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De Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) is een stichting 
bestaande uit vrijwilligers, die zich inzetten voor verbetering van het 
wonen, werken en sociale leven in het Havenkwartier. Het werkgebied 
van de BOH bestaat uit het Havenkwartier, Geuzenkwartier, 
Visserbuurt en ‘de Zuid’ op het ‘oude’ Norfolkterrrein.
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Sinds 2017 woon ik met veel plezier op 
Scheveningen op de Westduinweg. Ik ben 
getrouwd met Aagje en heb twee zonen Bart 
en Tom die in Amsterdam wonen. 

We genieten van onze omgeving en in het bij-
zonder van de haven en zee direct in de buurt. 

Als ondernemer adviseer ik organisaties op het 
gebied van informatiebeveiliging en hoe zij zich 
kunnen weren tegen cyberrisico's.
Graag wil ik mij als bestuurslid van de BOH 
inzetten voor de belangen van mijn buurtbe-
woners. In het bijzonder op het gebied van 
leefbaarheid. Bij leefbaarheid denk ik vooral 
aan bijvoorbeeld burenhulp, aandacht voor 
eenzaamheid en voor buurtbewoners die het 
nu wat moeilijker hebben door bijvoorbeeld de 
inflatie. 

Dat gaat niet zonder ons als bewoners van de 
wijk. Ik vind het mooi om daar ook via de 
BOH mijn persoonlijke bijdrage aan te mogen 
leveren. 

Potentieel bestuurslid BOH ter verkiezing op onze komende
Algemene Bewonersvergadering op 28 maart a.s.

Robert van der Vossen

NL08 INGB 0000 0005 55 o.v.v. ‘aardbeving’

GEEF OP GIRO555.NL Scan en doneer
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Van de  Voorzitter
Deze keer dan maar voor ’t laatst.
De afgelopen dagen sinds juni 
2021 samen met de mannen van 
’t Dikje (zie voorblad met het half 
ontruimde Zuiderstrand- 
theater op de achtergrond) bezig 
geweest om het ruim 30-jarig 
bestaand dag-onderkomen van 
o.a. bij (voormalige) visserij en 
havengebonden werkzaamheden 
betrokken buurtbewoners bij 
het Zuiderhavenhoofd voort 
te laten bestaan. Het door 
voormalig wethouder Wilbert 
Stolte op advies van raadslid 
Titia Lont ruim 30 jaar geleden 
neergezette ’t Dikje ‘bestaat niet’. 
Dat wil zeggen dat het nergens 
in gemeentelijke (bestemmings)
plannen is aangegeven. Er 
is geen eigenaar. Maar het 
wordt wel al ruim 30 jaar door 
‘de mannen’ onderhouden 
en elke dag ‘bewoond’. 
Afgelopen weken is de tijdelijke 
omgevingsvergunning dan 
eindelijk vergund en kan het 
nu vanwege de nieuwbouw ter 
hoogte van het Zuiderstrand- 
theater naar de overkant van 
de weg verplaatst worden tegen 
het daar aangewaaide duin aan 
met als ‘eigenaar’ de dienst 
Stadsbeheer.

De BoH is dan formeel 
verantwoordelijk voor het beheer, 
maar ‘de mannen’ gaan feitelijk 
door met schoonhouden en 
schilderen, wat ze al ruim 30 jaar 
lang doen.

Een ander voorbeeld: ruim 23 
jaar geleden hebben de bewoners 
uit het Havenkwartier – via een 
procedure bij de Raad van State 
– een viertal leefbaarheidspleinen 
toegewezen gekregen vanwege de 
toen geplande en nu uitgevoerde 
verdichtende nieuwbouw op 
de Dr. Lelykade. De invulling 
van het laatste plein bij de 
Hennephofkerk is onlangs op 
basis van consensus door alle 
betrokkenen goedgekeurd: 
bankjes in het groen met uitzicht 
op de haven. Het heeft ‘even‘ 
geduurd eer de gemeente de 
plannen had uitgewerkt en er 
consensus was. Nu is alleen nog 
het wachten op de uitvoering.

Hennephofkerk Westduinweg
De voortgang van deze en andere 
actie van het afgelopen jaar vindt 
u in het hiernavolgende BOH-
jaarverslag ter voorbereiding van 
de algemene bewoners- of (half )
jaarvergadering op 28 maart a.s. 

Een aantal van ons heeft veel 
energie in gestoken in allerlei 
actie. Een soortgelijke energie 
vragen we ook weer van u in de 
nabije toekomst.

Naast de verkiezing van het 
potentiële bestuurslid Robert van 
der Vossen staat ook de oproep 
voor een notulist(e) en nog meer 
bestuursleden op de agenda. Er 
blijft voldoende werk te doen 
in het bestuur, maar ook in de 
werkgroepen m.b.t. verkeer, 
groen, etc.

In deze Rond de Haven 
worden we verder bijgepraat 
over het functioneren van de 
Hennephofkerk aan de hand 
van een interview met de 
dienstdoend ouderling aldaar.

Daarnaast wordt u geïnformeerd 
over hoe één van onze bewoners 
uit de Menninckstraat met 
traditionele nettenbrei-
vaardigheden ver na zijn pensioen 
via via door zowel de Japanse 
als de Nederlandse industrie 
gevraagd is enerzijds netten te 
breien voor de zalmvisserij en 
anderzijds netten te breien die 
gebruikt kunnen worden voor de 
zeewierproductie.

Ook worden we bijgepraat over 
hoe we met elkaar ondersteuning 
bieden aan de voedselbank-
gegadigden in de Mallemok. 
Maar ook hoe Saar en Bram 
individueel ondersteuning bieden 
aan hun buren.

Al met al bijzondere vormen hoe 
we soms met elkaar bezig zijn.
Echter de bestuursperiode van 
uw huidige voorzitter zit er weer 
op. U wordt dan ook van harte 
opgeroepen zich per omgaande 
als potentieel bestuurslid 
aan te melden via info@
bohscheveningen.nl.
U is van harte welkom.
Dank voor uw vertrouwen in ons 
werk de afgelopen jaren en veel 
sterkte om onze wijk leefbaar te 
houden.

Het gaat u goed.

Teun van Dijk
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We ontmoetten Gerrit Rog (85) op de SCH 236 om te horen waar 
zijn breivaardigheden toe leidden, en beschouwden een leven vol 
vrijwilligerswerk en wilskracht.
Gerrit werkte van het begin af op de Noordster. Het doel was om 
met collega’s/vrijwilligers een museum vissersschip te maken. 
Gerrit is toen aan het nettenwerk begonnen, hij splitste touwen en 
maakte matten, en dat doet hij nog  (zie illustratie).  

We treffen hem in zijn ruime werkplaats onder zijn woning in de 
Menninckstraat. Het is als een museum, knus en sfeervol, het bezoek 
kijkt de ogen uit. Gerrit werkt aan een mat, grof touwwerk op een 
aantrekkelijke manier geweven. ‘Een mevrouw gebruikt het als bad-
mat!’  Wat een geweldig handwerk.

Eenmaal boven in zijn gezellige woonkamer, serveert Gerrit de koffie 
samen met zijn vrouw die er bij het gesprek bij is om de talrijke anek-
dotes aan te vullen. Het verhaal over het touwwerk heeft hij paraat, 
maar eerst wil hij iets anders vertellen.

Zijn ouders
Toen z’n moeder Maria Rog-Rog van hem in verwachting was, haar 
eerste kind, is z’n vader Gerrit Rog, die als machinist werkte op de 
viskotter van z’n grootvader Wout Rog, de SCH 132 Clasina, en die 
op dat moment in de Scheveningse haven lag, in de machinekamer 
verbrand en korte tijd daarna, in oktober 1937 overleden.  Gerrit zijn 
moeder is door leukemie op z’n vierde jaar overleden in 1942.
Liefdevol werd Gerrit daarna opgevangen door de zuster van zijn 
vader en haar man, Marie en Arie Overduin-Rog van de Wassenaarse-
straat, het werden zijn ouders. 

Van reepschieter tot milieu inspecteur 
Al jong voelde Gerrit een drang om vooruit te komen, ‘om door te 
gaan’, stuurman wilde hij worden, op de koopvaardij. Dat hij toch 
als reepschieter begon, de jongste rang op de visserij, ‘neem maar een 
klomp mee naar je kooi voor als je moet spugen’, deerde niet echt. 
Gerrit had idee over hoe elke stap die hij zette werkte als een spring-
plank voor een volgende. En van de tanende visserij stapte hij over 
naar het baggerwerk, bij Volker, later Volker-Stevin, toen nog een 
familiebedrijf in de Rotterdamse haven. 

Als dekknecht trof hij er de Sliedrechters en Hardinkxsvelders die hem 
wel een lesje baggeren wilden leren, maar er niet van terug hadden dat 
de Scheveninger hen, die een vlak havenkommetje gewend waren, een 
lesje zeevaart leerde. Én die het als schipper voor elkaar kreeg dat de 
werken snel gereed kwamen, tot vreugde van de opdrachtgevers die 
blij waren dat de havenbodem weer open was, en weer een vracht aan 
land kon worden gebracht.

En terwijl de baggeraars ’s avonds een kaartje legden keerde Gerrit 
naar zijn hut om te gaan leren. Tot uitvoerder weg- en waterbouw, en 
uiteindelijk milieu-inspecteur zou hij het brengen. Een trotse man en 
vader die na zijn pensioen als vrijwilliger in de weer ging voor Muzee, 
zoals zoveel andere dorpsgenoten.

In gesprek met Gerrit Rog 

Alles bij elkaar een bewogen leven

Het begint met Muzee en het eindigt ermee
Hij begon er als vrijwilliger/penningmeester van de donateurs. Omdat 
de gemeente minder subsidie aan Muzee gaf moesten eigen activitei-
ten worden ontplooid. Gerrit stelde voor om een cursus nettenbreien 
te organiseren. En zo werd 12 jaar lang de cursus aangeboden onder 
leiding van Gerrit samen met Barry Rog senior, Nico van der Harst 
en Ab de Jong. ‘En Wim Taal leerde de mensen toen touwknopen’, 
vertelt Gerrit. Er waren wel 20 cursisten per les, een goede opbrengst 
voor Muzee, en voor Gerrit, want het breien nam hem te pakken.

‘In het begin kwamen er mannen die een visbootje hadden’ vertelt 
Gerrit, ‘en we organiseerden met Vlaggetjesdag breien met een paar 
mannen, en boeten voor de vrouwen, en traditioneel de week later de 
‘Scheveningse dag’ in Muzee.’ 

Sinds een paar jaar breit en maakt Gerrit de netten en splitst hij 
touwen voor het achterzeil (gatzeil) voor de SCH 236, de Noordster. 
Voor al zijn vrijwilligerswerk in Muzee ontving Gerrit de Stadsspeld.
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Nettenbreien voor de industrie
In 2016 werd Gerrit gebeld door een Limburgse ingenieur van de 
firma Endumax, ‘of ik mee wilde helpen met het maken van nieuwe 
garens in verschillende diktes, om later netten mee te kunnen breien’. 

Endumax maakt o.a. weefsels voor de defensie industrie, voor ko-
gelvrije vesten en helmen. Aan Gerrit werd gevraagd of hij dergelijk 
weefsel van touw wilde maken. En zo werd de opdracht of hij wat 
wilde uitproberen, proefmonsters wilde maken. Feitelijk kwam de 
door Edumax gestelde vraag van de firma Teijin vanuit Japan, waar 
men met belangstelling informatie had gekregen over de ambachtelij-
ke nettenbrei bekwaamheid van Gerrit.    

De opdracht was niet bedoeld voor de defensie industrie, maar voor 
de zalmvisserij en voor de zeewier cultuur. En: ‘geheimhouding ver-
plicht want de concurrent zit om de hoek’. ‘Ik wilde geen geld ervoor 
maar af en toe een Limburgse vlaai’ vertelt Gerrit. En zo gebeurde het. 
Gerrit leverde de firma tot ca. 2018. 
‘De laatste opdracht was om stukken net te breien van een vaste afme-
ting en van verschillende diktes en kwaliteiten touw, glad en ruw. 

‘De zalmvisserij heeft veel last van wier in de netten en het kost veel 
geld om het wier eruit te spuiten’ weet Gerrit. Hij maakte de garens 
om wier aangroei tegen te gaan, en garens glad genoeg voor de zalm 
om de schubben te sparen. De monsters die Gerrit maakte werden bij 
wijze van proef in de Oosterschelde gehangen en het resultaat werd 
beoordeeld. 

‘Later hoorde ik dat de proef geslaagd was’ vertelt Gerrit. Hij heeft 
nog steeds contact met de ingenieur die inmiddels ook gepensioneerd 
is ‘maar de Limburgse vlaai is te ver weg’.

Op 24 januari van dit jaar werd Gerrit nog geïnformeerd over de 
ontwikkelingen van Endumax. Er zou ook nog zijn geleverd aan de 
Hollandse zeewierteelt, en Gerrit zou wat klein materiaal opgestuurd 
krijgen. ‘De zeewiertentoonstelling in Muzee bracht alles weer boven’ 
vertelt Gerrit.

‘Het begon met Muzee en het eindigt ermee. Wat mensen ook willen 
of hebben gedaan, de oceanen, de zeeën en de visserij blijven bestaan.’

Gerrit Rog blikt in zijn eigen woorden terug op een bewogen leven.

Paulien Bakker
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Er zijn nogal wat kerken gesloten op Scheveningen. De 
Gereformeerde Gemeente aan de Nieuwe Laantjes is dicht, en de 
Nieuwe Kerk aan het einde van de Duinstraat is aan de eredienst 
onttrokken. De gereformeerde Immanuelkerk aan de Westduinweg 
en de Pniëlkerk aan de Tesselsestraat zijn afgebroken, en de 
Hersteld Hervormde Evangelisatie aan de Hoge Prins Willemstraat 
is sinds november vorig jaar dicht.

Maar de karakteristieke kerk van de Oud Gereformeerde Gemeente 
aan de haven staat er nog. Met krachtige steun van de BOH die al 
jaren geleden bijval toonde voor behoud van het gebouw toen een 
projectontwikkelaar de bijzondere plek in het oog kreeg.

‘Het gebouwtje is toch een blikvanger op Scheveningen, en er lopen 
heel veel mensen langs’ observeert Jan Dijkshoorn, ouderling in 
de kerk. ‘Maar er komen er weinig binnen, en dat zou best anders 
mogen!’, vindt hij. En daarom, om wat meer aandacht voor de 
kerk te verwerven, en misschien om mensen te interesseren, stemde 
Dijkshoorn in met een interview. Al weet hij ook, de mensen komen 
in de kerk voor God, en dat is een zaak van het hart waarover mensen 
zich niet makkelijk uiten. En wie komt er nog om God?

Ouderling Dijkshoorn van de kerk van de
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland aan de Westduinweg 

‘Ik denk dat je nergens vanuit de consistoriekamer
op de haven kijkt, dat is alleen hier!’

Ds. Hennephof
Menigeen zal er de sfeer van vroeger in herkennen, de warme 
huiselijkheid van een kleine kamer vol boeken en de zware slag van 
een klok die wijst op ontspannen waakzaamheid. We zijn in de 
consistoriekamer van de kerk. Er staat een stevige tafel met een fris 
hoogpolig Persje, en een gloeiende kachel. Jan Dijkshoorn serveert 
vaardig een geurende kop thee en ‘mevrouw wilt u er ook nog een 
koekje bij?’ Je kan je welkom voelen op deze beschutte plek, en 
Dijkshoorn heeft veel te vertellen.
Het gaat daarbij over de naamgever van de kerk, Ds. Hennephof, 
wiens naam vanaf het begin aan de kerk verbonden is gebleven. Jan 
Dijkshoorn laat het zo, hij snapt dat hij dat niet kan veranderen. 

Ds. Hennephof diende van 1934-1945, en daarna kwam er geen 
nieuwe eigen predikant meer. Daarvoor is de gemeente te klein, en 
organiseert de gemeente de eigen eredienst, en leest Jan Dijkshoorn de 
preek voor.

Dat is mooi maar ook kwetsbaar want veel gemeenteleden hebben 
liever een levende woordprediking, en geen leesdienst. Al wordt 
dat in de kerk aan de haven al decennia gedaan en gewaardeerd, 
de kerk heeft ook veel leden verloren aan kerken waar de levende 
woordbediening wel plaatsvindt, zoals aan de Christelijke 
Gereformeerde kerk aan de Prins Mauritslaan, of aan de Hervormde 
kerk.

In Barneveld
Jan Dijkshoorn leert ons dat in Scheveningen van oudsher een Oud 
Gereformeerde gemeente bestond, die in 1933 besloot over te gaan 
naar het verband van de Gereformeerde Gemeente Synodaal. ‘Een 
minderheid van de Scheveningse mansleden wilde liever in eigen 
kring blijven en vestigde toen dit gebouwtje’ legt Dijkshoorn uit. 
Het betrof een typisch Scheveningse afsplitsing. Volgens Dijkshoorn 
is denkbaar dat die heel lokale afsplitsing te maken had met de 
typische Scheveningse visserijcultuur aan de haven. Ook in Katwijk 
zouden verschillende afsplitsingen zich hebben voor gedaan. Maar ja 
relativeert hij, ‘in Barneveld heb je ook veel kerken, en het ligt daar 
niet aan zee’. 

We praten over de consequentie van een kleine kerk zijn, dat de 
deuren minder open kunnen om voorbijgangers welkom te heten. 
Toch lukt het af en toe om een gast te ontvangen.
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‘Er kwam eens een man binnen. Hij, zoon van een doopsgezind 
predikant, logeerde met zijn vrouw  in een bootje in de haven. Het 
was zondag, het was stil en de klokken luidden, en toen heeft hij een 
dienst bezocht. Over wat hij meemaakte heeft hij geschreven in een 
boekje (1)’

‘En een aantal weken geleden kwam hier een jongeman van een jaar 
of dertig met een skateplank onder z’n arm naar binnen. Hij legde 
die plank achterin’ vertelt Dijkshoorn. ‘En hij ging zitten, nam een 
psalmboekje, zong psalmen mee, en na afloop bleef hij nog een beetje 
praten met de kerkgangers. En toen stapte hij weer op z’n skateplank 
en was weer uit het zicht.’ Maar dat zijn die dingen, die gebeuren heel 
weinig verzucht de ouderling, ‘veel te weinig.’

Toen de weg onderlangs het duin waarop de kerk staat er nog was, 
‘het is nu wel een stuk verbeterd hier hoor’ vindt de ouderling, stopte 
er eens een bus. ‘De kerk ging net uit. En er kwam een man uit de bus 
die riep ‘Ik lees op het bord Oud Gereformeerd! In mijn jeugd wist ik 
dat het er was, maar ik wist niet dat het nu nog bestond!’ 

Terugvallen op het verband
Dat de kerk aan de haven nog bestaat, heeft ook te maken met het 
verband waar het deel van uit maakt. Er zijn 66 gemeenten lid van 
het verband dat in de omgeving ook andere kerken heeft, zoals in 
Monster en Benthuizen. ‘Er is in Den Haag ook nog een zelfstandige 
Oud Gereformeerde Gemeente die buiten elk verband staat’ weet 
Dijkshoorn. ‘Die moet zichzelf voorzien terwijl wij, als lid van dat 
verband kunnen terugvallen op anderen als er hulp nodig is.’
Jan Dijkshoorn is een hartelijk man, hij vindt het leuk dat een stukje 
over de kerk in het wijkblad komt en ziet er graag ook een foto bij 
zodat mensen de kerk ook van binnen kunnen zien en daarbij dus ook 
het orgel (2).‘ ‘Want er kan wel wat bekendheid bij’ vindt hij.

Gevraagd naar wat de ouderling onder de aandacht van de lezers 
van het wijkblad zou willen brengen, is het meteen duidelijk. ‘De 
Scheveningers moeten weten dat God in de hemel is en dat Hij in 
deze kerk aanbeden wordt. Op zondagochtend om 10 uur ’s middags 
om 5 uur gaan de deuren open.  Dan lezen we uit de bijbel, zingen en 
bidden we en luisteren we naar de preek. Vaste ingrediënten die zich 
iedere zondag twee keer voordoen. Doordeweeks krijgen de kinderen 
catechisatie. ‘Ik vind het echt heel bijzonder en meerderen met mij, 
dat het woord van God hier nog verkondigd mag worden en ik hoop 
dat heel veel mensen deze diensten hier gaan bezoeken en dat dat ook 
iets voor ze mag gaan betekenen!’ 

We praten nog over de inhoud van het geloof, dat wat je in je hart 
draagt, en wat je uitdraagt in je levenswandel. Jan Dijkshoorn 
benadrukt het belang van dankbaar zijn in voorspoed, en geduldig 
zijn in tegenspoed. ‘En dat we onszelf niet wreken, maar mild en 
vergevingsgezind zijn.’ 
Deugden vindt Dijkshoorn die deze maatschappij ten goede kunnen 
komen.

Jan Dijkshoorn is optimistisch, hij hoopt en bidt voor betere tijden.

Paulien Bakker

1. Broer., T. 2014 Langs de Kust. De Nederlanders en de Zee. Prometheus
2. Het orgel is in 1915 gebouwd door fa. Bakker & Timmenga te Leeuwarden 
voor de Gereformeerde Kerk te Oude Biltzijl en in 1939 door de fa. Valckx & Van 
Kouteren te Rotterdam geplaatst in de kerk.
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Het hele jaar door wordt er veel 
gedoneerd aan Voedselbankwin-
kel Schappelijk Scheveningen. 
Bijvoorbeeld particulieren die 
een tas met boodschappen ko-
men brengen, kerken en scho-
len die inzamelingen houden, 
of supermarkten die producten 
doneren. 

‘Rond de feestdagen zien wij een 
toename van mooie initiatieven’ 
vertelt Edith Nuss. Edith is co-
ordinator van de Voedselbank-
winkel in de Mallemok. Zij blikt 
o.a. terug op de actie van een paar 
wijkgenoten. 

Wijkgenoot José van Hussen nam 
eind vorig jaar het initiatief om 
i.s.m. de BOH voor de  kerstda-
gen een actie t.b.v. de Voedsel-
bank op touw te zetten, en Wel-
zijn Scheveningen en onze Jumbo 
aan de Van Bergenstraat deden 
mee. 

Inzet van familie en BOH
Aan haar dochter vroeg José of ze 
een banier wilde ontwerpen en 
Welzijn Scheveningen verzorg-
de de flyers. Zo konden mensen 
in de Jumbo zien voor welk doel 
levensmiddelen werden ingeza-
meld, en kon je op de folder lezen 
wat je het best kon doneren. 
Wijkgenote en bestuurslid BOH 
Henny Kegge hielp mee flyers uit-
delen in de winkel en 
BOH bestuurslid Leen Hofland 
was present om de verzamelde le-
vensmiddelen in de auto te zetten 
om naar de Mallemok te brengen.

‘Zij dachten aan 4 kratjes genoeg 
te hebben maar dat werden er wel 
25!’ vertelt Edith.
De hoeveelheid verzamelde bood-
schappen was voor 1 man teveel 
om te verwerken. Net op het mo-
ment dat dat werd geconstateerd 
kwam Bart Hofland met zijn bus-
je naar de Jumbo voor wekelijkse 
boodschappen.

Zijn vader kon hem staande hou-
den om hem te betrekken bij 
het verwerken van de vele bood-
schappen. Intussen was Puk van 
der Linde, de echtgenoot van de 
initiatiefneemster in de weer om 
alle gebrachte boodschappen te 
ordenen.

Men kan zich de drukte voorstel-
len die ontstond.
Volgens Edith laat het goed zien 
dat de Voedselbankwinkel in de 
maanden november, december 
en januari ‘extra handjes nodig 
heeft’.

Geen kerstkaarten
maar donaties
Edith Nuss reflecteert  op alles 
wat gebeurt t.b.v de Voedselbank-
winkel. 

‘Een particulier heeft 1000 kg 
aardappelen en 1800 eieren gedo-
neerd. Dit was een zeer welkome 
donatie omdat met name eieren 
nooit in een voedselbankpakket 
zitten.’ 

‘Een andere particulier stuurt al 
jaren geen kerstkaarten meer en 
koopt elk jaar van dit geld pro-
ducten voor Schappelijk.

Een appartementencomplex 
houdt jaarlijks een inzameling 
onder de bewoners. Dit jaar was 
er gekozen voor een ontbijtpakket 
en de opbrengst was maar liefst 40 
kratten. Zo konden wij elk gezin 
een heerlijk kerstontbijt geven!’  

‘Wij zijn altijd weer blij en verrast.  
Komt iemand een tasje met bood-
schappen doneren, dan probeer 
ik hen altijd even naar binnen te 
trekken om wat meer te kunnen 
vertellen over Schappelijk’ vertelt 
Edith. ‘Omdat het vaak mensen 
zijn die regelmatig doneren, houd 
ik hen ook op de hoogte van de 
ontwikkelingen.’ 

Op 11 maart a.s.
is er weer een doneeractie
‘Wij merken dat iedereen erg 
begaan is met de Voedselbank, 
in deze tijden nog meer’ vertelt 
Edith. ‘Zeker rond de feestda-
gen was het dit jaar weer extreem 
druk. Wij krijgen van de super-
markten altijd de overgebleven 
sint- en kerstartikelen. Dit jaar 
kregen wij vanuit verschillen-
de hoeken ook de overgebleven 
kerstpakketten. De kerken van 
Scheveningen hebben diverse in-
zamelingen gehouden.

De Lions Scheveningen financie-
ren samen met de Jumbo van de 
Fred een half jaar zuivelproduc-
ten.
De vrijwilligers hebben in deze 
periode heel hard gewerkt. Alle 
artikelen worden gesorteerd, ge-
prijsd en op datum in kratten ge-
daan. Wij hebben op dit moment 
een mooie voorraad aan houdbare 
producten. Als de voorraad terug-
loopt, plannen wij een inzameling 
bij een supermarkt in.
Op 11 maart a.s. gaan wij tijdens 
NLdoet inzamelen bij 3 super-
markten: AH Keizerstraat, AH 
Amsterdamsestraat en de Aldi. 
Wij doen dit met de Rotary en 
vrijwilligers. 

‘Op dit moment zijn er 100 ge-
zinnen die gebruiken maken van 
de Voedselbank’, vertelt Edith. 
‘Zoals iedereen in de media kan 
lezen, worden de pakketten min-
der, zeker met betrekking tot de 
groenten. Het plan is om met de 
ontvangen donatiegelden de ko-
mende maanden extra groenten 
te kopen.’

Dank aan de vrijwilligers
Voor wie wil doneren beveelt 
Edith aan dat contact wordt op-
genomen met de Voedselbank-
winkel aan de Westduinweg 38d. 
‘We kunnen dan ondersteunen. 
Bijvoorbeeld met het maken van 
flyers, wellicht zijn er vrijwilligers 
die willen helpen, wij hebben 
kratjes om de producten in te 
doen en heel belangrijk, Welzijn 
Scheveningen heeft een bus om 
de kratten op te halen.’ 

Edith wil langs deze weg graag 
nog een dankwoord uitspreken: 
‘Iedereen nogmaals enorm be-
dankt voor alle donaties! En alle 
vrijwilligers ook heel veel dank, 
want zonder hen zou dit alles niet 
mogelijk zijn.’

Terugblik op de BOH Voedselbankactie
in samenwerking met Welzijn Scheveningen en Jumbo
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Wijkgenote Marie-Antoinette van Straten geeft leiding aan de 
regionale afdeling van ‘Saar aan Huis’, een organisatie voor 
informele thuiszorg actief in Den Haag, Delft, Delfland en het 
Westland. De informele zorgverleners worden Saar genoemd of 
Bram. Marie-Antoinette vertelt over het belang van de inzet van 
Saar en Bram voor zelfstandig wonende ouderen, en de betekenis 
van het werk voor Saar en Bram zélf.

43 regio’s in het land
‘Saar aan Huis’ is ruim tien jaar geleden in Heemstede opgezet door 
Sabine Blom van Assendelft. Zij observeerde dat veel ouderen langer 
thuis willen, kunnen en soms moeten blijven wonen. Daarbij is veel 
ondersteuning nodig, niet alleen rond de alledaagse levensbehoeften 
en de medische zorg, maar ook voor alles wat een mens nodig heeft 
om welzijn te ervaren, om zich verbonden te voelen met de wereld, en 
fit te worden en te blijven.

In Heemstede werden de eerste Saars gevraagd voor informele 
dienstverlening. Er bleek zoveel vraag naar deze ondersteunende 
service, dat tegenwoordig 43 regio’s het hele land voorzien van Saars. 
Terwijl de organisatie begon als particulier bekostigde hulp aan huis, 
hoeven cliënten de Saar intussen niet meer helemaal zelf te betalen 
en dat is mooi. Dat speelt in op wat Marie-Antoinette ziet als haar 
doelstelling, ‘om waarde toe te voegen aan de zorg’.

Onderscheid formele zorg en informele zorg
Marie-Antoinette vertelt dat wat een ‘Saar aan Huis’ doet informele 
zorg is. De informele zorg is alle zorg óm de thuiszorg heen. Waar 
de formele thuiszorg individuele alledaagse (medische) zorg door 
geregistreerde IG-opgeleide werkers biedt, verleent een Saar of Bram 
de informele zorg afgestemd op wat voor de oudere ook belangrijk 
is. En Marie-Antoinette somt op wat kan worden gedaan, dat goed 
doet en vitaliseert: aandacht geven, luisteren, een praatje maken, een 
wandeling maken, (samen) een boodschap doen, een puzzel maken of 
een spelletje doen, maar ook dingen uitzoeken of opruimen. ‘Mensen 
op leeftijd willen hun huis opruimen en gereedmaken voor als ze er 
niet meer zijn, en dat doen ze dan soms liever met een buitenstaander 
dan met familie’, vertelt Marie-Antoinette.

Saars gaan soms ook mee naar een afspraak, naar het ziekenhuis, 
naar de dokter, of voor een terras- of museumbezoek. ‘Saar vult het 
programma samen met de cliënt in. En op deze manier wordt het 
ervaren welzijn van de cliënt gestimuleerd, en zetten de gezamenlijke 
activiteiten ook aan tot goede zin en ideeën, die weer een positieve 
invloed hebben op de conditie!’

Voor Saars zélf is het werk vaak ook een manier om op het eigen 
leven te reflecteren. Marie-Antoinette vertelt dat sommige Saars een 
geschiedenis van mantelzorgen hebben; bijvoorbeeld jarenlang voor 
een ouder hebben gezorgd. Deze mensen vinden het fijn om nog een 
keer de zorgtaak op zich te nemen, maar nu als Saar, en speciaal voor 
de leuke en nuttige activiteiten.

Kennismaken met
Saar aan Huis in de wijk

Voort wie een ‘Saar aan Huis’ zou willen zien,
of wie zich als Saar in de wijk zou willen inzetten,

kan contact opnemen via de website saaraanhuis.nl
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Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) is een Stichting bestaande 
uit vrijwilligers, met als doel het bevorderen van een goed woon-, leef- en 
werkklimaat in het Havenkwartier, inclusief de Geuzenwijk, Vissenbuurt 
en De Zuid (het voormalig Norfolkterrein). De BOH richt zich op het 
bevorderen van de zelfwerkzaamheid van de wijkbewoners, het verhogen 
van het voorzieningenpeil, het stimuleren van goede contacten tussen de 
wijkbewoners onderling en tussen de wijkbewoners en de gemeente(lijke 
instanties) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords. Ons werkgebied is gelegen tussen; Strandweg, Visserhavenweg, 
Visserhavenstraat), Korbootstraat, Zeesluisweg, Doornstraat, Van 
Boetzelaerlaan, Willem de Zwijgerlaan, en de Houtrustweg (het voormalige 
Norfolkterrein). 
 
De BOH houdt zich onder andere bezig met: 
Het stimuleren van goede contacten tussen bewoners onderling en tussen 
bewoners en gemeentelijke instanties; 
Communicatie met onze achterban via ons wijkblad “Rond de Haven”, onze 
website www.bohscheveningen.nl en sociale media zoals Facebook. 
Het bespreken en aanpakken van wijk gerelateerde issues als 
leefbaarheidspleinen, groen in de wijk, energietransitie/verduurzaming, 
kinderspeelplekken en voetbalkooien, bewoner parkeren, overlast, 
handhaving, etc. 
Ondersteuning van sociale projecten in de wijk; 
Het kritisch volgen van diverse nieuwbouwplannen en –projecten in het 
Havenkwartier; 
Overleg over wijk overstijgende zaken met andere Scheveningse 
bewonersorganisaties (GSBO); 
Overleg met de Gemeente e.a. m.b.t. openbaar vervoer, verkeer en parkeren in 
de wijk; 
Overleg met het Stadsdeelkantoor Scheveningen m.b.t. specifieke activiteiten 
en het onderhoud van de wijk (via de wijkagenda); 
Overleg met Wethouders en Gemeenteraadsleden. 

Binnen de BOH zijn vrijwilligers actief in diverse commissies zoals, Groen in 
de wijk, Verkeer & Parkeren, Openbare ruimte, Leefbaarheidspleinen, Lief & 
Leed en Milieu & Duurzaamheid. 
 
Er zijn in het subsidiejaar 2022 weer elke vierde dinsdag van de maand 
bewoners-bijeenkomsten georganiseerd met uitzondering van de maand 
juli, terwijl deze in december door een specifieke thema-avond is vervangen. 
Het merendeel van de in de wijk spelende onderwerpen worden via het 
kwartaal-wijkblad ‘Rond de Haven’, facebook en onze website aan de orde 
gesteld. Ter voorbereiding van dit alles komt het dagelijks bestuur bijna elke 
dinsdagmorgen kort informeel bijeen.
 
In 2022 zijn de vrijwilligers van de BOH betrokken geweest bij o.a.: 
De organisatie van een ‘politiek café’ ter voorbereiding van de gemeenteraads-
verkiezingen, waarbij een tiental op Scheveningen betrokken politieke 
partijen vanuit de bewoners vragen op zich afgevuurd hoorden met 
betrekking tot o.a. de communicatie tussen overheid en samenleving m.b.t. 
leefbaarheid; zorgdragen voor woonruimte vs. bestaande leegstand in de wijk; 
gemeentelijke visie heel veel toeristen naar Scheveningen te halen zonder 
voldoende oog te hebben voor de aan- en afvoerwegen/mogelijkheden en 
adequate parkeervoorzieningen; en het gemeentelijk beleid m.b.t. klimaat, 
verduurzaming en gerichte actie m.b.t. energietransitie binnen onze wijk.
Voortgang gesprekken over overlast op Scheveningen en correspondentie over 
het onderwerp o.a. aan de cie. Leefomgeving, waarbij enerzijds geconcludeerd 
kan worden dat de overlast als ‘minder’ wordt gekwalificeerd, maar dat 
anderzijds van gemeentewege nog niet de indruk wordt gegeven structureel 
de verkeers- en parkeersituatie aan te pakken, terwijl anderzijds het openbaar 

vervoer (nog) niet zodanig geregeld is dat het voor voldoende strandbezoekers 
als redelijk alternatief wordt gezien. De eventueel door te trekken lijn 16 naar 
de tramlus van lijn 11 aan de Boulevard wordt positief gewaardeerd.
De voortgang m.b.t. de verkeer- en parkeersituatie zoals besproken in de 
werkgroep verkeer en neergelegd bij het College van B&W heeft nog niet tot 
een reactie geleid.

De voortgang m.b.t. een aantal ‘groen’ voorstellen is wel tot stand gekomen 
rondom sommige ORACs, tegeltuintjes en gedeeltelijk op de Dr. Lelykade.
Onze inzet t.b.v. gereedkomen leefbaarheidsplein Hennephofkerk 
Westduinweg heeft aan het eind van het jaar tot consensus m.b.t. bankjes en 
groen geleid, waarbij het nu (wel weer) afwachten is wanneer het afgesproken 
ontwerp – na de oorspronkelijke belofte van 23 jaar geleden - uitgevoerd gaat 
worden.

Voortgang gesprekken over de herplaatsing en behoud van de voetbalkooi 
aan de Houtrustweg. Een actie, die reeds lange tijd onze aandacht vraagt. 
Hoe kunnen we onze jongeren ‘eigen’ ruimte geven. Naast de ruimte op het 
Van St. Aldegondeplein was dat van 2007 tot 2012 in eerste instantie op de 
Dr. Lelykade, waarna ze in tweede instantie konden aanschuiven binnen de 
voetbalkooi op de Houtrustweg. Echter, deze laatste is vanwege ‘gemeentelijke 
onhandigheid’ nu alweer bijna vijf jaar gesloten, waarbij nu het wachten is op 
de uitspraak van de rechter in voorjaar 2023. Voor onze jongeren is er weinig 
– vrije – alternatief, ook al doet Welzijn Scheveningen haar uiterste best om 
jongeren in de Mallemok en Trefpunt georganiseerd op te vangen.
Overleg met betrokkenen en gemeente over de verplaatsing van het 30-jaar 
oude ’t Dikje bij het Zuiderhavenhoofd i.v.m. de eventuele nieuwbouw op de 
plaats van het Zuiderhavenhoofd.

Samenspraak met gemeente en bedrijven m.b.t. het Havenconvenant, en de 
daaruit volgende deelstudies m.b.t. de sociaal-economische vooruitzichten 
van de visserij en havengebonden bedrijvigheid (Haskoning) en de betrokken 
‘aansturing’ van allerlei ontwikkelingen rond de haven (Berenschot), waarbij 
in 2022 weinig voortgang is geboekt. Een aan Haskoning opgedragen 
onderzoek in deze heeft nauwelijks iets opgeleverd, ook al heeft de gemeente 
daar wel ruim € 100.000 voor betaald. De feitelijke inventarisatie van de 
huidige havengebonden bedrijvigheid is volstrekt onvoldoende, waarbij onze 
conclusie was het concept te weigeren en het geld terug te vorderen. Uiteraard 
had de gemeente daar zelf andere gedachten bij.
Voortgaande inzet om acties rond Participatiebeleid van de gemeente te 
doorgronden. Bijvoorbeeld, sprekende over o.a. de Dr. Lelykade stoeien we 
met de gemeente enerzijds n.a.v. het door hen continu genoemde beleidskader 
‘haven blijft haven’ m.b.t. visserij en havengebonden bedrijvigheid en 
anderzijds met de continu door de gemeente ingebrachte beleidsnotities 
om de haven als toeristisch verlengpunat van Bad en Boulevard te zien, 
hetgeen visserij en havengebonden bedrijvigheid juist ‘de kop kost’. De 
gemeentelijke belangstelling om toerisme te promoten gaat ten koste van de 
bestaande dorpse cultuur op Scheveningen en gebeurt niet in overleg met 
bewonersverenigingen en/of havengebonden belangenverenigingen. 

Voortgang beroepszaak vanuit de bewoners tegen het Vastint Hotel aan de 
Dr. Lelykade via een Wob-verzoek en een hoger beroep bij de Raad van State, 
maar waarbij in beide processen vanuit overheidswege geen adequate actie is 
voorzien, behalve dat de gemeente op de laatste dag voor de kerstvakantie een 
- door onze advocaat als onvoldoende beoordeeld - antwoord heeft gestuurd. 
Tegen het eind van het jaar heeft een mooie bewonersactie bij de Jumbo in 
de Van Bergenstraat een 25-tal kratten voedsel en huishoudelijke artikelen 
voor de Voedselbank in de Mallemok opgeleverd, hetgeen door hen in dank is 
aanvaard.

Jaarverslag BOH 2022 ter voorbereiding
op de Algemene Bewonersvergadering 
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In dit kader dient ook ons ‘lief en leed potje’ genoemd te worden waardoor 
we als omwonenden aandacht kunnen geven aan mensen die het om wat voor 
reden dan ook ‘voor de kiezen krijgen’. 

Onze afsluitende thema-avond in december heeft gezocht naar voorstellen 
om de communicatie met en tussen de bewoners te verbeteren bij enerzijds 
eigen straat of buurt betrokken onderwerpen, en anderzijds als wijk in haar 
totaliteit. Het gaat hier om onderwerpen per leeftijdscategorie, maar ook 
specifieke onderwerpen m.b.t. verkeer, groen, duurzaamheid, leefbaarheid, 
etc. Concrete voorstellen om met de verschillende werkgroepen aan de gang 
te gaan worden nog uitgewerkt en iedere bewoner is ten alle tijd welkom om 
daarin mee te denken en mee te doen. In het kader van de aan de wethouder 
aangeboden wijkagenda wordt daarbij soms ondersteuning door het stadsdeel 
gegeven.
  
Verkregen subsidies werden ingezet voor de aangevraagde activiteiten, 
waarbij de BOH uitsluitend met vrijwilligers werkt. 
 
Wij vertrouwen erop hiermee van dienst te zijn geweest en zijn uiteraard 
bereid tot het geven van een nadere toelichting indien gewenst op de 
bewonersvergadering in november a.s. 
 

Hoogachtend, 
Bewonersorganisatie Havenkwartier 

Inventarisatie behoefte
container-of orac-tuintje

 in het Havenkwartier

De BOH wil graag weten waar er in het Havenkwartier 
behoefte is aan een tuintje om een locatie met ORACs. 
Hoe voorkom je namelijk dat mensen hun vuil naast de 
ondergrondse afvalcontainer (ORAC) zetten? Door er 
een containertuintje omheen te plaatsen. 

In 2022 is de gemeente Den Haag gestart met het 
plaatsen van zogenoemde containertuintjes, ook wel 
ORAC-tuintjes genoemd. Uit de pilot in stadsdelen Seg-
broek, Escamp en Centrum blijken de tuintjes zeer ef-
fectief in de strijd tegen het illegaal bijplaatsen van afval 
en grofvuil, dat soms wel maar vaak ook helemaal niet 
in de ORACs thuishoort of past.

MINDER AFVAL EN MEER GROEN
Daarom heeft de gemeente besloten om het aantal tuin-
tjes uit te breiden. Een containertuintje is zo bevestigd 
dat de ondergrondse restafvalcontainer nog steeds zon-
der problemen kan worden gevuld en geleegd. Naast 
minder afval op de stoep, zorgen de tuintjes ook voor 
meer groen in de straat.

BEWONERS GEVEN WATER EN SNOEIEN
Voor deze nieuwe containertuintjes gaat de gemeente 
weer op zoek naar ‘coaches’. De gemeente is verantwoor-
delijk voor de aanleg en voor het groot onderhoud. Voor 
ieder tuintje wordt er een beroep gedaan op omwonen-
den om de planten water te geven en te snoeien en af en 
toe het zwerfvuil op te ruimen. Coaches hebben ook een 
sleutel om een verstopping in de container te verhelpen 
en hebben een ‘hotline’ naar de afdeling vuilophaal.

Heeft u behoefte aan zo’n tuintje bij uw ORAC, stuur 
dan een mail naar info@bohscheveningen.nl met uw 
naam, duidelijke vermelding van de locatie en uw 
contactgegevens (telefoon).



Welkom in de Mallemok!
Bijgaand het programma voor de komende periode.
Naast onderstaande activiteiten beschikt de Mallemok ook over 
een mooie ontmoetingsruimte. U bent van harte welkom van 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Je kunt er de krant lezen en er is een kleine bibliotheek.
Ook staan er computers waar u gebruik van kunt maken
en we beschikken over gratis Wi-Fi.

Hiernaast staat het huidige activiteiten programma.
Nieuwe activiteiten, nieuws en verdere informatie
worden vermeld  op onze Facebook pagina en op de website
www.welzijnscheveningen.nl
Ook staan we open voor nieuwe ideeën en of wijkinitiatieven.

Wist u dat er iedere maandag vanuit de Mallemok een wandelclub 
actief is, Wandelen met Petra. Men vertrekt om 10.00 uur en 
wandelt dan ongeveer 1 ½ uur in de omgeving Scheveningen.
De wandeltocht eindigt in de Mallemok met een kop koffie.

 De Mallemok | Westduinweg 38d | 2583 EH Scheveningen | 070-338 0690 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag Tijd Ruimte 
Fitness heren 07:00 – 11:00 uur Fitnesszaal 

Fitness dames 11:00 – 12:00 uur Fitnesszaal 

NA meeting 09:00 – 10:00 uur Blauwe zaal 

Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte 

Wandelclub  10:00 – 12:00 uur  

Schappelijk 12:00 – 14:00 uur Winkel Schappelijk 

Yoga groep 1 09:00 – 10:15 uur Sportzaal 

Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 13:00 uur Kledingbank 

Fietskeet 09:00 – 12:00 uur Fietskeet 

Yoga groep 2 10:30 – 11:45 uur Sportzaal 

Tienerinloop 10-14 jaar 15:00 – 18:00 uur Blauwe zaal 

Kickboksen 18:30 – 20:00 uur Sportzaal 

Tienerinloop 14-17 jaar 19:00 – 22:00 uur Blauwe zaal 

Dinsdag Tijd Ruimte 
Fitness heren 07:00 – 11:00 uur Fitnesszaal 

Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte 

Kapsalon 09:00 – 11:30 uur Kapsalon 

Fietskeet 09:00 – 12:00 uur Fietskeet 

NA meeting 10:00 – 11:15 uur Blauwe zaal 

Tienerinloop  15:00 – 18:00 uur Blauwe zaal 

Schappelijk 09:00 – 12:00 uur  Winkel Schappelijk 

Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 12:00 uur Kledingbank 

Vergadering BOH 1x p.m. 19:30 – 22:00 uur Ontmoetingsruimte 

Buurtbingo (3e di vd mnd) 19:00 – 23:00 uur Ontmoetingsruimte 

Woensdag Tijd Ruimte 
Bloedafname 07:30 – 10:00 uur Blauwe zaal 
Fitness heren 08:00 – 11:00 uur Fitnesszaal 
Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte 
Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 12:00 uur Kledingbank 
Kapsalon 09:00 – 11:30 uur Kapsalon 
Ouderen Ontmoeting 10:00 – 14:00 uur Ontmoetingsruimte  
Fietskeet 09:00 – 12:00 uur Fietskeet 
Fitness dames  11:00 – 13:00 uur Sportzaal 
MalleKidsClub 14:00 – 16:00 uur Blauwe zaal 
Huiswerkklas 17:00 – 20:00 uur Blauwe zaal 
Kickboksen 18:30 – 20:00 uur Sportzaal 
Donderdag Tijd Ruimte 
Fitness heren 07:00 – 12:00 uur Fitnesszaal 
Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte 
Kapsalon 09:00 – 11:30 uur Kapsalon 
Schappelijk 09.00 – 13.00 uur Winkel Schappelijk 
Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 12:00 uur Kledingbank 
Fietskeet 09:00 – 12:00 uur Fietskeet 
Haags Ontmoeten 11:00 – 14:15 uur Ontmoetingsruimte 
Uitgifte Voedselbank 14:30 – 16:30 uur Sportzaal 
Tienerinloop 14-17 jaar 19:00 – 22:00 uur Blauwe zaal 
Vrijdag Tijd Ruimte 
Fitness heren 07:00 – 11:00 uur Fitnesszaal 
Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte 
Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 12:00 uur Kledingbank 
Inloop spreekuur 
Vrijwilligerspunt 10:00 – 12:00 uur 

Kantoor 

Fietskeet 09:00 – 12:00 uur Fietskeet 
Broodje van de dag 12:00 – 13:00 uur Ontmoetingsruimte 
Fitness dames 12:00 – 14:00 uur Sport/fitnesszaal 
Blokfluitclub (1xp2 weken) 14:00 – 16:00 uur Blauwe zaal 
Huiswerklas 17:00 – 20:00 uur Ontmoetingsruimte 
Tienerinloop 10-14 jaar 19:00 – 22:00 uur Blauwe zaal 
Zaterdag Tijd Ruimte 
Tienerinloop 19:00-22:00 uur Ontmoetingsruimte 

 
Welkom in de Mallemok! 
Bijgaand het programma voor de komende periode. 
Naast onderstaande activiteiten beschikt de Mallemok 
ook over een mooie ontmoetingsruimte.  U bent van 
harte welkom van maandag tot en met vrijdag van 09:00 
tot 17:00 uur. Je kunt er de krant lezen en er is een kleine 
bibliotheek. Ook staan er computers waar u gebruik van 
kunt maken en we beschikken over gratis Wi-Fi. 

Hiernaast staat het huidige activiteiten programma. 
Nieuwe activiteiten, nieuws en verdere informatie 
worden vermeld  op onze Facebook pagina en op de 
website www.welzijnscheveningen.nl 
Ook staan we open voor nieuwe ideeën en of 
wijkinitiatieven. 
 
Wist u dat er iedere maandag vanuit de Mallemok een 
wandelclub actief is, Wandelen met Petra. Men vertrekt 
om 10:00 uur en wandelt dan ongeveer 1 ½ uur in de 
omgeving Scheveningen. De wandeltocht eindigt in de 
Mallemok met een kop koffie.  
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