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Herinrichting Seinpostduin goedgekeurd
Hoe het begon
Bij de bouw van de nieuwe Boulevard is er tijdens
een van de projectgroep-vergaderingen de herinrichting van het Seinpostduin aan de orde geweest.
Het idee was om vanuit de nieuw te bouwen parkeergarage aan de Badhuiskade een aantrekkelijke
route naar het strand te ontwerpen.
De parkeergarage is er vooralsnog niet gekomen en
het Seinpostduin is niet heringericht.
De tekening, die toen als Voorlopig Ontwerp (VO) is
gemaakt, kwam tijdens de presentatie op 29 oktober 2015 van de plannen voor de Kust Gezond van
wethouder Boudewijn Revis, weer boven water.
Het plan voorziet onder andere in een herinrichting van de parkeervakken op de rijbanen.
Naar voorbeeld van de “Spaanse Trappen” in Rome
is voor de dijk, die steil naar boven loopt vanaf de
kruising Wassenaarsestraat/Gevers Deynootweg/
Badhuiskade, een lange trap bedacht.

Het idee was afkomstig van een bewoner die zitting had in de projectgroep boulevard.
Het Voorlopig Ontwerp is begin 2016 tijdens een
inloopavond gepresenteerd.

aan het WOS. De winnaar krijgt daarmee eeuwige
roem, wereldwijd in heel Scheveningen en omgeving.

Waar moet u zijn met uw suggestie? Per e-mail
wos@scheveningendorp.nl of per brief WOS Badhuistraat 175 2584 HH Scheveningen.

Inhoud
De tot nu toe ingezonden namen zijn:

Mesdagtrappen
Mesdagtreden
H.W. Mesdagtrap
Mesdagtrappen
De Scheveningse Trappen
De Seinpost Trappen
De Gangway
De Jacobsladder
De Scheef
De Aftrap
De Afstap
Mesdag Trede
De Vluchtheuvel
Het Sniergat
Panorama Mesdagtrap
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En hoever zijn we nu?
De herinrichting van de wegen op het Seinpostduin
is goedgekeurd door de gemeente. De herinrichting
is tot stand gekomen in overleg met gemeente en
bewoners. In deze plannen is nu dus ook toestemming om er een trap te maken . Er is ook rekening
gehouden met het probleem van het glazenwassen.
Daarom wordt niet de hele opgang, zie apart kader,
gebruikt om de trap te maken. Naast de trap wordt
er ook een oprit waar een auto overheen kan, zodat
de glazenwasser er op kan rijden en zijn werk
doen..
En de trap mag een naam hebben...
In de afgelopen maanden heeft het WOS gevraagd
of er mensen zijn die een naam voor deze trap konden verzinnen. Daar zijn veel reacties opgekomen.
Er is echter tot nu toe nog geen naam gekozen. Dus
als u nog een goede naam weet en die naam staat
niet in de onderstaande lijst, laat u het dan weten

Seinpostduin (trappen)
Verslag AB 20-04-2016
Verslag AB 25-05-2016
Feest in de Boegstraat
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Kalhuis mededelingen
2e Historisch Festival Scheveningen
Bouw Hoogvliet
Cultuur
Overdacht Muurschildering reddingsboot
Zomeravond Bethelkerkhuis
Herdenking omgekomen vissers
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Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: woensdag 20 april 2016

• Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk

De laatste tijd is het weer onrustig op het Dr. de
Visserplein en in en rondom het Waaygat (de
kinderboerderij). Omwonenden hebben last van
hangjongeren, er worden ter plekke alcohol en
drugs gebruikt en men is luidruchtig.
Dit wordt aan de wijkagent voorgelegd.

• Verslag vergadering Algemeen Bestuur gehouden op van woensdag 30 maart 2016
Er is inmiddels contact geweest met de Scheveningse Courant over opnemen telefoonnummer
melding geluidsoverlast boulevard. Zij nemen
dit mee in de publicatie van de telefoonladder, er
moet alleen nog duidelijkheid komen vanuit het
stadsdeelkantoor over de exacte perioden van
bereikbaarheid. Wordt vervolgd.
De herinrichting Haringkade vindt plaats in 6
gedeelten en het ligt in de planning dat de klus in
augustus klaar is.

• Storyboard Scheveningen schittert.

Karsten Klein heeft Eelco Koolhaas van het
ministerie van verhalen, gevraagd om met een
zo breed mogelijke groep Scheveningers een
storyboard te ontwikkelen over verleden, heden en toekomst van Scheveningen. Het moet
een beeld vormend document worden waarin
de bewoners, oud, jong, import en autochtoon
van Scheveningen en de actieve organisaties op
Scheveningen een plekje krijgen. Inmiddels zijn
het WOS, de BIZ Keizerstraat en ondernemers

aan de Haven benaderd om hieraan deel te nemen. Wordt vervolgd.

• Op 11 juni 2016 zal wethouder Joris Wijsmul-

ler een nieuw muurschilderij “De Reddingsboot” in de Jan Kistenstraat onthullen
Inmiddels zijn Kees vd. Vlies samen met Marianne van den Berg begonnen met de totstandkoming van weer een prachtige muurschildering
op Scheveningen. Dit maal op de muur van het
huis van de huidige schipper van de KNRM in
de Jan Kistenstraat. Op zaterdag 11 juni vindt
de feestelijke overdracht plaats door wethouder
Joris Wijsmuller aan de Scheveningse bevolking.
Deze overdracht wordt omlijst met een feestelijke middag in en rond de Jan Kistenstraat. Er
is voor jong en oud iets te doen, muziek, spelletjes voor de kinderen, een tekenwedstrijd, het
kinderharingproeflokaal en nog veel meer leuke
activiteiten zullen de onthulling wederom tot
een feestje maken. Het WOS is gevraagd voor
financieel garant te willen staan voor de p.m.
posten op de begroting. Hierover wordt gestemd
en het AB van het WOS gaat hiermee akkoord.

• Verkeersvisie Scheveningen

Huidige stand van zaken: de geconstateerde
knelpunten/plekken worden nu per Denktank
bekeken en er worden beslissingen genomen
over de te nemen maatregelen. Er moeten intelligente, lange termijn, maar ook vooral gedurfde
oplossingen gezocht worden. Na de zomer is het
definitieve stuk klaar en zal dan aan het College

van Burgemeester en Wethouders aangeboden
worden.

• Tracéstudie Tramverbinding Norfolkterrein

Na de presentatie van het adviesrapport is er
een storm van protesten losgebroken onder de
bewoners van onder andere de Westduinweg, er
zijn posteracties gestart, er hebben boze stukken in de Scheveningse Courant gestaan en men
is bereid tot verregaande acties om een tramverbinding over de Westduinweg te voorkomen.
Wordt vervolgd.

• Wat verder ter tafel komt

Inmiddels is het overleg, in de vorm van een
klankbordgroep, gestart met diverse belanghebbenden, de Gemeente en de HTM over de
vervanging van het poerenspoor op de Scheveningseweg ten behoeve van onder andere een
verbrede lijn 1 in de nabije toekomst. De eerste
min of meer oriënterende bijeenkomst heeft
inmiddels plaatsgevonden. Hans Grijzen vertegenwoordigd het WOS in deze. Wordt vervolgd.

• Rondvraag

Er is door het WOS een brief aan de Gemeente
verstuurd inzake de maximale bouwhoogte
opgenomen in het bestemmingsplan indien er
op locatie van het Joegoslavië tribunaal naast
de Vuurtoren in de toekomst bouwplannen ontwikkeld zullen worden.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: woensdag 25 mei 2016
• Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk
In de vergadering wordt aandacht besteed
aan klachten van bewoners over de situatie
op het Dr. de Visserplein, bij het Waaygat (de
kinderboerderij) en de Ankerstraat. De wijkagent
gaat hier op in.

• Mededelingen
Een aantal bewoners van de poort bij
de Marcelisstraat, medewerkers van het
stadsdeelkantoor en bestuursleden van het
WOS hebben een gesprek gehad teneinde te
proberen de overlast in de poort veroorzaakt
door ondermeer gestalde fietsen en het illegaal
neerzetten van zakken huisvuil aan te pakken.
De in het gesprek gedane suggesties worden
opgepakt. Wordt vervolgd.
Op zaterdag 11 juni 2016 onthult wethouder
Wijsmuller het schilderij De Reddingsboot in de
Jan Kistenstraat.
Op donderdag 26 mei 2016 vindt in het Badhotel
een inloopavond plaats over de plannen ter
verfraaiing van Seinpostduin. Deze plannen zijn
mede in samenspraak met betrokken bewoners
tot stand gekomen.
• Verkeersvisie Scheveningen
Ter vergadering valt niet echt iets nieuws te
vermelden. In de laatste 2 weken van april
hebben de Denktanks Haven, Dorp en Bad
ieder afzonderlijk voor hun gebied een aantal
knelpunten en potentiele oplossingsrichtingen
voor het verkeer besproken. Momenteel wordt
gewerkt aan een concept Verkeersvisie welke
begin juni naar de leden van de Denktanks wordt
gestuurd.
• Denktank Spoorvervanging Scheveningseweg lijn 1
Hans Grijzen vertegenwoordigt het WOS in deze
Denktank. Aangezien hij vanavond niet aanwezig
is moet de vergadering het doen met informatie
uit de tweede hand. De Denktank heeft, zoals
reeds verteld in de vergadering van 20 april 2016,
zijn werkzaamheden aangevangen. De discussies
gaan momenteel over de noodzaak de huidige
tramrails te vervangen; of er wel of geen bomen
moeten worden gekapt en zo ja hoeveel, of het

spoor verlegd moet worden richting het fietspad
boven langs de Scheveningseweg. Kortom:
genoeg discussiepunten. Wordt vervolgd.
• Wat verder ter tafel komt
Internationaal Park / Scheveningse Bosjes
/ Westbroekpark. Na de inspraakronde van
begin 2016 is het afwachten hoe de Gemeente
reageert op de vele honderden opmerkingen van
bewoners en organisaties.
Opmerking notulist:
Op 24 mei heeft het College van B&W bekend
gemaakt hoe het inspraaktraject verder wordt
aangepakt. Een uitgebreid bericht hierover
staat op de website van de Gemeente onder
de rubriek Nieuws onder de titel Stadslab over
Westbroekpark en Scheveningse Bosjes
Vrachtwagenverkeer door de Jurriaan
Kokstraat. Reeds jarenlang zijn er klachten over
vrachtwagenverkeer dat overdag, maar ook in
de nacht, gebruik maakt van de Duinstraat, de
Prins Willemstraat en de Jurriaan Kokstraat. Dit
vrachtwagenverkeer heeft voor een belangrijk
gedeelte de bestemming Scheveningse
Haven en de vrachtwagens zijn dikwijls
eigendom van Scheveningse ondernemers.
Het vrachtwagenverkeer is mede debet aan
gevaarlijke situaties in het verkeer en er ontstaan
door de hoge snelheid van de vrachtauto’s (vooral
in de nacht) in het gebied Jurriaan Kokstraat,
Ankerstraat en Zeilstraat ook scheuren in de
muren en fundamenten van de woningen.
Het WOS zal bij de BSH (Belangenvereniging
Schevenings Havengebied) nogmaals erop
aandringen, dat hun leden gebruik maken van
de aangeven vrachtwagenroute langs het World
Forum, de Houtrustbrug, de Houtrustweg,
Duindorpdam en Westduinweg.
Herontwikkeling Vuurtorenweg 35-37 (terrein
Joegoslavië Tribunaal bij de Vuurtoren). Op
15 april 2016 heeft het WOS een brief aan de
Gemeente gestuurd over de herontwikkeling
van dit gebied. De brief en de reactie van de
Gemeente van 19 mei 2016 zijn gepubliceerd
op de website van het WOS: www.
scheveningendorp.nl . In de Scheveningse
Courant van 18 mei 2016 is een artikel

gepubliceerd met foto’s. Hoe de (definitieve)
plannen eruit gaan zien, is nog niet bekend.
• Rondvraag
Op Scheveningen is een gebrek aan
hondenpoepbakken. Het WOS zal dit onder de
aandacht brengen van het Stadsdeelkantoor.

Feest in de Boegstraat
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Jong merel-paertje
Goed voorbeeld
We ‘aa’ne wat jaere an ien stik deur bij ons op ‘t balkon ‘n merel-echpaertje, die belust wazze op
de rozêntjies, die ammaar op ‘t êgen plekje leeje.
Zullie ‘oofde nôit te zooke, neen zij ‘aa’ne d’r ‘n snaevel voor, die prcies wist waer die de
rozêntjies mos oppikke.
Mar de dag kwam ôk datte ze iet mêr op kwamme daege.
Zô gaet-tat in de netuur.
Mar de netuur zel de netuur iet zên as ze iet ôk voor wondere zurregde.
Zô ôk op ‘n môie ochend ‘n jonge merel opiens errig z’n best zat te doen om., in plaes van te
piepe, môie tone te flûte.
Ik mot zegge ‘t klonk of en toe al as ‘n volwasse merel en ik ‘a’ ‘t goed ‘e’oord, ‘ij maekte
vorderinge.
Op ‘n goeie dag kwam die an’evloge, mar ‘ij was iet allien.
Neen, ‘ou je stil, ‘ij ‘a’ ‘n vrindin, ‘n schattig merelmeisje met ‘n môi lichtbrûn verepakje en de
jonge merelman ‘a’ z’n blauw-zwarte verepak prachtig glanzend op’esnebt en z’n gele snaevel
glom of tie die in de boenwas ‘a’ ‘ezettet.
Daer zat-tie, zô grôs as ‘n pauw (bij wêze van spreke) te kikke naer ‘t keukeraem, z’n kopje wat
scheef en of tie wulde zegge “Zie je ons saempies zitte? We ‘ebbe verkering”
Non mot ik jûlie zegge, ik was ien en al verbaezing toen ik dà’-jonge merelpaertje zag zitte en
d’r êge zô op t’r gemak voelde. Ik die van mên ‘erope en die vermoedde dat-tie manntjiesmerel
‘n klênzeun was van dat echtpaer, wat jaere ‘eleeje bij ons kwam en die precies wisse waer de
rozêntjies leeje en gong die vorder “Im, ik ‘eb zô’n idee dat-tie grôtouwers teuge d’m ‘ebbe ‘ezêd:
wij benne non te oud en vliege iet mêr ût, mar daer op tat plekje zit je ammaar krent, want op ‘t
taefeltje, naesr ‘n blompot vin je ammaar rozêntjies”
Die van mên zou ‘t wel-d’r -is.an ‘t rechte end kenne ‘ebbe, want vogels benne schrander.
Netuurlek zel ik zurrege dat-t’r op ‘t êge plekje rozêntjies legge, want wat graeg ziene we ze
berom in d’r môie verepakje.
D’r bestaet ‘n gezegde “Wees ammaar netjies op je klere, ‘n vogel ‘erken je an z’n vere!”
Immetje.
Nadruk verboden

Mindfulness in het kalhuis
Op dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 word
er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177
Mindfulness gegeven.
Kosten: € 3.75 per les. Je kunt er leren om met
een open, niet oordelende wijze om te gaan
met alles wat zich aandient in het leven van
alledag. Mindfulness ontstaat altijd tussen ons zelf
en onze omgeving.
De activiteit zal bestaan uit een stukje theorie, een
meditatie en een yoga-aandachtsoefening, welke
bijdragen tot een mindfulnesse levenshouding
en levenswijze. U komt toch ook?! U kunt zich
aanmelden bij de receptie; tel 070- 3069900
Conversatie engels in het kalhuis
Op donderdagavond van 19.15 uur tot 20.30 uur
word er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177
Conversatie engels gegeven.
Kosten: € 2.50 per les.
Ontmoetingsruimte in het Kalhuis
De ontmoetingsruimte van Het Kalhuis is 18
juli tot en met 5 augustus helemaal gesloten
en van 8 augustus tot en met 19 augustus is de
ontmoetingsruimte na 14.00 uur gesloten.
maar het servicepunt XL is wel open
Met vriendelijke groet,
Team Kalhuis/buurtkamer

Het Kalhuis
Badhuisstraat 177
2584 HH Scheveningen
tel: 070 3069900
kalhuis@welzijnscheveningen.nl
www.welzijnscheveningen.nl

Spreukje.
Het recept voor een aangenaam leven is...
gewoon en natuurlijk zijn!
Immetje

Tweede editie Historisch Festival Scheveningen, iets om naar uit te kijken
Zaterdag 20 augustus 2016 vindt de tweede editie van het Historisch Festival Scheveningen plaats
in het oude dorp van Scheveningen. Tussen 11.00
en 17.00 uur neemt het festival de bezoeker mee
op een wandeling door de geschiedenis van Scheveningen met een aantal bekende en minder bekende historische taferelen.

waar zij regelmatig optrad.”
Visserij
Uiteraard wordt de levensader van het oude Scheveningen, de visserij, niet vergeten. Eén van de
taferelen is de Vismarkt, waarbij de vangst uit de
Noordzee te zien is. Hier kom je te weten wat de
visserslui van vroeger zoal vingen en hoe deze vissen werden bereid.
Ook laat het Historisch Festival Scheveningen
zien hoe de vangst vroeger aan land kwam met
de komst van de Egmonder Pinck ‘Claes Teunisz’.

het Historisch Festival Scheveningen. Heeft u nog
een ‘historisch’ kostuum in de kast hangen, trek dit
aan tijdens uw bezoek aan het festival en u doet
al mee! Zo simpel is het. Of dit nu Scheveningse
dracht is, een hippie outfit, een pak uit de jaren ‘20
of een wijde A-lijn-rok met petticoat uit de jaren
‘50 is, het kan allemaal.
Wilt u als vrijwilliger meewerken aan het Historisch Festival Scheveningen door bijvoorbeeld deel
te nemen aan één van de historische taferelen of
hand- en spandiensten te verrichten? Geef u dan op

tijdens de eerste editie in 2015 een waar succes te
zijn. Het Scheveningse evenement trok toen tussen
de 16.000 en 20.000 bezoekers.
Met wat kleine aanpassingen hoopt de organisatie de succesformule van vorig jaar te kunnen
voortzetten. “De toppers van vorig jaar komen
weer terug, denk daarbij aan het Vissersgezin, de
Wasplaats en het Leugenbankje. Daarnaast hebben
we ook wat nieuwe taferelen die de bezoekers een
kijkje geven in het mondaine leven op Scheveningen zoals Het Kurhaus, de komst van de toeristen
uit het buitenland met ‘Zimmer Frei’ en een café in
de Keizerstraat wordt omgetoverd tot De Vliegende
Hollander, het legendarische café van Pia Beck

“Deze replica van een visserspink uit 1670 zal ‘s
ochtend aanlanden op het Scheveningse strand
ter hoogte van de Keizerstraat. Bezoekers kunnen
van dichtbij een kijkje nemen met wat voor schip
hun voorouders vroeger de zee op gingen. Het is
echt uniek dat dit schip op de ouderwetse manier
zal aanlanden hier op Scheveningen. Sinds de tijd
van de bomschuiten en na de komst van de havens
is dit niet meer voor gekomen. De meeste mensen
kennen dit beeld alleen nog maar van oude tekeningen en schilderijen.”

via e-mail: vrijwilligers@historischfestivalscheveningen.nl.

Geen droge geschiedenislessen, maar historie waar
je bij betrokken wordt is het motto van het Historisch Festival Scheveningen. Deze insteek bleek
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Doe mee
Als bezoeker kunt u heel makkelijk deelnemen aan

De tweede editie van het Historisch Festival Scheveningen vindt plaats op zaterdag 20 augustus
2016 van 11.00 tot 17.00 uur in het historisch hart
van Scheveningen. Binnenkort wordt op de
website www.historischfestivalscheveningen.nl
het volledige programma
bekend gemaakt.

De bouw van Hoogvliet vordert, een paar foto’s

Panorama Mesdag bestaat op 1 augustus precies 135 jaar
en dat viert het museum deze zomervakantie graag met
zoveel mogelijk mensen. Daarom betalen kinderen tot en
met 12 jaar in de maanden juli en augustus geen entree.
Om het extra feestelijk te maken zijn er in zomervakantie
allerlei leuke kinderactiviteiten. Behalve de panorama
teken-app, zijn er spannende speurtochten en gratis
panorama-kleurplaten.
Let op, er krijgen maximaal drie kinderen per volwassene
gratis toegang
Foto’s Hetty Mos, met dank aan TaalTaal voor het geven van de gelegenheid..

Ante Timmermans
O0
GEM, museum voor actuele kunst
14 mei t/m 14 augustus 2016
De Belgische beeldend kunstenaar Ante Timmermans (1976) uit zich op verschillende manieren,
maar is vooral tekenaar. Met kleine schetsen tot
grote landschapstekeningenwordt op een bijzondere manier vaak de absurditeit van de maatschappij
weergegeven. De titel van de tentoonstelling is “De
O staat voor een oneindige cirkel.
Inspiratie haalde Ante uit New Babylon van Constant Nieuwenhuys. Dit werk is in het Gemeentemusuem van 28 mei t/m 25 september te zien.

In de tentoonstelling gaat Ante Timmermans de
dialoog met de architectuur van GEM aan. Hij doet
dit in samenwerking met architecten de vylder
vinck taillieu.
Constant – Spelen in Nieuw Babylon
Kinderkunstboek van Martijn van der Linden en
Maranke
Gemeente museum 28 mei – 25 september 2016

Het nieuwste kinderkunstboek Constant – Spelen in Nieuw Babylon neemt kinderen mee in de
wereld van Constant, die in een grote, grijze stad
woonde waar de mensen hard werkten en niemand
tijd had om te spelen. Maar Constant niet, hij speelde de hele dag, op zijn gitaar en in zijn atelier. Om
andere mensen ook van de vrolijke kant van het
leven te kunnen laten genieten bouwde hij Nieuw
Babylon. Dit prentenboek verschijnt naar aanleiding van de grote tentoonstelling Constant – New
Babylon: Aan ons de vrijheid die van 28 mei t/m 25
september in het museum te zien is.
Kindermuseumzaal
Het kinderkunstboek Constant – Spelen in Nieuw
Babylon is inmiddels het zeventiende deel in de
reeks die het Gemeentemuseum in samenwerking
met Uitgeverij Leopold uitgeeft. Het is voor €14,99
te koop in de museumwinkel en bij boekhandels in
het land (ISBN 978 90 258 7051 5).
Alle originele, door Martijn van der Linden geschilderde, illustraties uit het prentenboek worden in
de kindermuseumzaal getoond tegen een achtergrond van topografische kaarten die onderdeel
vormen van Constants gehele New Babylon project.
De teksten van Maranke Rinck zijn aangebracht op
de wand onder de ingelijste illustraties, waardoor
de kindermuseumzaal als boek leesbaar is. Kinderen kunnen in deze museumzaal tekenen, lezen en
voorgelezen worden, maar ook zelf bouwen en spelen in de ‘bouwplaats op zaal’.

Zelf bouwen aan een nieuwe wereld
Bij de informatiebalie is een gratis af te halen kindertour over Constant. Ook is er een museumles
Spelen in Nieuw Babylon – Bouwen aan een nieuwe
wereld voor kinderen uit de groep 3 t/m 6. In de
zomervakantie zijn er vakantieworkshops rondom
het thema New Babylon. Iedere zondag tussen 12
en 16 uur is er gratis Open Kinderatelier voor kinderen vanaf 5 jaar.

Panorama Mesdag
Zeestraat 65 Den Haag
070-3106665
Het museum is ook op maandag open
De Museumkaart geeft gratis toegang

uit Den Haag. Een keuze uit de verzameling wordt
in de zomer expositie van G a l e r i e 4 4 getoond.
Het zijn kunstwerken van onder andere Willem
Oorebeek, Jos van Merendonk, Olphaert den Otter,
Pim Voorneman, Ton van Kints, Brieke Drost, Vittorio Rourade, Ien Lucas, Michel Hoogervorst, Guido
Lippens, Johan de Haas en Hans Verweij. G a l e r i e

Bridget Riley
The Curve Paintings. 1961-2014
Gemeentemuseum Den Haag
25 juni - 23 oktober 2016

Al ruim vijftig jaar maakt Bridget Riley (1931)
doeken met optische effecten, het lijkt op popart.
Bridget Riley heeft tal van onderscheidingen en
prijzen ontvangen.
Baselitz, Lüpertz, Penck, Immendorff
Duitse Nieuwe Figuratie
Gemeentemuseum Den Haag
18 juni t/m 6 november 2016

Het Gemeentemuseum Den Haag presenteert
Duitse naoorlogse figuratie in een tentoonstelling
van ruim tweehonderd werken op papier en schilderijen.
De kunstenaars in deze tentoonstelling worden in
hun kunst beïnvloed door het naoorlogse Duitsland. Het voort hier te ver om die beïnvloeding te
beschrijven.
Hun werk roept vragen op en geeft een vreemd,
bijzonder gevoel.

G a l e r i e 4 4, Molenstraat 44, Den Haag
e: galerie44@hotmail.com

Constants Ludieke Trap nu dagelijks te betreden
Beleef Constants New Babylon
Gemeentemuseum

Het Gemeentemuseum heeft twee bijzondere ruimten van het nieuw Babylon gereconstrueerd. Deze
ruimten kan de bezoeker iedere dag betreden. Ervaar de wiebelende treden van de Ludieke Trap en
het dwalen in het Deurenlabyrinth.
Ludieke Trap is een speeltoestel, ontworpen in
1969
Deurenlabyrinth is een deel van een labyrith dat
door Constant in 1974 is ontwikkeld. De uitdaging
is om er zelf een route in te vinden.
Eric Gunsch met Verborgen Passie
Galerie 44
Eric Gunsch heeft tussen 1984 en 2006, zo’n 40
werken verzameld van hedendaagse kunstenaars

openingstijden: 21 mei t/m 29 juni 2016
woensdag, vrijdag 13.30-17.00 uur en zaterdag,
zondag 13.00-17.00 uur 4 4, Molenstraat 44, Den
Haag
e: galerie44@hotmail.com
openingstijden: 21 mei t/m 29 juni 2016
woensdag, vrijdag 13.30-17.00 uur en zaterdag,
zondag 13.00-17.00 uur
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Fotoimpressie van de overdacht van de muurschildering van de reddingsboot aan de Scheveningse bevolking

foto: Dick Teske
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Zomeravond in het Bethelkerkhuis

Zin in zomerse bezinning, samen taizé-liederen
zingen, een beetje bijkomen bij het licht van kaarsen
in een sfeervolle omgeving, een kopje thee of koffie
en een babbel, of gewoon stil zijn in jezelf! Kom dan
in juli en augustus op maandagavond om 19.30 uur

Zomerdrieluik ‘De kunst van
het ouder worden’ (55+)

Indigo Preventie verzorgt samen met bibliotheek
Scheveningen een zomerdrieluik voor 55-plussers.
Onderwerpen van de koffieochtenden zijn omgaan met veranderingen, meer geluk in je leven en
vrienden maken.
De bijeenkomsten zijn op woensdag 13, 20 en 27
juli van 9.30-11.30 uur.

Woensdag 13 juli: Filmochtend ‘De kunst van het
ouder worden’
Hoe gaat u om met ingrijpende gebeurtenissen in
uw leven?
Hoe houdt u uw leven gezellig en plezierig?

naar het Bethel Kerk- en Buurthuis in de Thomas
Swenckestraat 28/30, 2563 BZ Den Haag. We zijn er
de hele zomer, elke maandag, speciaal voor hen die
niet op reis gaan, die hun ‘vaste plek’ gesloten zien in
de zomer, en voor degenen die op vakantie zijn in Den
Haag. Iedereen is welkom, alle leeftijden, alle landen,
alle mensen, alle religies. De bezinningsvieringen zijn
meertalig, dus laat de Geest je inspireren!

Herdenking omgekomen
Scheveningse vissers
Namens het WOS werd uit respect voor de
omgekomen Scheveningse vissers door Karin
Bakker en Hans Grijzen op 3 juni een bloemstuk
gelegd bij de Vissersvrouw.

We kijken met elkaar naar ingrijpende gebeurtenissen in het leven. Denk bijvoorbeeld aan het
slechter worden van uw gezondheid of het verliezen van vrienden en familie. In de film De kunst
van het ouder worden vertellen drie ouderen over
hun leven en hoe zij er plezier in houden. Aansluitend is er gelegenheid voor gesprek en discussie.

Woensdag 20 juli: Workshop ‘Meer geluk’
Hoe kan ik méér genieten van het leven?

In deze workshop gaan we aan de slag met factoren
die helpen om gelukkig ouder te worden. Hoe zorgt
u er bijvoorbeeld voor dat u fit blijft? Wat kunt u
doen om leuke contacten te krijgen? Wat kunt u
goed en hoe kunt u daar een ander mee helpen?
Woensdag 27 juli: Workshop ‘Vriendschap’

Ik wil meer mensen leren kennen en nieuwe vrienden maken, maar hoe pak ik dit aan?
In deze workshop gaat u aan de slag met uw opvattingen, wensen en grenzen met betrekking tot
vriendschap. U krijgt tips over wat belangrijk is bij
vriendschap, en u leert hoe u actief kunt worden.

foto: Dick Teske

Interesse? Van harte welkom! Deelname is gratis
en u kiest zelf of u er alle drie de ochtenden bij
bent of één of twee keer meedoet. Wel graag even
reserveren! Dat kan via mail: scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl of bel 070-3538620. We ontvangen u graag in bibliotheek Scheveningen, Scheveningseweg 333!

YMCA Scheveningen
YMCA BUURTRESTAURANT
Ons buurtrestaurant is t/m 8 juli open voor een betaalbare verse maaltijd, u betaald slechts 4,- Maar u
kunt ook binnenlopen voor een lekkere kop koffie
met huisgemaakt gebak voor slechts 2,50 of wat
dacht u van een pannenkoek voor maar 1,- Elke
werkdag van 11.00 tot 18.00 uur, Keizerstraat 58.
Na 8 juli is er dus een zomerstop tot 29 augustus.
www.ymcascheveningen.nl
YMCA MUZIEKCENTRUM
Eind augustus starten alle muziekactiviteiten weer
op, er is keuze uit :
Muziek oriëntatie voor peuters en kleuters │ gitaarles │ basgitaarles │ ukelele-les │drumles │
zangles │ toetsenles │ saxofoonles │ dwarsfluitles
│ klarinetles │ vioolles │singer songwritingles │
popclassles │ bandcoaching │ SiR musical theaterschool │ Kinder theaterkoren │ gospelkoor │
popkoor │ trefpuntzangers │dans academy │Verder heeft de YMCA een eigen poppodium met elk
weekend live muziek.
Ook worden er ook evenementen (mee)georganiseerd zoals Hipfest, Graaitijd, Historisch festival en
het korenfestival ‘terugnaarde kust’
Een ruimte huren voor een feestelijke aangelegenheid geheel verzorgd van een klein tot groot gezelschap kan allemaal, neem vrijblijvend contact met
ons op.
www.ymcascheveningen.nl

TERUG NAAR DE KUST.
Een nieuw korenfestival op Scheveningen georganiseerd door het YMCA popkoor Het festival wordt
gehouden op zaterdag 24 september op maar liefst
5 podia tegelijk in en rond de Keizerstraat.
Er werken zo’n 30 koren aan mee met ongeveer
1250 zangers variërend van pop, smartlappen, musical, gospel, barbershop en nog veel meer. De start
is vanaf 11.30 uur.
Hou deze datum vast vrij, ga naar onze Facebook
waar alle koren gepresenteerd worden.
www.terugnaardekust2016.nl

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
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

Meld Graffiti

Buitengewoon schoon!

en de straat ziet er rommelig uit.

Kijk op de website voor de voorwaarden
of neem contact op met Meldpunt
Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl
of 14 070.

Samen maken we van onze stad een
aangename, veilige en schone plek om
in te wonen, werken en leven.

De gemeente laat het gratis verwijderen.
U hoeft het alleen maar te melden.
Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de
kans dat er meer graffiti bij komt!

www.denhaag.nl/graffiti

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

Kopijdatum
De einddatum voor het inleveren van
kopij voor de volgende Klinker (september
2016) is
31 augustus 2016
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Bunkerdag

De Dirkjes

Vlaggetjesdag 2016

Volgend jaar is er weer een. Een Bunkerdag, even
de media in de gaten houden. Want de bezetters
hebben nog al wat afgebouwd in Scheveningen en
omgeving. Langs de kust had de bezetter de Atlanticwal gebouwd, hoewel... laten bouwen door

De bewoners van de Dirk Hoogenraadstraat maken
ieder jaar een feestje. Dit jaar had dat een leuk
exotisch tintje. Een foto impressie.

Door het niet zo beste weer hadden de bezoekers van vlaggetjesdag dit jaar meer ruimte om
te kijken. Ieder nadeel heeft zo zijn voordeel. Ook
hiervan een fotoimpressie.

de aangewezen vrijwilligers van de Nederlandse
bevolking en blijkbaar waren die vrijwilligers
daar goed in, want een groot gedeelte staat er nog
steeds. Normaal zijn er een aantal van deze bouwsels/bunkers niet te bezoeken, maar op Bunkerdag
wel. Bijgaande foto’s heb ik gemaakt onder het
Schippersplein, onder de parkeerplaats zit een

bunker die werd gebruikt als verbindingscentrale.
Best wel interessant, volgend jaar toch maar is
gaan kijken?

am
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Als bewoners van een straat kunt u ook een feest
organiseren met subsidie van de Gemeente. Voor
meer informatie kunt u tereht bij het WOS.

Praaibericht Muzee Scheveningen No. 53
Op Vlaggetjesdag vierden wij de komst van de nieuwe haring in het land. VissersVlootschouw, Gouden
Haring, voormalige zeilloggers en tal van historische
taferelen aan de kaden deden de gedachten uitgaan
naar ons mooie visserijverleden, waarin de haring
centraal staat. Ook in ons museum is daarover van
alles te zien en te beleven.
Haringkoppen
Zo hadden we bijvoorbeeld van 19 juni t/m 10
juli de tentoonstelling ‘Haringkoppen verbinden
Vlaardingen en Scheveningen’ in huis. Zo’n 70 kunstig beschilderde haringen van gips stonden op
standaardjes opgesteld. Zij waren op Vlaggetjesdag
door de voormalige haringlogger VL 92 Balder (ex
SCH 14 en visserijoefenschip Zeearend) naar Sche-

den Heijer als deel 20 in de Historische Reeks Muzee Scheveningen over 100 jaar scheepsbouw en
scheepsreparatie heeft geschreven.

Nieuwe tentoonstelling: Honderd jaar Nieuwe
Badkapel
Er is ook een andere honderdjarige: op 6 juli is
het honderd jaar geleden dat de Nieuwe Badkapel
werd ingewijd. Die had als voorloper de Oude Badkapel die van 1874 tot 1915 aan het Gevers Deynootplein stond. Aan beide kerken is een dubbeltentoonstelling gewijd. Centraal in de expositie in
Muzee Scheveningen staan de geschiedenis van de

Boudewijn Revis. Muzee Scheveningen ontving het
tweede fraai ingelijste vel dat een plekje zal krijgen
in de museumcollectie. Het postzegelvel maakt
deel uit van de serie ‘Mooi Nederland 2016’, waarin
vijf typisch Nederlandse vissersplaatsen centraal
staan: Volendam, Urk, Zoutkamp, Arnemuiden en
als hekkensluiter Scheveningen.
Voor de postzegel van Scheveningen zijn een paar
markante objecten uitgekozen: het karakteristieke
silhouet van het visafslaggebouw, de Scheveningse
vuurtoren, de trawler SCH 6 Alida, een havenlicht
en een haring. Op het omringende postzegelvel
staan een meerpaal en een meeuw afgebeeld alsook het ‘Essohuisje’ aan de Hellingweg, Panorama
Mesdag, de Gedenknaald, het Tonnenmonument,
het Paviljoen De Witte (v/h Von Wied) en het beeld
van de Scheveningse Vissersvrouw aan de Boulevard. Kortom een op en top Schevenings postzegelvelletje, dat ook voor de Scheveningse niet-filatelist
een must is om zijn brieven er mee te frankeren.
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen.

fotoinpressie Scheveningse dag

veningen gebracht met als doel de banden tussen
beide plaatsen aan te halen en te verstevigen. De
eeuwenoude haring diende zo als inspiratiebron
voor kunstenaars, maar ook voor bezoekers die
een onbeschilderde haring in een fraai beschilderd
houten kistje met standaard en certificaat van echtheid konden aanschaffen en daar hun eigen kunstwerk van konden maken.

Scheveningse Dag
Op onze jaarlijkse Scheveningse Dag,dit jaar gehouden op zaterdag 25 juni, was het weer een
drukte van belang. De opening werd om 11.00 uur
verricht door oud-burgemeester Wim Deetman,
die in een sprankelende toespraak wees op de
waarde van verbinden en verbondenheid in de
samenleving en vaststelde dat de verbondenheid
met Scheveningen juist op de Scheveningse Dag in
Muzee tot uitdrukking komt. Daarna verrichtte hij
de openingshandeling door het hijsen van de Scheveningse vlag. Ruim 1.870 bezoekers – een record
sinds de Scheveningse Dag voor het eerst 45 jaar
geleden in l971 werd georganiseerd - kwamen naar
de gezellige markt met kraampjes waar behalve
typisch Scheveningse artikelen
ook boeken, kaarten en handwerk
werden verkocht. Ook KNRM en
Wereldwinkel ontbraken niet.
Jaap Pronk toonde er zijn collectie foto’s van oud-Scheveningen,
groepen uit Hindeloopen en Urk
gaven een klederdrachtpresentatie en voor de inwendige mens
was er een ruim aanbod van allerlei (Scheveningse) lekkernijen.
Het koor van Kwekers in de Kunst,
Shantykoor Scheveningen en de
Scheveningse band Ragmob van
Arie Spaans jr. zorgden voor de
muzikale omlijsting. Veel dank aan
alle deelnemers en vrijwilligers en
onze Vrienden van Muzee Scheveningen die het allemaal organiseerden.
Tentoonstelling De Sleep verlengd
Als u nog niet geweest bent hebt u deze zomer
nog alle gelegenheid om de tentoonstelling over
de 100-jarige sleep te gaan bekijken. Met afbeeldingen, documenten, filmbeelden en voorwerpen
wordt de geschiedenis van 100 jaar scheepsbouw
en scheepsreparatie in beeld gebracht. Wegens de
grote belangstelling voor deze fraaie terugblik op
een roemrijk Schevenings scheepsbouwverleden
is de tentoonstelling verlengd t/m 4 september.
Voor donateurs ligt gratis het boek klaar dat Henk

Oude Badkapel en de architectuur van de Nieuwe
Badkapel. Het accent in de expositie in de Nieuwe
Badkapel ligt op honderd jaar kerkelijk leven. Op
2 juli werd de expositie in Muzee Scheveningen
geopend. Gastconservator en Muzeevrijwilliger
Paul Crefcoeur heeft gezorgd voor een mooie tentoonstelling die t/m 18 september in de gang is te
bewonderen.

Kinderactiviteiten zomervakantie
U kunt het ook allemaal bekijken terwijl uw kind
aan de workshop deelneemt. Voor kinderen van 4
t/m 12 jaar worden tijdens de zomervakantie op
dinsdag en donderdag workshops gegeven. Ze kunnen een fotolijstje beschilderen en/of versieren
met verschillende schelpen, houten zeevormpjes
en glitters. Als het lijstje klaar is kan er een foto of
een leuke kaart uit de museumwinkel in. Thuis kan
het lijstje een leuk plekje krijgen, waardoor de kinderen een mooi aandenken hebben. Deelname kost
zes euro, inclusief entree voor Muzee. Er moet wel
vooraf gereserveerd worden (070-350 0830).

Nieuwe aanwinst
Onlangs ontvingen wij weer een prachtige fotoaanwinst. Het is een vervolg op de schenking van
Lucien van der Eijk (eigenaar van Alba Sign in de
Keizerstraat) van het fotoarchief van wijlen Willem
Spaans uit de Doornstraat. Het gaat om een enorme aanwinst van maar liefst 53 grote ringbanden
met foto’s en documentatie (artikelen en krantenknipsels) van met name Scheveningse vissersvaartuigen, maar ook van foto’s en prentbriefkaarten
van Scheveningen-Dorp, de haven enzovoort. Onze
grote dank gaat uit naar schenker Van der Eijk –
aanwinsten als deze vormen een enorme verrijking
van onze cultuurhistorische collectie.
Postzegel van Scheveningen
Het is bij mijn weten voor het eerst dat in Muzee
Scheveningen een nieuwe postzegel werd gepresenteerd. Op maandag 23 mei kwam een bijzonder
postzegelvelletje uit, waarvan het eerste exemplaar

door Scheveninger Maarten van Zanen, retail manager bij PostNL, werd uitgereikt aan wethouder
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