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De Scheveningse Stoeptegel, succesvol initiatief van het WOS, is uitverkocht!
Nog maar een paar weken geleden, 8 februari
2013 om precies te zijn, was de officiële eerste
instrating van de Scheveningse Stoeptegel. In
heel het dorp zijn nu de tegels te vinden. En ze
worden nog waardevol, want ze zijn niet meer
verkrijgbaar.

waar zich een grafsteen bevindt waarop de
bekende drie haringen staan ingebeiteld.
De grafsteen heeft op het graf van Pieter de
Huybert gelegen. Deze leefde van 1693 tot
1780. Iemand heeft in het verleden beslist dat
de steen moest worden bewaard en over die

Hans Grijzen kwam op het idee, hij had in
Engeland stenen gezien die de weg naar een

beslissing zijn we nu best tevreden. Het zijn
die drie haringen die het gebruik van haringen
hebben ingezet. Zeker sedert die tijd worden

museum wezen gezien en dacht dat dit soort
stenen met een Schevenings wapen er op

onderstreept door een stevige handdruk.
am

Inhoud

de haringen binnen de visserij herkend als
Schevenings. U kunt Ter Navolging bezoeken

ook op Scheveningen toe te passen zou zijn.
Het idee is met open armen ontvangen en zal
de Stichting Trix een leuk bedrag opleveren.
Bijgaand ziet u foto’s her en der genomen in
Scheveningen van de ingestrate tegel in de
openbare ruimte.
Het officiële instraatgedeelte bestond uit
een bezoek aan begraafplaats Ter Navolging
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onder grote belangstelling de Scheveningse
tegel ingestraat. Met het goede gereedschap
en vereende krachten werd een oude steen
verwijderd, waarna het bed van de steen
op diepte werd gebracht. De actie werd

en zelf deze maar ook andere stenen bekijken
op de hoek van de Duinstraat en de Prins
Willemstraat, de toegang is gratis.
Na dit bezoek aan Ter Navolging werd voor de
deur van het stadsdeelkantoor Scheveningen
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Verslag vergadering Algemeen Bestuur

woensdag 28 november 2012
• Opening/mededelingen/vaststelling agenda
De andere AB-leden zijn in 2014 aftredend.
Voorzitter Jan Lautenbach opent de vergadePer deelgebied (9) kunnen 3 bewoners ABring en heet allen welkom. In het bijzonder
lid zijn. Kandidaten kunnen zich in de kode heer Bram Stoop, projectleider van Stichmende weken bij het Wijkoverleg aanmelden.
ting TRIX.
Een oproep heeft in de Klinker van november
In de 2e week van december vindt een ingestaan en zal ook in de Scheveningsche Couloopavond plaats over de nieuwe plannen
rant worden geplaatst.
voor de nieuwbouw op de plek van het oude
postkantoor . De bewoners worden hiervoor • Initiatieven in de deelgebieden van het WOS
t.z.t. uitgenodigd.
Penningmeester Hans Grijzen vertelt dat
er tot nu toe nog geen enkele aanvraag van
• Stichting TRIX
bewoners voor een activiteitensubsidie bij
Dhr. Stoop vertelt over de gang van zaken
het WOS is binnengekomen. Hiervoor is bij
binnen TRIX en over de doelstelling van deze
het Stadsdeel een grote pot met geld beinstelling. Dhr. Stoop werkt al 30 jaar in het
schikbaar. En kan daar het hele jaar door een
jongerenwerk grotendeels met jongeren met
beroep op worden gedaan. De activiteit moet
een meervoudige problematiek.
wel in het teken staan van sociale cohesie en
saamhorigheid (leefbaarheid en participatie.)

De Stichting TRIX is een leer- en rehabilitatie
project in het Haagse stadsdeel Scheveningen. Jongeren en volwassenen die om uiteenlopende redenen nooit of zeer moeilijk aan
het werk zouden komen, kunnen hier onder
deskundige leiding werken aan een nieuwe
toekomst. TRIX biedt hulpverlening, wanneer dit bij andere instanties niet is gelukt.
In tegenstelling tot andere jeugdhulpverleningsinstanties is dat dit in de vorm van dagopvang geschiedt. Tijdens de periode dat jongeren bij TRIX verblijven wordt er uitgebreid
aan hun toekomst gewerkt, waarbij de jongeren voorop staan. Aan het eind van het verblijf bij TRIX gaan de meeste jongeren mét diploma de deur uit. 60 of 70% gaat na verblijf
bij TRIX terug naar school of krijgt een baan
of gaan naar de ouders terug. Er is, vanwege
de tewerkstelling van jongeren, nauw contact
met het UWV en het bedrijfsleven. Ook TRIX
heeft last van de bezuinigingen: TRIX wordt
nu gefinancierd door verschillende instanties: de Dienst Onderwijs, de Bestuursdienst,
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en door
Justitie.
Gediscussieerd wordt over de oorzaken van
het afwijkend gedrag bij jongeren. De opvoeding speelt hierbij een grote rol. Om de gezinsrelatie te verbeteren worden de ouders
van de jongeren bij het geheel betrokken. Bij
TRIX heersen structuur en dagritme. Er zijn
16 jongeren. De gemeente is blij met deze
instelling.
De voorzitter bedankt dhr. Stoop voor zijn
aanwezigheid en onderstreept dit met een
presentje.

• Verkiezingen Algemeen Bestuur 2013
Rooster van aftreden leden Algemeen Bestuur:
Aftredende bestuursleden zijn: Dirk Vrolijk,
Cees Verbaan, Robert Verhagen en Jan Lautenbach. Allen zijn in principe herkiesbaar.

• Andere actuele zaken
De vertegenwoordiger deelgebied Seinpostduin stelt twee actuele onderwerpen aan
de orde: de plaatsing van de orac’s (ondergrondse afvalcontainers voor huishoudelijk
restafval) en het ontwerpbestemmingsplan
Seinpostduin 2012.
Heikel punt bij plaatsing van orac’s is altijd:
waar komen deze te staan? Bewoners willen
wel orac’s in de straat, maar niet voor de eigen deur.
De gemeente van haar kant moet de bewoners op de juiste manier informeren over de
komst van de orac’s en hen in de gelegenheid
stellen commentaar te leveren. Inmiddels
zijn voor Seinpostduin bezwaren ingediend
en voorstellen voor alternatieve plaatsing
gedaan.
De discussie over het bestemmingsplan beperkte zich tijdens de openbare vergadering
van de Commissie Ruimte van 28 november
tot het punt ‘dakopbouw’. Een aantal bewoners is hier, vanwege het minder aantal
zonuren per dag, tegen.

• Rondvraag
Dhr. Grijzen herinnert aan het feit dat men de
speciale stoeptegels bij het WOS kan bestellen.
Mw. Plugge waarschuwt de aanwezigen dat
de nieuwste truc van inbrekers is een papiertje tussen de deur te schuiven. Zit dit er
na een week nog dan is het overduidelijk dat
niemand thuis is.
De voorzitter wijst de aanwezigen op de
kerstborrel van 14 december a.s. Er volgt
nog een officiële uitnodiging.

Bestemmingsplan
Seinpostduin vastgesteld
De gemeenteraad heeft bij besluit van 20
december 2012 het bestemmingsplan
Seinpostduin 2012 gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan
Seinpostduin 2012 werd van 17 januari t/m 27
februari 2013 op de volgende wijzen ter inzage
gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar
gemaakt:
• in de wettelijk voorgeschreven digitale
vorm op de landelijke website: www.
ruimtelijkeplannen.nl;
• op de gemeentelijke website: www.
denhaag.nl/bestemmingsplannen
(onder Bestemmingsplannen >
stadsdeel Scheveningen > Seinpostduin
2012);
• digitaal en op papier bij het Den Haag
Informatiecentrum, Spui 70 (maandag
t/m woensdag en vrijdag van 09.00 tot
16.00 uur en donderdag van 09.00 tot
20.00 uur).
Het besluit tot vaststelling treedt in werking
met ingang van 28 februari 2013, tenzij
gedurende bovengenoemde termijn naast het
indienen van een beroep bij de (Voorzitter van
de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20 019, 2500 EA Den Haag,
een verzoek om voorlopige voorziening wordt
gedaan. Als dat het geval is, treedt het besluit
tot vaststelling niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.
Den Haag, 14 januari 2013

Wat is een ORAC?
Een ondergrondse restafvalcontainer is een
inzamelsysteem voor huisvuil. Deze containers
zijn afgesloten met een klep en liggen voor het
grootste deel onder de grond. Hierdoor kan
er geen ongedierte bij. Dit is veel schoner dan
huisvuilzakken op straat, op uw balkon of in de
tuin. Bij juist gebruik is de kans op zwerfvuil
ook veel kleiner.
Goed om te weten:
Een ondergrondse restafvalcontainer is bestemd voor huishoudelijk afval.
Voor afval dat daar niet onder valt, zoals papier, glas, textiel en kunststof zijn er speciale
verzamelcontainers.

Ter inzage legging bestemmingsplan Renbaankwartier

Op 12 februari heeft het college het ontwerp
bestemmingsplan Renbaankwartier vrijgegeven voor inspraak.
Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 22 februari t/m 4 april ter inzage.

Op maandag 4 maart werd van 19.00-21.00
een inloopbijeenkomst gehouden in de trouwzaal van het Stadsdeelkantoor Scheveningen.
Bewoners/belangstellenden konden vragen
stellen en het bestemmingsplan bekijken.

Klein chemisch afval en grofvuil kunt u naar
een afvalbrengstation brengen. Voor grofvuil
kunt u ook een afspraak maken.
Voor het aanbieden van bedrijfsafval dient
u een contract af te sluiten met een erkende
afvalverwerker.

Bij de ondergrondse restafvalcontainer ziet u
alleen een behuizing met klep. Wat u niet ziet
is de grote ondergrondse container waar voor
40 huishoudens aan huisvuil in past.
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Met ‘n knipôg over geldzaeke.
Teugewoordeg praete ze over muljoene of ‘t niks is en muljarde gaen ôk algemien worre. Ik ken
dà’ – as geweun mens – iet mêr vollege. ‘Oeveul nulle mò’- je non zette, as je mè’-muljarde gaet
rekene? Ik weet wel, dan ken je ‘n reke’mesjientje neme, mar dan nog zou ‘t voor mên veuls te
moeielek weze.
Vrooger rekende de mense mè’-s t û v e r s, dat dee me-opoe nog. “Lang-‘s voor twie stûvers
gewasse krêt”, ‘oor ik t’r nog vraege an me zusje. Bij de slaeger nam ze voor zeuve stûvers
‘esmolte rundvet en ze rekende ôk met d û t e. “Lang-is voor ‘n verdûte-stik wat salmejakkies?”
De daegelekse benôdig’ede rekende ze mè’- stûvers en dûte. Toe’-mên genneraetie an trouwe
gong denke, kos je voor tien guldes ‘n êleboel boo’schoppe kôpe en as je ‘n verjaerdag ‘a’ en van
alles in ‘ûs mos ‘aele, nam je ‘n brief je van vêf-en- twinteg (gulde’) mee en dan mozze ze ‘t thûs
brenge…, zô veul spulle kos je daer voor kôpe.
Mar non is ‘t iet mêr bij te biene. Mens ‘eb stûdie, de mense wulle ammaar over geld praete en ‘t
lik wel of ze nôit genog ‘ebbe. Jaere ‘eleeje ‘aa’ne me d’r ôk al-is met ‘n stel mense ‘n preitje over.
“ Nou”, zee die vrouw, “ wij geve niks om geld, ‘è ..(H)êtje….?” (teuge d’r man, ze komme ût
Friesland, dus vaeder is daer Heit, liefkôzend (H)êtje). “Nien”, zee ‘êtje, “ geld doet ons niks en ik
denk dà’-onze Marrek d’r ôk iet om maelt, ‘iet Marrek?” “Nien”, schudde de-ouste jonge van ze.
De twiede zeun Frank, zee: “Somtije is geld wel makkelek, mar ôk vaek weer iet…..” De jongste
zeun Vincent ( ‘ij wier Cent ‘enoempt) von geld vês. Die van mên en ik vonne ‘t mar ‘n raer stel
mense. Ze geve iet om geld, mar de man ‘iet (H)êtje, dà’s ‘n kwartje, de-ouste zeun roopt ‘n Dû’se
Marrek op, de twiede zeun ‘n Belse of Franse frank en de jongste onze êge cent, nietan?
En ‘uur, die vrouw, vin-ik ‘n snip, dus mò-je-an ‘n briefje van ‘onderd guldes van voor de euro,
denke. “Bij mekander is ‘t ‘n gevulde beurs”, zee die van mên lachend. “Mar Im, non kik je me an
of je je leste oortje ‘êt versnoopt, ben-je ‘t urreges iet mee iens?”
“Wel zeker man, mar onderwêl ik zô sting te kikke, doch-ik……je wor te dik, maeg en buk is
ien, ik zel is ‘n s p i e in je brook motte zette…”
Immetje
Nadruk verboden

Spreukje.
Voor een volwassene is en blijft een kiezelsteen een kiezel
Voor een kind is een kiezel...een edelsteen.
Immetje.

Den Haag start unieke
opleiding voor mobiele
toepassingen
De eerste Nederlandse opleiding voor mensen
die zich willen specialiseren in het ontwerpen
van apps en andere mobiele toepassingen,
heeft op 4 februari in Den Haag haar deuren
geopend. De The Hague Mobile Academy
biedt voorlopig plek aan 24 mensen met
een afgeronde studie. Later kunnen meer
studenten zich inschrijven.

De The Hague Mobile Academy is gevestigd
in het bedrijfsverzamelgebouw Bink36 in de
Binckhorst. Wethouder Henk Kool (Economie)
verrichtte de opening: “Den Haag profileert
zich graag als telecomstad, met mooie
bedrijven als bijvoorbeeld KPN, T-Mobile,
Siemens en Ziggo. Voorwaarde voor deze
ondernemingen om in Den Haag te blijven
is wél dat er goed geschoold personeel in de
buurt is. En daar wordt op deze academie heel
hard aan gewerkt.”

Door het toenemende gebruik van
smartphones en tablets groeit ook de behoefte
aan apps. Dat zijn programmaatjes voor pc,
tablet of mobiele telefoon, waarmee onder
meer informatie over dienstverlening en
consumentenzaken kan worden gedownload .
De app-industrie is onderdeel van de creatieve
sector, door de Rijskoverheid benoemd tot één
van de negen topsectoren.
De opleiding heeft geen winstoogmerk en is
opgericht door het Haagse bedrijf Sharewire
en de gemeente Den Haag.
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Karla Black
Gemeentemuseum Den Haag

De Schotse kunstenaar Karla
Black (1972) werkt met herkenbare geuren en texturen en
probeert hiermee in te spelen
op de intimiteit, het geheugen
en het onderbewustzijn van de
beschouwer. Vanaf 18 januari
is er voor het eerst in Nederland een tentoonstelling aan
haar gewijd. Ze maakt speciaal
voor het Gemeentemuseum een
nieuwe installatie van cellofaan,
gips en tape.

Herkomst: Ivo
Bouwman

Van Gogh, Monet, Isaac Israels, Van Dongen,
Jongkind, Breitner: veel werken van deze en
andere grote kunstenaars hebben het predicaat ‘Herkomst: Ivo Bouwman’. Het Gemeentemuseum heeft de Haagse kunsthandelaar en
beëdigd taxateur gevraagd een selectie topstukken te tonen die hij in de afgelopen veertig
jaar heeft verkocht. Deze selectie is te zien
vanaf 16 februari.

Luc Tuymans

Grafisch werk 1989-2012
16 februari t/m 2 juni 2013
Gemeentemuseum Den Haag

Het indrukwekkende oeuvre van de Belgische
kunstenaar Luc Tuymans (1958) lijkt zich
vooral rond de schilderkunst te centreren.
Toch legt het eerste overzicht van zijn grafisch

oeuvre een minstens even belangrijk aspect
van zijn werk bloot. Tuymans maakt in zijn
werkproces gebruik van talloze bestaande
beelden en foto’s. Hij is een onderzoekend
kunstenaar. Het verzamelen van beeldmateriaal leidt tot de productie van grafisch werk,
en dat kan later weer een aanleiding zijn voor
een schilderij. Tuymans schildert één dag per
week, een schilderij moet in één keer goed zijn.
De grafiek wordt zodoende het domein van
experiment. Niet zelden worden een aantal
grafische werken door Tuymans samenbracht
in een installatie, zoals bij het werk The Rumor
uit 2002 – 2003. Dit werk werd door de vriendenvereniging aan het Gemeentemuseum geschonken ter ere van de tentoonstelling en de
gelijknamige oeuvrecatalogus Luc Tuymans –
Grafisch werk 1989 – 2012. De tentoonstelling
met grafisch werk wordt aangevuld met tien
schilderijen die een dwarsdoorsnede vormen
van Tuymans’ oeuvre tot nu toe.

Werken uit de collectie Bert
Kreuk
8 juni t/m 29 september
Gemeentemuseum Den Haag

De ware American Dream in Nederland, dat
is het verhaal van de in Amerika woonachtige collectioneur Bert Kreuk (Capelle a/d
IJssel, 1964). Een geslaagd ondernemer die
zich al vijftien jaar lang toelegt op het verzamelen van hedendaagse kunst. Zijn verzameling is gedurfd, spectaculair en persoonlijk.
Zijn ambitie is om een collectie te vormen
van wereldformaat en deze ook te tonen.
Zijn verzameldrift is een ontdekkingsreis
zonder eindbestemming. In de zomer van
2013 toont het Gemeentemuseum Den Haag
een staalkaart van de collectie Bert Kreuk,
waarin het persoonlijk en maatschappelijk
engagement van de hedendaagse kunstenaar
in een weids arrangement van materialen en
media tot uiting komt. Bert Kreuk leent aan
musea over de gehele wereld kunstwerken
uit, maar niet eerder werd zo’n substantieel
deel van zijn collectie tentoongesteld. Het Gemeentemuseum is verheugd dat de collectie
juist hier voor het eerst getoond wordt en
dat Bert Kreuk zelf optreed als gastcurator.
Kreuk volgt kunstenaars overal ter wereld.
De Amerikaanse kunst is sterk vertegenwoordigd in zijn verzameling. Jeff Koons,
Christopher Wool en Willem de Kooning
vormen de basis, van waaruit de verzameling verder groeit met jonge en opkomende
kunstenaars als Theaster Gates, Kaari Upson,
Klara Liden en Danh Vo. De verzameling is
inmiddels van een omvang die on-Nederlands is te noemen. Het verzamelen van
kunst heft de zakelijkheid van het ondernemerschap op, kunst gaat over het leven zelf.
Kreuk ervaart het verzamelen als een educatief proces en selecteert de werken zelf:
een kunstwerk moet prikkelen, een vraag of
boodschap verhullen of blootleggen. Transforming the known –de Engelstalige titel van
de tentoonstelling- betekent dat we datgene
wat we al weten, wat we voor waarheid aanzien, weer op losse schroeven zetten.
K r e uk selecteert voor zijn collectie die kunstenaars die op een eigen, intentionele en authentieke manier een idee in een kunstwerk
weergeven. De uitstraling van een werk kan
daarbij ruw zijn maar ook kwetsbaar, het

vervolg op pagina 6, 3e kolom

Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Vragen aan de wijkagent/Rondje door de wijk
De wijkagent deelt mee dat de jaarwisseling goed is verlopen door inzet van politie,
gemeente en de aannemers op de boulevard.
Verder deelt de wijkagent mee dat het vreugdevuur volgende jaar i.v.m. de oplevering van
de boulevard waarschijnlijk wordt verplaatst.
De gladheid door sneeuwval zorgde de afgelopen weken voor lastige situaties in Oud Scheveningen.
Verkiezingen Algemeen Bestuur 2013
In november 2012 is het rooster van aftreden
vastgesteld; aftredend zijn: Dirk Vrolijk, Robert
Verhagen, Jan Lautenbach en Cees Verbaan;
Cees Verbaan niet beschikbaar is voor de
volgende periode, vanwege zijn drukke werkzaamheden;
Stemming per deelgebied:
Badhuisstraat Oost: geen kandidaten
Badhuisstraat West : Jan Lautenbach
Keizerstraat Oost: geen kandidaten
Keizerstraat West: geen kandidaten
Renbaankwartier: geen kandidaten
Kop Keizerstraat: Dirk Vrolijk
Vuurbaakstraat e.o.: geen kandidaten
Seinpostduin: Robert Verhagen
Zeijlplas: geen kandidaten
Bovengenoemde kandidaten worden allemaal
gekozen. De voorzitter vraagt de aanwezigen
in hun omgeving te kijken naar geschikte kandidaten voor de openstaande zetels;
Verkiezingen Dagelijks Bestuur 2013
De zittingsperiode voor het Dagelijks Bestuur
is 1 jaar, de zittende bestuursleden hebben
zich beschikbaar gesteld, er zijn geen nieuwe
aanmeldingen voor het Dagelijks Bestuur;
Het Dagelijks bestuur wordt gekozen:
Voorzitter - Jan Lautenbach - geen schriftelijke
stemming nodig - bij acclamatie aangenomen;
2e Sectretaris - Ciska Bourseul - geen schriftelijke stemming nodig - bij acclamatie aangenomen;
Penningmeester - Hans Grijzen - geen schriftelijke stemming nodig - bij acclamatie aangenomen;
PR - Adri Plugge – geen schriftelijke stemming
nodig - bij acclamatie aangenomen.
Verkiezing leden van de kascontrolecommissie
over het boekjaar 2012
Marike Vermeulen, Karel Pronk Sr en Jessie
Moermans worden benoemd tot de kascontrolecommissie 2012.
Andere actuele zaken
Scheveningse stoeptegel
De eerste Scheveningse stoeptegel wordt 8 februari 2013 in de openbare straat gelegd door
wethouder Marnix Norder;
Hans deelt het programma uit van die dag.
Op de vraag of er een nalevering komt antwoordt Hans, dat er geen nalevering komt.
ORAC’S (Ondergrondse RestAfval Containers)
Men is niet tevreden over de (voorlopige) locaties voor het plaatsen van orac’s in de Wassenaarsestraat, ook de berichtgeving naar bewoners en de procedures zijn niet naar tevredenheid. Niet alle bewoners zijn uitgenodigd
voor de informatie avond en konden daarom
geen gebruik maken van het aandragen van
alternatieve locaties. Brieven aan de gemeente
hebben niets opgeleverd.
Gediscussieerd wordt over de handelswijze
van de gemeente. Enkele bewoners uit andere
deelgebieden vertellen over hun ervaringen,
de gesprekken die zij hebben gevoerd met de
gemeente en de lopende procedures tegen de

Datum: woensdag 30 januari 2013
gemeente. De gemeente heeft nog geen beslissing genomen over het definitieve plaatsingsplan.
Volgens de laatste gemeentelijke berichten zou
in de laatste week van december 2012 een beslissing worden genomen over het definitieve
plaatsingsplan, hierover is echter nog niets
gepubliceerd.
Voor het definitieve plaatsingsplan geldt de gemeentelijke bezwarenprocedure. Geadviseerd
wordt met de betrokken personen om de tafel
te zitten, een gezamenlijk standpunt in te nemen en vervolgens alternatieven aan te dragen
bij de gemeente.
Muurschildering
Jessie vraagt het WOS ondersteuning bij de
aanvraag van subsidie voor een muurschildering - Hans biedt aan te helpen met de aanvraag.
Waar de hekken en netten van de voetbalkooi
bij lijn 11 zijn gebleven?
Momenteel wordt er onderhoud gepleegd. De
kooi blijft echter in de keerlus staan, ze zijn
voor een speeltuin. Geadviseerd wordt hierover contact op te nemen met het stadsdeelkantoor.
Inloopspreekuren
Haag Wonen is vanavond gestart met een
inloopspreekuur in het Kalhuis. Het Kalhuis
wil graag brainstormen met het WOS over de
verschillende inloopspreekuren, die gehouden
worden in het Kalhuis.
Bouwplannen Postkantoor Hoge Prins Willemstraat / Badhuisstraat
De inloopavond is massaal bezocht. Belangstellenden konden zich opgeven voor de klankbordgroep, aanmelden bij de projectontwikkelaar. Gisteren is de klankbordgroep voor het
eerst bij elkaar zijn gekomen. Regelmatig staan
aankondigingen bij de gemeentelijke berichten
(met een termijn van bezwaar), maar het is
tamelijk complex, waarschijnlijk wordt per onderdeel vergunning gevraagd.
Het bouwplan past in het goedgekeurde bestemmingsplan Scheveningen Dorp. De voorlopige plannen zijn slopen in april en start bouw
in mei.
Stichting LIMOR organiseert op 16 maart 2013
een open dag op een locatie in Zoetermeer. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het
WOS.
Betaald parkeren
Is er iets bekend over betaald parkeren in Keizerstraat West?
Volgens planning zou in het voorjaar van 2013
betaald parkeren ingevoerd worden in Keizerstraat-West
Boulevard Cie
Op 18 februari 2013 is de laatste bijeenkomst
van de boulevard Cie.
Het ontbreken van de trapleuningen wordt
weer ingebracht.
Brommers op fietspad
Er komt een actie in Amsterdam om brommers
te weren op fietspaden, komt dat ook in Den
Haag? Bij het WOS is hier niets over bekend.
Gaten in asfalt
Waar kun je gaten in het asfalt melden? Gemeentelijk Contactcentrum 14070.
Rondvraag / Sluiting
Het WOS heeft vorig jaar Tineke Hooiveld,
stadsdeeldirecteur, gevraagd de kruispunten,
steile straten en trappen mee te nemen in de
strooiroute, omdat gevaarlijke situaties te
voorkomen. Helaas is niet op alle plekken ge-

strooid.
Het WOS zal in een brief aan de gemeente hiervoor aandacht vragen.

Aan Het College van Burgemeester en Wethouders

Scheveningen, 22 januari 2013
Betreft: Bouwplannen Hoge Prins Willemstraat
/ Badhuisstraat in Scheveningen
Geachte dames en heren,

Voor bovengenoemde locatie zijn door Hoogvliet bij de gemeente plannen ingediend voor
de bouw van een supermarkt op de begane
grond, appartementen op de etages daarboven
en een parkeergarage ondergronds.
Zoals u begrijpt heeft een en ander ook gevolgen voor de verkeerssituatie ter plekke.
Het Wijkoverleg Scheveningen Dorp (WOS)
heeft vernomen, dat de projectontwikkelaar
en de gemeente onderzoek hebben laten verrichten naar de verkeersafwikkeling in de geplande situatie.
Het WOS pleit ervoor de verkeerssituatie in
ruimere zin te bekijken en oplossingen te zoeken voor de problemen zoals deze momenteel
bestaan.
Het WOS denkt hierbij aan de verkeersafwikkeling op het kruispunt Scheveningseweg,
Duinstraat, Prins Willemstraat en Badhuisstraat.
Komende vanaf de Scheveningseweg is links
afslaan naar de Duinstraat momenteel verboden.
Dit levert verder in de Prins Willemstraat problemen op, doordat automobilisten in de Prins
Willemstraat gaan keren en vervolgens rechts
afslaan de Duinstraat in.

Voor deze oplossing (links afslaan verboden)
is in het verleden gekozen mede omdat er geen
ruimte was voor een extra rijbaan voor links
afslaand verkeer. Dit in verband met de aanwezigheid van bomen. Deze bomen zijn intussen
gekapt.
Terzijde wordt opgemerkt dat ook voertuigen
van de politie en brandweer zich schuldig maken aan keren in de Prins Willemstraat in een
situatie dat ze niet daadwerkelijk onderweg
naar een noodsituatie zijn.
Eerder genoemd kruispunt is ook zeer gevaarlijk voor fietsers mede door de aanwezige
tramrails.
De Prins Willemstraat levert ook een zeer gevaarlijke situatie voor fietsers op.

Komende vanaf de Scheveningseweg is er in de
Prins Willemstraat geen fietspad.
Tussen de daar geparkeerde auto’s en de tramrails is nauwelijks ruimte voor fietsers.
In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van het WOS
Jan Lautenbach, voorzitter
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Belevenissen van en museumreceptionist
Museum Scheveningen
Als receptionist maak je veel mee. Ook in een
museum. Een van hen, een vriendelijke, gastvrije en scherpe waarnemer legde in 1988,
toen receptionist in het Museum Scheveningen, een gebeurtenis vast die ook in 2013
plaats zou kunnen hebben gehad.
“Zo te horen staat er een klas voor de deur:”
zei een suppoost tegen de man achter de kassa.
Hij had het nog niet gezegd of de deur ging
open en er verscheen
een vermoeid uitziende
man, die de deur weer
achter zich dicht trok
en zei: “Ik ben de leraar
van een klas met 20
leerlingen van ongeveer
15 en 16 jaar. Kunnen ze
binnenkomen? Ze zijn
wat uitgelaten, maar
dat hoop ik nog wat in
te dammen”. “Laat ze
maar binnenkomen,
meneer:” zei de man
achter de kassa, “en laat
ze gelijk doorlopen naar
de filmzaal, dan kunnen ze wat tot bedaren
komen en uitrusten”.
“Oh ja, misschien kan ik
er een rondleiding bij
krijgen:” vroeg de leraar. “Ja hoor:” zei de man
achter de kassa en wees op de suppoost en zei:
“Deze meneer doet de rondleiding.” “Fijn:” zei
de leraar en terwijl hij naar de deur liep zei hij
tegen de suppoost: “Veel sterkte!”
De leraar duwde tegen de buitendeur om de
klas binnen te laten, maar de deur ging niet
open. Nadat hij zijn volle gewicht er tegen aan
zette sprong de deur ineens open. “Grapje
Jaap:” schreeuwden een paar jongens en huilend van de lach kwamen ze binnen. “Jaap,
waar heb je ons nu weer naar toegebracht.”
“Doorlopen naar de filmzaal:” schreeuwde
Jaap zo hard hij kon van buiten. Joelend liepen ze allemaal naar de filmzaal en als laatste
kwam Jaap binnen. Iets mank lopend zei hij
tegen de suppoost, wijzend naar de jongens
en meisjes: “Gaat uw gang,, ik blijf hier even
uitrusten en… nogmaals sterkte.” De suppoost
liep de filmzaal binnen en voordat hij de deur
dichttrok, hoorden de man achter de kassa en
de leraar hem nog hard en duidelijk zeggen:
“Koppen dicht.” “Zo, die ben ik even kwijt, ik ga

even op die stoel zitten, ik ben bekaf:” zei de
leraar tegen de man achter de kassa. “Dit heet
zogenaamd werkweek, maar dan wel alleen
voor mij, gelukkig is dit de laatste dag. Wat ze
allemaal hebben uitgespookt in deze week is
onbeschrijfelijk en hoe ze het verzinnen. Ja, we
doen het met z’n tweeën, nog een lerares en
ik, maar zij is niet meegekomen, want ze was
te.. .Verroest, hoe kan dat....., het is stil daarbinnen, dat begrijp ik niet,
zeker weer één of ander
geintje, ik moet nu even
gaan kijken, want dit
gaat te ver.” “Niet doen
meneer:” zei de man
achter de kassa. Toch
stond de man op en liep
naar de deur van de
filmzaal en legde zijn
oor tegen de deur. Het
kon niet ongelukkiger.
Daar ging de deur tegen
zijn hoofd. Er klonk een
onderdrukt “Au”.
De suppoost kwam naar
buiten en zei: “Zo jongelui, we lopen nu eerst
de gang uit en beginnen
achterin het museum en
dan komen we vanzelf
weer bij de uitgang.” De leerlingen keken naar
de langs zijn hoofd wrijvende leraar en maakten onderdrukte opmerkingen. Toen ze weg
waren zei de man achter de kassa: “Al onze
suppoosten hebben gevaren, dus geen zee gaat
hun te hoog.” “Heeft u nog meer van zulke suppoosten?” vroeg de leraar. “Twaalf meneer en
geen verschil.” Na drie kwartier kwamen ze
terug. “Zo jongelui, dat was het dan. Ik hoop
dat jullie het leuk gevonden hebben:” zei de
suppoost.”Helemaal te gek:” riepen ze. “Onwijs
gaaf! “en ”Kikke!!!” “Jaap, je had er bij moeten
zijn, had je nog wat kunnen leren.” “Vooruit,
gaan jullie nu maar naar buiten.” De leraar liep
naar de kassa om te betalen en liep daarna de
deur uit. Even later ging de deur weer open
en een jongenskop verscheen en zei: “Maakt u
zich maar geen zorgen om Jaap hoor, hij is zo’n
peer, maar hij grijpt ons het hele jaar, dus mogen wij ook eens een keer?”
“Aardige jongelui:” zei de suppoost glimlachend.
Hes Hulleman

Meld uw graffiti!
U doet gratis mee met de graffitischoonmaak-regeling bij u in de wijk.
Maar meldt u ook altijd als er graffiti
of posters op uw pand zitten? Trouwe
melders weten hoe belangrijk het is
om snel te melden. Hoe eerder u meldt,
hoe eerder de gemeente de graffiti en
posters kan laten verwijderen. Zeker
op muren waar graffiti inzuigt, is snel
schoonmaken belangrijk. Wat doet

u? U mailt het meldingsformulier
naar meldpuntgraffiti@denhaag.nl.
Bellen kan ook direct naar 070-353
4605 of het algemene nummer Den
Haag 14070. En: doet u nog niet mee
met de graffiti-schoonmaakregeling,
aarzel dan niet langer. Bel Meldpunt
Graffiti voor uw deelnameformulier. Uw

deelname is en blijft gratis, omdat uw
bewonersorganisatie
met de gemeente een collectief
contract heeft gesloten. Meer weten?
Als u meer wilt weten over de graffitischoonmaakregeling en de rol die uw
bewonersorganisatie daarbij speelt,
bel naar Meldpunt Graffiti. Via het
meldpunt krijgt u snel en eenvoudig de
formulieren die u nodig hebt om mee
te doen en te melden. Ben zuinig op uw
huis en werk samen met de gemeente
aan een schone en veilige stad zonder
plak en klad.
Gemeente Den Haag

Elke zondag: gratis Open Kinderatelier
In 2013 kunnen kinderen vanaf 5 jaar zich
elke zondag tussen 12.00 en 16.00 uur
creatief vermaken in het Open Kinderatelier
van het Gemeentemuseum Den Haag.
Binnenlopen kan de hele middag door, er
zijn geen kosten aan verbonden en elk kind
mag maken wat hij zelf wil. Het museum
biedt inspiratie genoeg!

als onderdeel vajn de tentoonstelling Het
wonder van Delfts blauw. En vanaf zaterdag
2 februari staat de kindermuseumzaal in het
teken van het nieuwe kinderkunstboek Een
zondag met Caillebotte. In een voor kinderen
aantrekkelijke setting wordt de sfeer van
het nieuwe boek en het Parijs aan het einde
van de 19e eeuw opgeroepen. Kortom: er
is van alles te zien om ideeën op te doen
Dwalen door de met daglicht overgoten zalen voor een creatieve uitspatting in het Open
van het prachtige Art Deco gebouw uit 1935, Kinderatelier. Het resultaat, bijvoorbeeld een
ontworpen door de architect H.P. Berlage, is
tekening, schilderij of collage, mag natuurlijk
ook voor kinderen een belevenis. Kleurrijke
mee naar huis worden genomen.
wandschilderingen en het poppenhuis
van Sara Rothé zullen ongetwijfeld tot de
De (groot)ouders of begeleiders zijn
verbeelding spreken. Net als de originele
uiteraard van harte welkom om te kijken
illustraties van het kinderkunstboek Delfts
naar de creatieve activiteiten van hun (klein)
blauw – Een vaas voor de prinses, te zien
kind, maar noodzakelijk is het niet. Er is
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professionele begeleiding aanwezig, dus het
is goed mogelijk om intussen zelf te genieten
van een tentoonstelling of om een drankje
te drinken in het Grand Café. Elke laatste
zondag van de maand kan een bezoek aan
het Open Kinderatelier bovendien worden
gecombineerd met een korte lezing onder
de noemer Kunst op zondag. Meer informatie
hierover is te vinden op de website.
De entree van het Gemeentemuseum
Den Haag is gratis voor kinderen t/m
18 jaar. (Groot)ouders en begeleiders
betalen de reguliere entreeprijs of kunnen
gebruikmaken van de Museumkaart en/of
Vriendenkaart.

Meer informatie: www.gemeentemuseum.nl

vervolg van pagina 3, 3e kolom

concept kan heel individueel of persoonlijk zijn,
maar ook maatschappelijk geëngageerd; vanuit
het community-denken.
Aan de basis van al deze
verschillende concepten
staan kunstenaars als
Hirst, Koons, Tuymans
en Kiefer, die zowel op
het gebied van de symboliek, als in de traditie
van de schilderkunst en
beeldhouwkunst, een
voorbeeldfunctie vervullen voor de generaties
na hen.
De tentoonstelling in
het Gemeentemuseum
Den Haag krijgt de titel
Grensverleggend. Met
deze tentoonstelling
verlegt ook het museum
letterlijk zijn grenzen.
Veel van de jonge Amerikaanse kunstenaars, die
tot de beste talenten van
de wereld behoren, zijn
nog niet eerder in Nederland getoond. Bovendien
is het ook binnen Europa
zeldzaam dat zoveel jonge opkomende kunstenaars die in de VS al de
sterrenstatus bereiken in
een tentoonstelling worden samengebracht

Inmiddels heeft de heer Oostendorp op de vergadering van 27 februari zijn presentatie gegeven.
Het is het WOS iets duidelijker geworden hoe de procedure rond fietswrakken wordt uitgevoerd,
al heeft het WOS op deze procedure wel enige aanmerkingen. Een verslag van deze vergadering
vindt u in een volgende Klinker.
am

Dossier Duinstraat

Dossier Duinstraat is een boek dat is uitgegeven ter opluistering van de nieuwbouw van de
brandweerkazerne aan
de Duinstraat in 2008.
Het staat vol met verhalen over de historie van
het gebouw waar de politie en brandweer al die
jaren hun werk hebben
gedaan over de periode
van 1906 tot heden. De
brandweer heeft het in
eigen beheer uitgegeven.
Het is nooit in de boekhandel te koop geweest.
De schrijver Karel Wagemans heeft een boek
gemaakt dat leest als een
jongensboek. De archieven zijn flink gebruikt
en er zijn veel mooie foto’s geplaatst.

Het verhaalt onder andere over de hofjes in
Scheveningen en het gebrek aan een professionele brandweer, over
veldslagen met de politie
en brandweer, een bomaanslag op de Frankenslag, de
Tweede Wereldoorlog, de
vele, vele branden en niet
te vergeten het concert van
de Rolling Stones in 1964.
De recente historie vertelt
over de juwelenroof uit het
Museon en de brand in het
verbouwde Catshuis.
Dit boek kost € 7,50 per
stuk. Het is tegen contacte
betaling af te halen aan de
Badhuisstraat 175, telefoon 070-3500034 voor
een afspraak.

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
Jessie Moermans
Eindredactie Ap Mos
Bezorgklachten? Graag even doorgeven aan het
WOS-centrum.
Openingstijden:
dinsdag:
09.00 - 12.30 uur
donderdag: 09.00 – 13.00 uur
telefoon:
070-3500034
e-mail: wos@scheveningendorp.nl

Kopijdatum
De einddatum voor het inleveren van kopij
voor de volgende Klinker (mei 2013) is
29 april 2013
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Overleg Klankbordgroep inzake ontwikkeling Hoogvliet
Badhuisstraat te Scheveningen

Over geveltuintjes en ander
stoepgroen

Wie is wie:
Vastgoedgilde – De heer E. Zuur
Gemeente Den Haag – Mevrouw M. Rousseau
Limor – De heer C. van der Hoek
Hoogvliet Beheer - De heer R. Kouwer
WOS – De heer J. Lautenbach
Namens bewoners:
De heer L. Groen
De heer A. Spaans
De heer P. Scheer

Heeft u het ook al gemerkt. Scheveningen
gaat zich weer opmaken voor de lente. Op het
strand worden de paviljoens in razende vaart
opgezet om zo snel mogelijk weer gasten te
kunnen ontvangen. Na de afgelopen koude
maanden met de sneeuw en de gladheid, zien
we nu op veel plaatsen de lentebloemen hun
kopjes opsteken. Sneeuwklokjes, krokussen,
narcissen en zelfs vroege tulpjes bloeien al.
Heeft U ook de vogels alweer gehoord?

De klankbordgroep is een vertegenwoordiging/spreekbuis van de omwonenden en de
belanghebbenden uit de buurt.
Vergadervoorstel: 1x per 2 maanden.
Eddy Zuur en Mijke Rousseau zijn aanspreekpunt voor dit project.
Er zal een nieuwsbrief worden verspreid.
Aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van het project is ingediend bij de
gemeente Den Haag maar nog niet verleend.
Het is de bedoeling om na afgifte van de omgevingsvergunning te starten met de sloop en
de bouw. Voorlopige planning is dat de sloop
in april aanstaande zal starten met daarop volgend meteen de bouw. Bouwtijd circa 2 jaar.
Vragen van de bewoners:
Er zijn zorgen omtrent de diepte van de parkeergarage in combinatie met de grondwaterstand en de opwaartse druk van het grondwater. De heer Zuur geeft aan hiermee bekend
te zijn en heeft Fugro ingeschakeld om een en
ander in beeld te brengen. Er zal met grondankers gewerkt dienen te worden om te voorkomen dat de parkeergarage tijdens de bouw
gaat drijven’.

Een bewoner geeft aan bang te zijn voor scheuren ivm de bouw en vraagt zich af of het pand
niet lager kan worden (minder appartementen). De heer Zuur geeft aan dat het bestemmingsplan deze bouwhoogte toelaat en dat
minder hoogte geen optie is. Ten aanzien van
mogelijke scheurvorming en verzakkingen
geeft de heer Zuur aan dat een en ander vooraf
in kaart zal worden gebracht bij alle panden
binnen een bepaalde cirkel rond het bouwproject. Zodoende kan achteraf nooit discussie
ontstaan over de oorzaak van de scheuren.
Tevens zijn er vragen over de daktuin die verder terug mag liggen (het liefst 10 meter) zodat er meer privacy is. De heer Zuur geeft aan
dat de tuin waarschijnlijk 1,5 a 2 meter van de
dakrand zal eindigen en dat het laatste gedeelte van het dak tevens wat lager zal zijn. Er zal
in ieder geval getracht worden de tuin enkele
meters voor de dakrand te laten eindigen en er
zal een “groene heg” of schutting worden geplaatst ivm de privacy.
De ontsluiting van de bouwplaats en de Hoge
Prins Willemstraat wordt besproken. De ontsluiting van de Hoge Prins Willemstraat zal
sowieso tijden de bouw van de garage plaatsvinden via een tijdelijk weg over het plein (ter
hoogte van het terras van Zarautz). De heer
Spaans geeft aan dat de seniorenflat te allen
tijde bereikbaar dient te zijn voor onder andere taxibusjes en hulpdiensten. Partijen geven
aan dat dit uiteraard zo wordt vormgegeven
(in overleg met de gemeente) dat de Hoge
Prins Willemstraat te allen tijde bereikbaar
blijft.
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Voorts komt de algehele verkeersveiligheid
van het kruispunt aan de orde. Het is er nu
niet veilig en wordt vooralsnog in de laatste
plannen niet erg veel beter. Er zijn nog een
aantal punten van aandacht, zoals het linksaf
slaan de Duinstraat in, die de nodige aandacht
vergen. Ook wordt de aanleg van een rotonde
geopperd. De heer Zuur heeft aantekeningen
gemaakt van alle knelpunten en gaat deze
bespreken met de afdeling verkeer van de gemeente Den Haag. Drie belangrijke punten zijn
volgens de heer Scheer:
Bewegwijzering wordt niet nageleefd, ouderen
kunnen moeilijk oversteken (stoplichten niet
goed afgesteld) en extra asfalt is niet de oplossing (maak alles simpeler, desnoods geen stoplichten, dan letten mensen beter op).
Verspreiding van de nieuwsbrief kan waarschijnlijk via de WOS (op kosten Hoogvliet).

Jan Lautenbach geeft aan dat er ook een oplossing moet komen voor Zarautz (voor zijn terras) en de bloemenkiosk. Eddy Zuur geeft aan
dat daar de gesprekken mee zijn opgestart.
Co van der Hoek geeft aan dat 16 maart een
open dag is bij Limor en hij heeft een ieder die
graag een keer wil kijken en dit heeft aangegeven op de inloopavond voor de buurt, hiertoe
een uitnodiging heeft gekregen. Hoogvliet stelt
voor om een bus(je) vanaf de Badhuisstraat te
laten rijden naar de locatie van Limor te Zoetermeer. Dat is een soortgelijke huisvesting zoals die ook beoogd is aan de Badhuisstraat.

De Pier
De failliete Pier van Scheveningen wordt per
opbod verkocht op een veiling. Volgens curator
Udink zijn er tientallen geïnteresseerden
die de pier willen overnemen, ook uit het
buitenland. Dat zei hij tegen Nieuwsuur.
De pier is al meer dan twintig jaar in handen
van de familie Van der Valk. Vorig jaar maart
zette de horecafamilie het bouwwerk te koop.
De exploitatie was niet meer rendabel en de
onderhoudskosten te hoog. Een koper werd
niet snel gevonden.
Op instorten
In november sloot de gemeente Den Haag de
pier deels af omdat sommige pijlers van de
constructie op instorten stonden. Wie er sinds
de faillissementsaanvraag verantwoordelijk is
voor het onderhoud aan de Scheveningse Pier
is niet duidelijk. De gemeente en Van der Valk
wijzen naar elkaar. De reparatiekosten liggen
nu tussen de 80.000 en 125.000 euro.
De curator heeft de gemeente gevraagd de
noodzakelijkste reparaties uit te voeren
en de rekening daarvan te sturen naar de
failliete vennootschappen. Ook mogen gas en
elektriciteit voorlopig niet worden afgesloten,
zodat de winkeliers op de pier open kunnen
blijven.
De veiling is waarschijnlijk in maart.

Het wordt nu ook tijd om de tegeltuintjes op de
stoep en het groen wat langs de gevels groeit
eens kritisch te bekijken. De planten beginnen
alweer voorzichtig uit te lopen. Vaste planten,
die helemaal afgestorven leken te zijn, steken
toch weer voorzichtig hun groene puntjes boven de grond. Dode planten kunnen nu worden
opgeruimd. Rozen en Hortensia’s kunnen worden gesnoeid vanaf half maart. Voor nieuwe
planten zijn de maanden maart en april uitstekende maanden om te planten. Wat mest hier
en daar om ze een handje te helpen, kan zeker
geen kwaad. Zo krijgt u weer een mooi zomertuintje voor de deur.
Voor eenjarige planten is het nog wat vroeg.
Van oudsher werd men aangeraden niet voor
de IJsheiligen de eenjarige buiten te zetten.
In de winkels verschijnen de plantjes meestal
rond half april. De Geraniummarkt op 30 april
op het Voorhout heeft ruime keus. Er zijn veel
plantensoorten aanwezig. Dus als je even tijd
hebt tussen de feestelijkheden door is het zeker een aanrader.

Wil je nu al wat fleurigs erbij kopen, dan zijn er
alweer volop kleurige primula’s te koop. Ook
viooltjes zijn er alweer (of nog steeds). Beide
plantensoorten kunnen wel wat kou verdragen
mocht koning Winter nog niet helemaal uitgeraasd zijn. Deze plantjes doen het ook goed in
de plantenbakjes aan de muren. Het is nu de
tijd om de dode plantenresten te vervangen
door wat kleurige. Bij de buurtbloemist zijn er
ook al weer volop andere plantjes te koop.
Wilt u wat meer weten over het snoeien van
rozen: Groei en Bloei organiseert 16 maart
vanaf 9.45 uur weer een groenochtend in de
Stadskwekerij Kwekerijweg 8A Den Haag
(toegang via de Badhuisweg). Dan wordt door
vakkundige tuinlieden van de rozentuin “Westbroekpark” uitleg gegeven hoe u de rozen het
best kunt snoeien. Breng een snoeischaar mee,
dan kunt u zelf aan de slag. De gesnoeide roos
mag mee naar huis. Elke derde zaterdagochtend van de maand wordt zo’n groenochtend
gehouden. Er is een plantenruilbeurs, waar je
ook je eigen overbodige planten kunt inbrengen. Ook veel soorten zaden zijn aanwezig.
Voor degenen, die geïnteresseerd zijn wordt
er ook altijd een praatje gehouden en kan men
wat vragen kwijt. 20 April wordt het scheuren
van vaste planten behandeld.
U bent van harte welkom vanaf 9.45 uur op de
Stadskwekerij, Kwekerijweg 8A.
Wilma Grijzen

PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN No. 33
Bij het verschijnen van dit Praaibericht begint
het voorjaar. Of zoals de volgend jaar 150 jaar
geleden geboren Herman Gorter (1864-1927)
dichtte: Een nieuwe lente, een nieuw geluid.
Zo ook in Muzee Scheveningen – met muziek,
kleinkunst en film – als Huiskamer & Cultuuranker.

Muziek in Muzee (1): jazz
Het hele voorjaar lang is daadwerkelijk nieuw
geluid te horen: jazz. Op de vrijdagen 8 maart,
12 april, 10 mei en 14 juni valt er ’s avonds te
genieten van ‘Friday Night Jazz’. De Scheveningenzaal zal gevuld zijn met de klanken van
gitaar, piano, contrabas, saxofoon en drums.
Voor prijzen en tijden zie: www.fridaynightjazz.net. Tussendoor zullen ook jazzconcerten
worden gegeven. Op vrijdag 15 maart (20.15
uur) geeft het jazzkwartet Celebracâo! rond
de Braziliaanse meesterdrummer Robertinho
Silva een intiem concert met een mix van samba, bossa nova en jazz. Op woensdag 27 maart
(aanvang 20.15 uur) neemt het AsGuests Quartet ons mee op een muzikale ontdekkingsreis
der jazz. Prachtig werk van jonge musici die
het conservatorium al een paar jaar achter zich
hebben gelaten. Ook op woensdag 24 april en
29 mei treden deze jonge jazzmusici in Muzee
op. Deze concertserie wordt georganiseerd in
samenwerking met het Haagse jazz- en cultuurpodium Stichting Prospero.

Muziek in Muzee (2): klassiek
In de concertserie met kamermuziek valt op
zondag 7 april (12.00 uur) te luisteren naar het
Mesdag Piano Trio, dat onder het thema ‘From
Russia with Love’ trio’s zal uitvoeren van de
Russische romantische componisten Arensky
en Rachmaninov. Op zaterdagavond 13 april
(20.15 uur) brengt het Haydn Trio werken
ten gehore van onder andere Haydn, Roussel,
Schumann, Chopin en Gershwin. Het trio doet
dat met fluit, cello en piano. Een bijzondere
combinatie, die in de tweede helft van de 18de
eeuw zijn oorsprong vindt.

worden er in de Scheveningenzaal filmklassiekers vertoond. We draaiden al Op Hoop
van Zegen (1934) en Casablanca (1942). De
klassiekers worden telkens ingeleid door cultuurhistorica Sara Hoogveld, die zich na haar
studie cultuurgeschiedenis steeds meer is gaan
verdiepen in filmklassiekers in historische
context. De hamvraag is telkens weer: wat
maakt een film tot klassieker? De volgende
klassiekers worden vertoond op de woensdagen 10 april, 8 mei, 11 september, 9 oktober,
13 november en 11 december. Aanvang 19.30
uur. Entree € 5.
Nieuwe tentoonstelling (1): spannende
spinnen!
Nog nooit vertoond in Muzee: levende wilde
dieren! Van 28 juni tot en met 22 september
wordt het spannend in onze wisselexpositiezaal. Deze bijzondere zoölogische tentoonstelling laat ongeveer vijftig (!) levende spinnen
zien. Weliswaar veilig achter glas, maar toch.
Men staat oog in oog met de uit literatuur en
film bekende Tarantula, de grootste spin ter
wereld, de supergiftige Zwarte weduwe en de
Afrikaanse Keizerschorpioen. Maar ook soorten die in Nederland leven zoals kruisspin,
wespspin en reuzenhooiwagen. Ongevaarlijk,
maar toch…
Twee verzorgers zijn aanwezig om bezoekers
te woord te staan en om hen - ook letterlijk - in
aanraking te laten komen met de wereld van
de spin. Voor een bezoek aan deze bijzondere
expositie van ‘echte engerds’ is een hogere toegangsprijs verschuldigd, namelijk 9 euro voor
volwassenen en 7 euro voor kinderen t/m 12
jaar. Maar voor dit iets meer entree griezelt u
onvergetelijk mee in Muzee!
Nieuwe tentoonstelling (2): de boulevard
Bij het verschijnen van dit Praaibericht is
onze tentoonstelling Prenters aan boord – de
Prenter Xperience zo goed als ten einde. Velen

tot 2013. Historische prentbriefkaarten, foto’s,
divers materiaal en film laten zien hoe de kustverdediging ooit begon en zich tot de huidige
vorm ontwikkelde. De tentoonstelling wordt
ingericht in samenwerking met de gemeente
Den Haag ter gelegenheid van de feestelijke
opening van de boulevard op zaterdag 6 april.
Vanaf die dag is ook de tentoonstelling te bezoeken tot en met 23 juni.
Schelpenbeurs: 20 april
Wie de spanning meer zoekt in de bijzondere
wereld van de schelp, moet op zaterdag 20
april in Muzee zijn. Van 09.00 tot 17.00 wordt
dan de voorjaarseditie van de twee maal per
jaar georganiseerde schelpenverkoopdag gehouden. Muzee Scheveningen is een van de
grootste verkooppunten van schelpen in Nederland. Met standhouders uit Nederland en
België
zal er voor elke schelpenverzamelaar wel wat
te vinden zijn.

Scheveningse Dag: 22 juni
Twee hoogtijdagen die op Scheveningen niet
zijn weg te denken: Vlaggetjesdag (dit jaar op
zaterdag 8 juni) en ‘onze’ Scheveningse Dag.
Die zal dit jaar worden gehouden op zaterdag
22 juni. Tal van activiteiten zullen in het teken
staan van ons Schevenings cultuurhistorisch
erfgoed met gezelligheid alom op het plein en
in de zalen van Muzee. Presentatie van klederdracht, oud-ambacht en muziek zullen doordrenkt zijn met de geur van gerookte en gebakken vis. De feestelijke opening vindt plaats
om 11.00 uur. Einde 17.00 uur. De toegang tot
Muzee is gratis, maar bij de entree staat een
tonnetje klaar voor een vrijwillige bijdrage in
de kosten.
Mede namens allen vanuit Muzee een mooie
lente – met een nieuw geluid!
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen

Vergaderingen over uw buurt
bijwonen?

Kleinkunst in Muzee: cabaret chantant
Nog een nieuw geluid! Op vrijdag 26 april
(20.15 uur) is voor het eerst in Muzee te horen
een Cabaret chantant met Frans de Leef, Jeannette Scheffer en band. Op zaterdag 11 mei
(20.30 uur) volgt een optreden van Angelique
Schipper. Met haar Den Haag kust Scheveningen vertelt en bezingt zij op de accordeon hoe
Den Haag verbonden is geraakt met de kust en
de noodzaak van bescherming van de kust. Op
zondag 2 en 30 juni (16.00 uur) is er het kleinkunstprogramma Coba’s Cabana: het tweede
soloprogramma van Jeannette Scheffer als
Coba, met liedjes over groot en klein cafégeluk.

Iedere laatste woensdag van de maand kunt
u de algemene vergaderingen bijwonen die
gaan over zaken die bij u in de straat en directe
omgeving uw interesse hebben of uw wenkbrauwen hebben doen optrekken. Kom eens
luisteren en vertellen.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur aan
de Badhuisstraat 175. Er is koffie en thee!

Film in Muzee

Boulevard omstreeks 1900

Ook liefhebbers van de film kunnen hun hart
ophalen. Elke tweede woensdag van de maand

gingen door een bezoek aan deze expositie met
zijn zwart-witfoto’s en bewegende beelden
terug naar hun prentertijd en gingen opnieuw
met de logger ‘een reisje mee’. Het boek Prenters aan boord blijft vanzelfsprekend verkrijgbaar in de museumwinkel. Op dit moment is
in opbouw de tentoonstelling Van Strandmuur
tot Boulevard van De Solá Morales. Deze expositie brengt de ontwikkeling in beeld van de
Scheveningse boulevard in de periode 1896
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