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REDACTIONEEL
Dat behalve deze Gazet, gemaakt door vrijwilligers en bestemd
voor bewoners van de wijken Belgisch Park, Westbroekpark,
Scheveningen Noord, Renbaankwartier, Duttendel & Wittebrug
(zoals vermeld op de voorkant van het blad) er nog heel veel ander vrijwilligerswerk wordt gedaan in deze wijken, zal iedereen
bekend zijn. In Iedere Gazet wordt er wel melding van gemaakt.
Dat er echter zóveel werk wordt verricht en moet worden verricht…… dát ervaar ik pas, sinds ik zelf enkele uren per week als
vrijwilliger werk in de Wijkwinkel van de Wijk- en Bewonersvereniging.
Daar heb ik pas echt ondervonden hoeveel werk verricht moet worden om deze
buurt - vooral voor de wat eenzamere ouderen – zo plezierig en leefbaar mogelijk
te houden.
Cursussen, bijeenkomsten, koffieklets, lunches, uitjes of gewoon even binnenlopen,
de deur van de Wijkwinkel staat bijna altijd wagenwijd open. Iedereen is welkom en
de mensen die daar gebruik van maken zijn enorm dankbaar voor een luisterend
oor of deelname aan een van de vele activiteiten die de Wijkvereniging helpt organiseren.
Maar dit alles kan niet zonder financiële bijdrage van – uiteraard – de Gemeente,
maar ook van u! Met uw bijdrage als lid van de Wijkvereniging kunt u, voor slechts
12,50 euro per jaar, ons steunen en er mede zorg voor dragen dat veel ouderen
extra aandacht krijgen, met elkaar kunnen bridgen, tekenlessen en talencursussen
kunnen volgen, voor heel weinig geld een lekkere voedzame lunch kunnen krijgen
en af en toe eens mee kunnen gaan op een excursie (bijvoorbeeld Pootje Baden: met
speciale strandrolstoelen naar de branding en soms na vele jaren eindelijk met de
blote voeten in het koele zeewater, dat is toch geweldig!).
Ook u kunt gegarandeerd een glimlach doen verschijnen op het gezicht van een
buurtbewoner die deel kan nemen aan een activiteit. Voor meer informatie: T 0703541081 of email: bnsscheveningen@ziggo.nl.
In elk geval ligt hier weer een nieuwe Gazet voor u klaar, met ‘voor ieder wat wils’
aan artikelen. We wensen u veel leesplezier en een mooie, lange, warme, gezonde
zomer!
Marit Berssenbrugge
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Groene kraaltjes of werken aan een groene stad?
Twee nummers geleden schreef ik over de
gemeenteraadsverkiezingen en het eeuwige
tekort op het groenbudget en het gebrek
aan belangstelling voor groen-onderhoud(sbudget). Deze keer wil ik laten zien hoe de
politiek dit probeert te verdoezelen. Wij zijn
hier ongewild onderdeel van. Ik ga hier twee
voorbeelden geven. Voorbeelden waar op
zich niets mis mee is behalve dat ze veel groter worden gepresenteerd dan realistisch is,
een onevenredig groot budget opschrokken
en naar verhouding een te kleine bijdrage
leveren aan de doelstelling van een groene
stad.

Deze projecten zouden prima zijn geweest
als het budget niet zo’n knellende belemmering was voor de vergroening van de stad en
ze niet ten koste zouden gaan van een systematische aanpak van de vergroening. De
direct betrokkenen treft nauwelijks blaam,
zij maken gebruik van de mogelijkheden
die hun worden geboden. Wij als bewoners
zouden collectief moeten besluiten daar niet
meer in mee te gaan.

van deze bomen uitgegeven. Nu was het bedrag bij voorbaat onrealistisch en waren de
kiezers voor dit project in die zin dus misleid.
Zoveel aandacht er was toen de prijs werd
toegekend, zo weinig aandacht was er toen
deze bomen werden geplant, geen wethouders of ronkende persberichten. Het project
had publicitair zijn werk gedaan voor de politiek en aan de harde realiteit was geen eer
meer te behalen.

Allereerst het 1000 bomenplan dat als favoriet uit de stemming in 2020 kwam en het
totaal te verdelen beschikbare budget van
€ 30.000 kreeg. Dit voorjaar, twee jaar na de
toekenning van het budget, zijn de eerste
15-20 bomen geplant en is inmiddels een
veelvoud van dit budget aan het planten

Er zijn enthousiaste burgers die iets voor
ogen hebben en die invloed proberen te
hebben op de vergroening van hun omgeving waar de politiek aan tegemoet probeert
te komen. Maar die politiek bekommert
zich niet om de uitvoerbaarheid. Een dat is
niet alleen de wethouder groen want rond
dit soort projecten blijkt ineens dat allerlei

Je zou nog kunnen zeggen dat met dit project leergeld is betaald en dat het vervolgtraject nu sneller kan worden uitgevoerd en
het project daarom toch de moeite waard is.
Maar dit was niet het eerste project. In Scheveningen-dorp was al ervaring opgedaan en
dat blijkt nog niet veel leerervaring te hebben opgeleverd.
Dan het project van een weelderige bloemenpracht in de middenberm van de Pompstationsweg, bloeiend vanaf het voorjaar
tot en met de zomer: De langgerekte groenstrook in het midden van de Pompstationsweg bestaande
uit bomen en
gras wordt
een mooie en
bloemrijke
strook om te
genieten voor
mens en dier,
die ook nog
minder vaak
gemaaid zou
hoeven worden.
De uitwerking wordt
nu zichtbaar:
Een meanderende strook van 1 meter breed in die
groenstrook waarin een bloemenmengsel
gezaaid gaat worden en dit najaar nog bollen worden toegevoegd. Door deze opzet
ontstaat een strook met 3 maairegimes, één
voor de doorsteken om zicht te geven op het
verkeer, één voor de bloemenstrook en één
voor de rest.
De uitvoering is nu een stuk sneller, maar de
mensen zijn gelokt met een middenberm,
bloeiende over de volle breedte. Er was al
een weelderig begroeide berm met zeer
bijzondere planten. De vraag is wat deze
nieuwe strook daar nu aan toevoegt. Zouden de stemmers ook zo enthousiast zijn ge-

Uitreiking cheque door wethouder Anne Mulder voor ‘Bomen in Scheveningen” in 2020

De twee projecten die ik in vogelvlucht wil
behandelen zijn het 1000 bomenplan in
Noordelijk Scheveningen en de Bloeiende
Oase aan de Pompstationsweg. Maar er zijn
er veel meer. Beide projecten zijn met grote
steun van de bevolking gekozen en lijken
daarom dus helemaal ok.

weest als ze dit allemaal van tevoren hadden
geweten? Ik denk het niet.
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Berm van Pompstationsweg met de meanderende middenstrook die ingezaaid gaat worden

wethouders erbij betrokken zijn. De kennis
en ervaring van het gemeentelijk groenbedrijf wordt bij de voorbereiding eenvoudig
terzijde geschoven. De uitvoerende groenbeheerder krijgt vervolgens gewoon de
opdracht het eigenlijk onmogelijke project
uit te voeren. Onmogelijk in de zin van kosten van aanleg en beheer. Wij allen zijn de
pineut want er wordt kostbare tijd en geld
verspild.
De vraag is dan: putten we hoop voor de vergroening uit de glimmende kralen die ons
worden toegeworpen met onevenredige
impact op het budget. Of vragen we om serieus beleid om een groenere omgeving te
maken voor mens en dier met een bijbehorende budget? Ik weet het wel. Alleen dan
kunnen we de gevolgen van de opwarming
binnen redelijke grenzen houden.
Benno Smit
Bestuurslid groen BNS
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Lopende zaken in Noordelijk Scheveningen
Ook bij de BNS breekt langzaam de komkommertijd aan. Het werk in de commissies
gaat even op een zachter pitje.

Zomerbijeenkomst voor alle vrijwilligers

Operatie Steenbreek

We verheugen ons op de zomerborrel met
al onze vrijwilligers. Alle wijkbewoners die
bij ons ook als vrijwilliger bekend zijn, hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.
Mochten we u gemist hebben, neemt u dan
alstublieft zo snel mogelijk contact op met
de wijkwinkel, want we hopen iedereen
weer ‘face to face’ te zien!

Meedoen kan nog. Wil je samen met je buren een geveltuintje aanleggen? Of wil je
je tuin vergroenen. Het is goed voor mens
en dier, we ervaren minder stress met meer
groen. Het regenwater kan beter de grond
in lopen en het grondwater aanvullen. Dieren vinden er beschutting en voedsel. Meer
groen betekent meer verkoeling in de zomer. En het fijnstof wordt door het groen
opgevangen, waardoor de lucht schoner
wordt.

Vergroening Alkmaarsestraat/Harstenhoekweg
Aan de Zwolsestraat tussen de Alkmaarsestraat en de Harstenhoekweg is een beperkte groenvoorziening gepland, deels aan
De situatie op 5 maart 2022, de grote keien zijn
de kant van het Skotel en rondom de benziweggehaald
nepomp. Daar liggen nu veel tegels. Deze zullen verdwijnen en
vervangen worden door groene
beplanting die zal aansluiten bij
de vegetatie op het nettenboetersveld. De gemeente zal dit
besluit officieel vastleggen en
een informatiebijeenkomst voor
de omwonenden organiseren.
Dat een straat er van opknapt
zien we nu al bij het begin van
de Alkmaarsestraat, waar al vergroening heeft plaatsgevonden
in het kader van het 30k WijkOp 29 april 2022 zag het er al zo uit, met enkele nieuwe boompjes
budget programma.
en vaste planten

Meer informatie:
www.duurzaamdenhaag.nl/operatiesteenbreek
Wij hopen op een mooie zomer waarin we
meer tijd door kunnen brengen met degenen die ons dierbaar zijn. Even geen vergaderingen en To Do - lijstjes en dan gaan we
in September weer met nieuwe energie aan
de slag!
Prettige vakantie!
Bert van Swol
Voorzitter Bewonersvereniging
Noordelijk Scheveningen

NIEUWE RUBRIEK: ONDERTITEL GEZOCHT...

Hommage aan Pia Beck in de Lourdeskerk

Iedereen, die door onze buurt
fietst of wandelt, komt wel eens
dingen tegen, die vragen om
een verklarende tekst, zoals
deze verdwaalde toiletpot in de
berm van de Badhuisweg.

Op 18 september, op de geboortedag van Pia Beck, wordt in de Lourdeskerk een fantastische voorstelling gegeven: een hommage aan deze virtuoze pianiste. Onder meer zangeres Anke Prevoo en haar muzikanten
zullen deze middag optreden. Jazz uit de fifties herleeft, boogiewoogie,
het bekende repertoire van Pia Beck zal schallen door de prachtige
ruimte van de voormalige kerk.

Ik roep creatieve geesten onder
onze lezers op om hiervoor een
passende tekst te verzinnen en
die dan in te zenden op
m.berssenbrugge@ziggo.nl Ik wil graag een aanzet geven met de
tekst:
Willem Alexander was net te laat om voor Koningsdag hiermee de wedstrijd TOILETPOTTEN GOOIEN te kunnen winnen.
Kortom verzin maar iets!!

Na de pauze zullen de muzikanten waar Pia ooit zelf mee speelde het
podium betreden: John Engels, Henk Haverhoek, Rob Agerbeek en als
gaste de jazz-zangeres, actrice en muzikant Gerrie van der Klei. Met haar
levenspartner Boy Edgar trad zij over heel de wereld op. Ook de Amerikaanse zangeres Marjorie Barnes zal de bühne bestijgen. De middag begint om 16.00 uur en eindigt om 20.00 uur.
Gaat dat zien!
Tickets kosten 35 euro en zijn te verkrijgen via www.ticketmaster.nl/artist/hommaggepia-beck-tickets/1180324#evenementen

Bert Hilberts
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Lopende zaken in Duttendel & Wittebrug
ALV
Mei in Madurodam: algemene ledenvergadering van wijkvereniging Duttendel & Wittebrug. Ruim vijftig wijkbewoners wonen
de vergadering bij. Het financiële beleid van
penningmeester en bestuur wordt goedgekeurd, penningmeester Ben Giesen treedt
af maar blijft nog dit jaar in het bestuur de
Plesmancommissie aansturen, kascontrolecommissaris Pim Nolet treedt af en wordt
opgevolgd door Evert van Rijssel en de
nieuwe secretaris Lya den Ouden stelt zich
voor. Marjon Margés gaat binnen het bestuur de voorzittersrol formeel vervullen. Een
gevarieerde agende zorgt voor levendige
discussies over de invoering van betaald parkeren, veiligheid rondom de Badhuisweg en
Pompstationsweg en de ontwikkelingen in
Klein Zwitserland. Goede sfeer, dialoog en
verbinding: dat is waar we als wijkvereniging
voor staan. Binnenkort zullen maatregelen
voor de energietransitie voor bewoners -in
nauwe samenwerking met de bewonersorganisaties van Archipel & Willemspark, Van
Stolkpark en Buurtschap 2005 – in een informatiebijeenkomst worden toegelicht.

Ontwikkelingen rond het Plesmanduin
Er wordt hard gewerkt aan het monument
en de monumentale tuin. Voor de nieuwbouw moeten eerst de vergunningen rond
komen, voordat de saxofoon kan worden gesloopt en de bouw kan beginnen.

De Plesmancommissie is nog in overleg met
ontwikkelaar Impact Vastgoed en Gemeente
over het volgende.
Parkeren. De parkeernormen van de gemeente zijn recent aangepast. Dat betekent
dat er - op termijn - voor bewoners en bedrijven op het Plesmanduin ruim voldoende
parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Maar
zolang de parkeergarages onder de nieuwbouw niet gereed zijn, is extra parkeerruimte
buiten het Plesmanduin aan de orde.

Uitritten. Er zijn 2 hoofduitritten voorzien:
bij de uitmonding van de Hubertusweg op
de Plesmanweg, en langs de Badhuisweg tegenover de Van Lennepweg. Op die plaatsen
zullen de wegen worden aangepast met het
oog op verkeersveiligheid. Op de Plesmanweg komt een middenberm voor linksafslaand verkeer. De Badhuisweg zal voor
een groter deel geherstructureerd moeten
worden. Voor het vele fietsverkeer is meer
ruimte nodig. De verkeerssnelheid moet omlaag. De bushalte zal moeten worden verplaatst. En de Van Lennepweg krijgt wellicht
éénrichtingverkeer. We hebben overigens
niet alleen te maken met de uiteindelijke situatie: ook tijdens de nieuwbouw zal er veel
werkverkeer zijn. Ook dat moeten we goed
regelen.
Gebruik Kwekerijweg. De toegang tot de
nieuwbouw via de Kwekerijweg mag alleen
worden gebruikt voor hulpdiensten en bij
verhuizingen. Bezorgdiensten en bezoekers
mogen daar niet naar toe rijden en ook niet
langs de weg parkeren.
Architectuur. In het algemeen is er waardering voor het ontwerp van de nieuwbouw.
Toch is één zorg niet weggenomen: de accentuering van de dubbele kroonlaag op
gebouw F langs de Badhuisweg. Wij hebben
voorgesteld die kroonlaag zo groen mogelijk te maken. De Welstandscommissie moet
daar nog een oordeel over geven.
Grondwaterstand. In de loop van deze
eeuw moeten we serieus rekening houden met stijging van het
grondwater. Vooral in de laaggelegen del van het Plesmanduin
dreigt dan de parkeergarage in
het water te komen staan. Wij verwachten dat ontwikkelaar en gemeente met
vooruitziende blik waterkerende voorzieningen zullen voorschrijven.
Vergunningen. De
ontwikkelaar heeft in
november 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd voor de
bouw van 3 woongebouwen met
parkeergarages. De beoordeling
daarvan door de Gemeente wordt
naar verwachting voor de zomer
afgerond. Dan zal het bevoegd gezag een ontwerpbesluit opstellen
dat - wellicht in september - zes
weken ter inzage wordt gelegd.
Omwonenden hebben dan 6 we6

ken de tijd om een zienswijze in te dienen.
Bestemmingsplan. Parallel aan de omgevingsvergunning wordt een wijziging
van het bestemmingsplan in procedure
gebracht. In 2019 heeft de Gemeente ingestemd met functiewijziging van het monument: van kantoor naar wonen, logies,
horeca, sportschool. Nu is het zaak dat de
ontwikkeling van de drie woongebouwen
met ondergrondse parkeergarages in een
postzegelbestemmingsplan wordt geregeld.
Ook daarvoor zal het bevoegd gezag een
ontwerpbesluit opstellen dat tegelijkertijd
met het eerdergenoemde ontwerpbesluit
ter inzage wordt gelegd.
Inloopavond. Na de zomervakantie - als de
ontwerpbesluiten voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd - zal Impact Vastgoed
een inloopavond organiseren om nadere
informatie te geven. Wij nemen aan dat dan
veel wijkbewoners aanwezig zullen zijn. Zie
www.plesmancommissie.nl

Lenteconcert
Wat een talent, wat een heerlijk concert in
Braziliaanse sfeer. Jaime en Vita lieten een
huiskamer vol wijkbewoners genieten van
virtuoos gitaarspel met de opzwepende
en ook ingetogen klanken van bekende en
minder bekende stukken uit het uitgebreide
Braziliaanse repertoire. Het verschil tussen
Portugese fado en Braziliaanse samba werd
meteen duidelijk door de uitvoering van
deze twee getalenteerde musici. Persoonlijk,

Jaime Nanoha laat zich inspireren door de lentetuin

WIJKAANGELEGENHEDEN

Bloemenslinger

intiem en hoog niveau waren de conclusies
van de bezoekers. In het najaar organiseren
we opnieuw een huiskamerconcert.

Oplettende bewoners hebben kunnen zien
dat in de middenberm van de Pompstationsweg een begin is gemaakt met de aanleg van de bloemenoase, waarmee Mechtild
Rademader de publieksprijs won.van ScheveningenBegroot 2021. Tussen de bomen
is een slingerend lint aangebracht voor een
speciaal mengsel van bloemzaden, dat geur
en kleur geeft, insecten aantrekt en ruimte
blijft bieden voor de natuurlijke vegetatie,
w.o. het moeslook. In het najaar zullen ook
bollen die verwilderen in de strook worden
geplant en elk jaar het nieuwe voorjaar inluiden. Hulde aan de medewerkers van stadsdeel Scheveningen, hulde aan Mechtild die
de communicatie rondom de Pompstationsweg verzorgde.

4 mei
Hans van Rossum, voorzitter van de Historische Vereniging Rijswijk, sprak op 4 mei op
het Han Stijkelplein over de ‘stolpertsteen’,
die drie dagen eerder in Rijswijk was ingemetseld in de stoep voor zijn woning. Samen met zijn echtgenote heeft Hans uit de
geschiedenis van zijn huis begrepen dat het
was gevorderd tijdens de Tweede Wereldoorlog. De toenmalige joodse bewoners zijn
verdreven. Toen bleek dat de enige zoon –
inmiddels 82 jaar - nog in leven was, is een
aansprekend contact tot stand gekomen. De
herinnering aan het gezin is vereeuwigd in
de steen voor het huis, om niet te vergeten.
De 4 meiherdenking was – na het coronajaar
2021 – een mooie bijeenkomst voor jong en
oud, om te herdenken en gedenken, en te

Slingerende strook in middenberm Pompstationsweg
ingezaaid

Marjon Margés
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging

reflecteren op de altijd terugkerende vraag
‘wat zou ik doen?’ in tijden van oorlog.

Houdt u van uw buurt? Doe actief mee en meld u aan als vrijwilliger!
Sinds enkele weken werk ik een paar uur per
week als administratief vrijwilliger voor de
Bewonersvereniging in de Wijkwinkel, Gentsestraat. Waarom? Omdat ik de tijd ervoor
heb, geboren en getogen ben in het Belgisch
Park en ik deze buurt een warm hart toedraag. In de uren dat ik aanwezig ben in de
Wijkwinkel heb ik werkelijk ervaren hoezeer
er behoefte is aan meer hulp van vrijwilligers.

U weet het misschien niet, maar de Wijkwinkel neemt een belangrijke plaats in, in de
buurt. Er worden cursussen gegeven: Franse
les, tekenles, yogales, er wordt gebridged,
geklaverjast en er is aanbod van koffieochtenden, pianorecitals en lunches voor
ouderen. Maar behalve dat, zijn er diverse
commissies binnen de Bewonersvereniging
Noordelijk Scheveningen die blij zullen zijn
met versterking vanuit de buurtbewoners.
Zo is er een commissie Groen die zich inzet
voor een groene, mooie wijk.
Er is een commissie Woon- en Leefklimaat,
waaronder ook het Buurt Interventie Team
valt (BIT); buurtbewoners die één uurtje per
maand een bewuste wandeling maken door
hun eigen buurt en misstanden melden aan

de Gemeente, via een speciale app. Ook ú
kunt dit doen.
De naam van de commissie Welzijn Senioren zegt het al: het bereiden van lunches,
verzorgen van koffieochtenden, faciliteren
van diverse cursussen en het organiseren
van uitjes voor veelal wat eenzame ouderen
uit de buurt is onder meer wat zij doen.
De commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening signaleert problemen op het gebied van verkeer en ruimtelijke ordening en
brengt dit onder de aandacht van de Gemeente. Ook is de commissie proactief en
ontwikkelt een stedenbouwkundige visie
voor de toekomstige ontwikkelingen om als
serieuze gesprekspartner met de gemeente
namens de bewoners in discussie te kunnen
gaan.
Hebt u genoten van het Oranjefeest? Ook
daarvoor zijn vrijwilligers hard nodig die een
paar uur per jaar kunnen besteden aan de
organisatie van dit feest: de Oranjecommissie zit om u te springen!
‘Druk, druk, druk’, begrijpelijk, iedereen heeft
het druk. Maar toch, we proberen het: kom,
meld u aan en help mee deze buurt nóg veiliger, groener, gezelliger en mooier te maken!
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We hopen dat u ons wilt steunen in onze
werkzaamheden. Dat kan op twee manieren:
1) U kunt zich aanmelden als vrijwilliger,
loop gewoon eens binnen om te kijken
wat de mogelijkheden zijn (Gentsestraat 22a, T: 070-3541081).
2) U kunt ons ook steunen door lid te
worden van de Bewonersvereniging.
Voor slechts 12,50 per jaar (of meer, dat
laten we aan u over), bent u lid en dat
betekent dat wij met uw bijdrage heel
veel goeds kunnen blijven doen voor
de buurt en haar – veelal oudere – bewoners.
Kijk ook eens op onze website www.bnsscheveningen.nl
In elk geval bent u van harte welkom voor
een bezoekje aan onze Wijkwinkel.
Marit Berssenbrugge

WIJKAANGELEGENHEDEN

Van de Commissie VRO, werkgroep Harstenhoekweg en omgeving
gemaakt kunnen worden van
veel nu al ter plaatse beschikbare
ruimte, met name bij de McDonald’s. De aansluiting van de Harstenhoekweg is mede vanwege de
voor stadsbussen benodigde vloeiende beweging niet zo eenvoudig.
Het kruispunt is namelijk niet symmetrisch qua oriëntatie en richting
van de toevoerwegen. Met een

Tijdens een bijeenkomst van de
Commissie VRO over de bouwplannen aan de Harstenhoekweg werd
de historie rond de herontwikkeling van de locatie Badhuisweg/
Harstenhoekweg besproken.
Alle tot nu toe bekende bouwplannen werden gekenmerkt door een
zo groot mogelijke bouwmassa
die de gehele omtrek van het perceel zou domineren. Qua hoogte
en bebouwd oppervlak worden
zo de grenzen zoals gesteld in het
Bestemmingsplan ScheveningenBad genegeerd.

Zolang geen rekening gehouden zal worden met de uitgangspunten van dit bestemmingsplan is er geen draagvlak voor nieuwe
bouwplannen. Er is inmiddels een verkennend overleg in een vroeg adviserend stadium met een nieuwe projectontwikkelaar
opgestart waarbij ook de gemeente aanschuift. Wij hopen via dit drie-partijen overleg een beter passend plan met voldoende
draagvlak onder de belanghebbenden te
kunnen realiseren. Daarbij speelt wat ons
betreft meer mee dan alleen de bebouwing
op het nu braakliggende kavel.

Verkeersplein Kurhausweg-Badhuisweg
De werkgroep heeft in 2020 naar aanleiding van toenmalige bouwplannen voor
de locatie Badhuisweg-Harstenhoekweg
aan wethouder Revis voorgesteld om een
studie te doen naar de mogelijkheden om
een verkeersplein te maken. Er is toen op
gewezen dat zich alleen NU een unieke mogelijkheid voordoet om meer ruimte voor
een toekomst zekere verkeerstechnische oplossing te vinden. De gemeente is eigenaar
van een aantal percelen (geel omlijnd op de
hierbij afgebeelde kadasterkaart). Dat stelt
B&W in staat om behalve de grondprijs ook
voorwaarden te stellen zoals de benodigde
ruimte vrijhouden aan de Badhuisweg en
verlegging van de rooilijn(en).

Pleinvorming: stedelijke en verkeerstechnische structuur
De verkeersveiligheid en doorstroming op
een nu zeer onoverzichtelijke en voor fietsers ronduit gevaarlijke complexe samenkomst van hoofdroutes zijn door ruimtegebrek niet makkelijk te verbeteren. Waar
de gemeente bovendien het verbeteren of
aanleggen van veilige fietsroutes wil bevorderen, kan dit op deze locatie onmo-

gelijk zonder extra ruimte te creëren voor
een ruimtelijke scheiding tussen fietspaden
en verkeersroutes. Het maken van veilige
oversteekplaatsen voor zowel fietsers als
voetgangers vraagt om overzichtelijke structuren, vooral om een eenduidige voorrangsregeling. Het woon- en leefklimaat wordt
door de uitstoot van het verkeer (zeker tijdens het badseizoen) en door de algehele
verstening van deze openbare ruimte zeer
nadelig beïnvloed.
Deze negatieve ruimtebeleving past zeker
niet bij een plek die de entree tot de badplaats vormt. Er worden dus ook andere
met deze pleinvorming beoogde en evenzo
noodzakelijke verbeteringen gevraagd:
– zoveel mogelijk toevoegen van groenwaarde en dus minder verstening
– verbeterd woonklimaat door minder lawaai en uitstoot door wachtend verkeer
– verbetering van de kwaliteit van de
openbare ruimte door pleinvorming
– stedenbouwkundige verbetering door de
bouwmassa aan een plein te situeren.
De zichtas over de Badhuisweg richting Kurhaus mag overigens niet door obstakels zoals hoge beplanting gehinderd worden.

Verkeerskundige voorstellen
1. Alternatief Rotonde
Als onderdeel van een voorstudie door GDHDSO/Verkeer zijn van twee mogelijke alternatieven schetsen gemaakt. Zij houden in
de eerste plaats verband met plannen voor
de verbetering van fietsroutes door de stad,
de zgn. Sterfietsroutes. De werkgroep heeft
deze schetsen als uitgangspunt gebruikt
voor een tweetal aangepaste voorstellen
waarbij ook de hierboven aangegeven en
minstens zo belangrijke criteria voor verbetering van de openbare ruimte en woonklimaat leidend zijn geweest. Er zou gebruik
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‘hulprotonde’ kan echter een vloeiend verkeer met een eenduidige voorrangssituatie
bereikt worden. Een maximaal groenoppervlak wordt op het plein geconcentreerd; als
scheiding met de fietsstrook kunnen bovendien (verhoogde) bloemstroken aangelegd
worden.
2. Alternatief Hippodroom
Stedenbouwkundig is een rotonde vanwege
de asymmetrische ligging ten opzichte van
het bouwkavel niet zo mooi. Uitgerekt tot
een ‘hippodroom vorm’ kan de rotonde met
wel een iets krappere draaicirkel toch een
logische en goede verkeerscapaciteit waarborgen. Er blijft een flinke centrale ruimte als
groenvoorziening vrij. Stedenbouwkundig
interessant is dat dit ruime plantsoen dan
ook een logisch gelegen ‘voortuin’ van het
te bebouwen perceel kan vormen, wat veel
aan de monumentaliteit en kwaliteit van
de openbare ruimte en de allure van een
nieuwe bebouwing zal toevoegen. Het zal
richting projectontwikkelaar hierdoor goed
te motiveren zijn hierin mee te werken. Het
is aan te bevelen om dit laatste alternatief
binnen het overleg verder uit te werken,
daar dit naar onze mening, qua verkeerskundige, stedenbouwkundige en omgevingsvariabelen, de best haalbare combinatie vormt.
Paul Crefcoeur

Een vreemde snuiter in het Belgisch Park
Als je naar de naamgeving van de meeste
straten in het Belgisch Park kijkt valt het op
dat, naast alle Belgische plaatsnamen, zoals
Gentsestraat, Luikestraat, etc. er een hoofdstraat dwars door deze wijk loopt, die geen
relatie heeft met de naar Belgische steden
genoemde straten, namelijk de Stevinstraat.
Bijzonder is ook, dat de Stevinstraat begint
in het Renbaankwartier, op nummer 2 bij het
pleintje waaraan ook het Muzee en het koffiehuisje gevestigd zijn.

Nog vreemder
is dat de Neptunusstraat,
die tussen de
Badhuisstraat
en de Stevinstraat ligt, hier
een haakse
bocht naar
links maakt
in plaats van
rechtdoor te
lopen als Neptunusstraat.
Om onnaspeurbare
redenen hebben destijds
de naamgeHier begint de Stevinstraat
vers van de
gemeente besloten hier de Stevinstraat te
laten beginnen en de Neptunusstraat een
haakse bocht naar links richting Kurhaus te
laten nemen.
Na de kruising met de Nieuwe Parklaan verandert de Stevinstaat van een rustige woonstraat in een winkelstraat, met als hoogtepunt iedere donderdag marktdag.

Simon Stevin
Wie was toch
deze Belg, die
als naamgever
van deze straat
is gebruikt?
Simon werd
geboren
in 1548 in
Brugge. Over
zijn jeugd is
weinig bekend.
In 1581 ging
hij naar Leiden
om daar onder meer wiskunde te stuStandbeeld van Simon Stevin in
deren.
Brugge
Maar de techniek trok hem
meer aan, hij ontwierp poldermolens en
andere waterstaatkundige objecten. Je zou
hem een militaire ingenieur kunnen noemen
omdat hij zich ook met verdedigingswerken
bemoeide.

De zeilwagen
Enkele jaren geleden is door leerlingen van
het ROC Mondriaan een replica van de beroemde zeilwagen van Simon Stevin op driekwart van de ware grootte gebouwd.
Een knappe prestatie, omdat ik me niet kan
voorstellen dat er nog bouwtekeningen uit
1600 waren, nog afgezien van het feit, dat
men toen ook meestal met het “timmermansoog” dit soort constructies maake. Op
de foto blijkt, dat deze zeilwagen, voor het
Muzee is geplaatst, niet naast de Stevinstraat
maar naast de Neptunusstraat staat!!
Omdat Stevin een goede relatie had met
Prins Maurits, heeft hij omstreeks 1600 deze
zeilwagen laten bouwen, De prins gebruikte
hem om tochtjes over het strand met zijn relaties en vrienden te maken.
Dat was toch wel wat chiquer dan een van zijn
nazaten, die hiervoor een raceboot van 1 miljoen Euro in zijn Griekse haven heeft liggen.

Marktdag in de Stevinstraat

Nog verder, na de kruising met de Gentsestraat, verandert het karakter weer geleidelijk van winkel- naar woonstraat om
uiteindelijk dood te lopen op de Van Alkemadelaan en op te lossen in de fraaie duinen
aldaar (zie foto rechts).

Als wetenschapper had Stevin uiteraard kennis van het krachtenspel tussen zeilen en
een boot. Het was dan ook een gedurfd plan
om wind te gebruiken om een voertuig als
een zeilwagen voort te laten bewegen.
Wellicht bestonden in die tijd ook al ijszeilers, die op het ijs onwaarschijnlijk hoge
snelheden konden halen, dit bij gebrek aan
weerstand vanwege de gladde ijzers.
Jaren geleden, toen we nog strenge winters
hadden, waardoor er op meren kon worden
geschaatst, heb ik me verbaasd over het feit,
dat deze ijszeilers, zelfs bij ruime wind ( wind
schuin van achteren ) nog met strakke zeilen
moesten “varen”. Dit wordt veroorzaakt door
de schijnbare wind, als gevolg van de de
hoge snelheid op het ijs,
Wellicht heeft Stevin dit ook voor ogen gehad. Daarom durfde hij het aan voor Prins
Maurits een zeilwagen op wielen te bouwen,
die ( uiteraard alleen met west- of zuidwestenwind ) met een snelheid van 40 km/uur
van Scheveningen naar Petten kon rijden,
een onwaarschijnlijk hoge snelheid in die
tijd. Havenhoofden, zoals bij Scheveningen
en IJmuiden
waren er in die
tijd nog niet.
Niet wordt vermeld hoe dit
apparaat weer
terug kwam in
Scheveningen.
Dat zal wel
een tocht met
paarden over
Zeilwagen voor het Muzee
het strand zijn
geweest. In tegenstelling tot een scherp jacht kan een zeilwagen niet aan de wind “varen” maar uitsluitend met ruime wind of voor de wind.
Overigens, wie regelmatig op het Noorderstrand komt, kan waarnemen dat de
daar liggende catamarans uitsluitend aan
de wind of met halve wind kunnen varen, en
daarbij zeer hoge snelheden ontwikkelen.
Oceaanzeilers smullen helemaal als ze zien
dat trimarans zelfs snelheden van 60-70 km/
uur kunnen behalen. Daar zal Stevin nooit
van gedroomd hebben, denk ik!!
Dat geeft de prestatie van de zeilwagen van
Stevin 4 eeuwen eerder van ruim 40 km/uur
toch wel iets zeer buitengewoons!!
Bert Hilberts
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Vrijwilliger Frans Knaake: “oordeel niet te snel, wat had jij gedaan?”
Ik ken Frans Knaake al sinds 2001, toen hij
de dierenarts én beste vriend werd van mijn
toenmalige hond Jazz. Inmiddels, ruim twintig jaar later, is Frans nog altijd met dieren
aan het werk, maar niet meer in zijn eigen
praktijk. Hij is nu werkzaam als dierenarts,
gespecialiseerd in tandheelkunde en kaakchirurgie, bij dierenziekenhuis Evidensia in
Den Haag. Alsof hij het daar nog niet druk
genoeg mee heeft, doet Frans ook nog vrijwilligerswerk in het Oranjehotel, het gedeelte van de gevangenis aan de Van Alkemadelaan, dat tegenwoordig een museum
is. Frans doet dat al sinds de opening, in september 2019.

In de bibliotheek van het museum spreek
ik eerst even met de directeur, Anke van
der Laan. Zij vertelt dat er 80 vrijwilligers in
dienst zijn, verdeeld in vier groepen: gastheer/gastvrouw, educatie, tuin en onderzoek. Dat laatste betekent dat er gezocht
wordt naar gegevens over de gevangenen
en hun familieleden, er wordt een database
bijgehouden en de geschiedenis van het
Oranjehotel
wordt uitgespit. Voor de tuin zijn er nog echt
vrijwilligers nodig. En ook extra gastvrouwen/heren kan het Oranjehotel nog goed
gebruiken. Dus vindt u het leuk om te helpen, meld u dan aan!
Het gebouw is het bezit van Rijksvastgoed
en de Stichting Nationaal Monument Oranjehotel runt de dagelijkse gang van zaken,
gesubsidieerd door onder meer VWS en de
Gemeente. Het museum trekt, in vakantietijd, dagelijks bijna 300 bezoekers, uit allerlei
landen. Toeristen, maar ook veel scholieren.
Dát is volgens Anke van der Laan ook de
doelgroep die ze nog graag ziet groeien.
Frans vertelt me dat hij vroeger op de Middelbare School al erg geïnteresseerd was
in het vak Geschiedenis en dan met name
de periode gedurende en na de WO II. Misschien kwam dat wel omdat zijn vader als
marineofficier gevochten had in de Tweede
Wereldoorlog en in die periode grotendeels
in krijgsgevangenschap heeft doorgebracht.
Na de Tweede wereldoorlog is zijn vader uitgezonden naar Nederlands-Indië en later
ook naar Korea. Zijn vader sprak daar nooit
veel over, maar hield er in elk geval een Post
Traumatisch Stress Syndroom aan over en
dat maakte op kleine Frans grote indruk.
Ook zijn grootvader, die Frans nooit gekend
heeft, had een oorlogsverleden. Hij was
reeds actief in het verzet vanaf begin bezet-

Frans Knaake, als vrijwilliger in het Oranjehotel

ting 1940 en had later een leidinggevende
positie in het Amsterdams verzet. Hij werd
samen met bijna zijn hele verzetsgroep
(waaronder zijn beide ooms) in februari
1945 opgepakt in Amsterdam. Hij werd op 8
maart 1945 samen met 52 andere verzetslieden geëxecuteerd bij Rozenoord aan de Amstel, in een massagraf gegooid en na de oorlog herbegraven op de Erebegraafplaats in
Overveen. Frans is genoemd naar zijn grootvader en is daar tot op de dag van vandaag
heel trots op. Met zijn broer heeft hij de mogelijkheid gehad het oorspronkelijke massagraf van zijn grootvader in de duinen van
Overveen te bezoeken met een duinwachter.
Het is gelegen in beschermd en gesloten
duingebied. Dat was een beladen bezoek.

makkelijk voelen. Ik vind het goed en dapper dat ze dit museum bezoeken, het raakt
ze echt wel. Of ze zich – plaatsvervangend
- schuldig moeten voelen? Ik vind dat moeilijk. Ik vind dat je niet te snel moet oordelen.
Dat heb ik van mijn oma geleerd, die zei dat
altijd: ‘kind, oordeel niet te snel, je weet niet
wat jíj in zo’n situatie gedaan had’, en daar
had ze natuurlijk gelijk in. Voordat de mensen het museum verlaten kunnen ze zelf een
tekst op een kaartje schrijven en dat op een
muur achterlaten. Die teksten zijn vaak erg
aandoenlijk. Ze worden niet alleen geschreven door Nederlanders, maar bijvoorbeeld
ook door Duitsers. De laatste weken ook veel
boodschappen die de oorlog in de Oekraïne
betreffen en dat is best aangrijpend”.
Het museum, dat natuurlijk perfect gelegen
is, vlak bij het International Criminal Court,
de Waalsdorpervlakte en uitkijkend op de
gevangenis waar het International Strafhof
haar oorlogsmisdadigers huisvest, is zeer de
moeite van een bezoek waard. Praat u daar
dan gerust eens met een van de vrijwilligers,
wie weet is het ook iets voor u.
Marit Berssenbrugge

Toen er vrijwilligers gevraagd werden voor
het Oranjehotel, meldde Frans zich onmiddellijk aan. Hij werkt een weekend dagdeel
in de horeca, bij de ontvangst of bij de voorlichting. Dat werk is belangrijk, vindt hij.
Vooral de jongeren moeten weten wat er gebeurd is, zeker nu, nu oorlog weer zo actueel
is in de wereld.
“Er komen hier soms veel emoties los”, zegt
hij, “er zijn bezoekers die het niet droog houden, vooral ouderen. Laatst nog, een oudere
Limburgse heer die tijdens zijn bezoek ineens ging vertellen over gevechten die hij
als kind had gezien tussen de Amerikanen
en de Duitsers waarbij zijn ouderlijk huis precies tussen de linies in lag. Hij moest toen
schuilen in de kelder van het huis. Zelfs zijn
vrouw, die naast hem stond, hoorde dit verhaal voor het eerst”.

De dodencel

De dodencel 601, de afscheidsbrieven van
de ter dood veroordeelden en de originele
houten kruisen in de lange gang, die gemaakt zijn uit de executiepalen in de duinen,
maken het meeste los. Ook bij de vele Duitsers, want die vormen toch zo’n 25% van het
totaal aantal bezoekers in de zomermaanden. Dat is toch bijzonder.
Frans: “je merkt dat zij zich dikwijls onge-

de originele houten kruisen in de lange gang
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VRIJWILLIGERS

Van het krankzinnige Kiev naar een kalmerend Kapelplein
Als u diep in de ogen zou kunnen kijken van de twee jonge meisjes
met wie ik aan tafel zit, zou ik dit verhaal helemaal niet eens hoeven op te schrijven. Hun ogen vertellen alles.
In die ogen zie ik hun angst, de vermoeidheid, het enorme verdriet,
maar ook de hoop, hun kracht en dankbaarheid.

Ik heb het over de prachtige tweeling Katia
en Varia Ivanchenko, zestien jaar jong. Katia is extravert, brutaal, met een mooie lach.
Varia is introvert, stil en verlegen. Met hun
moeder Elena zijn ze half april, na vier vreselijke reisdagen vanuit Kiev, aangekomen aan
het Kapelplein, waar Menno en Aleid hen
liefdevol hebben opgenomen in hun grote,
mooie huis.

simkaart werd aangeschaft in de computerwinkel in de Keizerstraat. De vrouw
van de winkelier bleek
ook uit Oekraïne te komen. Ze kregen er gratis extra gigabytes bij
van de provider. Bellen
met Oekraïne is voor de vluchtelingen gratis en ook reizen met
het OV is gratis. Daarnaast krijgen
de vluchtelingen gratis toegang
tot diverse musea waaronder het
Rijksmuseum waar natuurlijk meteen een selfie voor de Nachtwacht
genomen werd. De meisjes volgen
hun lessen vanuit de school in Oekraïne via zoom.

Hartverwarmend

Waarom hebben ze dat gedaan en hoe is
het zo gekomen?
Aleid: “Vanaf het begin hebben we ons de
oorlog in Oekraïne aangetrokken. Het was
al weken onderwerp van gesprek hier in
huis. Ik dacht meteen al ‘kan ik iets doen’.
Omdat wij regelmatig familie te logeren
krijgen, hebben we boven een logeerplek
en een tweede badkamer laten maken. Via
een buurvrouw kreeg ik de vraag of wij misschien Oekraïense vluchtelingen in huis wilden nemen. We twijfelden geen moment.
Twee dagen later waren ze hier. Ik heb er
nog geen dag spijt van”.
“Toen ze aankwamen waren ze oververmoeid van de reis en de indrukken, vol emoties. De eerste dagen hebben ze alleen maar
geslapen. De meisjes spreken Middelbare
school Engels en hun moeder gebruikt de
Google translate app.”

De buurtbewoners reageerden
enthousiast toen ze het nieuws
hoorden en kwamen aan de deur
met kleding, snoep en cadeautjes. Het was
hartverwarmend en het deed zowel Aleid en
Menno als de nieuwkomers heel veel goed.
Elena, de moeder, heeft intussen een ambulant baantje in een strandtent en werkt bij
een bloembollenteler in het Westland. Ze
wordt, met andere Oekraïense vrouwen uit
de buurt, met een bus opgehaald en thuisgebracht.
Aleid: “Toen ze hier in de straat aankwamen
was Elena meteen helemaal lyrisch toen ze
onze bloemenperken zag, waar het Kapelplein de laatste tijd bekend om staat. Dat
kennen ze daar niet. Dus dat ze nu tussen
de bloemen mag werken, is voor haar een
feest”.

De tweeling Varia en Katia

Elena en haar dochters doen erg hun best,
maar gaan voorlopig nog door een rouwproces. Aleid vertelt dat er veel gehuild maar
ook gelachen wordt.
“Ze lieten alles achter in Kiev, inclusief hun
echtgenoot en vader en hun grootouders.
Dat is niet voor te stellen. De onzekerheid,
de angst, het gemis en het moeten wennen
aan een toch wel andere cultuur.
Maar ze doen het fantastisch. Ze passen zich
goed aan, maar ze zijn ervan overtuigd dat
ze binnen niet al te lange tijd weer naar huis
kunnen. Naar een rustig, vrij en ongevaarlijk Oekraïne, naar hun man, hun vader, hun
grootouders en hun hond. Ik heb met ze afgesproken dat ze in elk geval een half jaar
hier mogen blijven wonen. Ze hebben heel
veel rust nodig. Daarna zien we wel weer.
Hopelijk kunnen ze misschien voor die tijd
alweer terug naar huis”.
Terwijl ze van de paaseitjes snoepen die op
tafel staan, vertellen Varia en Katia dat ze de
toekomst optimistisch tegemoet zien. Ze
blijven geloven in een terugkerende vrede
in hun vaderland. Als ik vraag wat ze later
willen worden is Katia duidelijk: zij wil absoluut bij de politie, vooral na wat er nu in haar
land gebeurt, zegt ze. De stille Varia moet
even nadenken, maar dan zegt ze: “banking
business, I want to do something with money”.
“She wants to become rich”, zegt haar zus lachend.
Als ik afscheid van ze neem voel ik dat het
me allemaal best wel raakt. Die meiden, zo
jong, zo beschadigd en toch zo sterk. Volgens mij komen ze er wel.

Gratis
Het eerste wat door Aleid en Menno geregeld werd was Engelse les voor de moeder,
een simkaart om te internetten en bellen
met Oekraïne en een plek voor de tweeling
in een schakelklas speciaal voor Oekraïense
kinderen op het Edith Stein College. De

Marit Berssenbrugge
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Mevrouw de Jong
Zij bleek inderdaad op
92-jarige leeftijd te zijn
overleden na een kort
verblijf in een hospice.
Naarstig ging ik speuren naar aantekeningen
van ons gesprek, maar ik
kon niets vinden, waarschijnlijk had ik ze uit
frustratie weggegooid.

Het treinstationnetje aan de Van Alkemadelaan heeft de laatste
nummers van de Gazet veel in de belangstelling gestaan.
Toch is het beste paard van stal – langste bewoner van het
station – nog niet aan bod geweest, en dat is mevrouw de Jong.
Enkele malen werd haar naam eerder genoemd. Maar wie is zij,
mevrouw de Jong?

Dochter Marja

Links de laatste stationschef, vader van mevrouw de
Jong, op de trouwdag van zijn kleindochter Marja, 1977

In 2013, had ik, al jaren geïntrigeerd door
het stationnetje, een interview met haar,
88 jaar, dochter van de laatste stationschef
van het stationnetje. Zij woonde toen al 65
jaar in het rechter huisje. Ik wilde alles van
haar weten, hoe het was om daar als kind te
wonen, hoe het was om een vader als stationschef te hebben. Zij was zeer bij de tijd en
vertelde aan de keukentafel honderduit, ik
had haar hele verhaal al in mijn hoofd opgeschreven. Tot na een uur mevrouw de Jong
opeens zeer pertinent zei: ‘Je gaat dit niet
opschrijven hoor, dat wil ik niet!’ Alles voor
niks. Want, zo iets moet je wel respecteren,
dat kan niet anders. Natuurlijk beloofde ik
haar nog eens langs te komen, maar ik was
teleurgesteld. Want mijn uiteindelijke doel
was niet louter een sociale ontmoeting maar
eerder een leuk verhaal voor de Badgazet.
Vier jaar later viel me op dat er aan haar
huisje werd geschilderd. De gordijnen hingen scheef. Met bange vermoedens stapte
ik af en liep langs. Er lagen stapels kranten
in de gang, je kon zo naar binnen kijken. Dat
kon vroeger vanwege veiligheidsredenen
niet. Ach het was zover, mevrouw de Jong
moest of zijn overleden of naar een verzorgingshuis zijn vertrokken.

Onlangs bezocht ik haar dochter Marja in
Zoetermeer. Want de unieke mevrouw de
Jong mocht toch niet onbenoemd blijven in
de Gazet!
Marja: “Mijn opa, die werkte bij de spoorwegen, werd in 1948 als stationschef overgeplaatst naar het stationnetje op de Van Alkemadelaan. Zij gingen wonen in het rechter
deel. Als er een trein aankwam, moest hij de
bomen open en dicht doen en met zo’n spiegelei staan. Mijn moeder, toen 23, verhuisde
mee. Eenmaal getrouwd, bleef zij er wonen
met haar ouders, later ook nog met haar vier
kinderen erbij, dat was dus acht. We hadden
niet het idee dat het huisje klein was, het
was normaal na de oorlog zo met elkaar te
wonen.
We hebben vroeger heel wat bezoek gehad
van familie uit Brabant, die bleven ook logeren, die konden er nog wel bij. Dan zaten
we altijd voor aan de Van Alkemadelaan, die
was toen nog niet zo druk als nu.”

Trouwfoto van Marja, 1977

“Ik was de oudste, geboren in 1952 en heb
er gewoond tot mijn 23e. In 1953 werd de
spoorlijn, de Hofpleinlijn, opgeheven. De
auto was een te grote concurrent geworden,
dus men ging niet meer met de trein naar
het strand. Wij bleven er echter gewoon allemaal wonen.
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Van mijn jeugd weet ik alleen maar dat we
veel indiaantje speelden in de duinen, bramen plukten, dat ik vriendinnetjes had bij de
watertoren. En dat prins Bernard en Claus op
fazanten jaagden, want Villa Ruygenhoek, de
koninklijke villa in de duinen, was onze buur
daar! Dan pikten we sigaretjes die daar klaar
lagen voor hun gasten.
Mijn man en ik zijn getrouwd in 1977, vanuit
het stationnetje, daarna zijn we verhuisd. Op
de foto zie je het fietspad achter ons, waar
vroeger de spoorlijn liep.”
“Mijn moeder, mevrouw de Jong, heeft veel
meegemaakt, want mijn vader overleed al
in 1980. Daarna overleden ook mijn jongere
broer (36 jaar) en iets later mijn twee jongere zusjes (42 en 58). Vóór mij is ook nog
een kindje doodgeboren. Ik bleef als enige
over.
Zij heeft daar dus heel lang alleen gewoond.
Het lijkt afgelegen, maar mijn moeder vond
het normaal om daar te wonen. Af en toe
ontsnapte een gevangene uit de gevangenis, dan zagen we de dikbuikige bewakers
erachter aan rennen, de duinen in, maar eng
was dat niet.
Er was geen wasmachine of kachel, het was
hartstikke koud boven. We hadden alleen
een gashaard en een geyser voor het douchen in de vroegere wachtkamer. Mijn vader had van alles verbouwd toen er geen
treinen meer reden. In
de wachtkamer hing
een schommel voor de
kinderen. In het vroegere hok voor de wissels stonden nu Keulse
potten met bonen
en aardappels. Mijn
moeder heeft nooit
iets willen veranderen,
alles moest blijven zoals mijn vader het bedacht had.”
“Gelukkig pasten op
latere leeftijd de buurmannen George en
Wim goed op haar,
voor boodschappen bleef zij fietsen naar de
Stevinstraat tot het niet meer kon.
Toen zij bijna negentig was, probeerden
wij haar over te halen om bij ons te komen
wonen. Maar zij was eigenwijs, zij zei: ‘ik wil
dood gevonden worden in mijn eigen huis

op de Van Alkemadelaan!’ Na haar overlijden
is zij nog opgebaard geweest in de wachtkamer van het stationnetje.”

je wel aan de foto. Dat zij zoveel heeft meegemaakt, dat kon je niet aan haar merken.
Zij ging vaak bij ‘Guus’ een kroketje halen,
dat was de koffietent Duinzicht aan de overkant van het fietspad. Op een dag in 2015
was de tent opeens verdwenen. Ik denk dat
er een soort van deal is geweest, er moest
een restaurant bij de watertoren komen, en
Guus moest dus weg. Geen kroketjes meer
voor mijn moeder. Ook zonder dat heeft ze
het nog een tijd gered.”

“Eigenlijk herinner ik me geen verhalen over
ons huis als station, we wisten niet beter.
Wat mijn moeder allemaal aan de keukentafel aan jou heeft verteld, daar weet ik niks
van. Ook over de oorlog is nooit gesproken.
Wel heb ik heel veel liefdesbrieven van mijn
moeder gevonden uit de oorlog, mijn vader
zat toen in Duitsland.
Mijn moeder heeft dus 70 jaar in het stationnetje gewoond. Zij was altijd keurig, dat zie

Eeke Crabbendam

Mevrouw de Jong met echtgenoot op het voorterras van
het stationnetje op de trouwdag van Marja

Kapelplein, 31 maart 2022: Gulden Klinker en
nieuwe bordjes met nieuwe teksten
Na drie droge weken
viel de regen op 31
maart om drie uur met
bakken uit de lucht.
Precies het tijdstip
waarop twee onthullingen op het Kapelplein plaatsvonden.

Allerlei kleuren en
soorten paraplu’s schoven aan rondom de
bewuste plek. Namens
de Gemeente sprak de
algemeen directeur Publiekszaken René Kuilenburg zijn dank uit over onze inspanningen en het onderhoud aan de gemeenteperken. Als waardering voor dit ondernemen
en de manier waarop is een Gulden Klinker en een geldbedrag toegekend. Daarna
werd die bewuste grote steen door hem en
Cor Koenders in de bestemde plek gevleid.
Champagne en limonade gingen rond en de
regen nam af.
Gelukkig kon toen de onthulling van de in-

Huh? Is dat Den Haag?
U weet het misschien nog wel, vorig jaar
stond er op het Scheveningse strand een
gigantische blauwe ‘Feel Good’ bril. Een
kunstwerk dat symbool stond voor een positieve blik vooruit.

gepakte nieuwe bordjes door de kinderen
van de buurt helemaal droog doorgang vinden. Voor de opmerkzame lezer zal de volgorde van de spreuken en dichtregels op de
bordjes een speciale betekenis tonen. Daarvoor heeft onze pleindichter Wim Hoogerbrug gezorgd.
Er valt voor de buurt, vogels, vlinders en alle
andere voorbijgangers iets te genieten.
Aleid Ekland-Westenberg

Circusje spelen!
Zin in een magisch feestje? Op 13 juli, 20 juli, 10 en 17 augustus komt Circaso, de circuswerkplaats van Den Haag, naar Muzee Scheveningen, speciaal voor kinderen. En ieder
kind kan meedoen! We gaan gooien met ringen, kegels balanceren, draaien met borden
en zwaaien met vlaggen en misschien lukt het ons wel om met iedereen een acrobatenpiramide te bouwen! Boek de workshop via www.muzeescheveningen.nl
Deelname kost 7,50 euro, met een ooievaarspas kun je gratis deelnemen.
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Nu staat ‘ie er weer. Maar wat zie ik nu?
Op de poten van de bril, die met zijn spiegelende glazen schittert in de zon, stond
vorig jaar: ‘Welkom op Scheveningen’,
maar dit jaar staat er – naast een afbeelding van de drie Scheveningse vissen
– ‘This is The Hague’ en ‘The Hague, City
by the Sea’… Hoezo, The Hague? Ik woon
op Scheveningen, het gaat hier om het
Scheveningse strand en de bril staat op
Scheveningse bodem.
Dus: ‘This is Scheveningen’ en niet ‘This
is The Hague’. Stichting Buitengewoon
Scheveningen moet zich eigenlijk in een
hoekje een beetje gaan zitten schamen.
Marit Berssenbrugge

Vuilcontainers op het Belgischeplein
Ongeveer anderhalf jaar geleden zijn de ondergrondse vuilcontainers (één voor papier
en één voor glas) die op het grasveld op het
Belgische Plein stonden, verwijderd.
Daarna zijn er twee afzichtelijke, bovengrondse papiercontainers op de stoep geplaatst. Veel bewoners hebben zich hierover
verbaasd.

Ik kan maar één reden bedenken en dat is
dat de kraanwagen die de containers komt
legen moeite heeft met de bomen die mogelijk in de weg staan.
In september vorig jaar zijn er door de Gemeente op en rond het Belgische Plein
containers geleverd met een oranje deksel
voor plastic afval en blikjes. Alleen als men
gemeld had geen prijs te stellen op deze
container werd deze niet geleverd. Zonder voorafgaande melding werden er lukraak containers met een oranje deksel in de
straat gezet gebaseerd op huisnummers.
Alleen voor de nummers 29 t/m 34 telde ik
al acht containers die maanden doelloos op
de straat staan. Dit geldt ook voor de Gentsestraat, de Leuvensestraat de Antwerpsestraat en omliggende straten. Enerzijds omdat de bewoners deze niet besteld hadden,
anderzijds omdat zij ze simpelweg nergens
kwijt konden. Wat schetst mijn verbazing,
eind april worden er nog eens twee ondergrondse containers op de straat van het
Plein geplaatst, één voor papier en één voor
plastic. Huisvuil en gft en ook plastic wordt
ééns in de twee weken opgehaald, dus de

ene week huisvuil en
gft en de andere week
plastic. Wat moeten
wij dan met die ondergrondse container
voor plastic? Of kunnen we de containers
met de oranje deksel weer inleveren.
Daarnaast zag ik een
aankondiging van
de Gemeente dat de
bovengrondse containers (uitsluitend
voor papier en karton)
weer worden teruggeplaatst. Naar mijn bescheiden mening een doelloze en ondoordachte actie.
Een ander fenomeen heeft zich tegelijk voorgedaan en dat is dat het Plein blijkbaar is
aangewezen als inleverplaats voor huurscooters. Tientallen scooters staan kris kras
door elkaar op en naast de stoep waardoor
je vaak zigzaggend je weg op het plein moet
vervolgen.
En nu we toch bezig zijn lijkt het mij ook
nuttig om aandacht te schenken aan de
honden die met tientallen per dag hun behoefte doen op het Plein. Ik moet bekennen
dat veel, waarschijnlijk wel de meeste eigenaren de uitwerpselen opruimen, maar dan
blijft er toch nog een gedeelte over die dat
niet doet. Telefoon in de hand, een lijn van
10 meter of langer waaraan een hond vast

zit die zijn behoefte doet terwijl de eigenaar
niet omkijkt om zodoende niet te hoeven
ruimen. Urine is moeilijk op te ruimen, doch
als men naar het gras kijkt dan kan je constateren dat er een strook van ongeveer 2
meter breed over het gehele plein kaal is
door het urineren van honden. Het lijkt mij
tijd om even samen te gaan zitten om genoemde problemen op te lossen en eventueel een halt toe te roepen. Op deze manier
wordt of is ons prachtige plein dat voor een
aanzienlijk bedrag is opgeknapt en waar vorig jaar nog fruitbomen zijn gepland, de vuilnisbelt van het Belgische Park. Want laten
we wel wezen, het plein is toch het centrum
van ons mooie Belgische Park wat ik langzaamaan zie verloederen.
Rob Musquetier

KONINGSDAG 2022 WAS EEN FEESTJE, MAAR WAT DOEN WE VOLGEND JAAR?
Heeft u ook zo genoten van Koningsdag 2022? Eindelijk mocht het
weer! Maar het plein was wel wat leger dan anders. Dat moet toch
anders kunnen. Er kan toch geen generatie kinderen in het Belgisch
Park opgroeien die niet weten wat de Clownsexpresse is? Of die van
hun oudere broertjes en zusjes moeten horen dat je vroeger, als je
in groep 8 zat, mocht helpen bij het feest in ruil voor gratis pizza en
een suikerspin?
De Wijkvereniging is dan ook op zoek naar een nieuwe groep vrijwilligers die volgend jaar Koningsdag willen organiseren. Vanuit
het secretariaat is er volop steun voor de financiën, de vergunningen en de subsidieaanvraag. Er zijn ook oud-commissieleden bereikbaar voor advies en nuttige contacten. November is een goede
maand om alvast de eerste zaken te regelen, dus we komen graag
na de zomer bij u terug!
H. van den Broek
Bestuurslid Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen
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Een goede zaak
Het was half tien. 0p wat mensen na die
hun hond uitlieten, was het strand nog
leeg. De zon kleurde de zee bijna-blauw.
Het beloofde een warme dag te worden.
Wim en ik streken bij strandtent Habana
neer. Er zat een man in een brede ribcordbroek en een roodgele streeptrui op het
terras. Hij groette ons met een opgewekt
‘goedemorgen’.
Een serveerster in minirok nam onze
bestelling op. De man keek haar met belangstelling na. ‘Lekker hè, dat zonnetje!’
zei ik tegen Wim. Hij knikte.
‘Ja mevrouw, heerlijk is het hier. Ik kom
hier vaak. Het is hier goed, niet duur
en aardig personeel,’ zei de man naast
ons. Hij nam een slok van zijn koffie en
draaide zich naar ons toe:
‘Vanmorgen heb ik alleen nog maar
koffie besteld want mijn vrouw had drie
boterhammen met gebakken eieren klaargemaakt en die heb ik al op.’
De serveerster bracht ons twee boterhammen, een croissant, een gekookt ei, een
plak ham, een plak kaas en een schaaltje
abrikozenjam. Hij monsterde ons ontbijt:
‘Ja dat ziet er goed uit. Het is een goede
zaak, niet duur en aardig personeel. En
weet u, het is kersvers ook al is het zondag vandaag!’
‘Gaat uw vrouw nooit met u mee?’ vroeg
ik tussen twee happen in.
Hij trok één van zijn grote behaarde oren
naar mij toe en vroeg: ‘Wat zegt u?’
‘Gaat uw vrouw nooit met u mee?’
‘Nee, ze is dansen. Dat doe ik niet meer.
Ik ben 86 en mijn benen doen het nog

best, maar om te dansen zijn ze te stram.
We laten elkaar vrij. Zij danst en ik zit
hier en straks maak ik nog een klein wandelingetje en daarna ga ik nog even naar
het Westlandmuseum in Honselersdijk. En
dan rij ik weer naar Brabant. Dan zijn we
tegelijk thuis.’
Hij vroeg waar we woonden en toen ik
Vlaardingen noemde, kwam er een brede
glimlach op zijn gezicht:
‘Ja ik ken het. Vroeger heb ik daar jarenlang een groentezaak gehad. Ik kom er
nog regelmatig want mijn boekhouder
woont er.’
‘Smaakt het u?’ vroeg de serveerster.
‘Uitstekend,’ riepen we in koor.
‘Ja het is een goede zaak, beter dan Van
der Valk.’
Hij wendde zich tot de serveerster:
‘Jongedame, mag ik een kop thee van u?’
Twee kauwen zaten al een poosje vlak
naast ons. Bij iedere kruimel die wij lieten
vallen doken ze op de grond.
‘Rotbeesten zijn het!’ wijzend naar de
twee vogels. ‘Ze smijten stenen naar beneden. Ze hebben zo weleens een ruit bij me
ingegooid. En ze jatten de goudvissen uit
mijn vijver. Heb je weleens zo’n zwarte
vogel met een oranje vis in zijn bek gezien? Dan lijkt het net of ie Koninginnedag nee..... Koningsdag zit te vieren.’ Zijn
stem ging over in een bulderende lach.
Terwijl de serveerster glimlachend zijn
thee voor hem neer zette, keek hij in haar
decolleté.
Hij bedankte haar en richtte zich weer
tot ons:

‘En nijlganzen zijn ook van die rotbeesten! Het zijn trouwens geen ganzen maar
eenden, nijleenden! Ze brengen heel de
natuur in de war. Twee keer per jaar
hebben ze een nest. Ze fokken maar door.
Bovendien vallen ze ook mensen aan. Het
zijn krengen!’
Hij snoof en nam een slok van zijn thee.
Het bleef nu een tijdje stil.
‘Dertien jaar geleden is mijn vrouw overleden. Viel allemaal niet mee! Maar sinds
drie jaar ben ik getrouwd met een Surinaamse. Ik ken haar van het dansen.’
‘Wat fijn voor u! U bent wel blij met haar
zo te horen.’
‘Jazeker! Ze zorgt goed voor me en ze
kan lekker koken. En ik zorg voor de centen. Ja werken doe ik ook nog. Als ik niet
meer kan werken ga ik dood! Vroeger – ik
zei het u al – was ik groenteboer. De laatste jaren doe ik de keuring en de inkoop
van groenten voor de groothandel. Zo
verdien ik er ook wat bij.’
De serveerster ruimde de resten van ons
ontbijt af.
Onze buurman vroeg om de rekening.
Toen het meisje hem het bonnetje gaf zei
hij:
‘Ik had ook nog een koffie!’
‘Dat klopt meneer, maar u was onze eerste klant vanmorgen. U krijgt de koffie
gratis!’
Hij glunderde:
‘Zie je wel. Het is een goede zaak, niet
duur en aardig personeel.’

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

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

Handtekening:
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Ank van Leeuwen

Meerkoeten
U wandelt vast ook wel eens, in de omgeving of door de bossen.
Vaak vallen je dan dingen op, planten, vogels.
Zeker in het voorjaar is het druk in de natuur, vogelgekwetter,
vogelgesjans. Wat mij dit jaar echt opvalt, is dat er nog zo weinig
watervogels zijn. Ik spreek nu louter en alleen over de Sprang
rondom Klein Zwitserland.

Al decennia wandel ik met hond Pleun of
Teun het prachtige pad vanaf de Kwekerijweg rondom de hockeyvelden. Op het witte
bruggetje bij de manege sta je dan stil en
tuur je over het water. Kijk je naar de meerkoeten, hoe ze bezig zijn met vechten om
een vrouwtje, vechten voor hun territorium.
Hoe ze druk bezig zijn met nestjes bouwen,
takjes aanbrengen. Het kan je gewoon niet
ontgaan. Overigens zijn meerkoeten helemaal niet zulke vriendelijke beestjes, maar
dat even buiten beschouwing.

Maar dit jaar kan het
je niet ontgaan, ik heb
nog geen 1 nest gezien. Overigens ook
geen enkele zwaan. Je
ziet een enkele meerkoet, een enkele eend,
wat eenzaam rondzwemmend.

Als je in voorgaande jaren de hele sloot
volgde langs Klein Zwitserland, zag je wel 15
of 20 nestjes. En als de eieren uitkwamen,
kreeg je het helemaal druk met het tellen
van jonkjes. Het was dan helaas net als met
de tien kleine negertjes, iedere dag weer
eentje minder. Maar het was steeds weer
een wandeling vol avontuur en afleiding, er
waren er zoveel.

Ik ben een leek op vogelgebied, maar er
moet hier toch echt iets helemaal mis zijn.
Natuurlijk hoor je alle berichten op de radio,
over vogelgriep. Dat de dierenambulance
het druk heeft met zieke zwanen redden,
verzwakt door de vogelgriep, meegekomen
met de wilde vogeltrek. En dan al het moeten ruimen van pluimveebedrijven. Maar nu
ik in mijn eigen omgeving kijk, is het al even
erg. Of is er iets mis met de Sprang? Iets mis
met het water of de oevers, wordt er iets geloosd?

Ik besef wel dat al jaren het aantal vermindert, ook van de wilde eenden. Over nijlganzen praat ik niet, die waren er eigenlijk al teveel en bevinden zich niet rond KZ.

Op een zoektocht op internet vind ik vooral
info over de achteruitgang van weidevogels,
en natuurlijk ook de huismus etc. Niet veel
over watervogels en nauwelijks iets over de

achteruitgang van de meerkoet, ‘de groei van
de populatie zwakt sinds de jaren ‘90 iets af’.
Over de wilde eend: ‘de wilde eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hadden
dat het er de laatste decennia geleidelijk steeds
minder werden.’
Ik mis de meerkoet en zijn drukke gedoe.
En ook de eend. Let wel, ik schrijf over de
Sprang bij Klein Zwitserland, over ander
water heb ik op dit moment geen mening.
Moet ik me zorgen maken?
Eeke Crabbendam

Mocht u dezelfde ervaring hebben, of juist
een andere, positievere? Heeft u een reactie
op deze (persoonlijke), lokale signalering,
laat het ons weten!

Waan je even in andere (glorie)tijden……

Snel recept dat niemand kent

Medewerkers schreven herinneringen op
aan hun eerste baan in Hotel Wittebrug,
meer dan 50 jaar geleden. Gasten, leveranciers en buurtgenoten gingen ook terug
naar die tijden van grandeur en kropen in
de pen. Op veler verzoek zijn deze verhalen gebundeld in een boekje, aangevuld
met historische foto’s en een stukje geschiedenis over ontstaan, glorietijd en ondergang van het hotel. Het boekje, van A4
formaat met soft cover, komt in augustus
uit en is tegen kostprijs à € 12,- beschikbaar (excl. eventuele verzendkosten). Bent
u geïnteresseerd, stuur dan een mailtje
naar crab@telfort.nl

Shoarma/prei/ spaghetti .....
Shoarma bakken
Paar gesneden preitjes erbij
Deel van de knoflook saus erdoor.
Rest van de knoflooksaus op tafel.
Knoflook saus:
Yoghurt met mayonaise
Beetje zout
3 of 4 tenen knoflook erdoor persen
Spaghetti koken
Spaghetti opscheppen..saus er over en nog
wat knoflook saus er over.

De inschrijving voor de eerste druk sluit 14 juli a.s.

Ik ben al 50 jaar verslaafd. Ben benieuwd.
Eeke Crabbendam
Els smit
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Noordelijk Scheveningen in de Nederlandse lectuur en literatuur (deel 2)
Ton van Rijn bespreekt boeken die zich, al
dan niet gedeeltelijk, afspelen in onze wijk .
Leuk om te zien hoe je eigen omgeving voorkomt in het werk van bekende schrijvers.

Willem Brakman, De biograaf (1975)
In deze roman besteedt een souffleur die
zijn hele leven ondergeschikt was aan de
beroemde toneelspeler Dudok zijn ‘oude
dag’ aan het schrijven van een biografie over
de inmiddels overleden acteur. Tijdens het
verzamelen van het materiaal, realiseert de
souffleur zich zijn dubbele verhouding met de
grote acteur. Kon de souffleur eerder niet anders dan bewonderen, langzamerhand blijkt
hun vriendschap in werkelijkheid gebaseerd
op namaak. Een fragment:

Het lied en de waarheid kwam in 1998 uit en
werd een succesvolle come-back. Haar laatste
publicatie daarvoor was namelijk in 1988, de
verhalenbundel Op Scheveningen. De spanning tussen het burgerbestaan van ‘keeping
up appearances en de bevrijdende verloedering aan de zelfkant was een constante in haar
werk’. In Tirade 367 publiceerde ze een kort
verhaal: Het viswijf (of: als er toch niets anders
meer komt dan dronkemanstaal). Daaruit:

Kruising Pompstaionsweg Alkemadelaan

Palacehotel

“Ik heb in die tijd de loop van een oud man zien
ontstaan. Het gebeurde langzaam, maar het
gebeurde. Een enkele keer stond ik voor mijn
raam, wanneer hij thuiskwam. Ik groette niet en
hij dacht: ‘Altijd alleen daarboven, een grijs gezicht tegen het raam geplakt, nooit post.’ Ik bleef
hem volgen, maar naderde langzaam. Steeds
vaker trof ik hem bij het Palace Hotel, schuifelend
langs de schiettoestellen en flip automaten, in
die vreemde wereld waarin blijkbaar iedereen
met knoppen om kan gaan. Daar flipperde hij of
schoot wanhopig met torpedo’s op oorlogsschepen. Ook trof ik hem vaak bij het eetzaakje en de
patates-frites-tent, op die hoek waar hij later die
pijl zou zien afschieten. Kleumend en op de tocht
stond hij daar, von Kasinolicht umwittert. Bleek
en met dwalende, doorspookte blik tastte hij de
jongensgezichten af, terwijl hij als excuus het
plastic bakje met de steenkoude saté bij de mond
hield. Over ieder geluk valt ten slotte de schaduw.
Donker en prachtig als een verlaten fabriek stond
het Kurhaus tegen de zee.”
Helga Ruebsamen werd op 4 september
1934 in Batavia, Nederlands-Indië, geboren.
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog verhuisde
het gezin naar Den Haag. Ze werd journalist.
Later publiceerde ze haar proza met grote
tussenpozen, meestal verhalen. De roman

“Dora had weer een scène gemaakt, met alles
erop en eraan, zoals dronkenschap, onwelvoeglijke taal, beledigingen en handtastelijkheden.
Pieter had haar met de grootste moeite naar
boven gekregen, naar hun slaapkamer, die hij
achter haar op slot had gedraaid. Ze stond onvast ter been voor het raam, op de eerste etage
en zag hoe haar man, beneden op de stoep, probeerde om de geshockeerde gasten
begrip bij te brengen voor wat zich
had afgespeeld. Dat zou best lukken,
daar kende ze haar Pieter voor. Welke
excuses en verklaringen zou hij deze
keer verzinnen? De wreedheid van
haar jagende vader werd in deze
kringen gerespecteerd, daar kon Pieter dus niet mee aankomen. Hij zou
er wel iets op vinden. Hij wist altijd
raad. (…) ‘Viswijf.’ Had haar Pieter
haar zoëven zachtjes toegestoten,
zo van tussen zijn tanden, zo alsof hij
het zelf niet zei, eigenlijk, alsof een demon tussen
zijn ribben huisde, die haar de waarheid wel in
het gezicht wilde smijten. ‘Viswijf.’ Het was toch
een soort glorie en boetedoening en eerherstel.
Ja, haar Pieter zou zijn welmenende gasten best
eens de waarheid mogen vertellen dat haar
ongetrouwde grootmoeder in haar eentje een
viskoekjeskraam had gedreven, lang geleden, op
de hoek van de Pompstationsweg in Den Haag,
bij het station waar het treintje stopte naar
Scheveningen. Tot 22 augustus 1942.”
Bart Chabot begon als dichter die ook regelmatig in het theater te zien was. De laatste
20

jaren legt hij zich toe op het schrijven van
romans. Zijn nieuwste roman, Mijn vaders
hand (2020) vormt een veel geprezen hoogtepunt. Het boek is grotendeels autobiografisch.
Naarmate de schrijver ouder werd, bleek het
kennelijk des te noodzakelijker zijn jeugd en
de rampzalige relatie met zijn vader van zich af
te schrijven. Richting slot: de moeder van Bart,
die inmiddels weduwe was, is overleden. Bart,
die niet veel interesse heeft getoond nadat
hij uit huis is gegaan, wordt een week na de
crematie gebeld door zijn zus. Die vertelt hem
dat de as van zijn moeder is verstrooid, vanaf
kotter, in zee, net als de as van zijn vader een
tijd geleden.
“Twee dagen later stond ik in Scheveningen aan
zee ter hoogte van het Zwarte Pad. De strandpaviljoens en beach clubs waren afgebroken
- einde seizoen - en in containers afgevoerd, de
winteropslag in. Het werd vloed. Al een paar
keer had ik vijf, zes stappen terug moeten doen
om mijn schoenen te sparen. Ik herinnerde me
wat mijn zus had gezegd. ‘Die as? De Noordzee
Hoezo, had je een andere zee in gedachten, de
Atlantische of Stille Oceaan? Vanaf een voormalige visserskotter, ver uit de kust, buiten de territoriale wateren. Wat doet het er nog toe? Daar vind
je niet dát van terug, van pa en ma, geen flintertje. Alle sporen zijn uitgewist. Einde verhaal.
Voorgoed.’ Ik begreep wat mijn zus bedoelde, zo

Zwartepad

moeilijk was dat niet. Maar had ze ook gelijk? De
zee en ik keken elkaar recht in de ogen. En ik zag
dat het niet goed was. De kaarten lagen op tafel.
Alle sporen uitgewist? Dat had je gedroomd.
Bijna uitdagend staarde de zee me aan, als om
me de boodschap in te wrijven. Ik wist meer dan
me lief was. De zee was doordrenkt met mijn
vader en moeder, vergeven van hen; die hele
Noordzee, tot de laatste druppel aan toe. De zee
ademde mijn vader en moeder en golfde af en
aan op het ritme van hun hartenklop.”
Ton van Rijn

trn@ziggo.nl
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Van grijs kantoor naar mooie
woningen
Oudere inwoners van Den Haag kunnen
zich vast nog de statige villa van kraamkliniek De Volharding herinneren, die hier
tot 1988 stond. Precies daar wordt nu een
nieuw gebouw ‘geboren’. Tot voor kort stond
er nog een modern kantoorgebouw zonder veel opsmuk. Deze A-locatie tussen stad
en strand begint binnenkort aan een ‘derde
jeugd’, dankzij een smaakvol, kleinschalig
nieuwbouwproject met 29 koopappartementen verdeeld over zes woonlagen. Klaar
in de zomer van 2023. De transformatie is al
begonnen, door het kantoor voor een deel
te slopen. De aanloop naar de geboorte van
29 mooie, lichte woningen op een historische plek in Scheveningen, met uitzicht op
de twee torens van de Badkapel.

Geen sloop, zorgvuldige transformatie
De projectontwikkelaar heeft er bewust voor
gekozen om de bestaande bebouwing niet
tot op de grond toe af te breken. De zakelijke
gevels worden netjes verwijderd, het onver-

woestbare ‘geraamte’ van
het gebouw blijft staan;
wel zo duurzaam. Op
dat bestaande geraamte
komt een nieuwe, totaal onherkenbare opbouw met de ruimte en
het wooncomfort van
nu. Goed nieuws voor
de buurt: de architect
heeft zich overduidelijk
laten inspireren door de
strakke, harmonieuze
bouwstijl van begin
vorige eeuw, zodat De
Nieuwe Duin meteen
al goed past bij de rest van dit authentieke
stukje Scheveningen. Geen wonder dat de
buurt geen enkel bezwaar had tegen de
nieuwe bebouwing, men vond het zelfs een
aanwinst. Het gebouw krijgt rondom weer
een tuin, zodat de ‘kuil’ waar het kantoorpand nu nog in staat, verdwijnt en het oorspronkelijke duin hersteld is. Dit was dan ook
de aanleiding voor de naam van het project:
De Nieuwe Duin.

Reactie op ingezonden briefje over
Stationnetje (links)

Stationnetje Pompstationsweg
Het onderschrift bij bovenbedoelde foto drukt
al enige twijfel uit en inderdaad, dit is niet het
stationnetje bij de Pompstationsweg.
Zie deze foto:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Renbaan-Achterweg#/media/Bestand:Renbaan_
Achterweg_1920.jpg
Let op de schoorstenen. Die ontbreken bij ‘ons’
station. Bovendien, als de trein op de foto richting Scheveningen zou rijden, stond hij aan
de verkeerde kant (Renbaan-Achterweg stond
aan de andere kant van het spoor).
Met vriendelijke groet,
Frank de Bruijn

Frank de Bruijn heeft het heel goed gezien, er
klopt iets niet! Het onderschrift is niet juist. De
trein staat richting Den Haag/Rotterdam en
niet richting Scheveningen. Als je de foto zo
bekijkt, dan wordt duidelijk dat het toch het
stationnetje Wittebrug is. Het rechte tracé past
alleen bij dit station. En het lage houten gebouwtje rechts was en is nog steeds aanwezig
bij dit stationnetje. De op de foto nog aanwezige schoorstenen zijn na 1950 afgebroken,
maar staan wel op vroegere foto’s van het station. http://www.stationsinfo.nl/Pompstation.
htm
Dank voor de ingezonden reactie!

De koopappartementen
De woonoppervlakte varieert van 50 m2 op
de begane grond, een grote middengroep
met woningtypes van ruim 100 m2 en een
paar nog wat grotere appartementen. Allemaal met eigen buitenruimte; groot balkon,
dakterras of tuinterras. Voor meer informatie:
www.denieuweduin.nl

Afscheid bij het stationnetje aan de
Van Alkemadelaan

Op zaterdag 14 mei liep de buurt uit om afscheid te nemen van George en Wim die gaan
emigreren naar Lesbos. Nog 1 keer even lekker
zitten op het voorterrasje, de vaste plek van
George. Dus ook geen zwaaien meer bij het
stoplicht!

Bridgeclub
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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De Parade in het Westbroekpark
Van vrijdag 1 tot en met zondag 17 juli
staat De Parade in het Westbroekpark, als
vanouds.

Op theaterfestival De Parade spelen zo’n 80
theater-, dans-, mime- en muziekvoorstellingen voor jong en oud in kleinere theatertenten. Merendeel van de voorstellingen
zijn speciaal voor het festival gemaakt en
alleen op de Parade te zien. Iedere dag staan
er verschillende voorstellingen op de planken. Deze duren gemiddeld zo’n 30 minuten,
waardoor je makkelijk twee, drie of zelfs vier
voorstellingen kan zien op een avond. Naast
de avondvoorstellingen is er iedere dag een
uitgebreide KinderParade met theatervoorstellingen, muziekoptredens en workshops.
Iedere avond spelen er live-bands die gratis
toegankelijk zijn.

Terreinkaarten koop je online of bij de kassa
bij de ingang van het terrein. Wanneer je online kaarten koopt, ontvang je de e-tickets in
je mail. Tot en met 11 jaar is de entree gratis.
Vanaf 12 t/m 17 jaar is de entree altijd € 2,50.
Vanaf 18 jaar betaal je na 15.00 uur € 8,50.
Met een ParadePas (€25,-) heb je onbeperkt
toegang tot het Paradeterrein in alle steden.
Voor meer informatie: www.deparade.nl

Vijf scouts van Scouting Sint Jorisgroep 5 winnen
regionale wedstrijden!
Na een lange corona stilte laat Scouting Sint Jorisgroep weer
behoorlijk van zich horen! Behalve het vele werk dat ze verricht
heeft om de Koningsdag Belgisch Park tot een succes te maken,
werden er in april en in mei prijzen gewonnen tijdens de Regionale Scouting Wedstrijden voor scouts uit Den Haag (11-15 jaar).
‘
Onze’ Sint Joris groep 5 won de eerste prijs voor de wedstrijd Spel
én eindigde in de top 10 van de Kookwedstrijd. Gefeliciteerd!
Kinderen en jongeren tussen de 5 en 18 jaar kunnen zich overigens nog altijd aanmelden voor de Scoutinggroep: https://www.
sintjorisgroep5.nl/word-lid/ik-wil-komen-kijken
1e prijs, categorie Spel

Jan van Pesch
Bezig met de kookwedstrijd
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BADCRYPTO nr. 110
Horizontaal:
2. De Raad van Toezicht van de NS (12)
6. In dat wereldje heeft men altijd haast (11)
8. Gaat er bij een varken voor in, bij een koe achter uit (8)
10. Haast niet te eten maar dubbel zó lekker! (4)
11. Vertroebelt een ogenblik (5)
12. Verklaring waarom de stad moet uitbreiden (6)
13. Daar ligt het meeste blik (begraven) (11)
16. Expres inwikkelen (3+4+4)
19. Volgens mij een toon (2)
20. Heeft veel weg van een contract (12)
22. Is geschikt voor wielrenners met weinig visie (11)

Verticaal:
1. Zo veel zou een anorexia lijdster toch wel moeten eten
(8)
2. Heeft een bezoek aan Mc Donald niet overleefd (17)
3. Uit de hand gelopen feest in Ommen (13)
4. Geeft over in de kleine uurtjes (11)
5. Onderdeel van een duimstok (4)
7. Vorstelijk snoepje (4)
9. Tandartsen zijn hiermee in hun element (5)
14. Dat jongetje is van onder nogal zwaarlijvig (3)
15. Het is roekeloos als je zegt dat je niet mag blijven zitten
(4+4 of 8)
17. Pief die omhoog gevallen is (3)
18. Sombere soldaat (6)
21. Daar zit je dan, als je bang bent voor soldatenkost (4)
Oplossing uiterlijk 24 juli sturen naar: Leuvensestraat
81, 2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 109:
Horizontaal:
3. Misgunnen; 5. Toonkunst; 8. Einduitslag; 9. Kaartenhuis; 12. Trekvaart; 14. Lap; 15. Tenors;16. Koper; 18. Tas; 19. Rarekiek; 20. Wegmaken; 21. Rook; 22. Bloedstollend; 27. Tochtstrip.

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

Verticaal:
1. Buskruit; 2. Pers; 3. Met een korreltje zout; 4. Spoon; 6. Notenkraker; 7. Teleur; 10. Afkoopsom; 11. Spaartegoed;
13. Als; 17. Pikorde; 19. Raket; 23. Doc; 24. Ons; 25. Lor; 26. Nap.

Jan van Pesch

Bridgeclub de Hinde speelt op dinsdagmiddag van 13.15 tot
17.00 uur in de wijkwinkel aan de Gentsestraat 22a.
TRAINING VOOR HONDEN, OOK PUPPY’S

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.

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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BABYSITTERS

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

Iedere maandagmiddag: Klaverjassen

Naam

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

geb.jaar

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

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

Iedere eerste dinsdag van de maand: pianoconcert
Elke eerste dinsdag van de maand wordt er in de wijkwinkel een pianoconcert gegeven. Samen genieten van de muziek en een broodje.
Van 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 10:0012:00 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 conditie met bewegingscoach Kitty van der Stoep. Doet u mee? Om 12.30 uur

’09		
’06		
’06		
’06		
’06		
’04		
’01		
’01
’01
’01
’00
’00
‘99
’98
’98
'97
’97
'97
’96
’95
'95
'95
’93
‘93

telefoon
06 11 46 28 70 e.
06-40 76 69 02 e.
06-30 80 20 29 e.
06-11 47 16 06 e.
06-14 13 03 77 e.
06-26 76 93 44 e.
06-12 626 283 e.d.
06-246 09 256 e.f.
06-150 30 717 e.f.
06-82 007 369 e.
06-81 71 31 36
06-39 27 93 28 e.
06-22 920 417 e.
06-81 384 442 e.d.
06-53 89 00 26 e.d.
365 23 39 e.
06- 33 800 471 e. russ
06-19 444 530 e.
354 05 21
06-304 702 28 e. fries
06-20 28 06 36 e.
306 18 65 e.
06-509 650 21 e. fries
350 91 94 e.

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

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?

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

Iedere 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.

De Wijkwinkel is ook te huur voor kinderfeestjes
of vergaderingen.
Voor meer informatie mail naar bnsscheveningen@ziggo.nl

Informatie en aanmelden in de wijkwinkel/secretariaat
op maandag en donderdag tussen 10:00-13:00 uur
via tel. 070-3541081
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GAZETJES
Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel
SCOUTING ST. JORISGROEP 5, Brugsestraat 49 – Elke zaterdag voor jongens en meisjes van 4 tot 23 jaar. Kom ook eens kijken!
Inlichtingen: secretariaat 06-1443 2754 (op zaterdag 070-355 63 42)
of kijk eens op www.sintjorisgroep5.nl

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

TE HUUR LOSSE UNITS Verschillende maten van 6 tot 8 m2 voor opslag.
Particulier of voor bedrijven. Voor meer informatie DUTTENDAEL MAKELAARS: 070-3065960 www.duttendaelmakelaars.nl

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

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

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

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

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

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

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 zilver, boeken, strips, verzamelingen op elk gebied verkopen of laten taxeren,
bel dan Dick van der Toorn 070-3388427 of 06-51118436 of email: toorndick@gmail.com

De prijs voor Gazetjes bedraagt E 9,– voor maximaal 35 woorden. Contante betaling
kan in de wijkwinkel, maar alleen gepast, of per bank .
NL 86 INGB 000625 76 88 t.n.v. Bewonersvereniging(BNS) te Den Haag.
Gazetjes worden uitsluitend na ontvangst van betaling geplaatst.

Sfeervol
wonen begint

Ongewenst bezoek
van muizen, ratten, kakkerlakken,

bij de juiste

wespen, mieren, houtworm of

basis

boktorren komt in de beste
families èn in de beste bedrijven

Laat u inspireren in
onze nieuwe winkel

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

vloeren - gordijnen - raambekleding - shutters - vloerkleden

Telefoon 070 358 66 38

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

info@aho-vof.nl • www.aho-vof.nl

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

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

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

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

ACTIVITEITEN IN DE Wijkwinkel
Maandag 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

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

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

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

DIERENARTSEN
Dierenkliniek Scheveningen, I.M. de Maesschalck, Gentsestraat 3 (hoek
Bosschestraat), tel. 355 55 31
DIERENARTS NACHTTELEFOON tel. 311 03 07
Nacht en weekend tel. 0900 22 22 456
DIERENAMBULANCE
Den Haag, Tel. 328 28 28, De Wijs, tel. 366 09 09
CENTRAAL MELDPUNT TIJDELIJKE VERZORGING
Oldael, tel. 530 05 08

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

DIENSTENWINKEL St. Van de Kolk, Elandstraat 154, tel. 360 14 65
www.dienstenwinkel.nl, Werkzaamheden in en om het huis.
MAALTIJDENSERVICE
Verzorgingstehuizen Oldeslo, tel. 5300 530, De Eshoeve, tel. 306 47 00
BURENHULP Centrale: Tel. 262 99 99
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK SCHEVENINGEN
amw@welzijscheveningen.nl

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

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

26

