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REDACTIONEEL 

Ik weet niet hoe het met u is, maar mijn omgeving 

(vrienden, familie, buurtbewoners) zit de laatste tijd in 

een wat sombere dip.

“Het gaat niet goed met de wereld”, “waar moet dat 

heen”, “vroeger was het veel beter”, “van de jeugd moe-

ten we het niet hebben” etc. 

Soms ga ik daarin mee, omdat het veelal de waarheid 

is, maar soms wordt het sombere gevoel op een onver-

wacht moment doorbroken en gloort er hoop aan de horizon.

Zoals vanochtend.

Ik stond in de rij bij de kassa van de supermarkt.

Iedereen was stil en wachtte wat knorrig en ongeduldig op zijn beurt. 

Door de speakers klonk heel zachte achtergrond muziek.

Achter mij stond een moeder met een baby in de kinderwagen en een peuter aan 

het handje.

Het jongetje had een donkerblauwe zwarte pietenpet op met een gouden randje en 

een rode veer. Plotseling begon hij zachtjes te zingen: “Zie ginds komt de stoomboot, 

uit Spanje weer aan..”. Een hoog en zuiver stemmetje deed al het winkelend publiek 

even stoppen met wat ze aan het doen waren. Iedereen keek in de richting van het 

engelengezang. Het volledige lied werd zorgvuldig door de jongen afgewerkt, ter-

wijl hij afwezig in zijn eigen droomwereld voor zich uit staarde.

Het duurde niet lang, maar het was betoverend. Als er een ‘golden buzzer’ in de 

buurt was, had ik ‘m met volle overtuiging ingedrukt!

Dit jongetje, met z’n rode koontjes en z’n rotsvast geloof in de Sint, maakte mijn 

dag!

Wat heeft dit met de Gazet te maken? Helemaal niets.

Maar het is iets met een positieve twist en dat is misschien wel aardig om te lezen.

Ik wens u namens de redactie gezellige feestdagen een mooi, gezond en vooral posi-

tief 2023!

Marit Berssenbrugge

GazetScheveningen-Bad
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De vergroening van Scheveningen komt 
eigenlijk maar mondjesmaat op gang. Het 
weghalen van tegels en vervangen door 
groen blijkt arbeidintensief en kostbaar. Dat 
zorgt ervoor dat het eigenlijk niet snel ge-
noeg gaat. Waar het wel gebeurt, worden nu 
prachtige perken gemaakt die tamelijk veel 
onderhoud vergen waarvoor eigenlijk geen 
onderhoudsbudget en capaciteit beschik-
baar is. Ik zou daarom willen pleiten voor 
een simpele aanpak, zoals die ook op de Flo-
riade was te zien.

Essentieel voor een succesvolle aanpak zijn 
twee zaken: ten eerste dat er minder stenige 
en meer begroeide oppervlakte komt zodat 
het minder warm wordt en ten tweede dat 
regenwater gemakkelijk direct in de bodem 
kan zakken zodat de verdroging wordt te-
gengegaan. We hebben het geluk dat de bo-
dem in onze wijk veel water kan opnemen in 
korte tijd. 

Om onze wijk duurzamer te maken wordt 
nu veel energie gestopt om plekken te vin-
den voor bomen aangevuld met perken met 
vaste planten. Bijna overal liggen kabels en 
leidingen waarop geen bomen en perken 
kunnen worden aangelegd. Bovendien is 
veel overleg nodig omdat niet iedereen een 

boom voor zijn deur wil. Bomen en perken 
vragen bovendien veel onderhoud en daar is 
al te weinig budget voor. Zeker als het gaat 
om relatief kleine perken is het onderhoud 
relatief duur. Dat maakt bij elkaar dat er nu 
bijna niets van de grond komt.
Dat is een probleem dat overal voorkomt. 
Door te kijken naar alternatieven die min-
der budget en aandacht vragen en dan daar 
waar mogelijk daarin bomen te verwer-
ken, kan meer en sneller resultaat worden 
bereikt. Een simpeler alternatief is bijvoor-
beeld open bestrating met begroeiing. Op 
enkele plekken in de wijk is het principe al 
gedeeltelijk toegepast voor parkeerstroken. 
Bijvoorbeeld op de Badhuisweg in de par-
keerstrook langs de Nieuwe Scheveningse 
Bosjes. Nu die parkeerstrook minder inten-
sief gebruikt wordt, heeft vergroening een 
kans. Bij herinrichting van straten zou dit 
principe ook voor de parkeerstroken en ran-
den van de weg kunnen worden toegepast. 

Er zijn inmiddels ook wel mooiere oplossin-
gen denkbaar dan de daar gebruikte beton-
tegels. Bijkomend voordeel is dat de rijweg 
optisch smaller wordt waardoor mensen ge-
neigd zullen zijn langzamer te rijden. 
Waar nu vaak wordt gekozen voor stoepran-
den en rioolputten langs de weg, zou een 

open rand en open bestrating overgaand 
in groen soms een goed alternatief kunnen 
zijn. Dit zou bijvoorbeeld bij de Zwolsestraat, 
Nieuwe Parklaan, Pompstationsweg en Van 
Alkamadelaan een goed alternatief kunnen 
zijn op het moment dat er iets aan deze we-
gen moet gebeuren, maar bijvoorbeeld ook 
op het eerste stuk van de Leuvensestraat 
vanaf de Badhuisweg. 

Open bestrating in troittoirs wordt nog niet 
toegepast. Ook daar zijn wel nieuwe oplos-
singen beschikbaar waarbij het loopvlak ge-
woon goed toegankelijk blijft voor iedereen 
maar daarnaast meer open bestrating met 
grasstroken kan worden toegepast. 

Ik denk dat we hier als wijk veel te winnen 
hebben. Als je zou willen meedenken over 
deze aanpak dan kan je je aanmelden voor 
de op te richten werkgroep “Groenere straat 
Scheveningen”. We gaan dan dit idee wat 
verder uitwerken en aan de gemeente aan-
bieden. Meld je aan via bnsscheveningen@
ziggo.nl.

Benno Smit
Bestuurslid Groen

Vergroening Scheveningen vraagt andere aanpak
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VRIJWILLIGERSDINER
Bert van Swol, voorzitter van de BNS, heet alle aanwezigen wel-
kom op het jaarlijkse vrijwilligersdiner in de Hotelschool. 

Er was weer een geweldig verrassingsmenu samengesteld met 
heilbot vooraf, hertenbiefstuk en rode kool als hoofdgerecht en 
een heerlijk dessert met ijs van Haagse hopjes. 

Vrijwilliger zijn doe je natuurlijk vanuit je hart, maar zo’n jaarlijks 
diner is toch wel erg gezellig en je ontmoet ook eens de andere 
vrijwilligers!



De BNS treedt op als de spreekbuis van de 
bewoners van Noordelijk Scheveningen en 
zet zich in om de belangen van de wijkbe-
woners te behartigen. Met de hoeveelheid 
plannen die nu op ons afkomen zullen we 
alle zeilen bij moeten zetten.

Toekomstvisie Scheveningen Bad 2040
In de vorige Gazet maakten we al mel-
ding van dit initiatief. Al gaat het om 
Scheveningen Bad, de toekomstwensen 
rondom de badplaats gaan zeker ook conse-
quenties hebben voor de leefbaarheid van 
heel Scheveningen Noord als woonbuurt .

De discussie is inmiddels begonnen met 
gesprekken over veiligheid en leefbaarheid 
van de badplaats en zal worden vastgelegd 
in een integraal toekomstplan voor wonen, 
toerisme, verkeersbeleid, economie , en niet 
in de laatste plaats: voor de leefbaarheid. 
Wilt u als bewoner meedoen aan deze dis-
cussie, meld u zich dan aan voor een van de 
werkgroepen van de BNS op deze deelon-
derwerpen. Laat uw expertise ten behoeve 
van de wijk niet verloren gaan!

Tramremise Harstenhoekplein
Afgesproken is met de HTM dat, voordat de 
vergunning wordt aangevraagd, een overleg 
plaats vindt met omwonenden en commis-
sieleden VRO. Voorts werkt de HTM aan een 
voorlichtingsbrochure.

Fietsroute Kurhausweg/Nieuwe Par-
klaan/Harstenhoekweg
De afwikkeling van het plein Kurhausweg/
Nieuwe Parklaan/Harstenhoekweg wordt 
onderzocht omdat aansluiting op de be-
staande fietsroute via de Nieuwe Parklaan 
een aantal gevaarlijke oversteekplekken 
voor fietsers met zich meebrengt.

Bouwlocatie Harstenhoekweg/Utrecht-
sestraat
De bouwplanontwikkeling van deze locatie 
is vertraagd. De gemeente en de investeer-
der werken aan een nieuwe participatie-
procedure die beter aansluit bij de intenties 
van de Wet Leefomgeving. Zo gauw er meer 
bekend wordt zal door de BNS een bewo-
nersavond worden georganiseerd in de Wijk-
winkel.

Commissie verkeer 
en ruimtelijke orde-
ning
De eerste vergadering 
van de commissie in 
2023 is op dinsdag 10 
januari 2023 om 19.30 
uur in de Wijkwinkel. 

Terugblik op de 
Algemene Leden-
vergadering
Afgelopen november 
vond de tweede Alge-
mene Ledenvergade-

ring van 2022 plaats 
in de Wijkwinkel. Ver-
schillende sprekers 
gaven een update 
over de lopende pro-
jecten in de wijk zoals 
over de werkzaam-
heden in de Zwolse-
straat en de onge-
lijkvloerse kruising 
Zwolsestraat, maar 
vooral over hoe de 
stikstofuitspraken ge-
volgen hebben voor 
de plannen. Na de re-

centste uitspraken zijn veel plannen weer op 
losse schroeven komen te staan. 

En dan de pier, wat willen we daar mee als 
bewoners? Heeft u zelf een idee over hoe 
de toekomstige Pier er uit zou moeten zien, 
kijk dan even op www.pier.nl en vul de en-
quete in.

Het bestuur van de Bewonersvereniging 
Noordelijk Scheveningen wenst u een 
gezond en voorspoedig 2023 en wij zien u 
gaarne bij een bezoek aan onze Wijkwin-
kel.

Bert van Swol, voorzitter BNS

LOPENDE ZAKEN IN NOORDELIJK SCHEVENINGEN
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Het bestuur van de 

BEWONERS- EN WIJKVERENIGING 
NOORDELIJK SCHEVENINGEN 

nodigt alle buurtbewoners graag uit voor een drankje en een hapje, 
tijdens de

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
op maandag 16 januari 2023, van 17.00 - 19.00 uur 

in de Wijkwinkel: Gentsestraat 22a

Kunnen we deze foto in 2040 nog maken?



7

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

LOPENDE ZAKEN IN DUTTENDEL & WITTEBRUG

Vicevoorzitter Paul van Loon legt bloemstuk bij dodencel 601.



Die Wijkwinkel in de 
Gentse, is dat eigenlijk 
wel een ‘winkel’?

Het lijkt misschien van niet, 
maar er wordt wel degelijk 
iets verkocht: activiteiten 
voor buurtbewoners, veelal 
ouderen, maar ook jongere 
deelnemers. Deze activiteiten, 
zoals o.a. klaverjassen, bridge, 
tekenles, Franse les en yoga, 
worden druk bezocht. 

Iedere dinsdagochtend is er 
een koffieklets inloop. Even 
binnenlopen, lekker kopje 
koffie met een koekje en bab-
belen over koetjes en kalfjes. 
Zo worden zelfs vriendschap-
pen gesloten. Iedere donder-
dag én iedere eerste zondag 
van de maand wordt er een 
lunch geserveerd, veelal be-
reid met groente uit eigen 
moestuin. Daarnaast zijn er 
jaarlijkse activiteiten waar 
menig oudere heel gelukkig van wordt, met 
als voorbeeld het evenement ‘Pootje Ba-
den’, met behulp van een speciale strandrol-
stoel, eindelijk weer met de voetjes in de 
Scheveningse zee. Een hoogtepunt voor 
velen, wat niet zelden leidt tot emotionele 
taferelen. 

Even kennismaken!
Els de Waard is al tien jaar gastvrouw in de 
Wijkwinkel. Els is een vrouw met altijd een 
vriendelijk woord, dienstbaar en sociaal. Ze 
verzorgt de koffie, helpt met koken, verzorgt 
hapjes tijdens activiteiten, en haar zelfge-
bakken cake is inmiddels beroemd! Haar 

vriend Kees Toet staat altijd aan haar zijde. 
Hij is inzetbaar voor heel veel klusjes en im-
mer bereid te helpen.

Sinds kort heeft Els een nieuwe collega aan 
haar zijde, Marian Dingena.
Marian woont al jaren in de buurt en las de 
oproep voor vrijwilligers in de Gazet. Inmid-
dels draait ze al weken mee. Ze is flexibel, al-
gemeen inzetbaar en luisteren is haar sterke 
kant. En aan een luisterend oor is dikwijls be-
hoefte in de Wijkwinkel.
Marian: “wat mij vooral opvalt is de warme, 
gezellige sfeer, zowel bij de gasten als bij de 
medewerkers. Het is een soort ‘thuisgevoel’ 
dat je hier krijgt. De activiteiten zijn zó leuk: 
klaverjassen, tekenen en de pianoconcerten 
van René Rakier, het geeft veel voldoening 
te zien dat veel ouderen hiervan genieten. 

Het zou leuk zijn als er wat meer jongere 
buurtbewoners binnen zouden lopen. Ze 
zijn van harte welkom, de koffie staat altijd 
klaar”.

Marit Berssenbrugge

Gastvrouwen van de Wijkwinkel
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VASTGOED
BEHEER

VERKOOP

VERHUUR

A&N Vastgoed BV - Badhuisstraat 127 - 2584 HG Den Haag - 070 358 63 91 - www.anvastgoed.nl - info@anvastgoed.nl

                 De Haagse woningspecialist

(Advertentie)

Van links naar rechts: Marian Dingena, Kees Toet en 

Els deWaard.



De rood-beige GTL tram van HTM is aan het 
einde van zijn levensduur. De voor Den Haag 
zo vertrouwde tram wordt vervangen door 
nieuwe trams met een lagere instap en een 
grotere capaciteit. In 2026 worden de eerste 
nieuwe trams geleverd.

Om deze trams te stallen, wordt de remise 
Scheveningen aan het Harstenhoekplein 
aangepast. Er is straks ruimte voor 44 trams 
in de nieuwe remise, maar er komen er voor-
alsnog 39. De bestaande stallingshal wordt 
gedeeltelijk vernieuwd en er komen weer 
deuren om de hal af te sluiten en zo te vol-
doen aan de huidige milieu-eisen voor ener-
gie en geluid. Dit gaat met name ’s nachts 
verschil maken. Daarnaast wordt het wissel-
complex op het voorterrein en de in- en uit-
ruksporen in de Harstenhoekstraat vervan-
gen en krijgt het bestaande gebouw waar 
ook de kantoren zitten een opfrisbeurt. 

Het aanzicht van de remise gaat er niet heel 
anders uitzien. Het geheel wordt netter en 
meer van deze tijd en krijgt een duurzamer 
jasje. De verbouwing start begin 2024 en 
gaat circa anderhalf jaar duren. Tijdens de 
verbouwing wordt de remise niet gebruikt 

omdat tramverkeer van en naar de remise 

niet mogelijk is. In 
dezelfde periode ver-
richt de gemeente 
Den Haag in dit ge-
bied rioleringswerk-
zaamheden.

Tramgeluid en tril-
lingen
 In februari 2022 is 
in de Harstenhoekstraat een trilling- en ge-
luidsonderzoek uitgevoerd om de juiste 
keuze voor de beste spoorconstructie te 
kunnen maken. De nieuwe sporen voor de 
in- en uitruksporen in de Harstenhoekstraat 
en Harstenhoekplein worden zo geplaatst 
dat geluid en trillingen beter worden ge-
dempt. Dat zorgt ervoor dat het beter gaat 
worden dan het nu is, maar het houdt niet al 
het geluid tegen. 
Daarnaast verdwijnt op termijn het tram-

spoor in de Harstenhoekweg. 
Met de nieuwe tweerichtin-
gen trams, is het niet meer no-
dig om achteruit vanaf de Har-
stenhoekweg naar de remise 
te rijden. De gemeente Den 
Haag gaat het Harstenhoek-
plein en de Harstenhoekweg 
vervolgens herinrichten.

Tijdlijn
Het definitieve ontwerp wordt 
eind 2022 bekend en het is de 

bedoeling dat de verbouwing begin 2024 
gaat beginnen. Medio 2025 wordt dan de 
vernieuwde remise in gebruik genomen. 

Omwonenden gaan een jaar tot anderhalf 
jaar allerlei soorten bouwgeluiden horen. 

Dat kan natuurlijk wel eens vervelend zijn, 

maar we (en de aannemers) gaan er alles 
aan doen om de overlast te beperken. 

Informatie voor buurtbewoners
Wilt u meer weten over de plannen? Ga naar 
https://www.htm.nl/werkzaamheden/remi-
se-harstenhoekplein 
of scan de QR code en 
lees onze eerste in-
formatiekrant die in 
maart 2022 is uitgeko-
men. 

De komende jaren gaan we u regelmatig 
informeren over alle stappen die we zetten 
naar de nieuwe remise. 

Mocht u voor die tijd uw vraag hebben of 
een opmerking kwijt willen, stuur dan een 
mail naar remiseScheveningen@htm.nl of 
bel ons klantcontactcentrum: 0900-4864636 
(maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 20.00 
uur en zaterdag en zondag van 09.00 tot 
17.00 uur, gebruikelijke belkosten). 

Een nieuwe tram en een nieuwe remise
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Na een lange periode werkzaam te zijn ge-
weest in de luchtvaart heb ik mij in 1972 in 
Nederland gevestigd als zelfstandig onder-
nemer. Als ondernemer moet je risico’s dur-
ven te nemen om te kunnen slagen, maar 
dat gaat niet altijd van een leien dakje. 

Het succes van ondernemen is luisteren naar 
derden , positief in het leven staan, “follow 
your dreams”, maar vooral eerlijk en open za-
ken doen. Naast een sociale functie o.a. voor 
je personeel heb je ook de taak het bedrijf zo 
efficiënt mogelijk te besturen, en daar komt 
heel veel voor kijken. 

Wij hadden destijds geen mobile telefoon, 
maar een vaste telefoon. We communiceer-
den met onze zakenrelaties per telefoon, 
brief of telex, ( een bandje dat uit een z.g. 
typmachine kwam met ponsgaatjes) dat 
we daarna in de telexmachine deden en dit 
weer met een code verzonden naar onze re-
laties in binnen- en buitenland . Brieven ( het 
huidige mail ) werden veel gebruikt als com-
municatiemiddel, maar het kon wel weken 
duren alvorens je een antwoord kreeg. 

Het tijdsverschil met de diverse landen was 
ook een enorme handicap. De meest revo-

lutionaire uitvinding in de jaren tachtig was 
de fax, wat was dat een verbetering. Vra-
gen , antwoorden en bevestigingen rolden 
binnen enkele uren het kantoor binnen. Dit 
was een openbaring, je zou het een aardver-
schuiving kunnen nomen. 

“Andere tijden” waren aangebroken. Dat 
tijden zijn verandert blijkt wel uit de brief 
welke ik van de belasting ontving op 8 fe-
bruari 1985. I.v.m. met de wet op de privacy 
heb ik de naam van het bedrijf alsmede de 
naam van de desbetreffende ambtenaar 
weggelaten. U kunt echter van mij aanne-
men dat deze brief authentiek is. 

Het is bijna ondenkbaar dat het nog maar 
iets meer dan 35 jaar geleden is dat de be-
lastingdienst een aangifte ter discussie stelt 
maar er in berust dat er Fl. 0,10 te weinig 
is overgemaakt terwijl er momenteel met 
miljarden word gesmeten. Niet alleen door 
onze Overheid, doch ook in het bedrijfsle-
ven.

Onlangs verlengde voetballer Kylian 
Mbappé van voetbalclub Paris Saint-Ger-
main zijn contract tot 2025. Hij ontvangt 
hiervoor een jaarsalaris van 65 miljoen euro. 
Alvorens hij zijn handtekening zette onder 
dit contract eiste hij 200 miljoen euro teken-
geld. Ik krijg toch sterk de indruk dat we in “ 
Andere tijden “ leven.

Rob Musquetier

ANDERE TIJDEN
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De huidige gas- en energiecrisis raakt bijna 
alle Nederlanders, dus ook Hagenaars. De 
kosten van het levensonderhoud nemen toe. 
Dit kan ervoor zorgen dat mensen moeilijker 
rond kunnen komen. Daarnaast hebben we 
te maken met een toenemende vraag van 
sociale opvang en opvang van mensen zoals 
asielzoekers en Oekraïners. 

Vanuit de gemeente Den Haag is er behoefte 
aan informatie over wat er speelt in de wij-
ken met betrekking tot deze en andere on-
derwerpen. Daarom vragen wij u om ons te 
helpen om signalen op te halen en die met 
ons te delen. Hierdoor ontstaat een comple-
ter beeld van wat leeft onder bewoners. Het 
doel is dat we de communicatie en andere 
maatregelen beter kunnen (in)richten op si-
tuaties, locaties en verschillende groepen.

Bij het ophalen van de signalen kunnen on-
derstaande vragen helpen het in kaart bren-
gen:

l Welke zorgen en/of meningen leven er bij 
de bewoners van Scheveningen ?

l Welke vragen leven er bij bewoners?
l Zijn er problemen waar bewoners tegen-

aan lopen?
l Hoe kan de overheid/gemeente bijdragen 

aan een oplossing?

U kunt de antwoorden sturen naar bnssche-
veningen@ziggo.nl. 
Wij zullen zorgen dat de informatie ver-
trouwelijk zal worden behandeld en ano-
niem wordt verwerkt en doorgestuurd 
naar de gemeente Den Haag.

Riet van Beveren 
Commissie Woon & Leefklimaat, BNS

Website 
Wijk- en Bewonersvereniging

Wist u dat de Bewonersvereniging Noor-
delijk Scheveningen, waar u dus ook on-
der valt, een eigen website heeft?

Op www.bnsscheveningen.nl kunt u 
onder meer zien wat het Bestuur en de 
diverse Commissies voor uw wijk doen, 
wat de activiteiten zijn die de Wijkwinkel 
organiseert voor haar bewoners en u kunt 
oude(re) Gazetten opzoeken en nog een 
keertje doorlezen als u dat wilt.

En als u langs de Wijkwinkel - Gentse-
straat 22a - loopt kunt u in de etalage 
even rustig kijken naar de Muurkrant, 
waarop de laatste weetjes vermeld staan.

Help ons mee - Wat speelt er in onze wijk?



Anton hoort hoe de metalen klep van de brie-
venbus opent en sluit. Dan volgt een doffe 
plof. 
Onmiddellijk loopt hij naar de gang en ziet 
het pakketje op de deurmat liggen. Hij weet 
wat er in zit. Zijn hand verdwijnt in de kartonnen ver-
pakking en daar komt het tevoorschijn. Wat is ‘ie mooi. 
Heel dik met een donkerblauwe, glanzende kaft. Zijn vin-
gers glijden over het reliëf van de gouden letters die sa-
men de titel vormen. Een paar dagen geleden had hij ‘m 
besteld. De nieuwe roman van zijn favoriete schrijver. En 
nu heeft hij de dikke pil in zijn handen. Negenhonderd-
vierenvijftig verse, witte, bedrukte pagina’s. Helemaal 
voor hem alleen.

Hij gaat zitten op zijn verweerde, oude schapenleren 
stoel, slaat het boek op een willekeurige pagina open en 
stopt zijn neus tussen de bladen. Heerlijk. De lucht van 
een maagdelijk nieuw gedrukt boek. 
Dan gaat zijn telefoon. Op het scherm ziet hij dat het 
Marjan is, zijn dochter.
“Dag kind”, zegt hij.
“Hi pap, hoe is het?”, vraagt ze met overdreven opge-
wekte stem.
Nog voordat hij kan antwoorden, praat ze verder, ge-
jaagd, snel, ongeduldig, zoals ze is. Op de achtergrond 
hoort hij ruziënde kinderstemmen.
“Zeg pap, even over de Kerstdagen? Je komt de eerste dag 
altijd bij mij, maar dit jaar is dat een beetje moeilijk in 
verband met de verbouwing hier. Het is echt zo’n bende. 
Kerst is al volgende week en dat gaat ‘m echt niet wor-
den. Vind je het erg dat je dan naar Maarten gaat? Dat 
heb ik eigenlijk al met hem geregeld. Maarten kan je vast 
wel halen en brengen maar dat moet je zelf dan maar 
even met hem kortsluiten, oké? En de tweede dag vinden 
we nog wel een oplossing voor je.”
Een oplossing? Een probleem vergt een oplossing. Is hij 
een probleem? Hebben ze elkaar gebeld om te praten 
over het “wat-doen-we-met-pa probleem”?
Er schiet van alles door zijn hoofd en hij valt haar in de 
rede.
“Maar kind, ik kan helemaal niet, ik…ik heb al plannen 
die dagen.”
Het is even stil aan de andere kant. Hij kan haar verba-
zing bijna voelen.
“Hoezo? Wat voor plannen? Je komt toch altijd bij ons met 
Kerst?”
“Ik ga eerste Kerstdag bij de buren eten en de tweede dag 
ga ik uit eten met de mannen van de biljartclub.” 
“Nou ja, dat is nog nooit gebeurd. Nou, dan moet je 
Maarten maar even bellen. Misschien kun je dan met Oud 
en Nieuw bij hem terecht? En welke buren zijn dat dan? 

Ik wist niet dat je zo dik was met de buren?”
“Liefje, ik moet afsluiten, de deurbel gaat. Be-
dankt voor de uitnodiging, hoor. Ik spreek je 
snel en groeten aan Wouter en de kinderen.” 
Hij drukt op de rode knop en het is stil. Hij is 

verrast door zijn eigen fantasie en razendsnelle reactie.

Marjan en Wouter, de kinderen. Jaar in en jaar uit vierde 
hij daar de Kerst. Gestreste Marjan, dronken Wouter 
en hun krijsende, vechtende, verwende kinderen. Ieder 
jaar was het weer een doodvermoeiende aangelegen-
heid waarbij hij dolblij was als hij weer thuis was. Nee, 
dit jaar pakt hij het anders aan. Geen chaos bij Marjan. 
En ook geen Maarten. Maarten, die niet kookt maar alles 
laat bezorgen bij zijn kleine, bedompte vrijgezellenflatje 
waar ze met een bord op schoot voor de televisie zitten 
te kijken naar een of andere domme Kerstfilm. Maarten, 
die na de koffie demonstratief gaat gapen en hem zo snel 
mogelijk weer thuis wil afzetten. Maarten, die natuurlijk 
veel liever met zijn vrienden en vriendinnen afspreekt in 
de kroeg en er een wilde Kerst van maakt. Maar ja, de 
kinderen moeten de boel verdelen: ‘de ene dag neem jij 
pa, de andere dag doe ik het wel’. Zo gaat dat ieder jaar. 
Het is genoeg geweest. Hij wil alleen zijn. Alleen met zijn 
nieuwe boek, gordijnen dicht, een oude joggingbroek 
aan, de kat op schoot, een mooie fles wijn op tafel en een 
kant-en-klare stamppot boerenkool met rookworst op zijn 
bord. Een ideale Kerst!

Als de telefoon weer gaat, weet hij al dat het Maarten is.
“Zeg pa, wat hoor ik nou van Marjan, ben je er niet met 
de Kerst? Ze had het over een biljartclub. Sinds wanneer 
zit jij bij een biljartclub?”
“Oh, al jaren, dat heb ik je vast wel eens verteld. Leuke 
club hoor, heel gezellig. We vieren dit jaar eerste Kerst-
dag met elkaar en de tweede dag ben ik door de buren 
gevraagd.”
Even realiseert hij zich dat hij nu de invulling van de da-
gen omdraait, dat hij het Marjan iets anders had verteld, 
maar hij weet dat haar dat niet zal opvallen.
“Goh, wel leuk voor je. Dan zie ik waarschijnlijk pas weer 
in het nieuwe jaar. Ik kom wel langs ergens in de eer-
ste week van januari of zo. Het zijn drukke tijden deze 
maanden.” 
“Dat is goed jongen, fijne dagen.”
“Ja, jij ook.” 
Rust.

Hij zucht diep en met een glimlach slaat hij zijn nieuwe 
boek open.
Hoofdstuk 1. 

Een ideale Kerst!
Marit Berssenbrugge

11



Een bijzonder huis kiest zelf zijn bewoners.’ 
Een rare constatering? Misschien, toch past 
hij wel bij Pompstationsweg 175. Helemaal 
niet op zoek naar een huis, viel dit pand de 
huidige bewoners Evert van Rijssel en Lya 
den Ouden op tijdens hun fietstochten naar 
de duinen in de jaren 90. Het bleef hangen in 
hun hoofd, meer niet. 

Toch achtervolgde het huis hen en het ene 
toeval kwam na het andere – dat kon ge-
woon geen toeval meer zijn. Het huis trok 
gewoon aan hen en in 1996 kwam het zo-
maar in hun bezit. Het werd hen gegund, het 
huis wilde het zo. Want Evert en Lya zijn net 
zo bijzonder als het huis zelf. Twee voorma-
lige artsen, die – weliswaar op latere leeftijd 
– hun carrière opgaven voor hun creatieve 
roeping. En Pompstationsweg 175 gaf de 
ruimte om die twee roepingen te vervullen. 

Dit alles vraagt natuurlijk wel om enige uit-
leg: waarom is het huis bijzonder? Omdat 
het gebouwd is als gevangenisdirectiewo-
ning en de architectuur zeer afwijkt van alle 
andere in de rij. En waarom is het het enige 
in zijn soort? Toen ik er begin jaren 90 langs 
fietste, stonden er vier vergelijkbare huizen 
naast elkaar. Wat is hier gebeurd? 

En waarom zijn Evert en Lya bijzonder? Lya 
had haar baan van kinderarts en epidemio-
loog al eerder opgegeven voor een andere 
fulltime baan, alles was niet meer met elkaar 
te combineren. Voorliefde voor tuinieren had 
ze altijd al gehad. Tuinieren kon er nog wel 
bij, ‘tuinieren is geen werken, het ontspant’ 
en ‘soms neem ik een dagje tuinvrij’. Het 
grote terrein met puur duinzand rondom 
het huis daagde haar uit. Ze leerde haar ei-
gen tuin te ontwerpen, werd tuinontwerper 
en is momenteel actief in veel tuinorganisa-
ties, iedereen wil graag haar steeds veran-
derende tuin bezichtigen, het is haar leven 
geworden. 

Evert werkte in 1996 nog als gynaecoloog. 
Door een toevallige cursus voor gynaecolo-
gen ‘laat eens zien wat je met klei kan’, kwam 
het beeldhouwen op zijn pad. Hij was er 
nooit mee bezig geweest, maar nu ineens 
bezielde het hem, hij kon er de zware mo-
menten in het ziekenhuis in kwijt. Een reis 
naar Tibet in 2008 gaf het kantelmoment. 
Hoog in de bergen wist hij het zeker, ik stop 
en ga verder met beeldhouwen. En heeft 
geen dag spijt gehad. Evert heeft zijn atelier 
aan huis en creëert zeer boeiende sculp-

turen, waarvan de weelderige vormen na-
tuurlijk ook ruimschoots aanwezig zijn in de 
even weelderige tuin van Lya. 

Terug naar Pompstationsweg 175, het oud-
ste huis in de rij tegenover de gevangenis, 
gebouwd door rijksbouwmeester W.C. Met-
zelaar in 1909 in de voor hem typerende so-
bere Art Nouveau stijl met wat decoratieve 
elementen, zo genoemde justitie-architec-
tuur. Het huis was er een van vier, gebouwd 
voor de heren directeuren van de gevange-

nis (1886), die rond 1911 werd uitgebreid 
met een nieuwe strafgevangenis voor zieken 
en krankzinnigen binnen haar muren. Meer 
personeel was nodig, dus ook meer dienst-
woningen. Aanvankelijk huisden de direc-
teuren binnen de muren van de gevangenis, 
‘dienden niet over de openbare weg te gaan’ 
en hadden ook geen privé-ingang. Verder 
weg wonen was vroeger nauwelijks een op-
tie. In de loop der tijden ging de psychische 
belasting voor het personeel dat zo dicht op 
de gevangenis woonde, steeds meer een 
rol spelen. Zodoende kreeg de directie een 
woonplek aan de overkant van de weg, let 
wel, midden in de woeste duinen, richting 
watertoren was er helemaal niets. De wijk 
Duttendel rondom de vier huizen zou pas 
worden aangelegd in de jaren 50. 

Rond 1991 besloot de Rijksgebouwendienst 
alle dienstwoningen van de gevangenis af te 
stoten, de noodzaak voor het personeel om 
dichtbij te wonen was er niet meer. Zij wer-
den eerst te koop aangeboden aan het per-
soneel, kwamen vervolgens in de openbare 
verkoop, wat dus ook met Pompstationsweg 
175 het geval was. 
De drie naastliggende directievilla’s bleven 
door de bewoners gehuurd, maar niet ge-
kocht. Het plan was dat ze zouden worden 
afgebroken om plaats te maken voor een 
half open inrichting. De buurt verzette zich 
daar hevig tegen, de inrichting verdween 
vervolgens achter de gevangenispoort en de 
drie, inmiddels leegstaande, huizen werden 
gekraakt. 

Pompstationsweg 175
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Pompstationsweg 175, de weg nog vol met iepen, 1989

Achtertuin met sculptuur van Evert, Afrikaanse dans, 

2020. Kunststof



Dat was wat Evert en Lya opviel in 1996, 
spandoeken buiten, matrassen overal etc. 
Maar Pompstationsweg 175, inmiddels par-
ticulier bezit, kwam dus wel op de markt. 
‘Maandag gaan we bellen en kopen’, zei Lya, 
maar maandag gingen ze gewoon naar hun 
werk en belden niet. 

Niemand kwam kijken naar het koophuis. 
Behalve Lya, toen de prijs ging zakken. Toen 
wist ze het zeker, dit is het, hier wil ik wo-
nen, kost wat kost. Maar … wat te doen, de 
vorige verhuizing was traumatisch voor de 
kinderen geweest, dus niet weer! Uitein-
delijk kregen deze een vetorecht. Omdat 
de school niet ver was, konden Hanna en 
Govert leven met de plek. Het huis werd ge-
kocht, het paste gewoon. Daarbij bleef door 
de aankoop van dit huis een voorbeeld van 
justitie-architectuur van een eeuw geleden 
behouden. 

Alle originele de-
tails waren ook nog 
aanwezig, zelfs een 
origineel stukje af-
valhout kwam op 
een dag nog uit een 
goot te voorschijn, 
met signering van 
de timmerman zo-
als gebruikelijk was 
in die tijd, K. v. Trigt, 
15/9/1909. 

In 1996 stond de weg nog vol met schitte-
rende iepen. Een voor een gingen deze ter 
ziele aan de iepziekte, ook de iepen op het 
terrein van Pompstationsweg 175. Wat er 
voor in de plaats kwam, waren de beelden 
van Evert en de planten en bloemen van Lya. 
‘Een bijzonder huis kiest zijn eigen bewo-
ners’, het lijkt hier te kloppen. 

Het heeft op hen gewacht, want bijzondere 
mensen horen gewoon bij dit bijzondere 
huis, Pompstationsweg 175.

Eeke Crabbendam
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Herfstraadsel

Is dit: 
1. een door de gemeente geplaatst kunstwerk, passend bij de stijl van 
het palissaden-kunstwerk dat de ingang naar het Dunea complex en de 
watertoren markeert (zie links achter) 
2. een poging van de gemeente om de toenemende stromen fietsver-
keer op de Harstenhoekweg van en naar duingebied Meijendel in goede 
banen te leiden. 

Antwoord: 
Geen van deze mogelijkheden. Sedert 1 november j.l. wordt het 
kruispunt Zwolsestraat- Harstenhoekweg geherstructureerd. Alle 
verkeersmeubilair (verkeerszuilen, straatlampen e.d.) is verwij-
derd. De stoplichten zijn voorlopig naast de ingang naar Meijen-
del ‘geparkeerd’. 

Creatieve oplossing waar we als buurt 
heel blij mee zijn

Toen ik mijn hond 
ging uitlaten in de 
Duinen liep ik op de 
hoek van de Harsten-
hoekstraat/Zwolse-
straat en zag tot mijn 
grote verbazing dat 
de hekken van de 
werkzaamheden die 
daar plaatsvinden, 
voorzien zijn van een 
mooie houten wand 
waar bloembakken 
aan zijn bevestigd. 
Heel bijzonder dat dit een initiatief van het bouwbedrijf KWS is 
vanwege maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij huren 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in van Social Return 
On Investment om de plantenbakken te onderhouden. Volgens 
onze informatie zijn er nog een 4-tal plantenmuren in aantocht en 
deze zullen hoogstwaarschijnlijk aan de andere kant van de werk-
zaamheden van de Harstenhoekweg geplaats gaan worden. Om 
ook daar de werkzaamheden op een creatieve manier aan het oog 
te onttrekken. 

U kunt googelen naar ‘groene bouwplaatsen – maakt bouwplaatsen 
leefbaar’ voor meer informatie

Riet van Beveren
Cie woon- & leefklimaat, BNS
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Scheveningen zou toch geen knip voor de 
neus waard zijn als ze voor het icoon van de 
Boogiewoogie niet nog een keer een hom-
mage hadden gebracht om de jazzpianiste 
te eren. Ik bedoel uiteraard Pia Beck.
Gelukkig is dat ook gebeurd en op 18 sep-
tember 2022 was de Lourdeskerk (naar ver-
luidt de laatste voorstelling in deze ruimte) 
gevuld met enthousiaste liefhebbers van 
Pia. 

Pia Beck 1925- 2009,) geboren in Den Haag 
en in 1949 al met een eigen jazzcombo, 
een internationaal vermaarde jazzpianiste, 
speelde vanaf 1950 regelmatig in de Vlie-
gende Hollander. Wie herinnert zich niet 
haar fans, ( en daar rekende ik mezelf des-
tijds ook toe ) die tijdens haar optreden zich  
verdrongen voor de smalle raampjes in een 
poging een glimp van haar op te vangen en  
ook te horen, als ze in Scheveningen speelde.

In 1965 vertrok ze naar de Costa del Sol, 
waar ze ook weer triomfen vierde in haar 
eigen nachtclub en bovendien ook nog ma-
kelaar was. Maar uiteindelijk kwam ze ge-
lukkig in 1975 terug naar Den Haag, waar ze 
een comeback vierde in het Circus Theater in 
Scheveningen.

Optredens in de USA
Optredens volgden o.a. in de Verenigde 
Staten. Vlak voor een optreden in New 
York kreeg ze van haar impressario te ho-
ren dat ze niet hoefde op te treden, omdat 
ze niet alleen een lesbienne was maar daar 
ook openlijk voor uitkwam. Boos als ze was 
ging ze op zoek naar een van de bekendste 
nachtclubs van New York, zag daar Oscar Pe-
terson optreden en ging brutaalweg naast 
hem aan de piano zitten, u raadt het vervolg 

wel: Peterson stond 
op en zei tegen haar: 
“Speel jij maar, zo’n 
boogiewoogie kan ik 
niet spelen” De zaal 
lag plat voor de Flying 
Duchess, zoals ze daar 
genoemd werd.

Zoals vermeld kwam 
ze openlijk uit voor 
het feit dat ze lesbisch 
was en met een part-
ner samenleefde. De 
zoon van haar partner 

uit een eerste huwelijk was ook op 18 sep-
tember aanwezig. Zijn vader was de destijds 
bekende commentator Pete Felleman, bij de 
oudere generatie zeer bekend van de jazzru-
brieken op de radio.

Ankie Prevoo
Maar er is nu een nieuwe Pia opgestaan, ze 
heet Ankie Prevoo. Met haar combo speelde 
ze op 18 september de sterren van de hemel 
en uiteraard een onvervalste Pia’s Boogie-
woogie.
Met nog een gastoptreden van Gerrie van 
der Klei en de Amerikaanse zangeres 
Marjorie Barns was de middag voor alle lief-
hebbers van Pia een groot succes.

Waar vinden we nog een tastbaar aanden-
ken aan haar, Pia Beck, helaas niet in Den 
Haag, maar in Amsterdam waar in 2017 een 
brug naar genoemd is!! De Pia Beckbrug!

Bert Hilberts

“Pia Beck weer terug in Scheveningen?”
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Pompstationsweg 
een bloeiende oase

Ik merk met heel veel plezier dat de wijkbe-
woners zich betrokken voelen bij het project 
“Pompstationsweg een bloeiende oase”, het 
fleurig maken van de middenberm van de 
Pomstationsweg. Er wordt veel over gepraat 
en geschreven zoals in de Scheveningen-Bad 
Gazet. Te leuk al die betrokkenheid, maar hoe 
is het zo gekomen en wat gaan we binnenkort 
zien? 

Zomer 2021 schreef de gemeente voor de 
Scheveningse Parkwijken een prijsvraag  met 
stemronde uit voor een groener of duurzamer 
wijk idee. Na het stemmen door de wijkbe-
woners honoreerde de gemeente mijn plan 
“Pompstationsweg een bloeiende oase” voor 
de wijk Duttendel.
Dus ging ik aan de slag met de behulpzame 
groenbeheerders van de gemeente. Overleg, 
kiezen van een zadenmengsel, in de midden-
berm een strook uitzetten voor de zaden, uit-
voerende partij kiezen en aan- en afvoeren van 
grond. Ja, er komt heel wat bij kijken waar je 
als bewoner nooit bij stil staat.
Hoe jammer, het zadenmengsel ontkiemde 
niet mede door de enorme droogte van de af-
gelopen zomer en het late tijdstip van zaaien. 
Maar niet getreurd, ook nu waren de groenbe-
heerders van de gemeente weer zeer betrokken 
en bedachten we met elkaar hoe nu verder.
Afgelopen periode zijn er grote hoeveelheden 

bloembollen in de middenberm gepoot en is er 
een nieuw zadenmengsel van 32 verschillende 
zaden uitgestrooid. Kortom het moet nu luk-
ken om vanaf het vroege voorjaar tot laat in de 
zomer van een bloeiende oase op de Pompsta-
tionsweg te kunnen genieten. Vele wijkbewo-
ners kijken, net als ik zelf, hier naar uit! En ja, 
dank gemeente voor dit initiatief. 

Als u geïnteresseerd bent in dit project laat het 
mij gerust weten, ik hou u met veel plezier op 
de hoogte.

Mechtild Rademaker

Dringend vrijwilligers nodig bij de 
Luisterlijn Den Haag 

Den Haag - Het aantal mensen dat een luiste-
rend oor zoekt bij de Luisterlijn stijgt. Een luis-
terend oor verzacht pijn, geeft inzichten en kan 
zelfs levens redden. Ieder mens heeft wel eens 
zo’n begripvol luisterend oor nodig maar het 
lijkt een schaars goed te worden. Om het groei-
ende aantal mensen dat contact opneemt te 
woord te kunnen staan zoekt de Luisterlijn Den 
Haag dringend nieuwe vrijwilligers. 

Afgelopen jaar voerden vrijwilligers van de 
Luisterlijn zo’n 10% méér gesprekken dan het 
jaar ervoor (354.000 in 2021). Het aantal vrij-
willigers stijgt echter niet snel genoeg om de 
groei in oproepen te kunnen opvangen. De vrij-
willigers voeren dagelijks bijna 1.000 gesprek-
ken met mensen die angstig zijn, het leven niet 
meer zien zitten, onzeker zijn of gewoon be-
hoefte hebben aan contact. Alles wat er zich in 
een mensenleven voordoet, komt voorbij aan 
de telefoon, chat en mail. Ieder gesprek is dan 
ook anders. 

Wil jij meer weten over het vrijwilligers-
werk bij de Luisterlijn? 
Ben jij iemand die goed kan luisteren en heb je 
interesse in je medemens? Dan komt de Luis-
terlijn graag met je in contact. Je wordt voor 
dit zinvolle werk goed getraind en begeleid 
door beroepskrachten. Je oefent gespreks-
vaardigheden, verdiept je in thema’s die veel 
voorbij komen en je leert grenzen te stellen. 
Vrijwilligers draaien 4 diensten per maand, in-
clusief een nachtdienst. Je luisterdiensten kun 
je flexibel inplannen en thuiswerken is moge-
lijk. Hoewel je alleen je dienst doet, train je met 
een enthousiast vrijwilligersteam en krijg je 
persoonlijke begeleiding. Kijk op onze website 
voor meer informatie www.deluisterlijn.nl/vrij-
willigerswerk en meld je aan. 

Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht 
bereikbaar voor een vertrou-
welijk gesprek, per telefoon 
(088 0767 000), chat of mail. 
Door te luisteren helpen bijna 
1.500 getrainde vrijwilligers 
zorgen, pijn en verdriet (even) 
het hoofd te bieden. De Luis-
terlijn bestaat al meer dan 
zestig jaar en wordt gefinancierd door het mi-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Behoefte aan een gesprek? Bel 088 0767 000 of 
chat/mail via deluisterlijn.nl

16

I N G E Z O N D E N

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

Word  vrijwi�iger!
deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Verdorie net nu ik wil gaan 
varen zijn de bootjes weg 
bij de Waterkant!!



Zomaar wat mijmeringen van een 
lezer…

In de eerste jaren dat we weer permanent in 
Duttendel woonden, na 15 jaar een résidence 
sécondaire te hebben gehad in midden-Frank-
rijk, liepen mijn vrouw en ik elke middag een 
groter of kleiner rondje door de buurt. Ik no-
teerde ze in onze agenda bijvoorbeeld als 
‘rondje sportvelden’ (=om de hockeyvelden 
heen; de eerste jaren vaak ook langs het nieuw 
gebouwde zwarte huis); als ‘groot rondje’ 
(=vanaf onze Duttendelflat tot de romantische 
Violenweg en terug) en ‘middelblok’ (=tot en 
met de Gerrit Kasteinweg).
Ín elk seizoen zijn dit mooie wandelingen; met 
als bijkomend voordeel dat ‘blijven bewegen’ 
voor 70-plussers zo goed is.

Uiteraard hebben wij onze favoriete trajecten, 
met als onbetwiste nummer één de wandeling 
langs De Sprang, vanaf de trap bij de Dutten-
delflats, rechtsaf naar de oprit van het parkeer-
terrein van KZ/Leimonidas.
Het hele jaar door is het daar, langs de kant 
van de weg en in het water, prachtig. Het brede 
voetpad (dat in de coronatijd voor ‘veilig pas-
seren’ zorgde) is licht gebogen en dus niet saai 
recht; het biedt steeds een nieuwe blik op de 
omgeving, met zon en schaduwen; zelfs mooi 
als het bewolkt is. En de villa aan het eind, aan 

de andere kant van het water, die eerst wat 
vervallen was maar er nu beter uitziet, is een 
markant punt.
Mijn vrouw die bioloog is, kent de namen van 
veel bloemen en planten die in de diverse sei-
zoenen langs de water- en hellingkant groeien 
en bloeien; zo leer ik ook nog eens wat op mijn 
oude dag… In de tijd van de daslook bijvoor-
beeld zijn de bermen een zee van witte bloe-
metjes). We plukken, niet vlak langs de weg 
waar mogelijk honden hebben ‘gelopen’…, al-
tijd wat bladeren die zo heerlijk ‘uiig’ ruiken en 
smaken in een salade. De bloemetjes doen het 
goed in een vaasje op tafel. In andere seizoe-
nen plukken we regelmatig een bos wilde bloe-
men, onder het motto ‘snoeien doet groeien’. 
Te beginnen met sneeuwklokjes; later veel flui-
tenkruid. 

Het valt me vooral de laatste jaren op, hoe snel 
de dagen en weken gaan. En hoe snel dus het 
ene seizoen in het andere overgaat. Midden in 
de zomer zien we al beukennootjes en eikels; 
dat waren toch herfstvruchten? 

En als de eerste voorjaarsbloeiers de omgeving 
beginnen te kleuren, realiseer ik me met een 
schokje dat er alwéér een nieuw jaar is aan-
gebroken. Dát is, bij vlagen, een vaag-veront-
rustende gedachte: dat de tijd sneller gaat als 
je ouder wordt. Jonge mensen leven in het he-

En de ton die viel in duigen...

Als er nog iemand iets mee kan, stuur dan 
een berichtje naar de Wijkwinkel:  
www.bnsscheveningen@ziggo.nl of via 
telefoonnr. 070-3541081
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Zaterdag 5 november vierden we met GV Neptunus Scheveningen ons 
75 jarig jubileum. De recreatie en selectie hebben deze dag een demon-
stratie gegeven in de Blinkerd. 
Eerst waren de meisjes en jongens van de recreatiegroepen aan de 
beurt. Zo hebben ze aan familie en vrienden laten zien wat ze afgelopen 
tijd er weer bij hebben geleerd.

den; ouderen deels in het verleden en deels – in 
gedachten – in de toekomst, waarvan jij noch 
iemand anders iets weet. Behalve dat je ooit 
dood gaat.

Eric Bakker

De selectie, bestaande uit een Jong Talenten, 4e en 2e/3e divisie groep, 
lieten een demonstratie op de vloer en airtrack en hun wedstrijdoe-
feningen op balk zien om alvast voor te bereiden op wedstrijden. De 
toeschouwers waren onder de indruk van alle onderdelen. Het was een 
groot spektakel en mede dankzij de inzet van vrijwilligers een geslaagde 
dag!

Gymnastiekvereniging Neptunus Scheveningen viert feest!
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Horizontaal:
 3. Bij zulk gebak moet altijd veel gelachen worden (10)
 5. Twee olifanten die een kalkoen bereiden (10)
 8. Scandinavisch ziekbed (10)
 9. Een pinda in een glas champagne (12)
11. Palindroom van een oorveeg (3)
13. Verloofde die niet uit gaat (10)
16. Honderd sparren op een rijtje (11)
18. Dat is een kind van een BOM-moeder (9)
20. Hoe / waar de chirurg zegt dat het in orde is (2)
21, SOS en May Day (10)
22. Het alfabet (1+1)
23. Verlosser die in het najaar paars kleurt (7)
24. Daarmee krijg je als dank de wind van voren (5)
25. De zieken van 8 hor liggen gelukkig niet alleen (5)

Verticaal:
 1. Hersengymnastiek (9)
 2. Bovendien een honingdrankje (4)
 3. Favoriete cocktail van Fidel Castro (4+5)
 4. Gebrek aan vruchtbare grond levert toch een juweeltje 

op (8)
 6. Ook niet lang akkoord (8)
 7. Dat kan je met z’n tweeën vinden (12)
10. Grappig meisje (4)
12. Favoriete koekjes van zakkenrollers (5+7)
14. Daar zal die inwoner van Gdansk het wel koud hebben 

(9)
15. Colombia ligt niet in Zuid Amerika (10)
17. Zitplaats die alleen op z’n kop kan drijven (4)
19. Basisvaardigheid waarop je kan vertrouwen (7)
20. (Geen trek in) gekheid (5)

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

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 112:
Horizontaal: 
1. Moordwijven; 6. Trekkers; 8. Rasta; 9. Hoekmannen; 13. One; 14. 
Klopgeest; 15. Notenleer.

Verticaal:
1+2. Met de hakken over de sloot; 3. Weerman; 4. Vossen; 5. Nagaan; 
6. Ra; 10. Morgen; 11. Negeren; 12. Ekster.

We doen een ‘competitie’ van 4 crypto’s, de 
nummers 113 t/m 116. 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!

De winnaars van de afgelopen serie waren: 
Hedi Hornstra en de dubbelspelers Paulien 
Jansen en Dennis Schouten. 

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 113

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

Naam geb.jaar telefoon

Annabelle Oosthoek  ‘09  06 11289653 e. f.
Louise Jurgens  ‘09  06 14066655 e.
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 

TIJDELIJKE WOONRUIMTE aan de Zwolsestraat aangeboden van 24 fe-
bruari tot 24 maart 2023. Ideaal als je zelf gaat verbouwen. 110 m2, 4 pers. 
Prijs n.o.t.k. Bel 06-53 788 677.

TE HUUR OF EVENTUEEL TE KOOP GARAGEPLEK in parkeergarage 
Residence Belgisch plein aan de Leuvensestraat. Huurprijs € 225,00 per 
maand. André Vivaldi, Tel. 06-288 059 82

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. 
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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 
Pim Nolet   Penningmeester
Maarten Schenck/Perlita Hoff  Groen
Constant van Kretschmar   Duurzaamheid
Catherine Kamerlingh Onnes  Cultuur
AEde Schoustra/Ben Giesen  Verkeer/Infra

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 Mike Roeleveld
Gebied: Westbroekpark/Duttendel/Wittebrug/Renbaankwartier
 Wijkagent Mike Roeleveld

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

S E R V I C E


