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REDACTIONEEL 

In mijn vorig redactioneel vertelde ik u over de twee goed wer-

kende apps van de Gemeente, ‘Buiten Beter’ en ‘Scheveningen 

Meldt’, waarmee je melding kunt maken van afval, fout parkeer-

ders, graffiti etc. 

Ik maakte echter een foutje: ‘Buiten Beter’ is een app, maar 

‘Scheveningen Meldt’ (naar mijn mening de beste van de twee) 

is dat niet. Daarvoor moet je eerst googelen naar ‘Scheveningen 

Meldt’ en op die site kun je heel gemakkelijk melding maken van je klacht.

Overigens lijkt het pas heel kort geleden dat ik dat redactioneel schreef. De tijd 

vliegt en er gebeurt veel. Om niet uit te wijden over de wereldse problematiek, hou 

ik het dicht bij huis. 

De parkeerregels in Scheveningen zijn in de meeste gebieden weer veranderd. Be-

taald parkeren vanaf 13.00 uur in plaats van 10.00 uur. De vergunningsgrens tus-

sen kuststrook en het achterland is verdwenen.

De mooie zomer is nu definitief voorbij, bladeren gaan vallen, dikkere jassen wor-

den van zolder gehaald en de verwarming gaat weer aan (zij het zo zuinig moge-

lijk!).

En als op 30 oktober de klok een uur wordt teruggezet is er geen ontkomen meer 

aan: winter is in aantocht, al hebben de supermarkten dit gevoel al veel eerder; de 

pepernoten en het speculaas liggen al weken in de schappen.

Wat er niet verandert is uw Gazet. En de redactie is heel blij met de ingezonden ar-

tikelen en reacties die weer ontvangen zijn. We plaatsen alles zoveel als mogelijk is, 

dus schroom niet uw meningen of andere hersenspinsels met ons te delen!

Vlak voor de Kerst zijn we er weer!
Marit Berssenbrugge

GazetScheveningen-Bad
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Algemene Leden Vergadering BNS

De Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen houdt haar 
tweejaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 

woensdagavond 16 november 2022, 
vanaf 20.00 uur in de Wijkwinkel aan de Gentsestraat 22a.

Onderwerpen van discussie zijn onder meer: de visie van de be-
woners op de toekomst Scheveningen Badplaats en de begro-
ting 2023. Iedereen is van harte welkom!

Een lidmaatschap is 110 euro voor een halfjaar en voor dat bedrag mag 
u onbeperkt aan de lessen meedoen. De ingang van de gymzaal van de 
Willem de Zwijgerschool is aan de Kortrijksestraat.

Er is ook een website (www.gvns.nl) , het lesrooster staat onder het 
kopje “Senioren”, maar dat zou ik niet te serieus opvatten, kijk maar naar 
de foto. Volgens mij ben je bij “Neptunus Turnt” al een senior als je geen 
jeugdlid meer bent.

Hetty van den Broek
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Dit keer aandacht voor een bijzondere boom 
in de buurt. Het betreft een zogenaamde 
Hemelboom (Ailanthus altissima) in de Leu-
vensestraat. De boom valt direct op omdat 
hij veel groter is dan de andere bomen in de 
straat. De boom is in 1960 aangeplant, ook 
veel eerder dan de rest van de bomen in de 
straat. Toch is de boom ook om een aantal 
andere redenen bijzonder. 

De hemelboom komt van oorsprong uit 
Noordelijk- en Centraal-China, Taiwan en het 
Koreaans schiereiland. De soort werd veel 
aangeplant in parken en tuinen en langs 
straten voor schaduw en om de sierwaarde. 
De naam hemelboom komt van de volks-
naam van de boom in Ambon waar de naam 
betekende dat de boom met zijn takken zeer 
hoog naar de hemel reikte. 

In de stad staan een 30-tal van dit soort bo-
men die 50 jaar of ouder zijn, waarvan de 
meeste ongeveer rond dezelfde tijd zijn aan-
geplant als deze boom. Het was toen nog 
een bijzondere boom die weinig beschik-
baar was. Den Haag had zeker in die tijd 
directeuren van het Groenbedrijf die zeer 
geinteresseerd waren in bijzondere bomen 
en over een groot netwerk in die sector be-
schikten. 

Zij zorgden ervoor dat er op tal van 
plekken zeer bijzondere bomen 
werd gepIant. In ons stadsdeel staat 
alleen nog een ander ouder exem-
plaar op het Sweelinckplein. Bij het 
Vredespaleis staat nog een zeer oud 
exemplaar dat al in 1920 is aange-
plant. Het zou leuk te weten zijn wat 
de herkomst van deze boom is. Toen 
was de boom nog extreem bijzon-
der. Bijna de helft van de 30 bomen 
staat in de wijk Escamp. 

De boom mag sinds een aantal 
jaren niet meer worden geteeld, 
aangeplant en verkocht in Europa. 
Dat is gebeurd omdat er een hoog 
risico bestaat dat de boom zich in 
natuurgebieden vestigt en daar de 
inheemse beplanting verdringt. De 
hemelboom produceert enorme 
hoeveelheden zaad die gemakkelijk 
door de wind verspreid worden. Ook 
via wortelopslag plant de boom zich 
gemakkelijk voort. Bestaande bo-
men mogen gewoon blijven staan.

Het zou natuurlijk leuk te weten zijn wat de 
toenmalige groenbeheerder bewoog daar 
zo midden in de straat een afwijkende bij-

zondere boom te planten. Het is onwaar-
schijnlijk dat die kennis nog ergens aanwe-
zig is. 

Benno Smit
Bestuurslid Groen BNS

Bijzondere bomen in de buurt, de hemelboom

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

Kom in beweging in de Willem de Zwijgerschool

In tegenstelling tot wat in de vorige Gazet was vermeld zijn de les-
sen pas in oktober begonnen, vandaar dat we dit nog een keer plaat-
sen, mocht u voor een gesloten deur hebben gestaan!

Kom eens een proefles meedoen! Gewoon binnenlopen voor aanvang 
van de les, u wordt er warm ontvangen. 

Lestijden: 
Pilates: Maandag van 19:30 tot 20:30 en donderdag van 20:00 tot 21:00
Aerobics: Dinsdag van 19:00 tot 20:00
Steps: Donderdag van 19:00 tot 20:00.



Nu de vakantie voorbij is zijn we weer met 
nieuwe energie aan de slag gegaan, hieron-
der een overzicht van de onderwerpen waar 
we mee bezig zijn.

Nieuwbouw remise Scheveningen
Enige weken geleden publiceerde de HTM 
een initiatief voor herbouw van de remise 
Scheveningen op de huidige locatie. Het 
idee voor een vervangende voorziening bij 
het Zwarte Pad wordt verlaten.

Foto: Vanwege de nieuwe trams moet 

de remise worden aangepast

Naar aanleiding van het kennismakingsge-
sprek met de heer Meere, projectleider van 
de HTM, is de afspraak gemaakt dat er een 
toelichting wordt voorbereid voor omwo-
nenden, belangstellenden en de BNS (com-
missie Verkeer en Ruimtelijke Ordening). 
Deze vergadering zal al plaats hebben ge-
had voordat deze Gazet bij u in de bus valt, 
maar u kunt altijd bij de wijkwinkel informa-
tie inwinnen over de laatste status, via www.
bnsscheveningen@ziggo.nl of via telefoonnr. 
070-3541081.

Toekomstvisie Scheveningen Bad 2040
Met de brief van 4 februari 2022 RIS311219 
heeft het toenmalige college de visie van 
de BNS gevraagd over hoe Scheveningen 
Bad er in 2040 uit zou moeten zien. In de 
commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening 
(VRO) is dit onderwerp verschillende malen 
besproken. 

Wij hebben aangegeven dat het karakter 
van de badplaats moet worden getransfor-
meerd naar een prettige omgeving voor 

bewoners en bezoekers, met een kwali-
tatief goede uitstraling van het groen, de 
bebouwing, de voorzieningen en de ver-
keersstromen. De BNS zou ook graag meer 
vernieuwende culturele activiteiten zien te-
rugkomen. We willen de woonfunctie in de 
badplaats versterken en een bouwhoogte 
die aansluit bij de bebouwde omgeving en 
het vigerende bestemmingsplan. De Pier 
zien wij als icoon van Scheveningen en zou-
den dus graag zien dat er een pier blijft. Het 
gebruik van openbaar vervoer en de fiets 
heeft een grote prioriteit ten koste van het 
gebruik van de auto. We proberen ook “out 
of the box” mee te denken, wellicht kan de 
parkeerplaats bij Renbaan Duindigt als een 
hub dienen richting badplaats en overstap-
punt voor toeristen en fietsers? 

Fietsroute Sternet - bouwplan Harsten-
hoekweg
Het overleg met de gemeente over de ro-
tonde bij het kruispunt Kurhausweg/Nieuwe 
Parklaan richting zee inzake de verkeers-
veiligheid voor de fietser heeft nog niet tot 

resultaat geleid. Hetzelfde geldt 
voor het bouwplan Utrecht-
sestraat en Harstenhoekweg/
Nieuwe Parklaan. Ook hier is over-
leg gaande met de investeerder 
m.b.t. het bouwvolume en de 
hoogte van het gebouw passend 
bij de bestaande bebouwing.

Nieuw coalitieakkoord
Vorige week is het concept coalitieakkoord 
gepresenteerd voor de onderhandelaars 
D66,VVD, Groen Links, PvdA en CDA. Het 
akkoord “Voor een stad die tegen een stootje 
kan” is beschikbaar via de website van de ge-
meente Den Haag (www.denhaag.nl).

Ik hoop u te zien op onze algemene leden-
vergadering op 16 November voor een up-
date van deze en andere onderwerpen en 
om elkaar weer eens te ontmoeten met een 
hapje en een drankje. Voor ons heel logisch, 
maar mocht u zich dit nog niet gerealiseerd 
hebben: alle wijkbewoners van Noordelijk 
Scheveningen zijn welkom op deze verga-
dering, ook als u geen lid bent van de Wijk-
vereniging.

Bert van Swol
Voorzitter Bewonersvereniging 

Noordelijk Scheveningen

LOPENDE ZAKEN IN NOORDELIJK SCHEVENINGEN
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De een zegt dat hij/zij in Scheveningen 
woont, de ander zegt op Scheveningen. En 
natuurlijk weet iedereen zeker dat hij/zij ge-
lijk heeft. Maar wat is volgens het Genoot-
schap Onze Taal nu echt juist? We zoeken 
het op:

“In de Nederlandse taal gebruiken we bij 
namen van plaatsen en wijken in als voor-
zetsel. Je bent in Den Haag en in het cen-
trum. Maar waarom zeggen wij dan soms op 
Scheveningen? Op werd vaak als voorzetsel 

gebruikt bij plaatsen, wijken of streken die 
van oorsprong hoger lagen dan het land er-
omheen. In regionaal taalgebruik wordt dat 
vaak nog steeds gedaan. Het gebruik van op 
kun je niet echt een taalfout noemen, maar 
doordat het niet algemeen is, is het minder 
neutraal dan in. Leuk om te weten is dat in 
1737 al geschreven werd ‘op Scheveningen’ 
en in 1832 pas ‘in Scheveningen’.”

Eigenlijk is de laatste opmerking heel begrij-
pelijk. Aanvankelijk was Scheveningen een 

vissersdorp op en onder het duin. Maar het 
breidde zich al spoedig uit richting de stad. 
Toen kon je echt niet meer spreken van op 
Scheveningen. Laat staan in de huidige tijd 
waarin het stadsdeel Scheveningen zich uit-
breidt tot het kanaal. Daar woont men toch 
echt in Scheveningen, niet meer op. 
Maar, toch leuk om te constateren dat ei-
genlijk niemand echt ongelijk heeft! 

Eeke Crabbendam

In Scheveningen of op Scheveningen
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ventariseren. Hiermee gaan we de komende 
periode op pad om met alle partijen van 
gedachten te wisselen. De afspraken zijn ge-
maakt!

Plesmanduin in volgende fase
De voltooiing van de transformatie van 
het monumentale deel van het Plesman-
duin-project komt in zicht. Dat is te zien: de 
steigers zijn verwijderd, het voor- en zijter-
rein wordt meer en meer begaanbaar en 
de bouwmaterialen zitten in het complex 
in plaats van eromheen. Op 16 september 
jl. is de Vereniging van Eigenaars opgericht 
en hebben de eerste bewoners kennis met 
elkaar gemaakt. Projectontwikkelaar Rik 
Raaymakers van Impact Vastgoed noemt 
het complex het ‘trotse resultaat 

van monumentale en 
moderne architectuur, 
samenwerking en door-
zettingsvermogen’. Naar 
verwachting worden de 
woningen in het mo-
nument in het eerste 
kwartaal van 2023 opge-
leverd. Het hotel annex 
short stay gedeelte volgt 
dan in kwartaal 3. Zodra 
de vergunningen rond 
zijn kan in kwartaal 2 van 
2023 worden begonnen met de 
sloop van de saxofoon en de start 
van de nieuwbouw. Tijdens de bij-
eenkomst voor omwonenden, die 
Impact op 10 oktober organiseerde, 
is ingegaan op de voorzieningen 
voor bouwverkeer, parkeren, in- en 
uitritten. Als alles volgens planning 
verloopt is de hele transformatie - 
inclusief nieuwbouw - eind 2025 
gerealiseerd.

Bestuurswisseling
Zoals aangekondigd tijdens de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van 11 mei 2022 
in Madurodam houdt onze aftredend pen-
ningmeester Ben Giesen de touwtjes als 
voorzitter van de Plesmancommissie nog 
stevig in handen. Dat zal zo blijven totdat 
de commissie de tijd rijp acht om zichzelf in 
slaap te brengen. Het penningmeesterschap 
is per 18 oktober 2022 echter overgedragen 
aan de heer Pim Nolet, die al enige jaren lid 
is van de Kascontrolecommissie. Met hem 
kan het bestuur van Duttendel Wittebrug 
Wijkvereniging rekenen op een bekwame en 

betrokken wijkbewoner, die zich wil inzetten 
voor onze mooie, groene wijk. Het bestuur 
bestaat uit vier leden: Paul van Loon (vice-
voorzitter), Lya den Ouden (secretaris), Pim 
Nolet (penningmeester) en ondergetekende 
(voorzitter), naast een aantal zeer gewaar-
deerde commissies (Plesman, Groen, Duur-
zaamheid, Ruimtelijke Ordening & Verkeer, 
Cultuur) en actieve leden van die commis-
sies. Tijdens de eerstvolgende ALV nemen 
we in stijl afscheid van Ben en zal Pim aan de 
leden worden voorgesteld, inclusief formele 
stemming over zijn benoeming.

Verduurzamen
Samenwerken loont, ook als het gaat om 
verduurzamen van onze woningen. De vier 
samenwerkende wijken op dit onderwerp 
- Duttendel & Wittebrug, Van Stolkpark, Ar-
chipel/Willemspark en het Oude Centrum/
Buurtschap 2005 - organiseerden eind sep-
tember een drukbezochte avond in Muzee 
samen met de gemeente Den Haag. De in-
schrijving tot 100 aanwezigen was ruim 2 
weken voor de datum al bereikt! Doel was 
om de stand van zaken over de warmtetran-
sitie per wijk over te brengen en vooral om 
aan tafel in gesprek te gaan over verschil-
lende interessegebieden: financiering, erva-
ringen met verduurzamen van monumen-
tale panden, VvE’s, techniek, organisatie & 
aanpak. Daarvoor zijn experts als tafeldames 
en -heren gevraagd om elk onderwerp kort 
in te leiden om vervolgens op vragen in te 
gaan en informatie uit te wisselen. Een door-
slaand succes! 

Marjon Margés
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging

Luisteren naar bewoners
De padelbanen op het terrein van Klein 
Zwitserland, Klatteweg 125, zijn inmiddels 
al een lange zomer in gebruik. Onlangs is de 
melding voor de aanvraag voor verlichting 
van de banen gepubliceerd. Wat is de vol-
gende stap? Is er sprake van geluidsoverlast 
en wat betekent verlichting voor mens en 
dier in dit stukje mooie groen? Zijn er nog 
meer plannen? Binnen de verenigingen van 
het gebied gonst het van de geruchten, dus 
tijd om ons eigen licht op te steken.
We vroegen het aan de bewoners, die des-
tijds bezwaar hebben gemaakt tegen de 
aanleg van de padelbanen en omwonenden 
in een straal van 200 meter, de nieuwe richt-
afstand in de richtlijn Padelgeluid van de Ne-
derlandse Stichting Geluidshinder (NSG). 

Allereerst is begin september een mini-en-
quête verspreid op alle 93 huisadressen die 
binnen de 200m liggen. De helft van de res-
pondenten zegt (geluid)overlast te onder-
vinden. Alle respondenten op één na ver-
wachten bij uitbreiding van de activiteiten 
hinder te gaan ondervinden, tenzij er garan-
ties komen om dit te voorkomen.

Op 5 september jl. organiseerde de wijk-
vereniging een inloopavond om met direct 
omwonenden in gesprek te gaan over hun 
zorgen en ook mogelijke oplossingen te in-

LOPENDE ZAKEN IN DUTTENDEL & WITTEBRUG



De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaat-
schappij (KNRM) is opgericht in 1824. 
Tijdens een storm in oktober van dat jaar 
kwamen er schepen in moeilijkheden voor 
de Nederlandse kust. Bij Den Helder gingen 
enkele dappere dorpsbewoners de zee in om 
de opvarenden te redden. Drie opvarenden 
verdronken en alle zes de redders verloren 
ook hun leven. Dit had zoveel impact dat er 
georganiseerde reddingstations ontstonden 
langs de kust. 

Er werden vrijwilligers geronseld die wer-
den ingezet om met gevaar voor eigen leven 
mensen in nood op zee te redden. Die vrij-
willigers noemen zich ‘de opstappers’. Vaak 
waren dat vroeger vissers of (oud)zeevaren-
den die gewend waren aan de gevaren van 
de zee. Nu is dat anders. 

Drukste station
Ik breng een bezoek aan het Scheveningse 
station van de KNRM aan de Visafslagweg en 
spreek met Hugo Pronk, Schipper. De boten 
van dit station rukken zo’n 150 maal per jaar 
uit om mensen in nood te helpen. Hugo is 
al 25 jaar actief binnen de KNRM, waarvan 
pas zes jaar beroepsmatig. Dat betekent dat 
hij eerst vrijwilliger was en nu betaald krijgt 
om als schipper de dagelijkse gang van za-
ken te regelen. Hugo vertelt dat de KNRM 
45 stations in Nederland heeft en dat dit 
Scheveningse station één van de drukste is. 
Dat komt omdat het vlak bij een grote stad 
ligt, aan een badplaats met surfgebied waar 
veel toeristen komen en waar ook een jacht-
haven is. De KNRM werkt nauw samen met 
de Reddingsbrigade, de Brandweer en de 
Koninklijke Marine en uiteraard met alle an-
dere stations aan de Nederlandse kust.

Proeftijd
Hugo: “Aan dit station in Scheveningen zijn 
40 vrijwilligers verbonden, waarvan negen 
vrouwen, variërend in leeftijd van 21 tot 67. 
Als je je aanmeldt als vrijwilliger, moet je in 
elk geval dicht in de buurt wonen of wer-
ken want je moet uiteraard onmiddellijk ter 

plaatse kunnen komen. Je gaat eerst drie 
maanden mee, op proef. Tijdens die periode 
wordt er gekeken of je voldoende motivatie 
hebt en of je ‘in het team past’. Toon je ge-
noeg initiatief, toon je genoeg interesse en 
ben je plichtsgetrouw en betrouwbaar? Dan 
volgt er na drie maanden proeftijd een eva-
luatie, waarbij ook het thuisfront betrokken 
wordt. Want de mening van de partner en 
de familie over de niet altijd ongevaarlijke 
werkzaamheden en de bijna 24/7 beschik-
baarheid en oproepbaarheid is van belang. 
Je hebt een achterban nodig die je steunt en 
begrijpt”. Hij vertelt dat je als bemanningslid 
niet alleen levens probeert te redden, maar 
dat er ook een taak ligt om familieleden op 
te vangen en opvarenden gerust te stellen. 

“Sommige gebeurtenissen zijn erg heftig 
en dan moet er wel iemand zijn waarmee 
je daar over kunt praten. Er zijn psycholo-
gen die we kunnen inschakelen om daarbij 
te helpen als dat nodig is. We hebben mis-
schien een macho imago, maar in feite zijn 
wij hier allemaal gevoelsmensen, anders kun 
je dit werk niet doen.”

De Kitty
We verlaten zijn kantoortje en lopen naar 
de waterkant waar twee reddingsboten lig-
gen. Een kleine rubberen reddingsboot en 
een grote, logge schuit waar ik met Hugo 
aan boord ga. Het is een indrukwekkend 
vaartuig met de naam ‘Kitty van Roosmale 
Nepveu’, geschonken door de familie van 
Roosmale Nepveu en gedoopt in 2008. Deze 
stevige boot kan minstens 70 km per uur en 
trotseert de hoogste golven en de heftigste 
stormen. Hugo vertelt dat men na een nood-
signaal in principe binnen tien minuten op 
zee moet zijn. In de praktijk gebeurt dit zelfs 
vaak binnen zeven minuten. Dat vergt dus 
snelheid, zowel van de bemanning als van 
de boot. 

De boot zit propvol met zo effici-
ent mogelijk opgeborgen appara-
tuur en medische hulpmiddelen. 
Van kompas en computerge-
stuurde radar tot brancard, zuur-
stoffles en AED. Iedere centime-
ter is benut. Boven mijn hoofd 
hangen tientallen koptelefoons 
voorzien van microfoon. Hugo: 
“de boot maakt op zee dermate 
veel herrie dat je elkaar niet kunt 
verstaan, communicatie via kop-
telefoon is echt nodig”. Hij laat me 
de machinekamer zien, het is er 

warm en nogal claustrofobisch. Een keuken-
tje of toilet is er niet. Hugo: “Soms zit je uren-
lang op zee en als je nodig moet, dan moet 
het maar overboord of in een emmer. Dat 
soort zaken zijn op zo’n moment absoluut 
niet belangrijk. Het gaat om het redden van 
levens”. Ik ben blij dat we niet gaan varen 
want hoewel de boot vast ligt aan de kade, 

Hugo Pronk, Schipper van de KNRM
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Het kan niemand ontgaan zijn die langs ga-
rage Biezeman op de Zwolsestraat is gere-
den, dat Leo Dobbe, de huidige eigenaar van 
garage Biezeman, 70 jaar is geworden, ( zie 
de foto aan de voorkant van de garage).
In de Badgazet nr. 238 van juli 2016 heb ik 
zijn garage al eens persoonlijk en kleinscha-
lig genoemd, en dat is hij al die jaren geble-
ven. 

Een mensenmens met persoonlijke aan-
dacht voor al zijn klanten. En dat zijn er velen 
geweest.
Hij noemt met enige trots de beroemde 
regisseur Paul Verhoeven, die in de buurt 
woont en onlangs nog apart afscheid van 
hem kwam nemen. 

Leo als mensenmens
Ik kan zijn klantvriendelijkheid het beste illu-
streren met een voorbeeld. Een aantal jaren 
geleden hadden kwajongens mijn buiten-
spiegel van de auto afgeslagen, 6 onderde-

len lagen op de grond. “Een nieuwe spiegel 
is een dure grap, maar mijn jongens kunnen 
hem wel weer repareren” aldus Leo. En zo 
gebeurde het, met een paar tientjes had ik 
weer een goed werkende buitenspiegel.
Als je met hem aan de praat komt, merk je 
de tweestrijd die hij de laatste jaren gevoerd 
heeft. Enerzijds zijn liefde voor het autovak 
en vooral de belangstelling voor
zijn klanten, anderzijds zijn 
grote liefde voor het golfen, 
de Waddeneilanden, de Han-
zesteden, de natuurgebieden 
in Nederland en het reizen met 
zijn vrouw. 
Op mijn vraag of hij niks meer 
aan zijn vak gaat doen ant-
woordt hij, dat hij natuurlijk 
wel beschikbaar is om af en 
toe eens een klusje voor de 
jongens te doen.
Hij heeft niet voor niks meer 
dan 50 jaar ervaring.

Verhuizing naar de Badhuisweg
Op 1 september is garage Biezeman gestopt. 
Zijn beide rechterhanden Mike van den Berg 
en Jermaine Monteiro beginnen hun eigen 
bedrijf Moberg Scheveningen aan de Bad-
huisweg 8F op de plaats van het huidige 
tankstation aan het begin van de Badhuis-
weg. 
Hij maakt er geen geheim van dat de ver-
koop van zijn garage zijn pensioen is.
“Wat gaat er met de garage gebeuren” vraag 
ik hem. 
In 1926 was het nog geen bezwaar om in 
een woonstraat als de Zwolsestraat tussen 
de huizen een kleinschalig bedrijf te ves-
tigen. In de huidige tijd past het beter om 
daar ook een woonbestemming aan te ge-
ven. Hij is dan ook in onderhandeling om er 
een of meer appartementen te laten ontwik-
kelen. 

Bert Hilberts

Leo Dobbe: een mensenmens met een autohobby
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voel ik toch de lichte deining van het water 
onder mij. Ik moet me vasthouden, Hugo 
staat stevig, maar wat wil je, na 25 jaar erva-
ring op zee.

Geen subsidie
Het bestaan van de KNRM kost veel geld. 
Subsidie krijgt de KNRM niet. Ze moeten het 
hebben van donaties, legaten en schenkin-
gen van bijvoorbeeld nabestaanden of over-
levenden. Gelukkig zijn er ook ondernemers 
en bedrijven die hen steunen. Dat varieert 
van geldelijke sponsoring tot het gratis la-
ten tanken van diesel door tankstations, 
het leveren van eten en drinken aan de be-

manning door de plaatselijke horeca of het 
beschikbaar stellen door een nabij gelegen 
hotel van een hotelkamer aan opvarenden 
die bijvoorbeeld uit het buitenland komen 
en tijd nodig hebben om even bij te komen 
na hun redding.

In de begintijd van de KNRM was het red-
dingmaterieel minimaal. De redders hadden 
de beschikking over een roeiboot en kregen 
een pet met insigne, een trui en een oliejas 
en daar moesten ze het maar mee doen. Dat 
is nu wel anders. De pakken van de beman-
ning worden nu allemaal op maat gemaakt 
en garanderen overleving op zee. Kosten: 

1.500 euro per pak! Alle apparatuur op de 
boten en in het kantoor is heel professio-
neel en de boten worden goed onderhou-
den, evenals de zware truck die in de garage 
staat, klaar om uit te rukken.

Er valt genoeg te vieren in de nabije toe-
komst. De KNRM bestaat in 2024 tweehon-
derd jaar. Ik hoop van harte dat de KNRM 
nog vele donaties mag ontvangen zodat 
Hugo en zijn kameraden nog jarenlang 
mensenlevens kunnen redden.

Marit Berssenbrugge

Stoppen bij 70!!

Leo Dobbe. Een mensenmens

De nieuwe locatie aan de Badhuisweg



Als ik aanbel, gaat vrijwel direct de voordeur 
open. In de hal zit Margreet in haar rolstoel, 
met afstandsbediening op schoot, om mij 
vrolijk en energiek te verwelkomen. Zij wijst 
de kapstok en rijdt me voor naar de keuken, 
waar ik op haar aanwijzingen de kopjes vind 
en de thee opschenk. Ik mag mezelf bedie-
nen van de appeltaart, die al uitnodigend 
gereed staat. Margreet bedankt. “Geen koek 
of snoep voor mij. Voor je het weet, groei je 
uit je rolstoel,” lacht zij. 

Margreet stuurt haar rolstoel naar de lift. 
Ik ga met de trap naar boven en neem het 
dienblad mee. Bijna tegelijkertijd belanden 
we op de tweede etage, waar zij haar stoel 
behendig manoeuvreert vanuit de lift naar 
haar werkkamer waar we plaatsnemen. Daar 
hebben we al menigmaal samen gezeten 
om bij te kletsen, een bijeenkomst voor te 
bereiden of om te brainstormen over inte-
ressante en leuke (buurt) initiatieven.

We leerden elkaar enkele jaren geleden 
kennen via de Zorgcoöperatie Noordelijk 
Scheveningen die later overging in Thuis in 
de Buurt, een vrijwilligersorganisatie die zich 
inzet om samen met buurtgenoten een vei-
lige, verbonden en vertrouwde woonomge-
ving te creëren. Margreet is een betrokken 
buurtgenoot, energiek en enthousiast en 
altijd ‘druk met niets’ zoals ze zelf haar volle 
agenda relativeert. In gesprek met haar ben 
je je al snel totaal niet meer bewust van haar 

zware handicap. Als 11 maanden oude baby 
kreeg zij polio en raakte 4-zijdig verlamd.

Zo gewoon mogelijk
Wie Margreet Jonkers (77) ontmoet kan niet 
anders dan onder de indruk raken van haar 
levenslust en kracht. Ze studeerde theologie 
en deed daarnaast een studie solozang aan 
het conservatorium. Ze trouwde en kreeg 
twee dochters. Ze combineerde haar gezin 
met een carrière als zangeres en zangpeda-
goge en later als geestelijk verzorger en pre-
dikant. Ook na haar werkzame leven bleef ze 
volop actief als vrijwilliger. Onder meer bij de 
Remonstrantse kerkgemeenschap als cen-
traal contacthoofd en als zingevingsconsu-

lent in een hospice. En de leesclub, die ze in 
2006 oprichtte toen daar vanuit de kerkge-
meenschap behoefte aan bleek, floreert nog 
altijd. Dit alles lag niet bepaald in de lijn der 
verwachtingen toen zij als baby van bijna 
een jaar, na een poliobesmetting alleen nog 
haar hoofd en haar rechterhand een beetje 
kon bewegen. 
Als vijfde van zes kinderen groeide ze op 
met haar vier broers en zus in Wassenaar. 
Ondanks haar beperkingen en het zware 
oefenprogramma heeft zij een zo normaal 
mogelijke jeugd gehad. “Ik werd niet voor-
getrokken, want mijn polio was toeval,” von-
den mijn ouders. Zij speelde tikkertje met 
kinderen uit de buurt die haar in een duw-
stoeltje op twee wielen rond raceten. Ook op 
school deed ze zo veel mogelijk mee. “Ik ben 
vaak genoeg uit mijn rolstoel gevallen, als de 
vriendinnen die mij duwden weer eens een 
drempel over het hoofd zagen.” En ze werd 
gewoon gepest door haar brusjes, zoals zij 
haar vier broers en ene zus samenvat. Maar 
er gold één regel: als Margreet hulp nodig 
had moest dat gebeuren, ondanks het spel 
en ondanks ruzies. “Zo kreeg ik het gevoel 
dat ik gewoon mee kon doen met de ande-
ren, dat ik ook meetelde.”

Bugnet: gouden greep
Margreets moeder zag al snel in dat spieren 
die niet worden gebruikt hun kracht ver-
liezen, waardoor bij jonge kinderen allerlei 
vergroeiingen op de loer liggen. Onvermoei-

Margreet Jonkers typeert haar leven 
als een dans tussen het banale en het verhevene
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Op zondag 16 oktober a.s. ging in de 
theaterzaal van Muzee Scheveningen de 
geheel herziene versie van de ‘play rea-
ding “De Vergissing” in première. Een ‘play 
reading’ is het hardop lezen van het script 
door acteurs, waarbij de regisseur aanwij-
zingen kan geven. 

De voorstelling wordt ook gespeeld op 
zondag 23, vrijdag 28 en zondag 30 okto-
ber, aanvang op zondag om 16:00 uur, op 
vrijdag om 20:15 uur (zaal open: een kwar-
tier voor de voorstelling).

De Vergissing is een verhaal over de ko-
loniale oorlog die Nederland voerde in 
Nederlands-Indië. De schrijver van dit stuk, 
Han Ponneker, oud-dagbladjournalist en 
toneelschrijver, besloot in 2015 om op 
basis van tal van historische bronnen én 
de verhalen van zijn vrienden die indertijd 
uitgezonden waren, alles op te schrijven 
wat hem zijn leven lang al had dwarsgeze-
ten: het feit dat Nederland, nog maar net 
bevrijd van de Duitse bezetting, een neo-
koloniale oorlog voerde in voormalig Ne-

derlands-Indië. Hij gaf het resultaat vervol-
gens in handen van Het Portret Spreekt, 
waar Gepke Witteveen het bewerkte.

De Vergissing wordt gespeeld door Casper 
van Bohemen, Albertine de Kanter, Joop 
Keesmaat, Linda Møller, Roelant Radier en 
Robert Rosier

Kaarten kosten € 22,00 en kunnen besteld 
worden bij Muzee Scheveningen
Neptunusstraat 92, telefoon (070) 
3500830.
Zie ook: www.muzeescheveningen en 
www.hetportretspreekt.nl

PLAY READING IN MUZEE

baar ging zij op zoek naar therapieën en 
oefeningen die haar dochtertje zouden hel-
pen. Ze vergaarde kennis in binnen- en bui-
tenland en ontmoette in Frankrijk Madame 
Bugnet. Deze Nederlandse vrouw, getrouwd 
met een Fransman, werkte aan een zogehe-
ten neuro-myo therapie. De essentie hierbij 
is ‘handhaven van houding tegen de weer-
stand in’. 
“De Bugnet oefeningen geven je het gevoel 
dat je controle over je spieren hebt,” ver-
telt Margreet. “Hierdoor heb ik leren zitten, 
waardoor ik in mijn elektrische rolstoel een 
vrij normaal leven kan leiden.” Maar voor 
het overzetten (transfer) vanuit haar rol-
stoel naar bed of WC en omgekeerd, heeft 
ze altijd hulp nodig. “Mijn schoudergordels 
doen allebei helemaal niets, en mijn benen 
evenmin. Mijn linkerarm kan ik buigen, mijn 
rechterarm niet, terwijl mijn rechterhand 
wel goed functioneert. Dus til ik met mijn 
linkerarm mijn rechterhand op. Zo speel ik 
ook piano, hoewel ik natuurlijk niet alle no-
ten goed kan aanslaan.” Margreet is ervan 
overtuigd dat ze veel aan Bugnet te danken 
heeft. “Doordat je tijdens de oefeningen, die 
ik nog altijd dagelijks moet doen, tegen de 
weerstand moet werken en toch in dezelfde 
houding moet blijven, voel je je sterker. Je 

hebt controle over je houding. Je voelt je li-
chamelijk beter, je kunt meer, en dat heeft 
ook effect op je geestelijk welbevinden.” 
‘Bugnet maakt gelukkig’, lacht zij. 

Leven is spelen
Terugblikkend vindt Margreet dat ze een 
fantastisch fijn leven heeft geleid. Haar moe-
der zorgde ervoor dat ze de ruimte kreeg die 
ze nodig had. “Nu pas realiseer ik me hoe be-
langrijk dat is geweest voor mij. Niet alleen 
om me fysiek te redden in het leven, maar 
ook om mentaal sterk te worden en te blij-
ven.” Op haar oude dag verbaast ze zich er-
over hoe goed ze het heeft als zwaar gehan-
dicapt persoon. ‘Elke dag feest’ zegt ze in het 
voorwoord van het boek dat ze schreef over 
het ‘ambacht van invalide-zijn’. Zij typeert 
haar leven als een dans tussen het banale en 
het verhevene. 
Onder de titel ‘Leven is spelen’ beschrijft 
Margreet hoe zij in haar jeugd de bouwste-
nen voor een volwaardig leven kreeg aange-
reikt. “We leerden dat verzorgen en verzorgd 
worden een kwestie is van over en weer ge-
ven en ontvangen. Solidariteit en trouw wer-
den vanzelfsprekend. Als mijn oudere broers, 
die mij ’s avonds altijd naar boven moesten 
dragen, naar de bioscoop wilden, bood ik 

bijvoorbeeld aan om op een vroeger tijdstip 
naar bed te gaan. Ik moest heel veel oefe-
ningen doen om zo recht mogelijk van lijf 
en leden te blijven. Maar op zondag hoefde 
ik niet te oefenen, en daardoor heb ik op die 
dag van de week nog steeds een feestelijk 
gevoel!”

Marian van Opstal

Aankondiging lezing
Een boekje open over positieve gezond-
heid

Op 21 november geeft Margreet Jonkers samen 
met één van haar verzorgers een lezing over 
hoe ze leerde zo veel mogelijk uit het leven te 
halen en te genieten van elk dag. 
Thema: ‘Een boekje open over positieve ge-
zondheid’

Datum en tijd: 
maandag 21 november van 14u tot 16u
Locatie: Ichthuskerk, Duinkerksestraat 9 
U bent van harte welkom! 
Aanmelden via info@thuisindebuurt.org of tel 
06-295 220 13

Boek van 
buurtbewo-
ner

Ank de Munck-
van Leeuwen 
heeft al eens 
iets ingestuurd 
voor in de Ga-
zet, maar nu 
komt ze met 
een écht boek 
op de markt! 
‘In een zinken teil’ is de titel en het is verkrijg-
baar bij Primera.



Deze Halloween pakken Sir Winston Fun & 
Games en Harry’s Pizza & Pasta uit! Tijdens 
het Halloween weekend op 29 en 30 oktober 
is er van alles te beleven. Speel spannende 
arcade spellen bij Sir Winston Fun & Games 
en doe mee aan de Halloween Loterij bij 
Harry’s Pizza & Pasta. Allemaal op de boule-
vard van Scheveningen.

Griezelige outfit = €10,- gratis speelte-
goed!
Kom jij in een griezelige outfit naar Sir 
Winston Fun & Games? Dan ontvang je gra-
tis €10,- speeltegoed! Kom langs als gemene 
heks of jaag iedereen de stuipen op het lijf 
als vampier, zombie of een ander griezelig 
figuur! Smul van de lekkerste Trick or Treat 
snoepjes en daag jouw vrienden uit voor 
een potje Zombie Outbreak.

Nog meer prijzen tijdens de Halloween 
Loterij
Nog niet klaar met griezelen? Maak dan een 
uitstapje naar Harry’s Pizza & Pasta. Doe 
mee aan de Halloween kleurwedstrijd en 
win €50,- speeltegoed! Kleur de pizza geest 
zo mooi mogelijk in en jouw kleurplaat 
wordt opgehangen zodat iedereen alle te-

kenkunsten kan bewonderen. 
Zaterdag en zondag wordt er 
een winnaar tussen alle kleur-
platen gekozen en ontvangt 
de winnaar €50,- speeltegoed 
om te besteden bij Sir Winston 
Fun & Games Scheveningen.

Doe ook gratis mee met de 
Halloween Loterij! Je ontvangt 
bij aankomst een Halloween 
Lot met een uniek nummer. 
Hopelijk brengt deze je ge-
luk! Lever je ingevulde lot in 
bij Harry’s Pizza & Pasta en je 
maakt automatisch kans om aan het Hallo-
ween Rad te draaien. 
Iedere twee uur wordt er een lotnummer 

getrokken. Is dat 
jouw nummer?! 
Dan maak jij kans 
op prijzen zoals 
een geheel ver-
zorgt kinderfeestje, 
speeltegoed bij 
Sir Winston Fun & 
Games, pizza’s en 
grote knuffels! 

Prijzen, prijzen en nog meer prijzen
Natuurlijk wordt je niet zonder mooie prij-
zen naar huis gestuurd. Neem nog snel je ei-
gen goodiebag mee gevuld met prijzen spe-
ciaal voor jou! Zoals een leuke sleutelhanger 
om Halloween 2022 niet te vergeten.

Halloween vier je bij Sir Winston Fun & 
Games en Harry’s Pizza & Pasta op de bou-
levard van Scheveningen. Tot snel! Als je 
nog durft tenminste…

BIJZONDER CONCERT IN SCHEVENINGEN: ‘VESPERS’ VAN RACHMANINOFF

Halloween vier je op de Boulevard van Scheveningen
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A D V E R T O R I A L

“Ik ben tevreden als publiek en zangers samen dit 
warme klankbad beleven en voelen hoe cool deze 
muziek is.” Dit zegt Peter van der Leeuw, diri-
gent van het Haagse kamerkoor Vox Antiqua 
en het Voorburgse kamerkoor Ad Novum. Deze 
kamerkoren voeren samen op 12 november in 
de Ichthuskerk in Scheveningen ‘Vsénoshch-
noye bdéniye’ (All Night Vigil, opus 37) – kort-
weg, de ‘Vespers’ - van Rachmaninoff uit. Een 
bijzonder concert, om verschillende redenen.

Volledig a capella
De Vespers van Rachmaninoff behoren tot de-

zelfde categorie als Mozart’s Requiem, het Re-
quiem van Verdi en de Matthäus-Passion van 
Bach volgens Van der Leeuw. Rachmaninoff 
componeerde het in 1915, in minder dan twee 
weken tijd. Het is een monumentaal achtstem-
mig koorwerk in 15 delen, volledig a capella, 
zonder muzikale begeleiding - wat voor de 
zangers best lang is. 

Tijdloos klankbad
Rachmaninoff beschouwde zijn Vespers als een 
‘nachtwake’. Dit geestelijk werk voert je van 
de avond (Latijn ‘vesper’) door de nacht naar 

het licht. Het is gebaseerd op oude gebeden, 
hymnes en andere gezangen en melodieën uit 
de Russisch-Orthodoxe eredienst. Die vonden 
ooit hun oorsprong in Kiev, Moskou, en het 
Grieks-Orthodoxe Constantinopel, toen die sa-
men in één regio met één cultuur lagen. 

Samen in de muziek
Kennismaken met de Vespers is een overweldi-
gende ervaring, voor iedereen. Het uitdagende 
stuk wordt gekenmerkt door extremen: in de 
hoogte, in de diepte, van heel zacht tot heel 
luid. De amateur zangers moeten alles uit de 
kast halen - en dat ook nog eens in het Oud-
kerkslavisch. 

Het concert vindt plaats op 12 november, 
15.30 uur (zaal open 15.00 uur). Ichthuskerk, 
Duinkerksestraat 11, Den Haag. Toegang € 13 
in de voorverkoop; € 15 aan de zaal.
Voor meer informatie over de koren en kaart-
verkoop: www.voxantiqua.nl en facebook; 
www.kamerkooradnovum.nl

Haagse kamerkoor Vox Antiqua Voorburgse kamerkoor Ad Novum



In het weekend 24/25 september vierde Ne-
derland voor de vijftiende keer de nationale 
Burendag. Het is dé dag waarop buurtbe-
woners gezellig samenkomen om elkaar en 
de buurt (beter) te leren kennen. Zo ook in 
het Belgisch Park, waar de burendag dit jaar 
zelfs een tweedaags evenement werd. 

Zaterdag 24 september 
Een burenbijeenkomst in en rondom de Icht-
huskerk in de Duinkerksestraat, waar het 
plein was omgetoverd in een vrolijke en in-
formatieve markt. Er was voor elk wat wils. 
‘Gasvrij Scheveningen’ informeerde geïnteres-
seerde buurtbewoners over verduurzaming 
en energiebezuiniging. 

Wijkchef Simon van Rechtstreex stond er met 
een kraam vol overheerlijke streekproducten 
en legde uit hoe buurtbewoners via Recht-
streex wekelijks ‘boodschappen kunnen doen 
bij boeren uit de buurt’. Buurtgenoot Gerda 

exposeerde een mooie collec-
tie zelfgemaakte babyspulle-
tjes en kraamcadeaus. Graffi-
tikunstenaars Raymond van 
Boheemen en Patrick Goots 
gaven graffiti workshops voor 
de kids. Maar de toeloop van 
enthousiaste buurtkinderen 
bleef helaas uit, dus gingen 
beide mannen zelf los met de 
spuitbussen. Binnen een paar 
uur veranderde het kale, witte 
vlak in een schitterende muur-
schildering. Een lust voor het 
oog! De markt werd muzikaal 
omlijst door René Rakier achter de vleugel en 

Sipke de Boer op het kerkorgel. 
Ook de inwendige mens kwam 
niets tekort. Heerlijke taartjes, 
verzorgd door thuisbakster 
Nelianneke, bij de koffie/thee 
en wat later in de middag een 
drankje met lekkere sateetjes 
van de BBQ!

Zondag 25 september
Een uitermate gezellige bu-
rendag voor jong en oud in de 
Wijkwinkel in de Gentsestraat. 
De samengekomen wijkbewo-
ners genoten van een doorlo-
pende high tea en snuffelden 

rond op de braderie waar boeken, cd’s en 
allerlei leuke snuisterijen te vinden waren. 
Er was tijd en ruimte voor een praatje met 
bekenden en kennismaking met (nieuwe) 
buurtgenoten. Liefhebbers legden een 

kaartje of speelden een potje bingo of stre-
den op de sjoelbak om de beste score. Ook 
voor de kinderen was het feest. Met limonade 
en zelfgemaakte cupcakes vermaakten zij 
zich kostelijk. Sommigen met de tekenwed-
strijd en met het maken van spinnenwebben, 
de echte enthousiastelingen deden aan alles 
mee. 

Op naar burendag 2023
Kortom het was volop genieten voor en door 
buurtgenoten. Een geslaagd festijn dat weer 
een extra impuls geeft aan de buurt en het 
buurtgevoel. Op naar burendag 2023, waar 
we hopen op nog meer belangstelling van 
onze buurtgenoten: groot en klein, jong en 
oud! 
Burendag Belgisch Park is een gezamenlijk 
initiatief van Thuis in de Buurt, Stichting Icht-
hus Scheveningen en Bewonersvereniging 
Noordelijk Scheveningen.

Marian van Opstal

Burendag Belgisch Park: een geslaagd festijn
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Simon van Rechtstreex brengt de lekkerste groenten dichterbij.

Gewoon een praatje maken, zo simpel kan burendag zijn.

Met de buren in de artiestenfoyer

Zaterdag 24 september, u heeft het vast al-
lemaal ergens kunnen lezen, zou het ‘natio-
nale burendag’ zijn. Twee buurvrouwen uit 
de Tweede Messstraat vonden dat een aar-
dige gelegenheid om de andere buren eens 
beter te leren kennen.

Er werd een ‘koffieklets’ geor-
ganiseerd in de artiestenfoyer 
van het aangrenzende Cir-
custheater. De ontvangst door 
een aantal medewerkers was 
hartelijk, de koffie heel sterk 
maar goed en de buurtbewo-
ners hadden allemaal iets lek-
kers meegebracht, variërend 
van stroopwafels tot slagroom-

schnitte. 
Dertig personen genoten van de gezelligheid 
én van de onverwachtse rondleiding achter 
de schermen die we kregen van de Circusthe-
ater medewerkers. 
Volgend jaar zeer zeker weer, en dan met een 
nog grotere opkomst!

Marit Berssenbrugge



Soms moet je nog eens goed naar je eigen 
huis kijken, misschien is er iets onverwachts 
te vinden? Ook na jaren kan dat nog het 
geval zijn. Dat overkwam buurtgenoot Mi-
chiel, meubelrestaurator. Hij kocht meer dan 
twintig jaar geleden aan de Gevers Deynoot-
straat in Scheveningen een grote bedrijfs-
ruimte, die hij inrichtte als atelier voor zijn 
restauraties. 

In deze buurt van Scheveningen is zoveel 
veranderd op verschillende momenten en 
dus in verschillende stijlen, dat je eigenlijk 
geen idee meer hebt of en wat nog origineel 
is. De geschiedenis is er letterlijk overheen 
gegaan, ook in de vorm van een bom van de 
geallieerden die hier in de oorlog is geval-
len, omdat er V2-installaties van de bezetter 
stonden opgesteld. Ook is de Gevers Dey-
nootstraat – door eindeloze renovaties niet 
echt mooi meer – veel breder dan andere 
straten, waarschijnlijk omdat hij een dubbel 
tramspoor had? Kortom, zoveel reden tot 
onderzoek. 

Terug naar het atelier van Michiel. Het pand 
had eerder behoord tot Peugeot Garage en 
later tot een bruidswinkel. Al spoedig na de 
aankoop viel hem iets vreemds op, twee se-
ries van zeven haken aan het plafond, waar 
zouden die voor gediend hebben! Enige tijd 
later kreeg hij tekeningen d.d.1922 uit het 
gemeentearchief onder ogen, behorend bij 
een aanvraag tot een wijziging in het pand. 
Op een van de tekeningen is 
het woord ‘paardenstal’ te le-
zen! Interessant!

Als je dan beseft dat vijf-
tig meter verder op de hoek 
van de Gevers Deynootstraat 
en de Zwolsestraat zich van 
oudsher de remise bevindt 
van de HTM, de Haagse Tram-
weg Maatschappij? En als je 
bedenkt dat vanaf 1864 paar-

dentrams gebruikt 
werden als vervoer-
middel, dan begint er 
iets te dagen. De paar-
den werden natuurlijk 
uitgespannen in de 
avond en moesten op 
stal. Dus hoe begrij-
pelijk is het dat er een 
stal naast de remise 
was met ook een ach-
tertuin waar ze even 
wat konden grazen. Vervolgens werden ze 
met een touw aan hun halster vastgemaakt 
aan de haken in het plafond. Dan wordt 
de oorsprong van het pand duidelijk toch? 
Paardenstal behorend bij de paardentramre-
mise! Een sluitend verhaal!

Toch is er iets vreemds aan deze conclusie. 
want veertien haken, dus slechts veertien 
paarden voor het aanzienlijk aantal lijnen 
van de HTM, ook al waren er meerdere remi-
ses in Den Haag? Ik lees dat in de stad Am-
sterdam sprake was van 81 paarden in die 
tijd! Maar, belangrijker, de foto van de paar-
dentramremise d.d ca. 1890 uit de Haagse 
Beeldbank roept nog meer vraagtekens op. 

Op deze foto hierboven is helemaal links een 
dak met een spits te zien. Als het grote ge-
bouw de remise is op de hoek van de Gevers 
Deynootstraat, dan moet het pand met dit 
prachtige dak zich schuin achter de remise in 

de duinen hebben bevonden en daar stond 
in die tijd zeker niets van dien aard. Ja, een 
eind verder weg bevond zich de watertoren. 
Conclusie, het klopt niet. Toch nog even ver-
der piekeren, is de conclusie te snel getrok-
ken?

Wat blijkt: de bovengenoemde foto van de 
paardentramremise, daterend uit ca. 1890, 
betreft niet de Gevers Deynootstraat, zo-
als nota bene de Haagse Beeldbank foutief 
vermeldt, maar het toenmalig veel grotere 
Gevers Deynootplein. Hij stond ongeveer op 
de locatie waar nu de Pathé Bioscoop aan de 
Badhuisweg is gevestigd. Het prachtige dak 
links op de foto hoorde bij het paviljoen van 

de Rotterdamsche Kunstvereeniging, ook 
aan het plein gelegen.

Conclusie: we zitten helemaal mis met onze 
gissingen. De huidige HTM-remise naast Mi-
chiels atelier was vroeger niet een remise 
voor paardentrams, maar een pas in 1906 
geopende remise voor de eerste elektrische 
accu-trams. 

Wat een teleurstelling, het klopte zo leuk. 
Maar wat is het dan geweest, die bedrijfs-
ruimte van Michiel met die paardenhaken 
aan het plafond? Uit bronnen blijkt, dat er in 
deze buurt van Scheveningen heel veel par-
ticuliere paardenstallen waren rond 1900, 
omdat er veel werd paard gereden, van en 

Mijn huis was een paardenstal
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Paardentramremise aan het Gevers Deynootplein, ca. 1890

Paardentram, links in de verte de remise



naar het strand, met of zonder rijtuig. Dat is 
dan onze conclusie. Dat is toch ook mooi? 

Zo kun je dus na zulke kleine vondsten van 
alles fantaseren bij je eigen huis. Soms klopt 
de fantasie, soms niet. Jammer, maar toch de 
moeite van het fantaseren waard. Wie weet 
is uw huis wel een paleisje geweest, je weet 
maar nooit. Duiken in de geschiedenis doet 
veel!

Michiel gaat met pensioen, hij wil zijn be-
drijfsruimte verbouwen. Of de paardenha-
ken aan het plafond blijven? Natuurlijk, maar 
dan wel verborgen onder een verlaagd pla-
fond. En zo zal er in de toekomst misschien 
weer een volgende eigenaar van het pand 
zich verbazen over een aantal haken onder 
zijn plafond, waar hebben die voor gediend? 
Ook hij zal weer verrast zijn, dat zijn prach-
tige pand ooit een originele paardenstal 

was, helaas niet behorend tot de paarden-
tramremise van de HTM rond 1900, want die 
bevond zich toen gewoon elders. 

Eeke Crabbendam
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Meestal lukt het me wel om een stukje te 
schrijven over Scheveningen, of het nu het 
Belgisch Park of Duttendel of een andere 
wijk is. Maar onze lezers wonen niet op een 
eiland, althans dat stel ik me zo voor, en zijn 
ook betrokken bij de wereld om ons heen. 
Vandaar deze bijdrage.

Russische Ambassade
Al fietsende door de fraaie wijk Zorgvliet 
met al die grote ambassadegebouwen, 
stuitte ik op de Andries Bickerweg op een gi-
gantische Oekraïense vlag, recht tegenover 
de Russische ambassade. Ik had wel eens 
gehoord dat hier, sinds de Russische inval in 
de Oekraïne, protesten waren geweest, maar 
wat schetst mijn verbazing, dat ik onze bu-
ren Elwin en Henny daar zag. Gelukkig, dus 
toch nog een link gevonden met onze wijk 
Wittebrug. Op mijn vraag: “Wat doen jullie 
hier” was het simpele antwoord: “Wij zijn de 
vlaggenwacht”.

Op Wikipedia staat onder vlaggenwacht: Een 
persoon of een kleine groep personen die zorg 
draagt voor het hijsen en strijken van vaak een 
nationale vlag.

Het blijkt dat er bij en na die protesten Oe-
kraïense vlaggen op hekken op de straat wa-
ren opgehangen, die onmiddellijk door het 
personeel van de ambassade werden weg-
gehaald, ondanks het feit, dat het hier de 
openbare ruimte betrof. Qua disrespect voor 
andermans gebied zijn de Russen werkelijk 
onovertroffen.
Bewoners in de nabij gelegen wijk Duinoord, 
verenigd in een app-groep, mochten, na 
overleg met de gemeente, tussen 8 uur en 
18 uur een gigantische vlag van 10 bij 4 
meter ophangen, De gemeente verbond er 
echter de voorwaarde aan, dat er die tijd een 
vlaggenwacht moest staan, kennelijk een 

bittere noodzaak, gezien het gedrag van het 
personeel van de ambassade. 

Een app-groep
“En wij horen tot die app-groep, die inmid-
dels bestaat uit 120 betrokken burgers, niet 
alleen uit Duinoord maar ook uit andere wij-
ken van Den Haag en zelfs uit omringende 

gemeenten”, zei Henny. Ze kunnen nog wel 
meer vrijwilligers gebruiken. Aanmelden kan 
bij: www.vlaggenwacht.nl

Ik kan grote bewondering opbrengen voor 
mensen, die zo bevlogen zijn, dat ze tot deze 
acties overgaan hoewel ze natuurlijk wel het 
zeer beperkte effect van hun activiteiten in-
zien. Hulde voor het handen en voeten ge-
ven aan hun idealen.
De app-groep heeft een schema, zodat er ie-
dere dag van 8 uur tot 18 uur bemanning is 
voor de vlaggenwacht. 
Henny: “Elke ochtend komt er iemand met 
een kist met vlag en andere attributen. Met 
een meegenomen trapleer lukt het hem 
deze vlag tussen de beide bomen op te han-
gen plus een touw met kaartjes voor adhe-
siebetuigingen. Gedurende het uur, dat wij 

hier zitten, komen allerlei mensen met de 
fiets of de auto langs en geven ons blijk van 
waardering of soms ook een duim naar be-
neden.”
Op mijn vraag of er ook reactie van het am-
bassadepersoneel komt antwoordt Henny 
dat je kunt zien, dat er mensen zijn, maar 
meer dan uit het raam kijken doen ze niet.

Storm in het najaar
Ik constateer, dat bij windkracht 9 -10 Beau-
fort de Nederlandse vlag boven op het Kur-
haus verwijderd wordt, omdat hij anders een 
verfrommeld vod wordt.
Ik neem aan dat de Russen verlangend uit-
zien naar deze traditionele herfststormen 
omdat ik me niet kan voorstellen dat deze 
enorme vlag van 40 m2 dan aan die paar 
touwtjes tussen de bomen blijft hangen. 
Maar ook dan zal deze fanatieke groep het 
weer voor elkaar krijgen een nieuwe vlag op 
te hangen, want stoppen is nu nog geen op-
tie!! Hopelijk is het gauw niet meer nodig. 
Maar als deze Badgazet uitkomt, zitten we 
al weer midden in de herfst …....... en wat er 
dan lokaal of mondiaal allemaal gebeurt is 
koffiedik kijken.

Bert Hilberts

Een supervlag voor de russische ambassade

Elwin op wacht  Henny voor de vlag



Een gezond matras kopen is best ingewik-
keld. Op internet is de jacht op de klant 
in volle gang. Aanbieders beloven van 
alles en stunten met prijzen. Vul de afme-
tingen van het gewenste matras in en je 
bent klaar. Maar op die sites koop je niet 
de beste matrassen, wat er ook beweerd 
wordt. Die vind je in Scheveningen, in de 
showroom van Royal Health Foam (RHF). 
Op loopafstand van het Kurhaus staan er-
varen adviseurs klaar om je te helpen aan 
een gezond matras, dat volledig voldoet 
aan jouw wensen.

Elke klant een eigen adviseur
Chris Nederhorst richtte 24 jaar geleden 
zijn matrasbedrijf op. Door de jaren heen 
heeft hij met zijn team veel ervaring op-
gedaan en geleerd van de feedback van 
zijn klanten. ‘Het grote voordeel van een 
showroom is dat je elkaar leert kennen’, ver-
telt hij. ‘Wanneer een klant bij ons komt, 
kunnen we op basis van iemands verhaal, 

postuur en eisen een goede inschatting 
maken welk matras het beste voor hem of 
haar is. Dat is onze expertise.’ Een klant krijgt 
een persoonlijk adviseur die samen met 
hem of haar op zoek gaat naar het beste 
matras. Ook na aankoop blijft die adviseur 
aanspreekpunt. Een klant kan altijd op zijn 
adviseur terugvallen. ‘Wij doen niet aan ano-
nieme call centers of een emailadres waar 
je je vraag of klacht achterlaat. Wie ons belt 
krijgt zijn adviseur aan de lijn. Wij kennen 
onze klanten. Samen lossen we iets op.’ 

Een veilig kinderbed
De matrassen van Nederhorst zijn 100 % 
gifvrij. Er zitten geen schadelijke, syntheti-
sche toevoegingen verborgen in lijmstoffen, 

brandvertragers of middelen ter bestrijding 
van allergieën. De tijk (matrashoes) kan ge-

woon op 60 graden 
gewassen worden. Er 
zijn meer aanbieders 
van natuurlijke matras-
sen, ‘maar’, zegt Neder-
horst niet zonder trots, 
‘die slapen lang niet zo 
lekker als die van ons. 
Onze matrassen zijn 
heel comfortabel. Dat 
vertellen onze klanten.’

De klantengroep die 
deze feedback geeft, 
kiest bewust voor 
een gezonde leefstijl. 
Ze eten vaak biolo-
gisch, gaan bewust 

om met beweging en sport, en kiezen voor 
duurzame materialen in hun woning. Een 
comfortabel matras van natuurlijke materi-
alen hoort daar ook bij. ‘Deze 
klanten kopen bij ons bijvoor-
beeld het matras voor hun 
kind dat voor het eerst in een 
groot bed gaat slapen. Het 
brengt daar dan nog veel tijd 
in door en het matras moet 
absoluut veilig zijn. 

Datzelfde matras (de Donna) 
leveren wij overigens ook aan 
de kinderafdeling van het 
Academisch Medisch Cen-
trum in Amsterdam.’

Kwaliteit en service voor alles
De matrassen van Nederhorst vinden ook 
hun weg naar patiënten met reuma, artrose, 
of fibromyalgie. Ook mensen met hardnek-
kige schouder- en heupklachten zijn klant, 
of mensen met slaapproblematiek. ‘Die zijn 
enorm geholpen door onze expertise. Ze 
weten vaak precies wat ze willen, of nodig 
hebben, maar niet welk matras daarbij past. 
Vaak hebben ze al van alles geprobeerd. Ze 
zijn heel kritisch en eisen kwaliteit. Dat kwa-
liteit iets kost, begrijpen ze. Daarom komen 
ze naar ons. Ook voor de service, want die 
betekent alles voor ons: vanaf de fabricage 
met natuurlijke materialen, de klantbele-
ving, tot het einde van het bed – wanneer 
het gerecycled wordt. Dan is de cirkel rond 
en beginnen we gewoon opnieuw.’

www.healthfoam.com  +31 (0)70 338 70 10 
Soetensstraat 18, Scheveningen
De showroom is geopend van maandag t/m 
Zaterdag, 9.30-17.30 uur. 

Een gezond matras voor een bewust leven
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Rechts Chris Nederhorst met links Zwager Oscar Jol

De showroom van Royal Health Foam in de Soetenssstraat

Dwarsdoorsnede van een matras



Tijdens mijn vroege wandelingen over ons 
mooie strand, kom ik diverse vroege vogels 
tegen. Regelmatig heb ik op het strand een 
dame van respectabele leeftijd gezien die 
gewapend met een afvalzak en een afval-
knijper in de hand langs de kustlijn liep om 
zwerfvuil op te halen. Voor kleine artikelen 
zoals o.a. dopjes van flessen bukte ze en 
pakte zij deze op met haar handen en voor 
grotere artikelen gebruikte zij de knijper. 
We maakten vaak een praatje en vervolgden 
dan ons pad. Ik liep richting de Pier en zij 
liep richting het zuidelijk havenhoofd.

Op een ochtend rond 07.00 uur zag ik haar 
weer en besloot ik haar te vragen of ik een 
artikel over haar mocht schrijven. Ze stemde 
daarmee in en zodoende werd ik ook onder-
deel van deze geprivatiseerde reinigings-
dienst.
Haar naam is Corry, opgegroeid in Breda, 
woonde en werkte 30 jaar in Duitsland en 
is sinds 2002 woonachtig in Scheveningen. 
Corry is 71 jaar , is verpleegkundige en heeft 
o.a. tot aan haar pensioen gerechtigde leef-
tijd in Bronovo gewerkt . 

Corry is ’s zomers en ’s winters vroeg op het 
strand te vinden. Ze staat om 06.00 uur op, 
doet dan wat oefeningen en yoga en gaat 
dan op pad. Ze loopt van de Noordpunt naar 
de Zuidpunt over het parkeerterrein en op 
het Zuidelijk havenhoofd tot aan de lichtto-
ren. Daarna loopt ze terug tot aan de Wasse-
naarse slag. Ze haalt dan tientallen kilo’s vuil 
op, welke zij dan in de vuilcontainers op het 
strand ledigt. De buit betreft alle voorwer-
pen welke je maar kunt indenken. Onder-
broeken, handdoeken, luiers ( vol en leeg), 
sokken, truien , speelgoed, strandstoelen, 
veel plasticflessen, bierflessen en bierblikjes 
enz. enz. Maar ook merkkleding en schoe-
nen. Volgens Cory zou ze makkelijk een win-
kel in tweedehands artikelen kunnen vullen. 

Toen ik met haar meeliep was haar plastic 
tas in nog geen 15 minuten gevuld. Alles 
gaat bij haar de container in merk- of geen 
merkkleding, behalve tasjes, bankpassen, 
ID kaarten en sierraden. Deze brengt ze 
naar het Politiebureau op de Badhuisweg. 
Ze krijgt voor dit bijzondere initiatief wel 
waardering van passanten, doch het blijft 
meestal bij een compliment. Corry vertelde 
mij een voorval wat voor haar nogal onbe-
grijpelijk is. Er was een familie die zat tussen 
een hoop afval op het strand toen Corry daar 
wat begon op te ruimen. “Ach wat mooi dat 

u dat doet” werd er gezegd, doch zonder ook 
een hand uit te steken bleven ze stoïcijns 
zitten. Ze heeft het opgeruimd en hen een 
prettige schone dag gewenst. 

Helaas is het niet altijd mogelijk om een 
vuilcontainer te vinden waar ze haar opge-
haalde buit kwijt kan aangezien deze vaak 
vol zijn. Vooral ’s winters is het een probleem 
omdat dan de containers zijn weggehaald. 
Corry is dan aangewezen op vuilcontainers 
op de boulevard wat niet altijd even makke-
lijk is. Vooral richting Wassenaarse slag geeft 
dat veel problemen waardoor ze extra kilo-
meters moet afleggen om haar afval te kun-
nen lozen. Maar, zoals ze mij vertelde doet ze 
dat met veel plezier ook al realiseert zij zich 
dat haar inzet gelijk is aan een druppel op 

een gloeiende plaat. Ik vond het belangrijk 
om deze gouden vroege vogel even in het 
zonnetje te zetten.

Rob Musquetier

Vroege vogels

18

Tijdens reiniging van het strand, kwamen wij een vroege 

vogel tegen. De zwaan is niet uitzonderlijk, naar het is 

absoluut ongebruikelijk voor een zwaan om in zee neer 

te strijken. Althans ik heb het nog nooit gezien.

Ook dit treft Corry dagelijks aan.

WIJKAGENT PETER VAN DEN BURG ZEGT: “DANK U WEL!”



10 mei 1940: bombardement 
Alexanderkazerne

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog 
had Den Haag een ceremoniële Paleis-
wacht, zoals nu nog steeds bij Buckingham 
Palace in Londen. Van 1875 tot 1940 werd de 
Haagse Paleiswacht bij toerbeurt uitgevoerd 
door militairen van het Regiment Grenadiers 
en Jagers en door militairen van het 3de 
Regiment Huzaren - het Hofregiment. 
Vanwege de rode tressen op hun uniformen 
stonden deze huzaren bekend als ‘Rode Hu-
zaren’. 

In het begin van de jaren dertig besloot het 
Ministerie van Oorlog, onder druk van de 
oorlogsdreiging, om in Scheveningen een 
nieuwe kazerne te bouwen voor de Rode 
Huzaren. De “Nieuwe Alexanderkazerne” aan 
de Van Alkemadelaan werd in 1938 in ge-
bruik genomen. Helaas niet voor lang, want 
op 10 mei 1940 om 4 uur ‘s morgens bom-
bardeerde de Duitse luchtmacht de Alexan-
derkazerne. De meeste bommen kwamen 
terecht op de stallen - met honderden paar-
den. De huzaren sliepen op de zolders boven 
de stallen. 
De gevolgen van het bombardement waren 
dramatisch: 66 korporaals en huzaren kwa-
men om het leven en een veelvoud raakte 
gewond. Meer dan 100 paarden kwamen 
om het leven of moesten worden afge-
maakt. Een groot deel van de kazerne lag 
in puin. Nadat Nederland zich had overge-
geven, namen de Duitsers de Alexander-
kazerne over. Zij herstelden de schade en 
gebruikten de kazerne tot het eind van de 
oorlog. 

In mei 1945 namen de Nederlanders de Al-
exanderkazerne weer in bezit. Echter, de 
Rode Huzaren en de paarden keerden niet 
terug naar Den Haag. In verband met de 
naoorlogse armoede in Nederland leek het 
Koningin Wilhelmina niet gepast om na 
haar terugkeer uit Londen weer in pracht en 
praal in Paleis Noordeinde te gaan wonen. 
In plaats daarvan nam Koningin Wilhelmina 
in september 1945 - met haar administratie 
en haar hofhouding - haar intrek in een rijtje 
huizen (Nieuwe Parklaan 110, 112 en 114) in 
Scheveningen. Met Prinsjesdag 1945 wilde 
Koningin Wilhelmina geen Gouden Koets en 
geen Cavalerie Ere Escorte. Ze liet zich in een 
personenauto naar het Binnenhof rijden. 

Achteraf gezien, bleek dat Prinsjesdag 1939 
voorlopig de laatste traditionele Prinsjes-
dag was met een Cavalerie Ere Escorte. In 

1972 werd de traditie van het Cavalerie Ere 
Escorte met Prinsjesdag in ere hersteld. Ech-
ter, sinds 1945 beschikt de Koninklijke Land-
macht niet meer over paarden en ook niet 
meer over een ceremoniële Paleiswacht. Het 
huidige Cavalerie Ere Escorte wordt in prin-
cipe eenmaal per jaar bijeengeroepen en be-
staat zowel uit actief dienende huzaren als 
uit reservisten die op basis van vrijwilligheid 
meerijden - hetzij op eigen paarden, hetzij 
op paarden die door paardeneigenaars ter 
beschikking worden gesteld.

De organieke sterkte van het Cavalerie Ere 
Escorte bedraagt 67 huzaren. Dit aantal 
komt - geheel toevallig - vrijwel overeen met 
de 66 korporaals en huzaren die zijn gesneu-
veld op 10 mei 1940. Jaarlijks op de zaterdag 
voor Prinsjesdag rijdt het Cavalerie Ere Es-
corte in een Bereden Defilé langs het Monu-
ment Bombardement Alexanderkazerne aan 
de Oude Waalsdorperweg, nabij de ingang 
van het Internationaal Strafhof - dat ge-
bouwd is op de plaats van de voormalige Al-
exanderkazerne. Op indrukwekkende wijze 
laten de huidige huzaren zien hoeveel kor-
poraals en huzaren - en hun paarden - zijn 
gesneuveld op 10 mei 1940. Dit jaar voor het 
eerst reden twee Duitse huzaren mee om 
hun respecten te betuigen aan de gesneu-
velde Nederlandse huzaren.    

Axel Rosendahl Huber

Iedere zaterdag vóór Prinsjesdag: herdenking huzaren
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De huidige Huzaren

Een detail van het schilderij Panorama Mesdag, Rode Huzaren op strand, door Breitner



Helaas geldt dat niet voor mensen met een rol-
lator zoals ik.
 De instructeur meldde zich op de afspraak bij 
de halte en vertelde dat ik ongeveer bij deur 
vier moet gaan staan op de halte en als de 
tram er aan komt mijn hand moet opsteken. 

De trambestuurder weet dan dat ik met de 
tram mee wil. In de tram zijn klapstoeltjes 
waar je dan met je rollator kan gaan zitten. 

Ga je de tram uit steek je ook even je hand 
op. Voor mensen met een rollator dus geen 
blauwe knop. 

Jan de Vries

Met een rollator in het openbaar 
vervoer

Ik loop moeilijk en loop met een rollator dus 
vervoer met tram of bus gaat allemaal wat 
moeilijker en wat langzamer. 

Een aantal weken geleden las ik in de krant 
over de Gemeentelijke “Stichting Voorall”, die 
de belangen van Hagenaars met een beper-
king behartigt. Deze Stichting heeft instruc-
teurs die met je de tram in gaan en je vertellen 
wat te doen als je met een scootmobiel of rol-
stoel met de tram mee wil. Ik belde en vroeg of 
ze ook iets konden betekenen voor iemand met 
een rollator. Ik kreeg een map toegezonden en 
werd gebeld om een afspraak te maken. 

Nu blijkt dat er bij de deur een blauwe knop 
in de tram zit die ingedrukt kan worden door 
iemand die hulp nodig heeft met zijn/haar 
scootmobiel of rolstoel. De trambestuurder 
krijgt dan een seintje dat zo iemand van de 
tram gebruik wil maken. 

dat er op zaterdag veel meer 
parkeerruimte in de wijk is. Wie 
dichtbij woont, pakt nu namelijk 
eerder de fiets (goede warming 
up). Langparkeerders uit andere 
wijken zijn verdwenen. Ruimte 

zat voor de bezoekende hockeyers, tennis-
sers en andere sporters.

Ruimte om te fietsen, lopen en spelen
Van oudsher was de straat publieke ruimte. 
Ruimte dus voor iedereen, waar je kon lo-
pen, fietsen, elkaar ontmoeten en spullen 
kon verkopen. Zo ontstond ooit de markt. 
Veel van die ruimte hebben we aan rijdende 
en geparkeerde auto’s gegeven. Willen we 
dat blijven doen? Doe je ogen eens dicht 
en fantaseer hoe jouw straat er idealiter uit 
zou zien. Rijen auto’s aan weerszijde van de 
straat of toch misschien wat meer bomen en 
ruimte om te lopen, fietsen en spelen? Zin in 
een potje stoepranden?

Roel Lenoir
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I N G E Z O N D E N

Parkeerbeleid

In de vorige editie van deze Gazet trok Bert 
Hilberts van leer tegen de gemeente en het 
nieuwe parkeerbeleid in Duttendel. Ik vond 
het een slordig en eenzijdig verhaal, maar een 
mooie aanleiding om de andere kant van het 
parkeerbeleid te belichten.

Waarom parkeerbeleid?
Het autobezit groeit. Tussen 2010 en 2020 
kwamen er in Den Haag zo’n 10.000 auto’s 
bij. Dat leidt tot een enorme ruimtevraag 
en andere overlast. Niet alleen in Den Haag. 
Iedere stad heeft ermee te maken. Steeds 
meer steden stellen grenzen aan het facilite-
ren van de ruimtevraag van de auto. Ze cre-
eren zo meer ruimte voor de voetganger en 
de fietser. Mooie voorbeelden zijn Gronin-
gen, Parijs, Barcelona en Ljubljana. Parkeer-
beleid is een manier om de vraag naar par-
keerruimte te beïnvloeden om zo de overlast 
in een wijk te verminderen. Parkeerbeleid is 
ook goed voor de verkeersveiligheid en de 
leefbaarheid. Minder auto’s betekent minder 
ongelukken en meer mogelijkheden voor 
kinderen en ouderen om te (blijven) fietsen. 

Gratis bestaat niet
Waarom zou je je auto gratis op straat moe-
ten kunnen parkeren? In mijn garage wordt 

het een beetje krap voor de tien fietsen van 
ons gezin. Wat zou er gebeuren als ik die op 
straat zou zetten? Of stel dat ik een paard 
koop voor mijn dochter en op het grasveld 
aan de Maurits de Brouwweg zou stallen? 
Gratis parkeren is een subsidie voor welge-
stelden. Niet-autobezitters moeten zo’n on-
roerend goed cadeautje ontberen. 

Geen wrakken meer op straat
De delen van de stad waar je gratis kunt par-
keren, zijn de afvoerputjes van alles wat op 
vier wielen rijdt. Campers, aanhangwagens, 
oldtimers en autowrakken. Ze kwamen alle-
maal naar Duttendel. En dat is voorbij. Dank-
zij het parkeerbeleid. Hoera!

Meer ruimte voor bezoekers met de 
auto
Ik denk dat HCKZ, Sportschool Max en Lei-
monias inmiddels hun zegeningen tellen. 
Het parkeerbeleid zorgt er namelijk voor 

Boemenpracht Pompstationsweg

In de Scheveningen-bad Gazet van juni/juli 
2022 stond een stukje over de ‘bloemenslinger’ 
aan de Pompstationsweg. 

Naar mijn mening is het daar alleen maar een 
zandslinger geworden, wat moet het voor mw. 
Mechtild Rademakers een enorme teleurstel-
ling zijn, om te zien wat er van haar bloemeno-
ase terecht is gekomen. 
Is hier überhaupt wel het speciale mengsel van 
bloemenzaad gestrooid of krijgt het warme 
weer van de afgelopen periode hiervan de 
schuld. 

Al met al stelt de gemeente Den Haag we-
derom weer teleur net als met de aanplant van 
een grote hoeveelheid bomen is dit ook weer 
een voorbeeld van veel beloven maar weinig 
voorstellen!

Joop Mertens 

Foto: wrak auto
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Zomaar wat mijmeringen van een lezer…

De meeuwen

Sinds eind augustus zijn alle meeuwen rond 
de Duttendel-flats verdwenen. Waarheen? Ik 
heb geen idee. We waren zó gewend aan hun 
sierlijke vluchten, hun typische landingen op 
de daken met het uitschudden van hun vleu-
gels en aan hun weinig fraaie gekrijs met open 
bek, dat we pas merkten dat ze weg waren, 
toen het luchtruim was overgenomen door 
de kraaien, die overigens óók flink wat geluid 
voortbrengen. 
Af en toe vliegen er ook nog wel wat stille dui-
ven rond, die na een maaibeurt op onze grote 
grasvelden de gesneuvelde insecten oppeuze-
len. En tegen de avond komen, voor een uur-
tje of wat, nu ook de groene papagaaien. Die 
vliegen, krijsend in hun eigen taal, wat rondjes, 
rusten even uit in de hoge wilgen en verdwij-
nen dan weer.

Wij wonen hier nu al vele jaren en het plot-
seling verdwijnen van de meeuwen was me, 
vreemd genoeg, nog niet eerder opgevallen. 
Ik ben benieuwd, wannéér ze in het voorjaar 
weer terug komen. Want daarvan ben ik over-
tuigd: ze komen terug. Om te broeden op de 
platte daken van de vier ‘Meijer-flats’.
Meeuwen zijn zorgzame ouders. Dat hebben 
we goed kunnen zien toen, aan het eind van de 
lente, hun jongen groot begonnen te worden.
Wat was namelijk het geval? Tegen de gevel 
van de flat waar we, vanaf zeshoog, op uitkij-
ken, hebben lang steigers gestaan. Werklieden 
waren bezig dubbele ramen te vervangen. 

De steigerbouwers braken ze daarna stuk voor 
stuk weer af. Eentje bleef nogal lang staan; 
maar toen kwam eindelijk weer de steiger-
ploeg om ook die weg te halen. 

Eén jongen klom, zoals hij ettelijke malen eer-
der had gedaan, soepel omhoog, totdat hij op 
het bovenste platform letterlijk werd aange-
vallen door een meeuwenpaar dat, kwaad krij-
send, venijnige uitvallen deed naar zijn hoofd 
en gezicht. Er restte die jongen niets anders 
dan weer pijlsnel af te dalen, onder hoonge-
lach van zijn kameraden, die eerder weinig be-
grip toonden voor de felheid van de meeuwen 
--- die hun pas-uitgekomen jongen verdedig-
den, zo begrepen we direct.

Pas een paar weken later, toen de jonge 
vogels – herkenbaar aan hun nog donkere 

verenkleed – waren uitgevlogen, kon die laat-
ste steiger worden afgebroken.

Nog een staaltje van de zorgzaamheid van 
volwassen meeuwen voor de jongen: diverse 
malen hebben wij duidelijk vliegles kunnen 
waarnemen. In grote cirkels vlogen de oudere 
meeuwen boven de flats, met tussen hen in 
groepen jonkies. 
Ik begrijp dat meeuwenjongen al snel kunnen 
lopen als zij nog donsveertjes hebben, maar 
vliegen kunnen ze uiteraard pas, als ze echte 
veren hebben.

Tenslotte nog één waarneming wat de broe-
dende meeuwen betreft: in het duingebied aan 
de andere kant van de Van Alkemadelaan zit-
ten diverse soorten roofvogels. Een enkele keer 
waagt zo’n roofvogel zich boven onze flats om 
te kijken of er al niet een jonge meeuw uit het 
ei is gekropen. Zodra een vader- of moeder-
meeuw dat opmerkt, volgt er een woest lucht-
gevecht, waarbij de roofvogel altijd het onder-
spit delft en de vlucht moet nemen.

Eric Bakker

I N G E Z O N D E N

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!

Ze adverteren met de leuze: ‘een gezellig familiebedrijf’. En dat is het, maar het is wel wat 
meer dan alleen gezellig. Want de firma Groeneveld Keukens in de Haringstraat bestaat uit 
een groep prettige professionals die houdt van goede koffie en die - naar het me voorkomt 
- zo ongeveer iedere klus in huis, groot en klein, aankan.

De specialiteit van Groeneveld Keukens is, zoals de naam al aangeeft, het samenstellen en 
inbouwen van keukens. Daar zijn de dames en heren uit de Haringstraat erg goed in. 
Mijn nieuwe keuken zat er in 2,5 dag in, verrassend snel. Mijn huis werd brandschoon op-
geleverd. Desgevraagd hebben Elbert en zijn familie ook nog een nieuwe badkamer bij me 
geïnstalleerd die eveneens uitstekend bevalt. 

En dan de nazorg. Ook die is prima. Onlangs ging na bijna elf jaar het lampje van mijn ijs-
kast kapot. Een telefoontje naar de firma Groeneveld was voldoende om een nieuw lampje 
gemonteerd te krijgen. Op zaterdag. Voor niets. Dit is een niveau van service waarvan ik 
dacht dat het hier was uitgestorven. Gelukkig niet. Alle lof!

Groenveld Keukens: een geweldig familiebedrijf!

Wibe Ploeg

Wie volgt?

Een Belgische bonbon in een gouden jasje
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Horizontaal:
 1. Die vrouwen zijn crimineel mooi (10)
 6. (Voertuigen van) boeren op wandelvakantie (8)
 8. Die coupe is niet alleen van haar (5)
 9. Beurshandelaren die in het laatste rijtjeshuis wonen (10)
13. Een Engels woord (3)
14. Een spook aan de deur (9)
15. Dat muziekonderwijs is ook handig voor vegetariërs (9)

Verticaal:
 1+2. Minimale kwalificatie-eis bij het fierljeppen 

(3+2+6+4+2+5)
 3. Petra Kuipers Munneke heeft haar geslachtsverandering 

terug gedraaid (7)
 4. Duinbewoners die hard studeren (6)
 5. Checken of je moet volgen (6)
 7. Goddelijk deel van een driemaster (2)
10. Oude vlaktemaat die niet vandaag opgemeten kan wor-

den (6)
11. Net doen alsof je iemand (niet) zwart maakt(7)
12. Het oog van deze vogel ziet een likdoorn (6)

Oplossing uiterlijk 1 oktober sturen naar: 
Leuvensestraat 81, 2587GD Den Haag, 
of naar janvanpesch@planet.nl

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 111:
Horizontaal: 
1. Opslagplaats; 7. De langste adem; 10. Tee; 11. Raspaardje; 12. Slag; 
14. Pion;15. Gelijk;17. Hijs;18. Docu; 19. Gymnasten;22. Ontsteld; 24. 
De benen nemen; 26. Af ; 27. Rokkenjager; 29. WK; 30. Spetter; 32. 
Loltrapper; 33. Opblazen; 34. Wegrenner; 36. Tarzan; 37. Koers.

Verticaal:
1. Onderliggend probleem; 2. Solo’s; 3. Aanhangwagen; 4. Pas; 5. Ag-
ave; 6. Smet; 8. Tijdrijden; 9. Megastal; 12. Shuttle; 13. Lij; 16. Kont; 
20. Misbaksel; 21. Toontje; 23. Draak; 25. Moederbord; 28. Ereronde; 
29. Weerzin; 30. Sport; 31. Pep; 35. Rek.

De laatste van deze serie van vier. Wat klei-
ner dan normaal, hopelijk net zo fijn.

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

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 112

Jan van Pesch
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W I J K W I N K E L

Naam geb.jaar telefoon

Annabel Terluin  ’09  06 11 46 28 70 e.
Wietske Jansen  ’07  06 24 75 54 78 e.
Jan Jessen  ‘07  06 43 66 96 27
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.
Sara Scholten ’01 06-82 007 369 e.
Judith Bloema ’00 06-81 71 31 36
Romy Beekhof ‘99 06-22 920 417 e.
Anne Snoeij ’98 06-53 89 00 26 e. d.
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  
f : ook franstalig - parle français  
d : ook duitstalig - spricht deutsch  

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.

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

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
 
PARKEERPLAATS TE KOOP in afgesloten parkeerkelder appartementen-
gebouw Leuvensestr./Badhuisweg. €49.500 KK info@falconhill.nl

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

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

TE KOOP GEZOCHT: een garage, zelfstandig of in een garagecomplex, 
voor mijn auto in het gebied van deze Gazet.
Ch.J.A. Hakkaart, mobiel: 06 30373807
 
SCOUTING ST. JORISGROEP 5, Brugsestraat 49 – Elke zaterdag voor jon-
gens en meisjes van 5 tot 18 jaar. Kom ook eens kijken! 
Inlichtingen: secretariaat 06-1443 2754 (op zaterdag 070-355 63 42)
of kijk eens op www.sintjorisgroep5.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 
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Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

Voor VOETVERZORGING kunt u terecht bij Rust&Balans. 
Kosten €35. Aan huis €40. Info en afspraken via Mobiel 06-51233587, per 
mail info@ikwilevenwicht.nl
GEEN Diabetes patiënten. Kijk ook eens op mijn website voor andere be-
handelingen. www.ikwilevenwicht.nl 

Wilt u zich verwennen, maak dan een afspraak bij Rust&Balans voor een 
ontspannende complete SCHOONHEIDSBEHANDELING. Kosten €50.
Info en afspraken via Mobiel 06-51233587, per mail info@ikwilevenwicht.
nl . Kijk ook eens op mijn website voor andere behandelingen. www.ikwi-
levenwicht.nl 

De prijs voor Gazetjes bedraagt E 17,50 voor maximaal 35 woorden. Contante beta-

ling 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     
    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 t/m 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)
Marjon Margés voorzitter
Paul van Loon vice-voorzitter
Lia den Ouden secretaris 
Ben Giesen  lid
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
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


