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De gemeente heeft van uw en mijn belasting-
geld gezorgd voor ORACs (Ondergrondse Rest-
Afval Containers). De gemeente ook van uw en 
mijn belastinggeld heeft extra dikke gele afval-
zakken beschikbaar gesteld, je hoeft ze alleen 
maar bij het Stadsdeelkantoor af te halen. En 
dan toch vind ik vrijdagmorgen om ongeveer 8 
uur dit in de Heemraadstraat. Die ene gele zak 

heb ik er net neergezet. Welke rechtgeaarde 
burger haalt het in zijn of haar hoofd om zo 
om te gaan met zijn of haar straat? Is het echt 
zo veel moeite om te zorgen dat je vuil niet op 
straat wordt gegooid? Die ORACS’s bevinden 
zich of nog geen 300 meter van deze plek. Als 
je je rommel dan toch op straat zet doe het dan 
in een fatsoenlijke zak, zo een die gratis wordt 
verstrekt door de gemeente of gooi het in die 
ORAC als je geen fatsoenlijke zak hebt. Dan 
voer je de meeurwen niet en, dat is ook toch 
wel belangrijk, u bevuilt uw eigen nest niet en 
ook niet dat 
van een ander, 
oftewel ons 
nest.
Zie voor na-
dere informa-
tie, als het een 
en ander nog 
niet duidelijk 
is, pagina 3 en 
het Praaibe-
richt op pa-
gina 8.
am 

Het WOS nodigt u uit voor een bijeenkomst 
om het bestuur op 24 juni 2015 met zomerre-
ces te sturen. U doet dit wegsturen onder de 
klanken van RAGMOB (deze band is u bekend 
van de overdracht van de muurschildering in 
de Marcelisstraat) en met een drankje in de 

hand en een hapje tussen de kiezen. Aanvang 
is om 20.00 uur in het Kalhuis, Badhuisstraat 
175.

Laatste nieuws Waarom bevuilen van eigen 
omgeving!

Uitnodiging van het WOS en 
het Kalhuis 

Wat is RAGMOB
Zoek je de roots van Americana? Dan heb je hem nu gevonden!
De Haagse band Ragmob brengt de Honky Tonk, Hillbilly en Western 
Swing muziek tot leven.
In 2008 werd Ragmob opgericht en de mannen van Ragmob vonden 
elkaar in hun liefde voor deze muziek uit de jaren ‘30 en ’40, waar iedereen 
vrolijk van wordt, maar met een melancholieke ondertoon. Ragmob speelt 
voornamelijk repertoire van Bob Wills en Hank Williams, hun grote 
helden. Maar ook nummers van Johnny Cash komen voorbij.
Al jaren speelt Ragmob door het hele land op festivals, feesten, kroegen en 
in huiskamers. Een optreden van Ragmob is een feest met een lach en een 
traan.
Helemaal of semi-akoestisch brengt de band de zaal in ontroering met de 
nostalgie van muziek die voorheen alleen nog uit krakende radiootjes kwam. 
Veel aandacht krijgen de driestemmige vocalen. Dynamiek en 
instrumentenpartijen zijn tot in de kleinste details uitgewerkt.
De muzikanten:
Remco Prins - zang en mandoline (bekend van Burma Shave en Trio 
Escobar) Arie Spaans - zang en contrabas (bekend van Suburbs en 
Naked) Bert Tielens - viool (bekend in heel België) Wilco Spaans - 
gitaar en achtergrondzang (bekend van Subway) Eli ‘t Hart - piano 
(bekend van diverse missverkiezingen)
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Marcelispleinplan
Er is een plan getekend voor het Marcelisplein. 
Er komt een inloopavond voor bewoners op 
dinsdag 19 mei 2015 om 17.00- 19.00 uur bij 
het WOS, Badhuisstraat 175.

Speciaal voor Vlaggetjesdag
Uw eigen vlaggetjesdagvlag van 
Scheveningen

Voor € 12,50 bij het WOS  onder con-
tante betaling op dinsdagen en don-
derdagdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
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Datum: woensdag 25 maart 2015
Tijd: 20.00 uur

Vragen aan de wijkagent/rondje door 
de wijk
Peter van den Burg is namens het team wijk-
agenten aanwezig.
De vergadering besteedt aandacht aan de situ-
atie in het wijkpark bij de kinderboerderij en 
de skatingbaan.
Verder geen bijzonderheden.
Financieel verslag 2014
De vergadering keurt de gewijzigde samenstel-
ling van de kascontrolecommissie, bestaande 
uit Marike Vermeulen, Jessie Moermans en 
Karel Pronk sr, goed.
De kascontrolecommissie adviseert de pen-
ningmeester Hans Grijzen décharge te verle-
nen.
Aldus wordt besloten.
Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
Bij dit agendapunt komen ter sprake de acti-
viteiten welke in het activiteitenprogramma 
2015 van het Stadsdeel Scheveningen voor het 
gebied van het WOS zijn opgenomen.
Dit zijn ondermeer plannen (niet uitputtend) 
ter verbetering van de leefbaarheid in de Was-
senaarsestraat / Schuitenweg, het Marcelis-
plein en Jacob Pronkstraat bij de keerlus.
De plannen worden in overleg met bewoners 
en ondernemers opgesteld.
Verder vertelt Hans Grijzen iets over de op 24 
maart gehouden startbijeenkomst over “De 
Kust Gezond”. “De Kust Gezond” is het plan / 
programma voor de gemeente om de buiten-
ruimte van Scheveningen Bad op te knappen.
Het gaat hierbij over de strandopgangen, de 
Noordelijke Boulevard en een aantal belangrij-
ke straten. In het werkgebied van het WOS valt 
het gebied tussen Seinpostduin en de Sche-
veningse Slag, alsmede het Renbaankwartier, 
hieronder.
In de loop van 2015 is er een inspraaktraject 
voor bewoners en ondernemers.
Rondvraag/sluiting
Bij de vraag zijn er geen bijzonderheden.

Buurtlunch
Elke tweede maandag van de maand met een 
buurtlunch van 12.00 – 15.00 uur.
Tijdens de lunch leert u uw wijkbewoners 
beter kennen en is er een leuke voorlichting 
over een thema.
Maandag 11 mei  organiseert het Kalhuis aan 
de Badhuisstraat 177   de een buurtlunch.
De Haagse Vogelbescherming komt vertellen 
over vogels in Scheveningen en aansluitend 
maken we een wandeling door de wijk.
Deelname € 3,- opgeven aan de balie van het 
Kalhuis.
Tel: 070-3069900

Stress Reductie Workshop en kennis 
making met Reiki   in het Kalhuis
Donderdagavond 7 mei 2015 om 19.00 tot 
21.30 uur wordt er in het Kalhuis aan de 
Badhuisstraat 177  workshop Reiki gegeven. 
De prijs is € 5,00 per les incl. koffie of thee. 
Iedereen heeft de mogelijkheid om in 
harmonie te leven. Leven in harmonie geeft 
ons gezondheid, geluk en levenskwaliteit. Dit 
kan bereikt worden door balans in onszelf te 
vinden.
Emish Guniz vertelt hoe we onze gezondheid 
goed kunnen onderhouden om deze balans te 
bereiken.
Wilt u naar de bijeenkomst komen bel Emish 
Guniz of stuur een e-mail Tel.06143452541, 
e-mail: emish.cpor@gmail.com. 
De presentatie is in het Nederlands en Engels.

Zomerdagkamp 10 t/m13 augustus  in het 
Kalhuis
Vier dagen activiteiten in het Kalhuis 
van 09.00 tot 16.00 uur wordt er in het 
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177  een 
zomerdagkamp  gegeven. 
Diverse activiteiten voor volwassenen zoals 
bijvoorbeeld: Schilderen, Knutselen, Spelletjes 
en nog vele andere workshops.
U kunt zich per dag inschrijven.
Maandag:  € 5- inclusief 2x koffie/thee
Dinsdag:  € 5- inclusief 2x koffie/thee
Woensdag:  € 5- inclusief 2x koffie/thee
Donderdag:  € 7,50 inclusief 2x koffie/thee en 
een BBQ.
U kunt zelf een lunchpakketje meenemen of 
iets kopen in het Kalhuis.
Inschrijven voor 17 juli 2015 bij de receptie 
van het Kalhuis.

Spelletjesochtend
Elke maandagochtend organiseert het Kalhuis 
een  spelletjesochtend. We gaan bijvoorbeeld 
gezellig scrabbelen, yahtzeeën, memorie en 
domino spelen. 
Deelname € 1,- per persoon inclusief een kopje 
koffie/thee. Opgeven aan de balie van het 
Kalhuis badhuisstraat 177. Tel 070-3069900. 
Aanvang 10.00 uur.

Brei-café met Theeschenkerij
Elke woensdag  houden we een breicafe in het 
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177. 
Maak de leukste creaties en geniet van een 
heerlijk kopje thee en een gezellig praatje 
tijdens de theeschenkerij. 
Vanaf 14.00 tot 16.00 uur bent u van harte 
welkom! U kunt zich opgeven aan de balie van 
het Kalhuis.
Momenteel breien en haken we ook voor 
Stichting Proplan en maken zelf speelgoed en 

kleding voor kinderen in oorlogsgebieden. 
Tel: 070-3069900.
 
Frans voor beginners
Woont u in Scheveningen en bent u op zoek 
naar lessen Frans voor beginners of licht 
gevorderden? Begin uw “Tour de France” dan 
in het kalhuis aan de badhuisstraat 177. 
Elke maandag van 10 tot 11 geeft Remco 
Lodeweges les voor beginners en op vrijdag 
van 10 tot 11 is er les voor licht gevorderden. 
Kosten € 4,00 euro per les. 
Opgeven bij de receptie! 070-3069900  À 
bientôt!

Italiaans voor beginners
Italië, het land van pizza, Juventus en 
Michelangelo. In de Italiaanse les van Remco 
Lodeweges leert u niet voetballen of fresco’s 
schilderen, maar u kunt wel al heel snel uw 
pizza bestellen in het Italiaans! Elke maandag 
van 11.15 tot 12.15 bent u welkom in het 
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177. Kosten € 
4,00 per les. Opgeven  bij de receptie 070-
3069900. Ciao!

Spaanse les  in het Kalhuis
Dinsdagavond  19.00 20.30 uur voor 
beginners, woensdag  van 9.00-10.00 uur, van 
10.15-11.15 en van 11.30-12.30 uur, en vrijdag 
van 9.30-10.30 uur. 10.45-12.00 uur (meer 
voor gevorderden) wordt er in het Kalhuis aan 
de Badhuisstraat 177 Spaanse les gegeven. De 
prijs is € 3,00 per les (voor een uur). 
Voor aanmelding kunt u bellen 070 3069900.

Verslag vergadering 
Algemeen Bestuur Kalhuisevenementen

kinderkunstboek van Char-
lotte Dematons
4 april t/m 30 augustus 2015
Gemeentemuseum 

Nederland is sterk veranderd sinds de negen-
tiende eeuw. Charlotte Dematons zet met haar 
fijne penseel verleden en heden naast elkaar, in 
een groot zoekavontuur langs de schilderijen 
van de Haagse School. Reis mee van Bloemen-
daal naar het Gemeentemuseum Den Haag. 
Op reis met de Haagse School bevat geen tekst, 
maar prachtige illustraties van Dematons. 
 
Het prentenboek is het veertiende deel uit de 
serie kinderkunstboeken die het Gemeente-
museum Den Haag uitgeeft in samenwerking 
met Uitgeverij Leopold. Vanaf 4 april is Op reis 
met de Haagse School voor €14,99 verkrijgbaar 
bij (kinder)boekhandels in het land en in de 
museumwinkel van het Gemeentemuseum Den 
Haag. 
Kindertentoonstelling
De originele illustraties van Charlotte Dema-
tons en andere illustraties zijn te zien in de 
kindermuseumzaal. Verder kunnen kinderen 
er onder andere in een heus weilandje ge-
nieten van een bijzondere wolkenlucht, naar 
hartenlust kleuren en spelletjes doen. Kinde-
ren vanaf 5 jaar die op zondag komen, kunnen 
tussen 12.00 en 16.00 bovendien deelnemen 
aan het gratis Open Kinderatelier. In de meiva-
kantie vindt een feestelijke dag vol kinderacti-
viteiten plaats. Meer informatie: www.gemeen-
temuseum.nl 

vervolg op pagina 3, 3e kolom

Cursus Valpreventie in het 
Kalhuis
In het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 wordt 
op donderdagen van 14.00 tot 16.00 uur een 
cursus valpreventie gegeven. De datums zijn 
30 april, 7 mei, 28 mei  en 7 juni bent u  slecht 
ter been? Komt u dan wat vroeger zodat we u 
op tijd met de traplift naar beneden kunnen 
helpen.
Het aanmelden was tot 22 april 2015 bij de 
receptie van de Kalhuis. U kunt vragen of er 
nog plek is. Tel: 070-3069900.
We kunnen de cursus deze keer kosteloos aan 
u aanbieden.
Weet u wat u kunt doen om vallen te 
voorkomen? Of bent u al eens gevallen en wilt 
u herhaling voorkomen? 
Deelname aan de training “ïn Balans”  
vermindert het aantal valpartijen, geeft meer  
zelfvertrouwen en stelt in staat mogelijke 
gevaren beter te herkennen en hier beter 
mee om te gaan. De cursus bestaat uit vier 
bijeenkomsten onder begeleiding van een 
professionele  docent.
Tijdens deze bijeenkomsten ontvangt u een 
cursusboek krijgt u theoretische informatie en 
gaat u praktisch aan de slag met (eenvoudige)
oefeningen.



Twie sigerette voor Vae.

As ik an die van mên vraeg: “Wà’-wul je voor je verjaerdag?”, zel die steevast zegge: “Ik‘oof niks, ik ‘eb 
alles, wà’-mot ik nog mêr” en dà’-mient-tie ût te grond van z’n ‘art.
Azze ze an mên vraege, wà’ ik voor me verjaerdag wul, dan zeg ik ôk: “ik ‘oof niks, ik ‘eb alles”, mar gelik 
staen ik te denke, wà’ zel ik vraege.
Ik ken ammaar van alles gebrukke.
Dus as ze dan nog is vraege: “Im, weet je ‘t echt iet?”
Dan zeg ik : “ Och ,’n blommetje of ‘n plantje vin ik wel leuk, ‘n lekker flesje reuk ‘ou ik ôk wel van, Belse 
bonbons, daer ken ik iet vanof blêve, ‘n môie ‘andook is ôk nôit weg; ‘n kop-en-schotel, (of en toe breek t’r 
is wat).
Dan ‘oor ik: “ Jae Im, wà’ wul je non?” en dan zeg ik: “Kik mar zellef, wà’ je me geve wul, mar kom je mè’ 
niks, is ‘t ôk goed.”
Dà’-doene ze netuurlek iet.
As kind vertelde ik an zôveul môgelek bure dà’ ik gauw jaereg wier.
Op school trakteerde ik op lik-kaekies of ‘artjes, wit, rose, geel, waer op sting “ ik ‘ou van je” of “je ben 
lief”.
De juffrouw dee ‘n pepiere strik om je narrem, dan zag iederien, dà’ je jaereg was.
Op ‘n kêr wier ik ût’ekoze om ‘n paer daege laeter met ‘n vrindinnetje, Tonia Brugman, de klasse rond te 
gaen, mar ‘t feest gong iet deur.
Ze was tien mei jaereg… de dag dà’-ik mee moch lôpe was ‘t tien mei 1940!
Och, och, wà’.von ik ‘t jammer, dà’ we iet naer school moche.
“‘T is oorlog”, zee me moeder.
“Dà’ geef toch niks, we kenne toch geweun naer school!”, zee ik.
Jaere laeter – ‘t was nog oorlog – ‘eb-ik me vaeder ‘n verjaerdagskedootje ‘egeve, waer die toch zô blij 
mee was.
Me-broer en ik liepe deur de Zoutmanstraet en bij ‘n kaffee lag ‘n leeg sigerettedôsje.
Ik spaerde zulleverpepier, dus ik raepte ‘t op.
Wà’-zien ik, tusse ‘t zulleverpepier…twie sigerette!
Me broer mos ôk kikke.
“Im, dà’ benne goeie sigerette, vast van ‘n zwart’andelaer ‘eweest.
Die bewaere we tot kommende week, dan is Vae jaereg.
Ik kon ‘t benae iet voor me ‘ouwe.
“Vae, je krêg ‘n kedootje as je jaereg ben.”
“Pand, je vaeder ‘oof niks.
Toe’-die de twie sigerette op z’n verjaerdag kreeg, sprong die ‘n gat in de lucht en maekte die graeg de 
bekende ûtzondering op te regel.

Immetje
Nadruk verboden

Spreukje.
Komen er kille tijden in een mensenleven,
dan kan alleen de mantel der liefde warmte geven.
Immetje
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Huisvuil oplossingen

Met het initiatief voor ORAC adopties (Onder-
grondse AfvalContainers) wil de gemeente Den 
Haag bewoners stimuleren om een bijdrage te 
leveren aan een schone leefomgeving.

Geef u op als ORAC Adoptant en u krijgt hier-
voor materiaal van de gemeente aangeboden 
om bij plaatsingen op ORAC locaties te kunnen 
ruimen. Vanuit de gedachte “Schoon houdt 

Vanaf woensdag 1 april worden in verschil-
lende Haagse wijken extra stevige gele vuilnis-
zakken bezorgd. Ze helpen tegen zwerfvuil op 
straat, dat ontstaat als meeuwen of andere die-
ren vuilniszakken open pikken. Vooral tijdens 
het broedseizoen, dat begonnen is en tot in juli 
duurt, is de overlast die meeuwen zo veroorza-
ken groot. 2300 huishoudens ontvangen drie 
rollen speciale zakken. 
  
De extra stevige gele vuilniszakken worden 
bezorgd in een aantal straten in Schevenin-
gen, Segbroek, Loosduinen, Haagse Hout en 
Centrum waar binnen één à twee jaar onder-
grondse afvalcontainers komen. Dan staan er 
geen vuilniszakken meer langs de stoeprand. 
De ervaring leert dat daarmee de overlast door 

meeuwen, maar ook van bijvoorbeeld ratten en 
andere dieren, flink afneemt. In wijken waar 
al ondergrondse afvalcontainers staan, is er 
veel minder zwerfvuil. Tot het zover is, kunnen 
de extra stevige gele vuilniszakken de over-
last helpen te verminderen. De dieren krijgen 
ze ook niet zo makkelijk open als de gewone 
grijze vuilniszakken. 
  
Gratis afhalen 
Wie de zakken thuis niet ontvangt, kan deze 
gratis afhalen bij het stadhuis, de stadsdeel-
kantoren Laak, Loosduinen, Scheveningen, 
Segbroek en Haagse Hout, de bibliotheken en 
de tien stadsboerderijen. Hierbij geldt: zolang 
de voorraad strekt.

Gele zakken tegen meeuwenoverlast

Bewoners gezocht voor ORAC adoptie
Schoon” blijven deze locaties schoon.

Wilt u in Scheveningen een bijdrage leveren 
geef u op als ORAC Adoptant bij de milieube-
heerder van Scheveningen.

E-mail: hechamzaidan@denhaag.nl

Hecham Zaidan
Junior Beheerder Scheveningen

(Huis)vuilproblemen en -ergernissen zijn niet alleen van deze tijd. Op pagina 8 in het Praaibericht van het 
Muzee onder het kopje Nieuwe aanwinst: 19e eeuwse milieuverordening kunt u lezen dat het in de 19e 
eeuw ook al een probleem was.

Gemeentemuseum Den Haag 
start writer-in-residence
Het Gemeentemuseum Den Haag nodigt 
vanaf 2015 elk half jaar een (inter)nationale 
schrijver uit als ‘schrijver-in-de-residentie’. 
De schrijver krijgt carte blanche en mag 
een half jaar lang struinen door de zalen en 
depots van het museum. Schrijfster Miek 
Zwamborn (1974) bijt de spits af. Vanuit haar 
fascinatie voor oerlandschappen en bijzondere 
weeromstandigheden ging zij in het museum 
op zoek en vond verschillende kunstwerken en 
maakte op basis daarvan prachtige gedichten. 
Deze gedichten en kunstwerken zijn van 
21 maart 2015 te zien in de tentoonstelling 
‘Getemde Hemel’. 
Remy Jungerman 
Crossing the Water
Gemeente museum Den Haag
11 april t/m 16 augustus 2015

Het werk van de Surinaams-Nederlandse kun-
stenaar Remy Jungerman heeft iets weg van 
Piet Mondriaan en Malevich, maar er komen 
ook de rituelen van de Winti en de dessins van 
de Marron  in Suriname in voor
Jungerman gebruikt hiervoor stoffen, en op 
batik gebaseerde textiel van het Nederlandse 
merk Vlisco.
In de Projectenzaal hangen panelen sculpturen 
en wandobjecten. 

Den Haag en de Atlantikwall
oorlog in de stad van vrede 
Museon
10 april 2015 tot en met 1 november 2015
 
In deze tentoonstelling staat de evacuatie van 
135.000 inwoners van Scheveningen en Den 
Haag en de sloop van een deel van de stad in 
de Tweede Wereldoorlog centraal. Voor de ten-
toonstelling zijn veel voorweerpen in bruikle-
nen gegeven door bunkermusea, verzetsmusea 
en het Ministerie van Defensie. De bunkers in 
de duinen, het Malieveld, landgoed Clingen-
dael, Duindorp en de boulevard van Schevenin-
gen maakten deel uit van de Atlantikwall. Ook 
de actualiteit wordt belicht omdat op de plaats 
van de Atlantic Wall nu 160 internationale in-
stellingen voor recht en vrede zijn gevestigd. U 
kunt stemmen over verschillende internatio-
nale kwesties met betrekking tot Europa, de 
VN en de NAVO. 

Wandeling door de stad
Tegelijkertijd met de tentoonstelling opent 
een wandelroute door de voormalige sloop-
zone, van Madurodam tot aan de Bomen- en 
Bloemenbuurt. Deze wandelroute is een ini-
tiatief van de Bewonersorganisatie Duinoord, 
het Haags Historisch Museum en het Museon. 
De wandelroute bestaat uit de website www.
atlantikwalldenhaag.nl en zeventien informa-
tiepanelen met historisch beeldmateriaal van 
de straten en wijken voor de oorlog, tijdens de 
oorlog en tijdens de wederopbouw.

vervolg van pagina 2, 3e kolom
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Dieren Rijk 
Gemeente museum Den Haag
25 april – 11 oktober 2015
Door de collectie kunstnijverheid, mode en 
beeldhouwkunst door te nemen kwamen 
verschillende dieren tevoorschijn: van 
kamelen tot kwartels en van libellen tot 
roggen. De tentoonstelling laat dieren zien in 
allerlei verschijningsvormen. Op porselein en 
glas, maar ook vormen in de functie van oor, 
knop of handvat.











































































 


















































































































In memoriam Nicolas Bourseul

Op zaterdag 11 april ontvingen wij het droevige 
bericht dat de dag daarvoor plotseling was 
overleden Nicolas Erich Bourseul, zoon van ons 
bestuurslid Ciska Bourseul. Nicolas is maar 30 
jaar geworden.
In 2014 heeft Nicolas het WOS nog met zijn 
expertise geholpen bij het 
aanpassen van het logo van 
het WOS en de Klinker.
Wij wensen Ciska, haar gezin, 
familie en de vrienden van 
Nicolas veel sterkte toe bij dit 
tragische verlies.

Jan Lautenbach
Voorzitter Wijk Overleg 
Scheveningen-Dorp

vervolg van pagina 3, 3e kolom

Subsidieregeling 
buurtstallingen weer van start
Tot en met 31 december 2015 kunnen inwo-
ners of bedrijven in Den Haag weer subsidie 
aanvragen om een buurtstalling te beginnen 
of een bestaande stalling uit te breiden. De 
gemeente heeft een nieuwe regeling vastge-
steld. In totaal is er € 150.000 subsidie be-
schikbaar. 
  
In een buurtstalling kunnen bewoners tegen 
een kleine maandelijkse vergoeding hun fiets 
veilig stallen. Er is subsidie voor het beginnen 
van een stalling, maar ook om een bestaande 
op te knappen. De subsidie is maximaal € 400  
per fietsplek in de stalling, met een maximum 
van €40.000 per buurtstalling. 
  
Meer informatie en het aanvraagformulier 
voor subsidie is te vinden op www.denhaag.nl/
fiets.

Gedenkplaat Zr. Ms. Adder geplaatst

Met marine-ceremonieel is vrijdagavond 10 april 
de gedenkplaat voor de ramp met de rammonitor 
Zr. Ms Adder geplaatst. Op 5 juni 1882 op 
slechts 4,5 mijl uit de kust voor Scheveningen 

is dit schip met man en muis vergaan. Bij de plaatsing waren 
vertegenwoordigers van de marine, een delegatie van het 
Contact Oud Mariniers, de burgemeester, de plaatsvervangend 
Commandant der Zeestrijdkrachten en leden van de Stichting 
Gedenkteken Zr. Ms. Adder aanwezig. De ramp had tot gevolg 
dat er werd overgegaan tot de oprichting van de kustwacht en de 
Koninklijke Vereniging van Marine Officieren.
am

Onder de plaquette bevindt zich een cilinder met daarin de bemaningslijst van de ZR.Ms. 
Adder
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NIEUW: VLAGGETJESWEEK IN DE KEIZERSTRAAT
 
Van maandag 8 t/m zaterdag 13 juni organiseren 
YMCA Scheveningen en de winkeliers van de Kei-
zerstraat VLAGGETJESWEEK. Het thema van deze 
week luidt: GRAAITIJD.  
 
Bezoekers van GRAAITIJD in de Keizerstraat kun-
nen genieten van en deelnemen aan leuke, gezel-
lige, originele, leerzame, culinaire en muzikale 
activiteiten in aanloop naar Vlaggetjesdag op 
zaterdag 13 juni, zoals:
 
ü Van maandag t/m zaterdag: speciale vlag-

getjes 'hap' voor € 4,50 euro bij diverse 
horeca

ü Van maandag t/m zaterdag: speciaal vlag-
getjes 'menu' voor € 15,00 bij diverse 
horeca

ü Van maandag t/m donderdag: diverse 
workshops van kunst tot visserij

ü Woensdag: speciaal voor kinderen een 
middag vol activiteiten

ü Vrijdag: van 12:00 tot 20:30 uur een 
markt met kunst en visserij, culinaire 
hoogstandjes, live muziek en modeshows

ü Vrijdag: popfestival HipFest van 16:00 tot 
02:00

ü Zaterdag: overdag braderie en muziekpo-
dium met live optredens

ü Zaterdagavond: surprise act in live po-
dium Saturnus

Deze hele week staat tevens in het teken van het 
goede doel: het Juliana Kinderziekenhuis. 
 Voor meer informatie: 
 www.graaitijd.nl | www.facebook.com/Graaitijd
www.hipfest.nl | www.facebook.com/HipFestSchevenin-
gen

ARIE SPAANS MET BAND 
LIVE IN SATURNUS/YMCA
Elke zaterdagavond is er live muziek bij Satur-
nuslivemusic in het YMCA muziekcentrum, Kei-
zerstraat 58.
Zo is er op 30 mei een optreden van de Scheve-
ningse band Das Echo met o.a. Arie Spaans.
Deur open vanaf 20:30 uur, entree € 4,- Alle 
drankjes kosten € 2,-
Iedereen is van harte welkom
Wil je weten wie er de andere weken optreed ga 
dan naar www.saturnuslivemusic.nl

ELKE WERKDAG WARME MAALTIJD 
VOOR € 3,50
Dat kan bij de YMCA, Keizerstraat 58. Onze 
menu’s vind u onze website.
Of kom gewoon eens langs voor een kop koffie 
met appeltaart(zelf gebakken) voor slechts € 2,50 
en neem een menu lijstje mee. Wij hebben nu ook 
een gezellig terras met ‘Scheveningse bank’.
Elke donderdag hebben we altijd een leuke activi-
teit te doen.
Wij zijn er ook voor de ‘kleine’ zorg, heeft hulp 
u nodig met een boodschapje, of een maaltijd aan 
huis of wilt u een fietstochtje met onze 4 wieler? 

Onze studenten helpen u graag, neem contact op 
met Monique 070 355 51 20. www.ymcaschevenin-
gen.nl 

ZIN IN TAFELTENNIS?
Bij de YMCA is het elke dinsdagavond tafelten-
nissen voor buurtbewoners.
Keizerstraat 58 vanaf 20:00 uur.
FEESTJE? LEUKE ZAAL HUREN?
Buurtbewoners die een feestje hebben zijn van 
welkom bij de YMCA.
Wij hebben een mooie grote zaal en een buurtres-
taurant
Wij bieden complete arrangementen voor betaal-
bare prijzen.
Wij leveren ook een live band of DJ.
Meer informatie www.ymcascheveningen.nl  

YMCA belevenissen
Gratis fietsen stallen 

Het gratis stallen van fietsen in de Biesieklette 
stalllingen is permanent ingevoerd in Scheve-
ningen, maar als de fiets er langer dan een dag 
staat mot er wel betaald worden 
 
De vier bewaakte stallingen van Biesieklette 
zijn de drie stallingen aan de Strandweg ,bij de 
haven, de Keizerstraat en de noord-boulevard, 
en een stalling aan het Palaceplein. In de stal-
lingen is het serviceniveau hoog. Naast het 
stallen van de fiets kunnen er kinderbuggy’s 
en rolstoelen worden gehuurd en zijn er op-
laadpunten voor e-bikes. De nieuwe stalling 
van Biesieklette bij de haven biedt bovendien 
huurfietsen, (elektrische) strandrolstoelen en 
bolderwagens aan. Ook is er een openbare toi-
letgelegenheid die ten behoeve van minderva-
liden is uitgerust met een tillift. 

Opknapbeurt Wassenaarsestraat
Nieuwe bestrating Wassenaarsestraat
Op 20 mei tussen 18.00 en 20.00 uur is er een inloopbijeenkomst voor bewoners van de 
Wassenaarsestraat. Een deel van de bewoners heeft overleg gehad met de gemeente over de 
nieuwe bestrating van de straat. De gemeente heeft tekeningen gemaakt en die worden nu 
op deze avond gepresenteerd. Mocht u de uitnodiging hebben gemist, dan bent u bij dezen 
uitgenodigd.
am
Overdracht muurschildering Marcelisstraat

Sprekers Arie Spaans 
en Toby

Hans Grijzen, de drijvende kracht

Mandy van Veen, stadsdeel-
directeur van het stadsdeel 
Scheveningen

Versnape-
ringen en 
natuurlijk 
koffie met 
melk in dit 
geval

Scheveningse dracht show van 
de vrienden van het Muzee

Ondanks de matige weersomstandigheden 
toch veel belangstelling

RAGMOB in 
actie

copyright 
Kees van der Vlies
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Kopijdatum

De einddatum voor het inleveren van kopij 
voor de volgende Klinker (juli 2015) is 

1 juli 2015

Reuzenrad
De meeste belangstelling ging toch uit naar het 
reuzenrad. Dat zal er gaan komen op het oude 
Schateiland. Het eiland wordt zo ongeveer van de 
opbouw ontdaan, waarnaar een constructie het rad 
gaat dragen. Het wordt ongeveer even hoog als de 
toren die op de Pier staat. De plannen zijn dat er 
inderdaad in kan worden gegeten. Het reuzenrad 
wordt verlicht met wit licht, zie bijgaande foto. De 
verlichting gaat uit, wanneer de Pier sluit. Deze 
verlichting heeft een lagere intensiteit dan de eer-
der gebruikte led-verlichting in de reclameborden 
op de Pier. Weet jij een leuke naam voor het reu-
zenrad, meldt dit via info@pierscheveningen.com 
en win het eerste rondje in het rad! 

Het Stalen eiland
Het Stalen eiland zal worden verwijderd. Momen-
teel wordt er onderzoek gedaan naar asbest en de 
risico’s voor de verwijdering. Naar verwachting zal 
het eiland eind 2015 worden weggesleept.

Restaurant
Het restaurant zal blijven, maar niet zo groot. Er 
wordt gedacht om naast het kleinere restaurant 
een plek voor kinderen en een plek voor culturele 
tentoonstellingen te maken.
Verder zal er in de galerij van en naar de Boulevard 
diverse soorten gelegenheden worden gemaakt, 
waar kan worden gegeten en diverse zaken kunnen 
worden gekocht. Zie het conceptboek voor de Pier 
op www.depierpartners.nl. 
am

Ondernemers met durf zijn er wel! Ook op Sche-
veningen. Zo zijn er ondernemers die de Pier van 
Scheveningen hebben gekocht. Deze ondernemers 
hebben het voornemen om de Pier weer open te 
stellen voor het publiek. En zij denken dat dat nog 

wat oplevert ook… Deze ondernemers hebben 
de buurtbewoners uitgenodigd om te laten zien 
wat er met de Pier gaat gebeuren. Na een voor-
lichtingssessie onder steeds slechter wordende 
weersomstandigheden (het ging zelfs lekken in het 
restaurant), kregen de bewoners gelegenheid om 
vragen te stellen en een rondleiding. Tijdens de 
presentatie werden foto’s getoond van de Pier zo-
als de kopers het hadden aangetroffen. Opvallend 
was dat er onkruid groeide op het terras van het 
restaurant. Dat bevindt zich boven zee, maar dat 
maakt blijkbaar niet uit.

COLOFON
De klinker wordt uitgegeven op initiatief van 
het WijkOverleg Scheveningen-dorp. Dit 
houdt niet in dat de geplaatste artikelen de 
mening van het WOS weergeven. De redactie 
is verantwoordelijk voor de inhoud en houdt 
zich het recht voor de ingezonden stukken in te 
korten of niet te plaatsen.

REDACTIE

Eindredactie Ap Mos

Bezorgklachten? Graag even doorgeven aan het 
WOS-centrum.
Openingstijden:
dinsdag: 09.00 – 12.00 uur
donderdag: 09.00 – 12.00 uur
telefoon: 070-3500034
e-mail WOS: wos@scheveningendorp.nl
e-mail redactie: klinker.wos@gmail.com

De Pier van Scheveningen
herrijst?

Aanwezig bij het gesprek met Parkeervoorzienin-
gen Gem Den Haag 23 april 201:
2 x parkeerbeheerders
1 x projectleider Parkeervoorzieningen Selma van 
der Zwart
Manus Ansink 
Rob Lammers van Toorenburg 
Emil Driesenaar
Anne-Marije Hogenboom

19 Mei zal er een bewonersavond georganiseerd 
worden waar vragen beantwoord kunnen worden 
die men als bewoner heeft ten aanzien van de in-
formatiebrief over het betaald parkeren. 

De gemeente heeft besloten om per 1 juli 2015 
de Vuurbaakstraat, Vuurtorenweg, zeekant en de 
Kompasstraat toe te voegen aan het parkeergebied 
– Scheveningen achterland. Scheveningen achter-
land heeft reeds een betaald parkeerbeleid van 120 
minuten tegen het tarief van € 1,70 van 13.00 uur 
– 00.00 uur. Het hele jaar door. 

Gezamenlijk wordt besloten de probleemstelling 
te (her)formuleren; Door het invoeren van het be-
taald parkeren in het reeds bestaande betaald par-
keren gebiedscode – Scheveningen Achterland is de 
parkeerdruk in de Vuurbaakstraat, Vuurtorenweg, 
zeekant en de Kompasstraat onleefbaar geworden. 
Doordat er geen vergunning wordt gekocht voor 
de 2e auto in het reeds bestaande betaald parkeren 
gebeid, worden deze auto’s in bovenstaande (nog) 
gratis te parkeren gebied geparkeerd. 

De gemeente geeft verder aan dat onder de leef-
baarheid, straatveiligheid valt en ook het ‘voorko-
men’ van de straat inbegrepen is. Aanvullend hier-
aan is het feit dat De gemeente Den Haag een alge-
heel beleid voert; niet op de stoep parkeren beleid. 

De gemeente geeft aan dat de straat een 1 kant 
parkeren wordt. Er zal een gemeentelijk onderzoek 
gedaan worden welke kant het beste zal zijn. En er 
is aangegeven dat steekvakken niet kunnen in de 
Vuurbaakstraat omdat daarvoor de Vuurbaakstraat 
te smal is. De voordelen en de nadelen worden op 
een rij gezet:

Voordelen: 
- de parkeerdruk in de bovengenoemde straten 

zal snel minder worden. Het is een snelle en 
effectieve oplossing. 

Nadelen: 
- de parkeercapaciteit wordt minder. Het par-

keercapaciteit van de bewoners is (voorals-
nog) onbekend. Om mee te denken wordt er 
gevraagd naar de beschikbaarheid van het 
parkeerterrein van het voormalig Joegoslavië 
tribunaal. De gemeente geeft aan dat dit stuk 
grond bezit is van de gemeente en momenteel 
openbaar terrein is. In principe gaat de ge-
meente ervan uit dat dit stuk ook als openbare 
straat wordt ingezet, inclusief het betaald par-
keren gebied. Omdat dit gebied momenteel in 
de verkoop””  staat, worden de gevolgen van de 
verkoop eerst nagegaan. 

- Er wordt terecht opgemerkt dat als er enkel 
rechts aan de straatkant (container kant) 
geparkeerd mag worden, er bovenaan in de 
Vuurbaakstraat wel erg weinig parkeerplek 
overblijft voor het aantal bewoners op dat deel. 
(8 woningen, met sommige meerdere auto’s). 
De gemeente zal onderzoek doen of er boven 
aan de vuurbaakstraat links geparkeerd kan 
worden, en of de huidige parkeervakken breder 
of 1 meer kan worden. Er is eerst onderzoek 
nodig i.v.m. de draaicirkel in- en uitrit van de 
parkeergarage. 

Er wordt geïnformeerd naar de mogelijkheden 
voor een algemene invalide parkeerplaats. Waarop 
de gemeente aangeeft dat het niet gebruikelijk is 

om in een woonwijk een algemene invaliden par-
keerplek te creëren. Dit omdat een minder valide 
zelf een individuele plek aan kan vragen als bewo-
ner bij de gemeente. Voor de exacte regels verwijst 
de gemeente naar hun website. 

Er zijn geen geplande aanpassingen voor herinrich-
ting van de Kompasstraat. Met name de inrichting 
van de Kompasstraat is met ingenieurs van de ge-
meente gemaakt. In dit gebied wordt er onder de 
grond voldoende parkeerplek aangeboden. Op het 
trottoir parkeren wordt na de invoering van het 
betaald parkeren niet meer getolereerd. Men zou 
dan namelijk ook in de omliggende straten kunnen 
parkeren. Wel oppert de gemeente dat de ‘regels’ 
waar men mag parkeren duidelijker kunnen. De 
gemeente geeft als advies een gele streep aan te 
brengen zijde kompasstraat tot aan de overgang 
vuurbaakstraat. 

De algehele bebording wordt nader onderzocht 
door de gemeente, over het algemeen is de ge-
meente het er mee eens dat er extra borden in de 
straat aangebracht kunnen worden. 

Verder geeft Selma aan dat ze niet de juiste per-
soon is om te praten over de herinrichting van 
de kompasstraat en ook niet voor het onderwerp 
eenrichtingsverkeer in het algemeen.  Selma geeft 
het advies eerst aan te kijken wat de situatie gaat 
worden na de invoering van het betaald parkeren. 
Er wordt “standaard” na een jaar geëvalueerd. 

Anne-Marije Hogeboom

Verslag van het gesprek tussen de gemeente en de bewoners 
over het parkeerregiem in de Vuurbaakstraat en omgeving
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Scheveningen – Over drie maanden is het zo-
ver! De eerste editie van het Historisch Festival 
Scheveningen. Achter de schermen wordt er 
keihard gewerkt om een leuk en succesvol 
festival neer te zetten, waarbij de bezoeker 
wordt meegenomen op een wandeling door de 
tijd. ‘Levende schilderijen’ beelden historische 
taferelen uit, van de geboorte van de Scheve-
ningse Vijfling in 1719 tot optredens in de le-
gendarische ‘Vliegende Hollander’ in de jaren 
‘50. Daarnaast zijn er muzikale intermezzo’s en 
historische presentaties.

Om een geslaagd festival neer te zetten is de 
organisatie deels afhankelijk van vrijwilligers. 
Gelukkig hebben een groot aantal mensen zich 
al aangemeld als vrijwilligers. Toch is de orga-
nisatie van het festival nog op zoek naar speci-
fieke vrijwilliger. Voorafgaand aan het festival 
zijn er bijvoorbeeld kostuumnaaisters nodig 
en de organisatie is op zoek naar oude kleding, 
of kleding die met een paar kleine ingrepen 
‘oud’ te maken is. Ouderwetse kinderkleding, 

badkleding, kleding gedragen door vissers, 
werkkleding voor vissersvrouwen en WOII sol-
datenkostuums, het is zo maar een greep uit de 
spullen waarnaar de organisatie nog op zoek 
is.

Ook kunt u zich nog steeds opgeven om deel 
te nemen aan één van de ‘levende schilderijen’ 
als figurant. Altijd al eens willen meemaken 
hoe uw voorouders leefden in een oud Scheve-
nings hofje? Kinderen die eens willen ervaren 
hoe het er in de schoolbanken aan toe ging in 
(over)grootmoederstijd? Of gaat u de Bloed-
poortmoord oplossen als politieagent? Geef u 
dan nu op via e-mail: vrijwilligers@historisch-
festivalscheveningen.nl of via telefoon: 06-
10738966.

Voor alle vrijwilligers wordt er op dinsdag 19 
mei een informatieavond georganiseerd in 
Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 90-92. 
Inloop vanaf 19.00 uur, start van de avond om 
19.30 uur. Hier krijgt u meer gedetailleerde 
informatie over de rollen in de ‘levende schil-
derijen’, de repetities en het verloop van de dag 
op 22 augustus 2015 voor u als vrijwilliger.

Voor meer informatie over het festival neem 
een kijkje op www.historischfestivalscheve-
ningen.nl of like de facebookpagina www.face-
book.com/HistorischFestivalScheveningen.

Wandel door de geschiedenis 
tijdens het Historisch Festival 
Scheveningen

Vergroening Treilerdwarsweg

De gemeente is druk doende met het vergroenen van de Treilerdwarsweg. De weg wordt iedere 
zomer voorzien van plantenbakken. Het is nu de bedoeling om de weg permanent een groen ka-
rakter te geven.  Er wordt een beplanting aangebracht zoals men die aantreft in de duinen en in 
wegbermen., planten die tegen het Schevenings klimaat kunnen. Tevens worden er enkele maat-
regelen genomen die de verkeersveiligheid ten goede komen.
am

De gemeente heeft voor de plek waar voorheen de bouwketen van de bouw van de Boulevard in de 
Jacob Pronkstraat, hoek Zeeruststraat, stonden een plan voor een parkje getekend, zie bijgaande 
tekening. Over dit parkje zal nog overleg worden gevoerd met de bewoners. Er is een voorstel gedaan 
om dit op 4 of 11 juni tussen 16.30 en 18.30 uur in de WOS vergaderruimte, Badhuisstraat 175 te 
doen. Data en tijden waren nog niet definitief bij het ter perse gaan van deze krant. 
am

Vergroening parkje Jacob Pronkstraat

Word nu ook Maatje van Vlaggetjesdag!
Vlaggetjesdag Scheveningen vindt dit jaar plaats 
op 13 juni. Van oudsher het begin van het nieuwe 
haringseizoen. Maar ook de Nationale Feestdag van 
Scheveningen. Een evenement met tal van activi-
teiten in en rond de haven, zoals de vlootschouw, 
demonstraties van de KNRM, Oudhollandse kin-
derspelen, oude ambachten, sportactiveiten voor 
de jeugd, vispresentatie in de visafslag, de taptoe, 
diverse optredens op het hoofdpodium en door de 
gehele haven en nog veel meer.
 
Al deze activiteiten kosten natuurlijk veel geld. Ge-
lukkig zijn er bedrijven, die het Scheveningse eve-
nement financieel willen steunen. 
 
Daarnaast is er voor alle Scheveningers sinds vo-
rig jaar ook de mogelijkheid om Vlaggetjesdag te 
ondersteunen door Maatje van Vlaggetjesdag te 
worden. Een Maatje van Vlaggetjesdag voelt zich 
nauw betrokken bij het evenement en ondersteunt 
daarmee tevens het Scheveningse Culturele Erf-
goed. Voor slechts € 10,- per jaar bent u al Maatje 

van Vlaggetjesdag. Als Maatje krijgt u op Vlagge-
tjesdag niet alleen een smakelijke nieuwe haring, 
maar u ontvangt ook een uniek speldje. Het speldje 
heeft ieder jaar een andere kleur. Vorig jaar was 
het blauw; dit jaar rood. U bent dus onmiddellijk 
herkenbaar als Maatje van Scheveningen als u dit 
speldje draagt.
 
Geef u snel op als Maatje van Vlaggetjesdag op 
www.vlaggetjesdag.com en maak € 10,- over op 
NL69 RABO 0177 4893 16.
 
Alvast hartelijk bedankt en tot ziens op Vlaggetjes-
dag!

Maatje Vlaggetjesdag

VLAGGETJESDAG.COM

13 JUNI
ZATERDAG

VANAF 10 UUR

1e+2e HAVEN
SCHEVENINGEN

Beleef 
de sfeer 
van toen

HOOFDACT

Emmaly Brown  
EN VERDER:

DE HISTORISCHE KADE
HET SCHEVENINGS DORP EN TAFEREEL

OUDE AMBACHTEN
TRADITIONELE VLOOTSCHOUW

OUD HOLLANDSE KINDERSPELEN
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Het loopt al weer aardig naar de Haringtijd en 
naar Vlaggetjesdag, het feest van weleer waar-
mee het haringseizoen een aanvang nam. Hoe 
zal de haring smaken? Wie wint dit jaar de Gou-
den Haring? Binnenkort zullen we het weten. 
Om en rond de haven gonst het van de voorbe-
reidingen. Zo ook in ons Muzee. De binnenplaats 
heeft een grote voorjaarsbeurt gehad, zodat bij 
het stijgen van de temperatuur ook weer buiten 
gezeten kan worden.

Tentoonstelling & film: Het Wereldwonder 
van Scheveningen
Binnen wordt bij het schrijven van dit Praai-
bericht de laatste hand gelegd aan de tentoon-
stelling over de Scheveningseweg, die dit jaar 
zijn 350-jarig bestaan viert. Met unieke afbeel-
dingen en documenten wordt de geschiedenis 
van deze beroemde verbindingsader in beeld 
gebracht onder de titel Het Wereldwonder van 
Scheveningen. De Zeestraet, zoals de weg toen 
heette, was de eerste verharde buitenweg in 
Holland. Dat mensen in staat waren in de zan-
dige en ontoegankelijke wildernis tussen Den 
Haag en Scheveningen een goed begaanbare 
en lommerrijke weg aan te leggen, gold als 
een waar wereldwonder. De bezoeker wandelt 
met thema’s door de geschiedenis heen: de 
Romeinse tijd, de duinen voor de aanleg, de 
plannen voor de aanleg, de aanleg zelf en de 
voltooiing, de tolheffing, de zijstraten en zijwe-
gen en de bebouwing als ‘een snoer van villa’s, 
verpleeghuizen en burelen’.   
Bijzonderheid is dat er tijdens de tentoonstel-
ling ook een doorlopende film onder dezelfde 
titel als de tentoonstelling is te zien, die werd 
gemaakt door filmmaker (en oud-Duindorper) 
Bob Entrop. De film gaat na de opening van de 
tentoonstelling in première en is de eerste uit 
het audiovisueel erfgoedproject De Canon van 
Scheveningen. De tentoonstelling wordt op 13 
mei geopend door wethouder Joris Wijsmuller 
en loopt van donderdag 14 mei t/m zondag 27 
september. 

Oranjeborrel
De jaarlijkse Oranjeborrel op Koninginnedag 
– nu voor de tweede keer Koningsdag – op 27 
april was drukbezocht en zeer geanimeerd. 
Omdat het weer niet uitstak werd het geen 
buitenborrel op de binnenplaats, maar een 
gebeuren in de Scheveningenzaal. Die zat dan 
ook tot aan de nok toe vol. De Vrienden zorg-
den voor geurende koffie met de traditionele 
oranjetompoezen en heerlijk gekoelde oranje-
bitter. Daarmee werd een toast uitgebracht op 
de koning en de koningin, nadat ik de brief had 
voorgelezen waarin wij onze gelukwensen met 
de verjaardag des konings aan hunne majestei-
ten hebben overgebracht. .

Scheepsbel voor Suppoosten
Al jarenlang is het gebruik dat tijdens de Oran-

jeborrel de suppoost ter gelegenheid van zijn 
75ste verjaardag de koperen scheepsbel krijgt 

uitgereikt. Ditmaal waren  maar liefst drie sup-
poosten tegelijk aan de beurt: Piet Taal, Nico 
Graaf en Leen Pronk. Zoals op een schip met de 
scheepsnaam het geval is, stond elke naam in 
mooie letters in de bel gegraveerd met bijbe-
horende datum. Nadat ieder zijn bel met een 
ferme sjor aan het allemansendje op de juiste 
klank had beproefd, werden de jubilarissen 
hartelijk bedankt voor hun inzet. Vroeger was 
de scheepsbel een afscheidscadeau omdat de 
suppoost op z’n 75ste defungeerde, maar nu is 
hij een ‘stimuleringspremie’ om door te gaan. 
En dat zullen ze alle drie doen!

Nieuwe aanwinst: 19e eeuwse milieuveror-
dening
De heer Kees van Harmelen schonk Muzee een 
zeer fraai en zeldzaam document. Het is een 

zogenaamde 
Publicatie 
van 10 maart 
1807 – uit de 
Franse tijd 
dus –van de 
‘Hoofdschout 
P.A. ‘t Hoen 
en de Raad 
der Gemeente 

van den Haag’. 
De Publicatie 
begint te ver-
melden dat 
sommige in-
gezetenen van 
Scheveningen 
zich niet ont-
zien om het ‘Visch grom, vuilnis en byzonder 
de Secreeten Mest’ bij avond en ontijden op 
publieke plaatsen in het dorp of aan strand of 
in zee te werpen, met alle nadelige gevolgen 
voor de gezondheid der ingezetenen. In de Pu-
blicatie worden daarom zes putten aangewe-
zen waar men zijn afval moet storten. Niet-na-
leving wordt bestraft met een boete van maar 
liefst drie guldens! Bovendien moet men zijn 
vuilnisbakken op eigen erf schoonmaken op 
straffe van twaalf stuivers. Milieubeleid avant 
la lettre: er is niets nieuws onder de horizon… 
De Publicatie was bestemd om in het openbaar 
te worden opgehangen en heeft daarom een 
mooi groot formaat van 29,5 cm x 42 cm, door 
de Haagse stadsdrukker Pieter Frederik Gosse 
gedrukt op zwaar papier en in grote letters 
met bovenaan een prachtige afdruk van het 
wapen van ‘s-Gravenhage. Hoewel het docu-
ment ruim twee eeuwen oud is, is het goed be-
waard gebleven. Hartelijk dank aan schenker 
Van Harmelen voor deze bijzondere aanwinst!

Minitentoonstelling Zeemanshoop
Zoals in het vorige Praaibericht gemeld zal in 
de gang van Muzee met foto’s, documenten en 
voorwerpen aandacht worden besteed aan de 
legendarische kaping door vier studenten van 
de reddingboot Zeemanshoop op 14 mei 1940, 
waardoor 42 overwegend Joodse vluchtelingen 
een veilig heenkomen vonden in Engeland. De 
tentoonstelling zal te zien zijn vanaf zaterdag 
16 mei wanneer Danny Verbaan om 13.00 uur 

in de Scheveningenzaal zijn boek zal presente-
ren dat hij over deze spectaculaire vlucht heeft 
geschreven onder de titel ‘Weg! Ontsnapt aan 
de Duitse bezetting’. Het boek zal na de presen-
tatie ook in Muzee te koop zijn. Danny Verbaan 
zit klaar om het voor u te signeren. 

Scheveningse Dag: zaterdag 27 juni
Zoals Kerstland een vast gebeuren is in de win-
ter, zo is de Scheveningse Dag een niet weg te 
denken hoogtijdag in de zomer. Op zaterdag 
27 juni zal het binnen in Muzee en bij mooi 
weer op voorplein en binnenplaats weer een 
leevend breitje zijn met tal van activiteiten en 
kramen, waar het nodige te kijk en te koop 
zal zijn. Vanzelfsprekend is er ook weer vis in 
alle varianten van gebakken, gestoomd en ge-
rookt. De dag begint om 10.00 uur, de opening 
wordt om 11.00 verricht door Jaap Spaans en 
de dag wordt opgeluisterd met muzikale op-
tredens. Men volge de berichtgeving in de juni-
aflevering(en) van De Scheveningsche Courant. 

Vanuit Muzee Scheveningen alvast een mooie 
zomer toegewenst!

Mr Henk Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen
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