik een bezoek breng is uit 
1905. 

De bewoner, Henk, is een Duindorper (“dat 
is hetzelfde als een Scheveninger, hoor”) en 
vertelt dat hij dit huis heeft gekocht in 1990. 
Van 1975 tot 1990 woonde hij iets verderop in 
de Zeilstraat, in het huis dat ooit van zijn opa 
en oma was.
Het huisje is niet echt een hofjeswoning, maar 
ook niet echt een slop. Henk noemt het een 
‘poortwoning’. De voordeur bevindt zich in 
een soort van inham in de straat en leidt direct 
tot een keukentje. 

“Nu is deze ruimte samengetrokken bij de wo-
ning, maar ooit was hier de buitentoilet”, zegt 
hij, “en de fundering van deze huizen bestaat 

veelal uit houten balken afkomstig van oude 
afgeschreven bomschuiten”. De woning heeft 
een perceeloppervlakte van 38 m2. Een steile 
trap leidt naar de bovenverdieping, een zolder 
met een schuin dak, weet hij mij te vertellen. 

Een kleine kelder fungeerde vroeger als 
voorraadruimte, waar onder meer ingemaakt 
voedsel opgeborgen werd, want er was toen 
nog geen koelkast. Nu ligt de kelder vol met 
mooie wijnen en flessen champagne. Henk 
houdt van wijnen. “Een uit de hand gelopen 
hobby”, zegt hij. Maar dat is niet zijn enige uit 
de hand gelopen hobby!

Einzelgänger met aanspraak
Want Henk houdt van muziek, dat is duidelijk 
te zien. De kleine woonkamer staat helemaal 
vol met audioapparatuur: versterkers, pla-
tenspeler, radio’s, cd-speler, cassettespeler, 
videorecorder, stapels oude langspeelplaten, 
cassettebandjes, videobanden en diverse 

computerinstallaties. “Deze woningen hebben 
geen bergruimte of kasten, dus ik heb de mu-
ren volgehangen met houten planken waar 
alles op kan staan. Het is daardoor best wel 
vol hier”. 

Waar vroeger de bedstee was, is nu de ruimte 
waar gepensioneerde Henk uren achter de 
computer zit. Zijn eigen computer, maar ook 
die van anderen, die hij op verzoek repareert 
of opnieuw instelt.
En tussen al die rekken met elektronica hangt 
een tekening van een prachtige oude dame. 
De afbeelding is ingelijst in een antieke hou-

ten lijst. “Mijn overgrootmoeder”, zegt Henk 
met trots. 
Hij heeft het hier erg naar zijn zin. Zoals ook in 
de andere hofjes waar ik geweest ben, blijkt 
het sociale leven hier belangrijk. 

“Ik verveel me nooit. Ik heb mijn hobby’s. Ik 
ben best een einzelgänger, maar vooral in de 
zomer is genoeg aanspraak, dan leven we al-
lemaal buiten, bijna heel de dag. In de winter 
natuurlijk een stuk minder, maar toch is het 
altijd een gezellige buurt met fijne mensen. 
De oudste buur is in de 80, maar er wonen ook 
jonge mensen. Het is een gemêleerd gezel-
schap”.

Van oorsprong is Henk hovenier. “Iedereen 
verzorgt hier z’n eigen planten en potten, 
maar soms vragen ze wel advies, hoor”. Hij ver-
zorgde de tuinen van sommige verzorgings-
tehuizen, waaronder Waalsdorp. Daar is hij nu 
gevraagd om als vrijwilliger te komen werken 
in het inpandige winkeltje. Nee, Henk zal zich 
voorlopig nog niet gauw vervelen!

Marit Berssenbrugge

Hofjes in Scheveningen (vervolg)
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Een paradijselijke enclave tussen Duttendel en Wittebrug
Ja, zo zou de je deze kleine wijk, gelegen 
tussen de wijken Duttendel en Wittebrug 
wel kunnen noemen. Als sinds het begin van 
de bouw in de jaren negentig van de vorige 
eeuw, is het Klattepark een oase van rust en 
distantie. Gelegen tussen de Kwekerijweg, 
de Badhuisweg, de Pompstationsweg en de 
Tapijtweg staan 26 villa’s, soms verscholen 
in het groen of achter grote hagen of witte 
hekken. Wellicht wat frustrerend voor de be-
woners aldaar is het feit, dat het Klattepark 
niet voor komt in de wijkindeling van de ge-
meente Den Haag. Omdat de Badhuisweg 
een scheiding is zal het wel onder de wijk 
Duttendel geregistreerd staan.

Belangrijke personen, zoals Albert Plesman 
en de industrieel Stokvis, bekend van de firma 
Erres ( R.S. Stokvis ), hebben hier gewoond.
Ook architect Hendrik Berlage, oud politicus 
Hendrik Colijn, ondernemer Frans Swartouw 
( Fokker ) en zelfs Reinder Zwolsman, ( niet zo 
populair in Scheveningen ) hebben korte tijd 
in het Klattepark gewoond.
Ik vermoed dat de heer Stokvis, als hij zijn auto 
met chauffeur niet kon gebruiken, via het 
stationnetje op de Van Alkemadelaan, halte 
Pompstationsweg, het Hofpleinlijntje naar 
Rotterdam zal hebben genomen, zoals meer 
industriëlen in Belgisch Park dat in die tijd ook 
deden. 
Naast de Klatteweg, de Violenweg en de 
Duinroosweg is er nog de Tapijtweg. Deze wat 
afwijkende naam schijnt zijn oorsprong te 
hebben in het grote aantal tapijten, dat daar 
werd uitgeklopt en verfrist in de sneeuw!! 
De toenmalige APV schreef voor, dat tapijten 
en vloerkleden alleen daar in een tapijtklop-
perij ( ging dat met de hand of machinaal? ) 
mochten worden gereinigd, op straffe van een 
boete van 3 tot wel 25 gulden!! 

Heinrich August Klatte ( 1817-1887 )
Wie was toch die meneer Klatte, naar wie de 
wijk is genoemd. Google geeft helaas geen 
duidelijkheid. Het 
naambordje geeft 
niet meer informatie 
dan “ontginner van 
duingronden” 1817-
1887.

Gelukkig is er in 
2003 een uitstekend 
boekwerk van de 
hand van Mr. H.S. 

Van der Straaten uitgekomen, waaruit veel 
kan worden geciteerd.

De familie Klatte vindt zijn oorsprong in Ne-
der-Saksen. In 1840 besloot Heinrich August 
Klatte, samen met een neef, zijn geluk in Hol-
land te beproeven.

Ze richtten een groothandel in manufacturen 
en korsetten op, die met veel succes door hun 
zonen werd voorgezet.
 
Neef August Klatte vestigde zich in Den Haag 
en trouwde de dochter van een steenrijke 
wijnhandelaar aldaar. Kennelijk was wijn nog 
een product van de happy few, waaraan ook 
goed verdiend kon worden. Heinrich August 
werd wijnkoper en nam het bedrijf van zijn 
schoonvader over. 

Na de dood van zijn enige zoon besloot hij 
zijn verdere leven te wijden aan charitatieve 
werken. Hij richtte de Duincommissie op en 
steunde Haagse armen met raad en daad. 
Naar deze Heinrich August is de Klatteweg, 

en uiteraard ook het Klattepark, genoemd als 
waardering voor het vele werk, door hem als 
voorzitter van de Duincommissie gedaan voor 
het in cultuur brengen van de geestgronden 
langs de duinvoet aldaar. 
Als je de foto’s uit die tijd ziet, (in het fraaie 
boek “Het Klattepark” zie je volkomen kale 
duinen), kun je je nauwelijks voorstellen dat er 
nu een uiterst boomrijke wijk staat, met in het 
midden, als overblijfsel van de oude tijd, nog 
een echt duin. 

Ook is er na de Eerste 
Wereldoorlog aan de Ta-
pijtweg een barakken-
kamp voor gewonde 
Engelse krijgsgevange-
nen geweest inclusief 
artsen en verpleegsters. 
In het markante ge-
bouw Villa Duynrose, 
destijds gebouwd in 
opdracht van de heer 
Stokvis, is tijdelijk een 
Engelse school gehuis-
vest. Nu zijn er 6 fraaie 
appartementen in ge-
vestigd. 

Henk Verkijk,de overle-
den uitbater van het voormalige koffiehuisje 
“de Keulse Pot”, dat er schuin tegenover was 
gelegen, kon smakelijke verhalen vertellen 
over de buschauffeurs, die er hun koffie dron-
ken als ze daar kinderen hadden afgezet. 
Kortom, er is veel te vertellen over de historie 
van het Klattepark. 

Bert Hilberts. 
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Karakteristieke villa in het Klattepark

Heinrich August Klatte



Op safari door de achtertuin: de big five van de Harstenhoek
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Misschien bent u wel eens op safari geweest 
en dan bedoel ik een safari waarvoor je dui-
zenden kilometers in een vliegtuig vliegt. 
Het hoogtepunt van een safari is om de big 
five in levenden lijve te aanschouwen. Van-
uit een meestal prijzig maar dan ook pret-
tig oord wordt de wijde omgeving verkend 
om wilde dieren te spotten. Eenmaal in 
een open jeep plaatsgenomen, begint het 
meestal leuk. De start is meteen een foto 
waard. Echter dan begint de trip over veelal 
hobbelige wegen door de bush naar de plek 
waar gisteren de olifanten stonden. Maar 
niet vandaag. Al gauw is het anderhalf uur 
later, ben je enigszins wagenziek, maar heb 
je nog geen olifant of ander groot beest ge-
zien. Vaak worden de safarigangers dan ver-
maakt met voetsporen van dieren en vogels 
in de bomen langs de weg.

Maar .. dat kan hier ook! Hoe gezegend zijn wij 
Scheveningers met ons eigen safarigebied op 
fietsafstand! CO2 neutraal, geen compensatie 
nodig. Ik bedoel nu de Harstenhoek, de drie-
hoek in de duinen tussen de Zwolsestraat, het 
fietspad van de Pompstationsweg dat recht 
naar de Watertoren loopt en aan de andere 
kant het wandelpad of het brede betonpad. 
In ieder seizoen is het een feest om de wijk en 
de stad achter je te laten en de duinen en de 
natuur in te kunnen gaan. De weidsheid en 
de grote ruimte van de Harstenhoek is prach-
tig. Met enige fantasie is het een Afrikaanse 
savanne. De karakteristieke naaldbomen op 
de achtergrond en een aantal meer solitaire 
bomen op het veld versterken dit beeld. Maar 
als we nu naar ónze Scheveningse big five 
kijken, welke dieren zijn dat dan? Ik kies voor 
vijf soorten die niet allemaal fysiek groot zijn, 
maar wel groots kunnen worden genoemd in 
andere aspecten van hun aanwezigheid.

Scheveningse 
big five
Op nummer 1. 
de vos. Deze laat 
zich nog wel eens 
zien, zelfs in de 
wijk sluipt hij nog 
wel eens rond, 
rustig over de 
stoep of door de 
tuinen. Het mooiste om te zien zijn de jonge 
vosjes die nu al een paar jaar in het voorjaar te 
bewonderen zijn bij de Harstenhoek. Midden 
op het veld zijn zij dan rondom het vossenhol 
aan het spelen en rollen ze over elkaar heen. 
Een fantastisch schouwspel! Met name rond 

het begin van de schemering verzamelen 
zich vele liefhebbers op het betonpad met 
grote verrekijkers en camera’s op statief om 
dit mooie verschijnsel gade te slaan. Intussen 
huppelen de jonge konijntjes ook dichtbij 
rond hun holen, onwetend van het feit dat ze 
mogelijk met hun leven spelen en als vossen-
maaltje zouden kunnen eindigen. 

Op 2. zet ik het ree. Ook deze is geregeld in de 
Harstenhoek te zien. Soms in het open veld, 
als hij zich onbespied waant. Vaak houden de 
reeën zich enigszins schuil tussen de bomen of 
de lage duintjes. Laatst zag ik zelfs een ree in 
het struikgewas rond Klein Zwitserland. Wan-
neer het ree door heeft dat het in de gaten 
wordt gehouden, is het soms een wedstrijdje 
wie het langst blijft kijken. En precies als je 
aandacht verslapt, flitst het dier weg naar een 
onzichtbare schuilplaats. 

Voor de volgende soorten op mijn lijst van de 
Scheveningse big five ga ik naar de vogels. Nu, 
in het vroege voorjaar laten de vogels zich al 
volop horen en zien.. De spechten roffelen op 
het hout en de koolmezen en pimpelmezen 
inspecteren de nestkastjes in het kader van 
hun aflevering van “droomhuis gezocht”. 
Boven in de watertoren heeft zich met veel 
lawaai de slechtvalk gevestigd die zelfs via een 
webcam kan worden begluurd. 
In het rijke aanbod kies ik voor nummer 3. 
uit de top 5 voor de buizerd. In de hoge bo-
men bij de Pompstationsweg zat laatst een 
paartje en weinig schuw zat er laatst ook een 
op de kop van een lantaarnpaal aan de Van 
Alkemadelaan. Volgens de Vogelbescherming 
verreweg de algemeenste en meest opval-
lende roofvogel van Nederland, die zich de 
laatste decennia sterk heeft uitgebreid als 
broedvogel. Zo zie je maar, er is ook nog po-
sitief nieuws te melden over de biodiversiteit. 
De buizerd brengt een vrij hoog, miauwend 
geluid voort, opvallend voor wie er oor voor 
heeft. Soms hoog cirkelend door de lucht, 
op zoek naar een prooi – soms rustig obser-
verend op een paaltje. Er zullen wel muizen 
genoeg zijn om te verschalken!

Op plaats 4. komt ook een vogel en wel de 
nachtegaal. Nachtegalen staan bekend om 
hun uitbundige zang en laten duidelijk van 
zich horen als zij zo vanaf half april weer in 
Nederland zijn teruggekeerd. Van Meijendel 
is bekend dat er veel nachtegalen zijn; er 
worden dan ook nachtegalenexcursies geor-
ganiseerd. Juist rond de toegang van de Har-
stenhoek bij de Zwolsestraat kun je ze in het 

seizoen vaak horen. Terwijl het vogeltje zelf 
niet bepaald opvallend is, heeft zijn bijzondere 
zang de nachtegaal enorm bekend gemaakt.

Voor nummer 5. op mijn lijst kies ik voor een 
heel klein beestje dat niettemin, dankzij de 
macht van het massaal optrekken met soort-
genoten, toch een enorme aanwezigheid in 
het duingebied heeft. Dan gaat het over de 
spinselmot of ook wel stippelmot genoemd. 
Deze mot is een familie van de vlinder. De 
spinselmotten leggen ieder jaar eitjes op 
verschillende bomen en struiken, zoals de kar-
dinaalsmuts. In het voorjaar komen de eitjes 
uit en eten de larven, oftewel rupsen, het blad 
op. Om zich te beschermen tegen vogels die 
een lekker hapje zoeken, spinnen deze rupsen 
complete webben in bomen en struiken, dat 
een spookachtig beeld oplevert. Het lijkt wel 
Halloween! De bomen herstellen zich in het 
seizoen gewoon weer dus komen weer hele-
maal in het blad terug.
Mooi hè, op safari! Er valt veel te genieten 
dichtbij huis.

Maritza van Assen



Herinneringen aan Hotel Wittebrug, deel II (slot)
Laten we even in de historie van het hotel 
duiken, want hoe leuk is het om te beseffen 
dat dit ‘koninklijke’, ‘chique’, vermaarde hotel 
rond 1885 midden in een woest bos- en duin-
gebied begon als een eenvoudige uitspan-
ning waar je een biertje kon drinken, of een 
glaasje ranja. De bierbrouwer ter plekke, de 
heer van Dijk, dacht dat hij daar misschien 
een behoorlijk centje aan kon verdienen. 
Want stedelingen die te voet of per koets 
via de Badhuisweg op weg gingen naar het 
badhuis en de gezonde zeelucht, passeerden 
halverwege bij de Witte Brug over het Ka-
naal een bezienswaardige korenmolen, een 
goed moment voor een rustpauze. 

Van Dijk had het goed gezien, de uit-
spanning werd een kleine pleisterplaats, 
een café, en rond 1890 een Hotel-Café 
Wittebrug, genoemd naar de Witte Brug 
ernaast. Het hotel-café liep als een trein, 
want gezonde frisse zeelucht en duinzand 
hadden grote aantrekkingskracht. De heer 
van Dijk kreeg zoveel invloed, dat hij rond 
1896 zelfs in staat was om in de winter 
een tramlijn naar Scheveningen te laten 
lopen, met halte bij het hotel. Tot dan toe 
was het er in de winter stil, doodstil, ook 
voor de bewoners van het inmiddels ont-
stane buurtje Wittebrug. 

Het hotel beleefde gloriejaren vóór de 
oorlog. Na de oorlog kwam een nieuwe 
glorietijd. Beroemde mensen kwamen er 
logeren, koningin Elizabeth, Clark Gable, 
Eisenhower etc. Maar eind jaren 60 begon 
de glorie te tanen, in 1972 was het voorbij. 
Tijden waren veranderd, Scheveningen 
en Den Haag waren niet meer populair, er 
kwam een ander publiek met een ander 
eisenpatroon, moderne hotels raakten ‘in’. 
Personeelskosten gingen omhoog. (“Het 
was fijn slapen in een Louis XVI-ledikant 
maar het vereiste wel twee man personeel 
om het op te maken.”). Het hotel ging aan 
zijn eigen grandeur ten onder. Ook Duitse 
en Engelse hotelketens waren niet meer 
geïnteresseerd in overname, daarbij was 
er een fiks meningsverschil tussen directie 
en aandeelhouders. Met name daarom 
sloot het hotel zo acuut haar deuren op 18 
november 1972. 

Reacties op de sluiting: ”Het hotel was zo 
uniek en zo uitzonderlijk van stijl en elegan-
tie, had het niet gered kunnen worden?”; 
“Het personeel was aangedaan, sommigen 
werden depressief. “; “Op 17 november 

1972 hadden wij een personeelsdiner, de 
volgende dag las ik in de krant dat het hotel 
gesloten was, ik kon het niet geloven.”; “ …
wij werden uitgenodigd voor een etentje in 
Hotel Wittebrug op zaterdag 18 november. 
Die ochtend werd bekend dat het hotel plot-
seling definitief gesloten was, we hebben er 
nooit meer gegeten.”; “Er gingen verhalen 
over aandeelhouders, maar niemand wist er 
het fijne van. 

Waarom wil ik zelf zo graag 
herinneringen horen, ik 
heb het hotel nooit meege-
maakt. Maar, ik woon wel 
sinds 1981 aan de Van Len-
nepweg, tegenover de plek 
waar het hotel stond. Ooit 
was ik er met mijn moeder 
langs gereden: ‘Dat is Hotel 
Wittebrug, kind!’ Het beeld 
staat nog op mijn netvlies, 
iets super gezelligs met veel 
markiezen. Toen belde in 
2012 een meneer Jansen, 
80 jaar en ooit stagiaire 
geweest in Hotel Wittebrug, 
hij brandde los en hield niet 
meer op, ik schreef het alle-
maal op, zo mooi was het wat hij zei. En 

zo geschiedde dat 
ik werd ingewijd in 
de historie van Ho-
tel Wittebrug. Het 
heeft me niet meer 
losgelaten. 

Ik woon nog steeds 
in het wijkje Witte-
brug, en ben er ver-
liefd op. Dit buurtje 
was er nooit ge-
weest als meneer 
van Dijk niet zijn 
uitspanning Café 
Wittebrug had 
opgezet in 1885. 
Door zijn toedoen 
breidde het zich uit, 
gelegen niet in de 

stad en niet aan de zee. Nog steeds voe-
len de bewoners zich nergens bij horen, 
Scheveningen, Den Haag? Het is onduide-
lijk, we zitten precies er tussenin. 

Het zou mooi zijn een reünie te organise-
ren voor mensen die ‘iets hebben’ met Ho-
tel Wittebrug. Maar wie ben ik om dat te 
doen? En dan, de meesten die er hebben 
gewerkt zijn toch wel van oudere leeftijd 
en velen niet meer in Den Haag wonend. 
Het wordt moeilijk. Ik heb geprobeerd 
met dit schrijven toch een klein monu-
mentje op te richten voor dit voor zoveel 
mensen unieke hotel, Hotel Wittebrug. 

Eeke Crabbendam
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Artikel in Het Parool naar aanleiding van de sluiting, 

november 1972.

De Witte Brug met korenmolen, oudste foto van brug. Fotograaf Alexine Tinne, ca. 1860. 

Direct rechts naast de molen zou de uitspanning Wittebrug komen.

Hotel Wittebrug op 18 november 1972, ingang Badhuisweg. 

Fotograaf Joost Evers/Anefo
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Laatst liep ik langs de kinderboerderij ’t 
Waaygat aan de Havenkade en zag hoe twee 
mannen een enorme kaalgeplukte boom-
stam bewerkten met een kettingzaag. Ik 
bleef even staan kijken, trotseerde de herrie 
van de zaag en zag hoe er langzaam maar 
zeker dieren uit het mooie, lichte hout te-
voorschijn kwamen. Daar wilde ik meer van 
weten.

Jeroen Boersma is opgeleid tot klassiek 
scheepsbouwer maar heeft een kleine tien 
jaar geleden van zijn grootste hobby zijn 
beroep gemaakt: beeldhouwer met ketting-
zaag, oftewel boomzaagkunstenaar. 
Jeroen: “ik zag ooit een boomkunstenaar 
bezig en was verloren. Ik kom uit Drenthe 
en daar was genoeg ruimte om te oefenen, 
zonder overlast te bezorgen. Ik ben auto-
didact en heb het mezelf dus aangeleerd 
door veel te kijken en te doen. Vooral in deze 
tijd is het een prachtig beroep, je werkt met 
natuurlijk materiaal, het is duurzaam, je gaat 
circulair om met de natuur. Het werd mijn 
passie en dat is het nog steeds. Om met een 
gereedschap dat in principe destructief is, 
iets moois te maken, dat zie ik als kunst maar 
ook als sport”.
Op zijn website zegt Jeroen: “Het is zo’n 
prachtig mooi gereedschap, zo’n zaag. Als 
Michelangelo een kettingzaag zou hebben 
gehad, zou hij er zeer zeker sculpturen mee 
hebben gemaakt”. 

Wat deze Drentse Michelangelo doet is bij-
zonder, er is maar een tiental professionele 

boomkunstenaars in de Benelux. Hij werkt in 
opdracht, veelal voor particulieren waarvoor 
hij kleine sculpturen maakt uit boomstam-
men, maar hij verzorgt ook demonstraties 
voor bedrijven en werkt in opdracht voor 
gemeenten. In 2019 won hij het Nederlands 
Kampioenschap Sculptuurzagen, iets waar 
hij heel trots op is.

Het beeld bij de kinderboerderij is gemaakt 
in opdracht van Stadsdeel Scheveningen. De 
boom is vorig jaar gekapt omdat hij een ge-
vaar voor de omgeving was en het Stadsdeel 
wilde er een kunstwerk van laten maken dat 
toepasselijk was bij een kinderboerderij en 

paste bij de buurt. Er moesten dus dieren in 
voor komen en dat is gelukt.

Loop eens langs de Havenkade. Wilt u meer 
informatie over de mogelijkheden en de 
prijzen? Ga naar www.boomzaagkunst.nl en 
u gelooft uw ogen niet.

Marit Berssenbrugge

Michelangelo met kettingzaag

Bomen

Naar aanleiding van het verhaal van Bert Hil-
berts, over de bomen, kan ik het Boek van Peter 
Wohlleben aanraden: “Het verborgen leven 
van bomen”.
Dat gaat precies over de samenwerking en 
hulp van de ondergrondse systemen.
Heel interessant!

Margreet de Boer

Jan van Pesch

I N G E Z O N D E N



20

SPROOKJESBOS

In een van de vorige Gazetten stond 
een stukje over de dierencarrousel in de 
Nieuwe Scheveningse Bosjes. Een soort 
wigwam van takken en boomstronken die 
allemaal een ‘dierlijk’ uiterlijk hadden ge-
kregen, vooral dankzij Karel de Rooij.
Maar dat is niet het enige bos waar 
sprookjesdieren wonen.
Ook in de Scheveningse Belvedère Bosjes 
huizen de meest vreemde wezens, of gaat 
mijn fantasie met mij op de loop? Oordeelt 
u zelf.

Marit Berssenbrugge

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!

Theo Waslander, onze echte schoenmaker

Vrolijk, vriendelijk, vlot en vakbekwaam. Deze vier kwalificaties passen perfect bij Theo Waslander, onze echte schoenmaker in de Gentsestraat. 
Regelmatig bezoek ik Theo om mijn schoeisel te laten voorzien van nieuwe zolen of hakken. En als er beschadigingen aan mijn schoenen zitten, 
heeft hij altijd wel een manier om ze toch weer toonbaar te krijgen. Hij weet dat veel klanten houden van goed ingelopen schoenen. En dan trekt 
hij hen ook nog eens niet het vel over de neus. Hierbij komt dat Theo ook fijne betaalbare lederwaren verkoopt en sloten en sleutels kan leveren. 

Een kleine kanttekening is passend. Omdat hij zo secuur werkt, is Theo iets minder vlot dan zijn naamgenoot (Rode) Koos Waslander. Die scoorde 
eens al na acht seconden het snelst doelpunt ooit in de Eredivisie. Bij Theo moet de klant iets meer geduld hebben, want de lijm moet natuurlijk 
wel kunnen drogen. Maar dan heb je ook wat! 

Wibe Ploeg
Wie volgt?

Een Belgische bonbon in een gouden jasje



Haagse zangschool verhuist naar 
Scheveningen

De Haagse zangschool Academy of Vocal Arts 
betrekt per 1 april een historisch pand aan de 
Haringstraat 60 in Den Haag. 

In 1990 begon Marijke van Klaveren met 12 
kinderen in een gymzaal van de Basisschool 
Benoordenhout. Inmiddels verwelkomt de 
Academy of Vocal Arts (ACVA) wekelijks meer 
dan 130 leerlingen voor repetities, zanglessen 
en concerten. 20 jaar ‘woonde’ de ACVA in het 
voormalige Aloysius College aan de Oostduin-
laan; in de jaren daarna openden de deuren 
van het Edith Stein College in Den Haag voor 
de zangleerlingen en vervolgens – tot nu – was 
de Koningkerk in Voorburg de thuishaven voor 
de wekelijkse lessen en repetities.

Per 1 april heeft de ACVA een nieuw thuis: 
de voormalige gymzaal van Basisschool De 
Vuurtoren in Scheveningen! Dit karakteris-
tieke pand biedt een rustige omgeving voor de 
muzikale ontwikkeling die de leerlingen door-
maken. De ACVA geeft zanglessen aan kinde-

ren vanaf 3,5 jaar, in verschillende groepen 
op meerdere niveaus. De concertkoren, onder 
andere het Haags Kinderkoor, geven vaak 
concerten in binnen- en buitenland. Onlangs 
traden zij nog op in het Concertgebouw in Am-
sterdam bij een uitvoering van de Matthäus 
Passion.

De 25-jarige directeur Daniëlle van Lies- hout: 
“Het is een zegen dat we in dit prachtige pand 
een nieuw thuis kunnen vinden, met dank aan 
SCOH en Basisschool De Vuurtoren! Voor alle 

leerlingen, van jong tot ouder, is het enorm be-
langrijk om een vaste plek te hebben waar ze 
kunnen aarden en optimaal kunnen genieten 
van het samen zingen. Want dat is het mooiste 
dat er is: samen zingen, zodat je leert, ervaart, 
vrienden maakt voor het leven. Het kind staat 
bij de ACVA centraal en in deze mooie, histori-
sche ruimte kan ieder tot zijn recht komen.”

De ACVA heeft in de maand april een bijzon-
dere aanbieding om de nieuwe buurt welkom 
te heten: voor kinderen die binnen een straal 
van 5km wonen van de nieuwe locatie, is het 
kennismakingspakket helemaal gratis! Met 
een kennismakingspakket krijgt een kind een 
persoonlijke intake, waarna twee proeflessen 
volgen in de groep die bij het kind past. Zegt 
het voort! 

Wilt u de ACVA horen in concert? Op 12 juni 
zullen zij het Mozart Requiem zingen in de 
Nieuwe Kerk in Den Haag en op 25 juni klinken 
de jonge kinderstemmen tijdens het zomer-
concert ‘Summersounds’! Meer informatie via 
www.acva.nl of info@acva.nl.
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Actie weesfietsen in het Ren-
baankwartier

In het Renbaankwartier is een actie 
tegen weesfietsen. Dit zijn fietsen die 
op de stoep staan en niet meer worden 
gebruikt. Vaak staan deze fietsen in de 
weg. Daarom kunnen bewoners niet 
gebruikte fietsen naar stadsboerderij 
t’ Waaygat aan de Havenkade 75, bren-
gen. Deze actie is een idee van bewo-
ners uit het Renbaankwartier. Zij zien 
dat er steeds meer fietsen in de wijk 
staan geparkeerd. 

Fietslabels
Om mensen uit de buurt te informeren over 
de actie, hangen de buurtbewoners labels 
aan fietsen die mensen waarschijnlijk niet 
meer gebruiken. Op het label staat dat het 

wegbrengen van oude fietsen zorgt voor 
een nette en opgeruimde straat.

Zelf wegbrengen
De actie is een initiatief van de bewoners 
waarbij de gemeente helpt. Fietsen met 
een label worden niet weggehaald, zoals dit 
gebeurt bij fietswrakken. Mensen moeten 
hun fiets zelf naar stadsboerderij ’t Waaygat 
brengen. 

Dit kan tot 1 oktober 2022 van dinsdag tot 
en met zondag, tussen 10:00 uur en 15:00 
uur. 

Het adres van stadsboerderij ’t Waay-
gat is Havenkade 75, 2586 TW Den 
Haag.

Geef je fiets een tweede leven!
Stichting Leren Doen knapt jouw inge-
leverde fiets op samen met ROC Mond-
riaan, een aantal sociale werkplaatsen 
en praktijkscholen. Daarna gaan de 
fietsen naar mensen in Den Haag die 
zelf geen geld hebben om een fiets te 
kopen. 
Alle fietsen zijn welkom. Van kinder-
fiets tot opafiets.

Grofvuil
Niet alle fietsen kunnen worden gerepa-
reerd. Fietsen die helemaal kapot zijn kun-
nen worden opgehaald als grofvuil. Maak 
een gratis afspraak op: Den Haag - Grofvuil 
of tuinafval laten ophalen.

Deze actie is een proef. Na zes maanden 
wordt gekeken hoe deze proef is verlopen.
Meedenken of meedoen? Stuur dan een 
e-mail naar milieuscheveningen@denhaag.nl



Vespers in de Ichthus-
kerk

In de week voor Pasen orga-
niseert de Ichthuskerk aan 
de Duinkerksestraat elke 
avond een Vesper. Een Vesper 
is is een korte (ca. 35 minu-
ten) meditatieve kerkdienst, 
waarin niet gepreekt wordt. 
Alle accent ligt op gebed en 
stilte, Bijbellezing en het zin-
gen van een paar liederen. 
De Vespers zijn bedoeld om een moment van 
rust en bezinning te creëren waarin we onze 
gedachten kunnen richten op het hoogtepunt 
van het kerkelijk jaar: de viering van Goede 
Vrijdag en Pasen.

De Vespers, die elke avond om 19.30 uur be-
ginnen, vinden plaats van maandag 11 tot en 
met vrijdag 15 april. Op Goede Vrijdag zal de 
kerk paars uitgelicht zijn, en wordt er een so-
bere kerkdienst gehouden waarin het lijdense-
vangelie centraal staat. Aan het eind van die 
dienst verlaat ieder in stilte de kerk, waarbij ie-
dereen een kaarsje uitblaast en het langzaam 
donker wordt.

Op eerste paasdag wordt deze week van bezin-
ning afgesloten met een uitbundig paasfeest. 
Vanaf 8.30 is de kerk open voor een paasont-
bijt waarvoor iedereen is uitgenodigd, om 9.30 
uur begint dan de kerkdienst, waarin de op-
standing van Jezus uit de dood gevierd wordt 
met veel samenzang onder begeleiding van de 
Ichthusband, een Paasspel, een speciaal pro-
gramma voor de kinderen en nog veel meer. 
Iedereen is van harte welkom!
Voor meer informatie zie: www.ichthuskerk-
denhaag.nl 

Griekse vlag treinstationnetje

Wat is dat toch met die Griekse vlag daar bij 
dat oude treinstationnetje aan de Van Alke-
madelaan hoek Pompstationsweg. Wonen er 
Grieken, nou nee, ik ben geboren en getogen in 
Den Haag en mijn partner Wim is geboren OP 
Scheveningen.

Is het dan soms een Griekse eetgelegenheid, 
ook niet, alhoewel wij al zo vaak mensen heb-
ben moeten teleurstellen. Dan stond ik in de 
keuken, deze ligt aan de achterzijde en is het 
voormalige kaartverkooppunt van de Hof-
pleinlijn, dan kwamen 
er mensen het perron oplopen om te vragen 
hoe laat de keuken open ging. Niet dus.
Hoe vaak er gewoon mensen op het perron 
gingen zitten in afwachting dat er iemand 
kwam om hun bestelling op te nemen, niet 
dus.
Maar wat dan wel, wij zijn echte Griekenland 
fans en de Nederlandse vlag moet je voor zons-
ondergang strijken en dat hoeft niet met de 
Griekse vlag. De buren aan de overkant willen, 

als zij opstaan, graag zien hoe de windrichting 
is die dag, vandaar dus de Griekse vlag.

Maar ja, 26 mei a.s. wordt de Griekse vlag ge-
streken, wij gaan dan met onze twee honden 
emigreren naar het geweldige Griekse eiland 
Lesbos, dit is met top het mooiste eiland met 
de liefste bevolking.

Wij hebben ruim 15 jaar 
mogen wonen in dat 
leuke treinstationnetje, 
heel veel mensen leren 
kennen. Door het wan-
delen met de honden 
maar ook als we buiten 
zaten, voor of achter 
het huis, honderden 
mensen reden langs, 
op de fiets of met de 
auto en altijd was het 
zwaaien en een fijne 
dag wensen. Dat gaan 
we zeker missen.

Blijf trots op uw mooie 
wijk en een hartelijk YÁSSAS.

George Teunis en Wim de Water
Luka & Stratis
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Nieuwe Scheveningse Bosjes 
1 april 2022

Geen 1 aprilgrap
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Horizontaal:
 3. De dienst graag (of juist liever niet) aan een ander 

overlaten (3+6 of 9)
 5. Muziek die je ook kunt laten zien (9)
 8. Huidaandoening bij het bereiken van de finish (11)
 9. Zo’n Nederlandse ticketshop is niet erg solide (11)
12. Het vervoer daarop duurt zo lang dat je hongerig 

wordt (9)
14. Scandinavisch textiel (3)
15. Die zangers zijn niet vriendelijk genoeg (6)
16. Metaalhandelaar (5)
18. In zo’n zak kan je een hoop opbergen (3)
19. Vreemde foto op de kermis (8)
20. Doet het Ministerie van Vervoer met asfalt, het Ministe-

rie van Justitie met bonnetjes (8)
21. Brandalarm (4)
22. Zo spannend is het werk bij de trombosedienst nu ook 

weer niet (13)
27. Onderweg met zo’n comic krijg je geen trek (10)

Verticaal:
 1. Hiermee kan je HTM-lijn 22 opblazen (8)
 2. Iraans-Nederlandse journalist (4)
 3. Dat het eten hierdoor pittiger wordt, moet je niet altijd 

geloven (3+3+9+4)
 4. De voorganger van de taal is in de UK voor het oplepe-

len (5)
 6. Die is achter het geheim van Tsjaikovski gekomen (11)
 7. Het valt tegen als duo’s dit beweren (6)
10. Rekenopgave waarvoor betaald moet worden (9)
11. Dat krijg je ervan als je onzinnig veel geld oppot (11)
13. Spreekwoordelijk verbrande turf (3)
17. Hiërarchie waarin Marc Overmars de grootste heeft (7)
19. IJsje voor astronauten (5)
23. Verkort bestand (3)
24. Streefgewicht dat je niet snel zult halen (3)
25. Waardelos familielid van 14 hor (3)
26. Beker die het waterpeil aangeeft (3)

Oplossing uiterlijk 15 juni sturen naar: Leuvensestraat 81, 
2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl. 

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 108:
Horizontaal: 
5. Redenering; 7. Aanstekelijk; 9. Niet aankomen; 11. Afgebroken; 13. 
Gemeengoed; 14. Oh; 17. Hoerenloper; 19. Es; 20. Inkt; 21. Gerucht.

Verticaal:
1. Creatief boekhouden; 2. Inktpatroon; 3. Brik; 4. KNIL; 6. Dansthea-
ter; 8. IJken; 10. Kakelon; 12. Noodkreet; 14. Oh; 15. Bes; 16. Kluit; 18. 
Rebus.

We doen een ‘competitie’ van 4 crypto’s, de nummers 109 t/m 112. 
Ook niet volledige oplossingen tellen mee. De winnaars zijn de in-
zenders met de minste fouten of omissies. Bij gelijke stand wordt er 
geloot. Er zijn twee tegoedbonnen die verzilverd kunnen worden bij 
warme bakker Driessen aan de Gentsestraat 50. Bedankt, Fred!

 De winnaars van de afgelopen competitie zijn: Paula van den Bus-
sche, Luiksestraat 51 en Hans Korbee, Harstenhoekstraat 10E. Ze 
hebben hopelijk genoten van het lekkers waarmee bakker Fred al zo 
lang de winnaars verrast.

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 109

Bridgeclub de Hinde speelt op dinsdagmiddag van 13.15 tot 
17.00 uur in de wijkwinkel aan de Gentsestraat 22a. 

Ben je geïnteresseerd en wil je gezellig in clubverband spelen 
kom dan een keertje kijken en de sfeer opsnuiven.
Voor inlichtingen en aanmelding kunt u mailen met Bertien 
Cuppen, bertiencuppen@gmail.com of bellen op 0641138136. 
Als u geen bridgepartner hebt kunnen wij wellicht iemand voor 
u vinden. Tot ziens bij de Hinde.
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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 woensdag Computer inloop 
Je kunt hier terecht voor al uw computer problemen en vragen hierover. Je 
kunt terecht met alle soorten tablets en mobiele telefoons en bieden wij 
hulp met het aanvragen van DigiD codes of QR codes. 

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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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 Peter van den Burg.  peter.van.den.burg@politie.nl
Gebied: Westbroekpark/Duttendel/Wittebrug/Renbaankwartier
 Wijkagent Peter van den Burg.  peter.van.den.burg@politie.nl

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

S E R V I C E


