November 2014
30e JAARGANG - NR 270
OPLAGE 7500 EXEMPLAREN

de klinker

WIJKKRANT VOOR SCHEVENINGEN-DORP
De klinker is een uitgave van de Stichting WijkOverleg Scheveningen-dorp, Badhuisstraat 175, 2584 HH Scheveningen, tel. 070-3500034, e-mail: wos@scheveningendorp.nl, website scheveningendorp.nl

Samenvatting bijeenkomst Klankbordgroep Kruispunt
Duinstraat
Op woensdag 22 oktober 2014 heeft de
Klankbordgroep Kruispunt Duinstraat - Scheveningseweg voor de eerste keer vergaderd.
Hieronder volgt een korte samenvatting van
hetgeen ter tafel is gekomen.

Aanwezig waren 6 gemeenteambtenaren, 2
mensen voor de verslaglegging, 1 persoon van
de Fietsersbond, 1 ondernemer, 3 bewoners en
Hans Grijzen van het WOS.
Het doel van de Klankbordgroep (KBG) is om
in 3 of 4 bijeenkomsten een concept ontwerp
van een nieuw kruispunt te kunnen presenteren aan gemeente en bewonersorganisaties.
Deze KBG vergadering begon met een evaluatie van de tot op heden gevonden oplossingen. Deze oplossingen zijn de handhaving

Redactioneel commentaar

Als eindredacteur wil ik enige kanttekeningen
plaatsen bij de tot op heden bekende punten in
het verslag van de Klankbordgroep kruispunt
Duinstraat - Scheveningseweg.
Ik plaats vraagtekens bij de simulaties die in
de Klankbordgroep zijn gepresenteerd. In de
Werkgroep is tot de oplossing van een ovonde
gekomen, omdat bij die conclusie alle toegangswegen zijn betrokken. Dat zijn er veel. En
omdat het er zo veel zijn en de Werkgroep alle
wegen een aansluiting wil geven, bleek een rotonde te klein. Daarom die ovonde.
Wat de Klankbordgroep nu doet is een aantal
aansluitingen schrappen en een stuk tramrails
verwijderen, waardoor er een rotonde kan
worden gemaakt en een simulatie kan worden
berekend die een snellere doorstroming heeft
dan een ovonde.
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van de verkeerslichten variant en een ovale
rotonde (ovonde). Door simulaties is gebleken
dat van de 2 variaties de ovonde de betere oplossing zou zijn, maar er is ook een rotonde.
Deze rotonde bleek bij de simulaties voor de
beste doorstroming te
zorgen. De afstanden
zijn korter. De rotonde
heeft ook nadelen,
zo zorgt de tramrails
richting de Duinstraat
voor een veiligheidsprobleem en is het
in- en uitrijden van de
parkeergarage voor
Hoogvliet niet simpel
te regelen. Inrijden via
de Badhuisstraat en
uitrijden alleen naar
de Prins Willemstraat.
Dus niet op de rotonde
waardoor je alle kanten
uit kunt. Het oversteken van de trams kan
met een tweelicht worden geregeld voor het
verkeer, maar dat lijkt niet te kunnen werken
voor de voetgangers en houdt een veiligheidsrisico in.
Tijdens deze vergadering is door alle partijen
stevig gediscussieerd. Diverse voorstellen
zullen worden meegenomen en zullen na bestudering en afweging van toepasbaarheid in
een nieuwe tekening van de rotonde worden
meegenomen en gepresenteerd worden op de
volgende vergadering op 26 november a.s.
am

Zo maak je het wel heel erg simpel. Zo kan ik
er ook nog wel een paar verzinnen; sluit de
Scheveningseweg af voor gemotoriseerd verkeer, maak er een wandelpromenade van en
doe dat zelfde met de Duinstraat, dan heb je
geen doorgaand verkeer meer en een enorme
snelheid in de simulatie. Maar dat is niet praktisch, wel lekker rustig. Ik zou de Klankbordgroep willen aanraden realistisch te blijven en
te streven naar een oplossing die een ieder
zoveel mogelijk tegemoet kan komen in een
goede afwikkeling van al het verkeer naar alle
richtingen. Eindelijk, na het gestumper van de
afgelopen jaren. En dan zou een rotonde wel
eens te klein kunnen zijn.
am

Veiligheid Boulevard
Naar aanleiding van een vraag van het raadslid
meneer Wörsdörfer over de veiligheid van
wandelaars op de nieuwe Boulevard heeft de
gemeente het volgende antwoord gegeven:

Het college is voornemens nog dit jaar te starten
met het aanbrengen van een opstaande rand
langsde bestaande zitelementen en het afvlakken
van hoogteverschillen die tot valpartijen hebben
geleid.
Bij het uitwerken van deze oplossing is de
architect die als supervisor namens Sola de
Morales optreedt nauw betrokken, waarmee
het kwaliteitsbeeld van de nieuwe boulevard is
gewaarborgd.
Daarnaast zal het college tijdens dit werk op
verschillende plaatsen extra trappen naar het
strand maken. Dit komt de bereikbaarheid van het
strand vanaf de boulevard ten goede.
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Woensdagmiddag 10 december 2014 is
er een starthandelingvoor de nieuwbouw
Hoogvliet
De komende weken zal de herinrichting
van de speelplek op het Dr. de Visserplein
plaatsvinden.
Fietswrak gezien? Meld de locatie bij
contactcentrum@denhaag.nl
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Verslag van de AB vergadering van 24-09-2014
Vragen aan de wijkagent/rondje door de
wijk
Edgar Portier is aanwezig in het nieuwe politie
uniform. Het vest wat hij draagt is niet kogelwerend maar wel steekwerend. Edgar wijst
verder nog op het spreekuur in het Kalhuis op
dinsdag middag van 14.30 uur t/m 15.30 uur.
Op de vraag of de bouwlocatie/Badhuisstraat
veilig is, antwoordt Edgar dat de fietsers en
bromfietsers zich redelijk aan de regels houden. Er zal nog meer worden opgebroken dus
is het belangrijk goed de borden te volgen. Een
bewoner wijst Edgar op de uitnodiging voor
een voorlichting over criminaliteit die wordt
gehouden op 28-10 bij het Prins Willem hof.
Edgar zegt toe te komen. Er komen steeds
meer camera’s aan de buitengevels van huizen,
mag dit zomaar? Men mag camera’s plaatsen
voor inbraakpreventie, maar deze mogen niet
op de publieke ruimte (straat) gericht zijn.
Meer informatie over de voorwaarden voor
het plaatsen van camera’s is te vinden op het
internet.
Politiebureau/Brandweerkazerne Duinstraat
Dhr. B. Jentinck (directeur Stadsherstel Den
Haag) is uitgenodigd om de renovatie plannen betreffende het oude gedeelte van de

brandweerkazerne Duinstraat toe te lichten.
In 1977 is stadsherstel Den Haag opgericht.
De stichting opereert in het belang van volkshuisvesting en heeft geen winstoogmerk. Tevens opereert Stadsherstel onafhankelijk van
de gemeente Den Haag, ze zijn een N.V. Tot op
heden is er nog weinig in het stadsdeel Scheveningen gedaan. Dat gaat nu veranderen met
de aankoop van de brandweerkazerne, vanaf

het poortgebouw aan het Schippersplein tot
aan de Vlagstraat. De gevel blijft authentiek. Er
komt een nieuwe ingang aan de rechterkant.
Aan de zijkant wordt onderhoud gepleegd.

De westgevel krijgt een dak. Bij de achtergevel komen twee dakkappellen die uitkijken
op een dakterras. De ramen en deuren op de
begane grond worden in de oorspronkelijke
stijl teruggebracht. Het trappenhuis wordt in
ere herstelt. Er is geen lift in het gebouw. De
geplande woningen zijn huurwoningen. Niet
exact hetzelfde: de kleinste ong. 80/85 m2 en
de grootste 125 m2. De huurprijs zal vanaf
euro 850,- per maand zijn. Er zal gedeeltelijk
parkeren op eigen terrein zijn. De ingang voor
parkeren op eigen terrein loopt via de Vlagstraat. Aangezien het gebouw is opgesplitst
valt het politie bureau buiten het onderhoud.
Het poortgebouw is onderdeel van het politie
bureau. Inmiddels loopt de omgevingsprocedure, men verwacht eind 2014 de vergunning
en hoopt dan in 2015 met de werkzaamheden
te kunnen beginnen. De oplevering zou dan in
2016 zijn.

Verkeer en Parkeeroverleg.
Naar aanleiding van onenigheid binnen de
werkgroep ‘kruispunt Duinstraat/Scheveningseweg’ over de samenstelling van de
te vormen gemeentelijke klankbordgroep
(=Denktank) legt Jan Lautenbach de situatie
aan de leden uit: De gemeente wil de Denktank
samenstellen uit een groep van ongeveer 12
personen. Deze bestaat uit afgevaardigden van
het WOS en de Fietsersbond, gemeente ambtenaren, experts en omwonenden van het kruispunt. De bewonersorganisatie Havenkwartier,
bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen
en de wijkvereniging van Stolkpark vinden
dat ook zij in deze Denktank een stem moeten
hebben.
Zij hebben hun verzoek aan de gemeente in
een brief opgesteld en aan het WOS gevraagd
deze mede te ondertekenen. Het WOS heeft
deze brief niet ondertekend aangezien het
WOS zich heeft geconformeerd aan het afgesproken model. Binnenkort is er een gesprek
met de nieuwe wethouder over de te vormen
Denktank.
Hans Grijzen laat weten dat Martin Wörsdörfer
(raadslid VVD) hem gevraagd heeft hoe het
WOS denkt over tweerichtingsverkeer op de
Boulevard. Jan Lautenbach zegt dat éénrichtingsverkeer de voorkeur heeft aangezien dat
minder verkeer en hinder oplevert. Robert
Verhagen licht de leden toe waarom éénrichtingsverkeer voor hem de voorkeur heeft.
Ciska Bourseul vindt dat ze te weinig kennis
heeft om een voorkeur uit te spreken en dat
het WOS dat niet als zodanig kan doen voordat
iedereen alle informatie heeft.
Hans Grijzen laat weten dat voor het komende
V&P overleg vragen kunnen worden ingediend.
Leden geven de volgende vragen mee: Kan er
een snelheidsbeperking komen bij de Gevers
Deynootweg/Jurriaan Kokstraat? Hoe staat het
met de parkeerplaatsen bij de Zeekant?
Rondvraag
Komt er nog een vertegenwoordiger voor
Keizerstraat-West? (opvolger/ster voor Adri
Plugge) Tot op heden heeft zich niemand aangemeld.
Wat gaat er gebeuren met het gebouw de Overloop aan de Duinstraat? Hoogstwaarschijnlijk
wil de stichting Anton Constandse zich hierin
vestigen. Jan Lautenbach zal contact leggen
met de stichting en hen verzoeken omwonenden hierover in te lichten.

Romantische mode –
Mr Darcy meets Eline
Vere
Legendarische filmkostuums
naar Den Haag

Gemeentemuseum Den Haag
11 oktober 2014 t/m 22 maart
2015
In de televisiebewerking van
Jane Austens bekende roman
Pride and Prejudice springt
Mr Darcy, gespeeld door
Colin Firth, gefrustreerd de
vijver in, gekweld door zijn
onbeantwoorde liefde voor de prachtige
Elizabeth. De wereldberoemde scène waarin
hij in een drijfnat wit hemd het water uitloopt,
maakte van Mr Darcy een sekssymbool dat
menig vrouwenhart sneller deed kloppen. Dit
hemd, maar ook enkele kledingstukken uit
andere legendarische films en series zoals
Titanic en Downton Abbey, worden dit najaar
getoond in het Gemeentemuseum Den Haag.
Ze worden toegevoegd aan de tentoonstelling
Romantische mode – Mr Darcy meets Eline
Vere waarin originele mode uit de 19de eeuw
centraal staat en tevens creaties worden
getoond van hedendaagse ontwerpers die zich
regelmatig door de romantische periode laten
inspireren.

De foto’s zijn gemaakt dooer Koen Hauser en
art director Maarten Spruyt en de creaties
van onder meer Vivienne Westwood, Jean Paul
Gaultier, Jan Taminiau en Yohji Yamamoto
worden getoond.
Er zijn diverse kledingstukken uit films en
series te zien

The Hague Peace app
The Hague Peace app. neemt u mee op een
interactieve ontdekkingstocht langs de
internationale organisaties en bijzondere
plekken in de Internationale Zone in Den
Haag. Je ervaart zelf hoe de internationale
organisaties werken en je ziet buiten wat er
binnen gebeurt.
De app neemt u mee langs onder andere het
Vredespaleis, het OPCW en het World Forum
Ondertussen verplaats je je in de schoenen van
beroemde vredestichters als Martin Luther
King, Nelson Mandela en Gandhi.
The Hague Peace app is het initiatief van
Museon in samenwerking met Sharewire,
specialist op het gebied van mobiele
applicaties en strategie en het Ngi-NGN, de
Nederlandse beroepsvereniging van en voor
ICT-professionals en -managers. Het Museon
fungeert als begin- en eindpunt van de route in
de Internationale zone. De app is voor iOS en
Android geproduceerd.

vervolg op pagina 3, 3e kolom
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Daer ‘oorde-ik ‘n man met ‘n snik in z’n stem op te raedio zinge: “Bij ‘t licht van de maen, flûster
ik jouw naem”.
‘È…, doch ik. dà’ rêmt iet, maen op naem, mar dat ‘oof teugewoordig iet mêr zô.
Onderwêl viel mên op: as je maen omdraait.... ‘è je naem.
Zô ken je deur zô’n liedje in iene wat ontdekke en zô ben ik non ienmael, val ik van ‘t ien in ‘t aar.
Ik ken ies zien of ‘oore en d’r kompt ‘n vraeg of ‘n gedachte bij me op.
Net as vrooger, toe-ik mè’ me vaeder op ‘n kêr ‘s aevens op straet liep en de maen ‘elder wit en
rond an de ‘emel sting, rondom bezaaid mè’ zullevere starre en me vaeder zee: “Kik, de maen êt
‘n gezicht, zie je Immie?”
Neen ik zag ‘t iet, mar ik zag wat aars en zee: “Vae, kik non dan, de maen lôpt met ons mee, mar
‘ij gaet voor ons ût.”
“De maen wêst ons de wegt”, zee me vaeder lachende.
Mar mên ‘iel ‘t bezig.
“Oe ken ‘t non dat tie maen wel meelôpt, mar iet naes je wul lôpe.
De aa’re dag op school vroog ik ‘t an me vrindinnetje of zij wel d’r is ‘a’ ‘ezien, dat te maen iet
naes je wul lôpe, mar voor je ût gaet.
“Neen”, zee ze, “zô kik ik iet naer de maen, daer vin ik niks an.”
Ik wel.
Ik ‘iel, as kind al, van de maen en van ‘t môie liedje ‘maentje tuurt, maentje gluurt, al deur de
vensterrûte’; ik zing ‘t nog vaek, ‘oor.
Ik ‘ou van ‘t zachte zullevere maenlicht.
‘Oe vaek ik iet ‘evraegd ‘eb waerom de maen iet naes je wul lôpe weet ik iet mêr, tot verveles toe.
‘T was ‘n wens van me en…..…..ik ‘eb -t’r wat op ‘evonne.
Toe’-ik op te leeftêd kwam dà’ je met ‘n jonge in ‘t maenlicht ‘and in ‘and liep te kuiere ‘eb- ik
‘ezocht en ‘evonne wà’-ik zô graeg wulde:
‘N maen, die naes me meeliep.
De oplossing kwam vanzellevers.
De man, waermee ik trouwde ‘iet mè’-z’n achternaem moen (in klank gelik an ‘t Engelse moon),
dus ……….….maen!
Daer was gelik mên wens mee vervuld.
Mister Moen lôpt vaek en graeg an me zijde mee en soms kikt ‘t maentje lachend op ons neer en
licht ons bij op ons pad.

Een eeuw keramiek aan de Gerrit Rietveld
Academie
Gemeentemuseum Den Haag
8 november 2014 t/m 12 april 2015

Spreukje.
Soms schrijf ik mijn cijfers in letters.
Immetje
Nadruk verboden

De tentoonstelling laat diverse keramische
toepassingen zien in de kunst en cultuur, maar
ook in de industrie. Het oudste werk dat in de
tentoonstelling te zien is, dateert uit 1917, de
beginperiode van de opleiding

Graag of niet

Emo Verkerk
Gemeentemuseum Den Haag
15 november 2014 t/m 15 februari 2015

Een portret op een stuk open gaas. Een doosje
dat je moet openklappen waarna zich een
volledig portret ontvouwt. Kunstenaar Emo
Verkerk (Amsterdam, 1955) werkt niet alleen
op doek. Verkerk schildert voornamelijk
schrijvers, musici en beeldend kunstenaars
voor wie hij bewondering heeft en met wie hij
zich verbonden voelt.
Bij de tentoonstelling verschijnt een
catalogus (Uitgeverij d’jonge hond) waarin
meer dan honderdzeventig afbeeldingen
zijn samengebracht. Er zijn drie interviews
opgenomen die schilderkunst en slapstick
belichten. Brieven aan Adriaan van Dis geven
de relatie tussen fauna en sculptuur weer.

Dino Jaws,
eten of gegeten worden?

Massale Volkskerstzang op Scheveningen
SCHEVENINGEN - Op D.V. 13 december 2014
vindt de derde Massale Volkskerstzang plaats
in de sfeervol verlichte Oude Kerk aan de Keizerstraat 8 te Scheveningen. Een avond vol muziek, koorzang en bovendien veel samenzang
van bekende kerstliederen! Deze avond wordt
georganiseerd door de stichting Volkskerstzang Scheveningen, welke ook voor dit jaar
weer een bijzonder gevarieerd programma
heeft samengesteld.
De muzikale medewerking zal worden verleend door het Jeugdselectiekoor o.l.v. Bert
Noteboom. Het Jeugdselectiekoor bestaat uit
19 zangeressen met een bovengemiddeld muzikaal talent en een bijzondere drive om op
niveau te musiceren. Veel koorleden zingen
mee in diverse christelijke koren of treden als
soliste op door heel het land. Naast het jeugdselectiekoor zal Joke Buis haar medewerking
verlenen als solist. Joke’s passie voor zingen
begon al vroeg door te zingen in verschillende
koren en bands waaronder het YMCA Gospelchoir, Gospelboulevard, Ralph van Maanen en
Kees Kraayenoord. Afgelopen jaar heeft Joke
hard gewerkt aan haar tweede CD. Deze keer
met uitsluitend liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Ook de band Todah verleend
medewerking aan deze avond.
Naast koorzang is er uiteraard ook veel samenzang van bekende kerstliederen! Het hoofdorgel wordt bespeeld door Danny Spaans, de
trompettist is Thomas Heikoop. Een prachtige
vleugel wordt bespeeld door Rob Buis en Bert
Noteboom. De verbindende teksten over het
thema ‘Reden voor een Feest!’ worden ver3
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zorgd door Ds. J. Maasland. De aanvangstijd
is 20:00 uur, vanaf 19:30 uur is er al koor- en
samenzang. De deuren van de Oude kerk zijn
geopend vanaf 19:00 uur.
Vanaf 18:45 uur zal de stadsbeiaardier Gijsbert
Kok gedurende 60 minuten het carillon van de
Oude kerk bespelen zodat bekende kerstmelodieën al ruim voor aanvang over het dorp klinken! De toegang is gratis, aan het eind is wel
een collecte ter bestrijding van de gemaakte
kosten.
De Scheveningse Oude Kerk vindt u aan de Keizerstraat 8 en is gemakkelijk te bereiken met
openbaar vervoer, met haltes op steenworpafstand van de kerk:
- Lijn 1 of 22 halte Keizerstraat
- Lijn 11 halte Strandweg (eindpunt)
Ook met de auto is de kerk gemakkelijk te bereiken via de Jacob Pronkstraat. Op de boulevard (Strandweg) is er de mogelijkheid om uw
auto gratis te parkeren op loopafstand van de
kerk.
Gezien de verwachte opkomst raden wij u aan
op tijd aanwezig te zijn.

Voor meer informatie: like ons op facebook
www.facebook.nl/volkskerstzangscheveningen

Tentoonstelling duurt tot 6 september 2015
Hoe weten wij wat dinosauriërs aten? De bezoeker ervaart in deze tentoonstelling hoe de
vleesetende T-Rex en de plantenetende Edmontosaurus op totaal verschillende manieren
hu dagelijkse maaltijd bij elkaar sprokkelden.
Ontdek via levensgrote fascinerende animatronic modellen hoe de tanden en kaken van de
dionosaurus in perfecte harmonie verscheuren, vermalen en kauwen. met wetenschappelijke analyses van wat de dino’s aten en hoe ze
aan hun voedsel kwamen. Bezoek het dinosaurusLAB en graaf naar fossielen!

Naast deze tentoonstelling worden gedurende
één jaar veel activiteiten georganiseerd, het
programma is te zien op www.museon.nl

Het WOS feliciteert het Kalhuis met deze 30 jaar

Evaluatie pollerregime
Keizerstraat

Evaluatie pollerregime Keizerstraat

Sedert 2012 is de Keizerstraat het hele jaar
afgesloten voor auto verkeer door pollers.
Deze maatregel was in eerste instantie
naar de wensen van ondernemers en
bewoners. Na de invoering echter hebben
de ondernemers negatief gereageerd op het
besluit. Een ondernemers heeft verzocht het
oorspronkelijke zomer – winter regiem weer
in te voeren . De ondernemer heeft bij dit
verzoek een lijst van 41 ondernemers gevoegd
die het met hem eens zijn. De ondernemer is
een juridische procedure begonnen op grond
van de verminderde bereikbaarheid van zijn
pand binnen het pollergebied. De ondernemer
verwees naar de toezegging dat er een
evaluatie zou plaats vinden na de voltooiing
van de werkzaamheden aan de Boulevard. De
evulatie heeft nu plaats gehad en hieronder
volgen de resultaten.
Er zijn vier belangengroepen:
• De bewoners van het pollergebied
• De ondernemers van het pollergebied
• De ondermeners van buiten het
pollergebied, maar die wel in de
Keizerstraat zijn gevestigd
• De bezoekers van het pollergebied

Een bureau heeft door middel van een aantal
vragen een mondelinge enquête uitgevoerd. Er
zijn 39 ondernemers binnen het pollergebied
en 15 ondernemers buiten het pollergebied,
404 bezoekers en 33 bewoners ondervraagd.

en wenst haar nog vele jaren!
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?

Van de ondernemers binnen het pollergebied
is 41% voor het huidige regiem en 38% is
er tegen en wil het zomer/winterregiem
weer terug. Van de ondernemers buiten het
pollergebied is 27% voor en 20% tegen.
Van de bewoners is 67% voor het huidige
regiem en 21% wil het oude terug.
Van de bezoekers is 79% voor het regiem en
16% wil geen pollers.

De gemeente trekt bij deze uitkomsten de
conclusie dat het huidige regiem gehandhaafd
moet blijven.

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

Als u meer wilt weten over de
graffiti-schoonmaakregeling en
de rol die uw bewonersorganisatie
daarbij speelt, bel naar Meldpunt
Graffiti. Via het meldpunt krijgt u
snel en eenvoudig de formulieren
4

Cliënt in beeld

Beweegtips
Een mens is nooit te oud om te bewegen.
Respectfysiotherapeut Janine Dotinga,
gespecialiseerd in bewegen voor ouderen:
“Veel ouderen denken dat minder bewegen bij
het ‘ouder worden’ hoort, maar juist als je ouder
wordt, moet je blijven bewegen. Dat versterkt
de spieren en maakt het lichaam soepeler.
Wie in beweging komt en blijft, werkt aan het
behoud van zijn of haar zelfstandigheid.” Zij
geeft de volgende tips:
- Als u lange tijd niet actief bent geweest,
begin dan langzaam met bewegen. Gewoon
een blokje om wandelen doet al wonderen.
Begin twee keer per week met vijf tot tien
minuten. Bouw dit op tot drie of vier keer per
week en dan twintig tot dertig minuten.

“In één woord: geweldig”
Naam: mevrouw Reinhart
Leeftijd: 87 jaar
Woont in Den Haag: 1955, sinds 1973 in
Vogelwijk.
Was: administratief medewerker bij de
Koninklijke Landmacht in Indië. Met het
laatste militaire transport (de Willem Ruis)
in 1955 naar Nederland gekomen. Daarna
werkzaam bij het ministerie van Onderwijs.
Doet nu: nog heel veel. Als het kan bowl ik,

ik bridge, ik zing in het koor van de kerk.
Ik kom overal, mijn enige vrije dag is de
donderdag.
Klant van Respect sinds: juni 2014
Over Respect Thuiszorg: Ik kan niet anders
zeggen, in één woord geweldig. Het zijn echte
professionals. Als ik met een probleem zit,
pakken ze de telefoon om het op te lossen.
Soms denk ik wel eens ik moet niet beter
worden, want dan komen ze niet meer.

Studiegroep om hersens te
blijven gebruiken
Je hersens blijven gebruiken en kennis en ervaring delen, ook als je ouder wordt en je meer
ondersteuning nodig hebt. Die wens hebben
veel ouderen, zeker zij die hbo- of academisch
opgeleid zijn en gewend waren aan de hectiek
en intellectuele uitdagingen van hun baan. Respect Zorggroep biedt speciaal voor deze hoger
opgeleiden Studiegroepen aan: wekelijkse bijeenkomsten waarbij de circa negen deelnemers
met elkaar in gesprek gaan over uiteenlopende
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onderwerpen en actuele thema’s.
De studiegroepen staan open voor hoogopgeleide 65-plussers die (extra) ondersteuning
of begeleiding nodig hebben of dat wenselijk
vinden. De bijeenkomsten vinden plaats van
10.00 - 15.00 uur. Een casemanager van Respect
toetst met kandidaten hun geschiktheid voor
de studiegroep. Meer informatie? Neem
contact op met het Servicebureau van Respect
Zorggroep.

- Vergroot dagelijkse activiteiten door de trap
te nemen in plaats van de lift. En pak de fiets
als het kan. Gaat u boodschappen doen,
loop of fiets dan naar de winkel.
- Wilt u gewoon thuis bewegen? Zet een
muziekje op en dans eens lekker.
- Doe mee met Nederland in beweging,
dagelijks op de televisie.
- Speel mee met uw kleinkind op de Wii, een
spelcomputerprogramma, dat je met elkaar
kunt doen.
- Sluit u aan bij een bewegingsgroep. Er
worden op dit gebied tal van activiteiten
georganiseerd.

Respect
Zorggroep
koploper
In een landelijk vergelijkingsonderzoek onder
verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg,
komt Respect Zorggroep uit de bus als één
van de dertien koplopers in Nederland. Dat
betekent dat Respect de hoogste scores haalt
op het gebied van klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en bedrijfsvoering.
Respect Zorggroep is de enige koploper in de
grote steden! Paul Schoof van de Raad van
Bestuur van Respect: “Daar zijn we met zijn
allen trots op en al onze energie is gericht zijn
op het behoud en zo mogelijk verbetering van
dit resultaat.”
Het onderzoek is uitgevoerd door brancheorganisatie ActiZ en PricewaterhouseCoopers.
Zij vergelijken de prestaties van de deelnemende organisatie op een aantal gebieden.

RESPECTBERICHT

Team Belgisch Park • Team Renbaankwartier •
Team Het Uiterjoon • Team Scheveningen-Dorp •
Team Duindorp • Team Statenkwartier/Duinoord

ContaCt
Respect Thuiszorg
Team Belgisch Park
gezondheidscentrum Badhuisweg,
Badhuisweg 74a, 2587 CL Den Haag
Team Renbaankwartier
Deo Gratias, Badhuisweg 115,
2587 CE Den Haag
Team Het Uiterjoon
Vissershavenstraat 277,
2583 DG Den Haag
Team Scheveningen-Dorp
Vissershavenstraat 277,
2583 DG Den Haag
Team Duindorp
Pluvierstraat 273, 2583 GS Den Haag
Team Statenkwartier/Duinoord
Gezondheidscentrum Frankenslag,
Frankenslag 158, 2582 HX Den Haag
Telefoon
(070) 306 91 70
(Respect Servicebureau)
e-mail:
servicebureau@respectzorggroep.nl
Respect Zorggroep
Postbus 84050
2508 AB Den Haag
www.respectzorggroep.nl

Aftrap Historisch Festival Scheveningen in Muzee
Donderdagavond 23 oktober vond in Muzee
Scheveningen de aftrap plaats van het Historisch Festival Scheveningen. Tijdens de bijeenkomst deed het organisatiecomité globaal uit
de doeken wat de visie is voor het evenement,
dat op 22 augustus 2015 wordt gehouden in
het historische hart van Scheveningen.

gemaakt. “We hebben tal van leuke dingen
gehoord en zullen een aantal opmerkingen en
ideeën zeker meenemen in onze plannen voor
dit jaar. Andere zaken zijn meer dingen voor
op de lange termijn, maar die hebben we ook
genoteerd want we hopen natuurlijk dat het
festival een jaarlijks terugkerend evenement
gaat worden”, aldus de organisatie.
Het Historisch Festival Scheveningen vindt
op 22 augustus 2015 plaats in het oude dorp
van Scheveningen.
De Keizerstraat en
de straatjes aan de
oostzijde van de
Scheveningse winkelstraat krijgen een
prominente rol als
openluchttheater.
Het evenement moet
een wandeling door
de tijd worden, van
de 18e eeuw tot en
met 1980.

In een goed gevulde Scheveningenzaal werd
het organisatiecomité voorgesteld aan de samenwerkingspartners, vrijwilligers en andere geïnteresseerden. Hierna
gaven Marianne
Toorens en Marlies Woudstra de
aanwezigen een
korte uitleg over
de aanleiding en
de inhoud van
het historische
festival. “Het
De organisatie van
moet een wan- Het comité v.l.n.r.: Eugene Brehen, Marianne Toorens, Hélène Aarnoudse,
Marjan
Smits,
Marlies
Woudstra,
Toi
van
Gelder,
niet
op
de
foto
Jill
van
Calstehet historisch festideling door de
foto: Lexro Media
val is op zoek naar
tijd worden. Er ren en Jan Brand
vrijwilligers, die
worden op dionder meer in historische kostuums willen
verse locaties kleine toneelstukjes opgevoerd.
Echte Scheveningse verhalen uit verschillende flaneren en willen deelnemen aan diverse ‘leperiodes komen dan tot leven, van de geboorte vende schilderijen’. Ook voor de op- en afbouw
worden er mensen gezocht. Wilt u een bijdrage
van de Scheveningse vijfling in 1719 tot de legendarische optredens van Pia Beck in de Vlie- leveren aan dit nieuwe initiatief door Scheveningers, met Scheveningers, voor Scheveningende Hollander in de jaren ’50.”
gers en een ieder die Scheveningen een warm
Eugene Brehen vergezelde de dames op het
hart toedraagt? Ga dan naar de website www.
podium om de organisatiestructuur en het
historischfestivalscheveningen.nl voor meer
financiële gedeelte uiteen te zetten. “Dankzij
informatie en meldt u aan als vrijwilliger of lede hulp van Welzijn Scheveningen zijn we nu
ver het onderstaande strookje in bijhet Muzee
officieel rechtsgeldig zodat we daadwerkelijk
of bij het WOS, Badhuisstraat 175.
afspraken kunnen gaan maken met verschillende partijen. Er moet nog veel geregeld worden, maar wij werken er achter de schermen
hard aan om dit een succesvolle dag te laten
worden.”
Na de presentatie was er de mogelijkheid om
vragen te stellen en ideeën aan te dragen. Hier
werd door de aanwezigen goed gebruik van

ZOEKT U EEN GESCHIKTE
VERGADERRUIMTE IN HET HART
VAN SCHEVENINGEN?
Weet u dat het WOS een prachtige vergaderruimte
heeft?
• Waar u met maximaal 50 personen terecht kunt.
• Wij in het hart van Scheveningen Dorp
gevestigd zijn, dus goed bereikbaar.

• U kunt onze ruimte huren voor uw vergadering,
cursus of andere bijeenkomst.
• De prijs per dagdeel heel redelijk is, namelijk €
55.
• Voor € 25 extra zetten wij koffie en thee voor u.
Bent u op zoek naar een gezellige, open ruimte voor
uw bijeenkomst aarzel niet om een kijkje te komen
nemen. Op dinsdag- en donderdagochtend is onze
administratief medewerker aanwezig om u rond te
leiden.
Voor een afspraak op andere dagen kunt u ons
bereiken op nummer 070-3500034 of via ons
e-mailadres: wos@scheveningendrop.nl. Wij nemen
dan contact met u op om een afspraak te maken.

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 - 12.30 uur
donderdag:
09.00 – 13.00 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 (januari 2015) is
31 december 2014
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Hoe het vroeger was
BAAS EN BAZEN
Het woord baas doet enigszins ouderwets aan.
Toch werd het woord baas veel gebezigd.
Verschillende werkkringen vormden een
gehele rederij.
Elke reder stelde naar eigen inzicht zijn totale
werkzaamheden in.

De erfbaas, ook wel schuurbaas genoemd, was
de man voor de netten, het touwwerk en het
lassen van de schepen.
De kuipersbaas ging over de kuiperij,
de pakkersbaas had de zorg over de
haringpakkerij, het sorteren en in diverse
fusten pakken van de haring.
De zeilmakersbaas over de zeilen en het netten
oliën en tanen.
De duinbaas was de man van toezicht op bet
boetveld.
Als aanspreektitel werd het woord baas nooit
gebruikt. Zou men tegen een erfbaas ‘’baas’’
zeggen, dan was onmiddellijk het antwoord,
er is maar één baas en dat is J.J. van der
Toorn. De erfbaas werd bij zijn voornaam
aangesproken. Typisch werd de kuipersbaas.
bij zijn achternaam aangesproken. De reder
werd met meneer aangesproken. De reder was
de uitruster van schepen.
De schuur- of erfbaas was na de reder het
hoogste gezag in het bedrijf. Vele kleine en
grote moeilijkheden diende hij te kunnen
oplossen. De reder verlangde van zijn erfbaas
dat hij zijn bevelen stipt opvolgde. Het
moest een betrouwbaar persoon zijn, eerlijk
en gedegen en goede kennis ten aanzien
van de visserij, zeemanschap en zeker als
schipper een aantal jaren gevaren te hebben.
Goede omgangsvormen tegenover het
gehele personeel dat wil zeggen schippers,
stuurlieden, motordrijvers, matrozen enz.
Soms als een rederij veel schepen bezat werd
een tweede erfbaas aangesteld. Deze had dan
veelal de zorg over het laden en lossen van de
schepen. Ook de loonadministratie behoorde
vaak tot de taak van de erfbaas.
Er was één bazin op de schuur en zij werd
de hoofdvrouw genoemd. Zij had de leiding
over de boetsters, die werkten op de schuur

of op het land (boetveld) en zorgden ervoor
dat de netten keurig gerepareerd en zonder
‘’prikker’’ naar zee gingen. Een prikker is een
gat in het net veroorzaakt door één kapotte
maas. Wanneer er meerdere mazen kapot zijn
spreekt men van een ‘’dubbele prikker’’
En zo gaven al deze bazen aan vele knechten
werk.
Hes Hulleman
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Zr.Ms. Adder

Dit Nederlandse Marineschip is ook voor de kust van Scheveningen vergaan. U kunt dit lezen
op de onderstaande pagina van www.wrakkendatabank.nl. In Scheveningen zijn nu een aantal
mensen bezig om een gedenkteken op de Boulevard geplaatst te krijgen. Binnenkort zal dit zijn
beslag krijgen. Houdt u hiervoor de media in de gaten.
am

PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN No. 43
Bij het verschijnen van dit Praaibericht zijn
we inmiddels al aardig de nachtschuit ingegaan en raakt Bouweteelt)* in zicht. Mooie
tijd voor museale momenten in onze Huiskamer van Scheveningen.
Tentoonstelling drie kruisers
Wie nog niet geweest is, moet de winterse middagen vooral benutten voor een bezoek aan de
tentoonstelling over de drie kruisers, die op
22 september 1914 door Duitse torpedo’s tot
zinken werden gebracht. De opening was een

groot succes en de opkomst is sedertdien hoog.
In De Scheveningsche Courant is daarvan al
uitvoerig verslag gedaan. Het is goed dat deze

ontzettende ramp waarbij 1459 Britse marinemannen het leven verloren uit de vergetelheid
is gehaald en men in Muzee Scheveningen kan
zien hoe het zich allemaal in een mum van tijd
op de Noordzee voltrok op maar zo’n twintig
mijl hier vandaan. Ook de filmbeelden van de
resten van de wrakken op de bodem en het
leven dat zich daarop heeft gevormd zijn bepaald indrukwekkend. De tentoonstelling loopt
tot en met 15 februari 2015.
Veertig jaar Vrienden
Op 16 oktober bestond de Vereniging Vrienden
Muzee Scheveningen veertig jaar. Dat jubileum
werd gevierd met een mooie fototentoonstelling. Geen foto’s uit de oude doos, maar een
uitbundige groepsfoto van Dick Teske en een
fraaie fotoreportage van Nia Palli. Zij maakte
prachtige foto’s van hoog artistiek niveau van
de Vrienden in historische dracht. De kleurenfoto’s op groot formaat zijn te zien de gang van
Muzee. Onze Vrienden verdienen een hartelijke felicitatie met dit jubileum. Zij zijn onmisbaar voor Muzee Scheveningen en zetten zich
allemaal met verve en toewijding in voor het
steunen van ons museum in de meest ruime
zin van het woord. Zoals het verlenen van
hand- en spandiensten aan allerlei evenementen in Muzee, het organiseren van de jaarlijkse
kerstmarkt ‘Kerstland’ en de jaarlijkse ‘Scheveningse Dag’, het geven van klederdrachtpresentaties en – last but not least – ‘met te Nieuwejaer’ een jaarlijkse donatie aan Muzee Scheveningen. Dat de Vrienden tot in lengte van jaren
hiermee door kunnen gaan: op naar de vijftig!

Drukte in herfstvakantie
In de week van 20 oktober was het tijdens de
herfstvakantie een drukte van jewelste door
alle activiteiten die voor schoolkinderen waren
georganiseerd. Zij konden bij Patty Demper
zeedieren maken van piepschuim. Of verkleed
als stoere visser of echte Scheveningse vrouw
in de Scheveningenzaal door Piet de Graaf op
de foto bij een badkoets of in een rieten strandstoel. Voor echte jonge onderzoekers was er
een speurtocht op de tentoonstelling over de
vergeten scheepsramp van de drie kruisers.
Hulde en veel dank aan Piet & Patty! Op naar
de kerstvakantie ...
Nieuwe suppoosten
Muzee Scheveningen zou niet kunnen zonder
suppoosten, die alles weten van Scheveningen
en de visserij en de bezoekers daarover willen
vertellen. We zijn daarom blij dat wij afgelopen
maand twee nieuwe bemanningsleden hebben
kunnen verwelkomen. Het zijn Machiel de Ruiter en Leenderd Spaans – beiden Scheveninger
in hart en nieren. Met Leen Spaans zat ik nog
in de klas op de Tweede Thaborschool en we
slenterden op de vrije woensdagmiddag langs
de haven. Mooi om nu weer samen in de klas
van de oude school aan de Neptunusstraat te
zitten! Beiden hartelijk welkom in het suppoostenteam.
Geschiedenis van Scheveningen – deel 2
Op zaterdag 29 november zal in de Oude Kerk
om 17.00 uur het tweede deel van de Geschiedenis van Scheveningen worden gepresenteerd. Deel 1 verscheen vorig jaar 30 november en behandelt de periode vanaf de vroegste
tijd tot 1875. Het tweede deel gaat over het
tijdvak 1875 tot heden. Ook dit tweede kloeke
boekwerk bevat prachtige afbeeldingen en
heeft als bijzonderheid dat nu voor het eerst
sinds het standaardwerk uit 1917 van hoofdonderwijzer J.C. Vermaas de 20ste eeuw wordt
beschreven. De Geschiedenis van Scheveningen is een project van de Stichting Geschiedschrijving Scheveningen, waarvan het secretariaat is gevestigd in Muzee Scheveningen. Het
eerste exemplaar zal worden overhandigd aan
burgemeester Jozias van Aartsen. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk (totdat de
kerk vol is) en belooft een feestelijk gebeuren
mét orgelspel te worden.

Kerstland 13 december
Onze jubilerende Vrienden staan al in de startblokken om iedereen gastvrij te onthalen op
hun 27ste Kerstland, dit jaar op zaterdag 13 december van 10.00 tot 17.00 uur. Om 11.00 uur
vindt de officiële opening plaats, waarna het
Schevenings Vissersvrouwenkoor de spits zal
afbijten met een muzikaal optreden. Daarna
volgen optredens van Forum Hadriani, het ensemble De Medeklinkers en de band van Arie
Spaans. Tal van kraampjes staan weer voor u
klaar met kerstartikelen, snuisteralia en curiosa. Er kunnen loten worden gekocht en enveloppen worden getrokken met kans op mooie
prijzen. Natuurlijk wordt er weer een echt
‘ouwerwes’ Schevenings kerstverhaal verteld
en buiten op de binnenplaats zorgen Nico en
Wim van der Harst voor het lekkerste gebakken visje op Schevening. Aan de kramen kan
men zich de ‘kreukels ut de buk eete’ met oliebollen, broodjes worst, erwtensoep, Glühwein
en Genevers en wat dies meer zij. Kortom een

vetwei aan lekkere ‘ofsnijtjies’, zoals het hoort
bij Bouweteelt!
Namens allen vanuit Muzee gezellige decemberdagen toegewenst!

Mr Henk Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen
)*Bouweteelt= omvatte de periode die onmiddellijk volgde op

het jaarlijkse einde van de toenmalige vleetvisserij op haring,
eind december-wikipedia

Wijzer in Kunstgeschiedenis
De afgelopen 25 jaar heeft Muzee Scheveningen met groot succes cursussen kunstgeschiedenis verzorgd. Binnenkort gaan er weer twee
bijzonder interessante cursussen van start.

Op dinsdagochtend 11 november 2014 begint
de cursus ‘Rome deel II, Geniale Kunstenaars in Rome’. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en kost € 54.
Tijdstip: dinsdagochtend van 10.15-12.00 uur.
Data: 11, 18 en 25 november; 2 december.
In deze cursus wordt ingegaan op leven en
werk van een aantal geniale kunstenaars die
hun stempel op de stad Rome hebben gedrukt:
Michelangelo, Raphael, Caravaggio, Bernini en
Borromini komen aan bod.

Op dinsdagmiddag 11 november 2014 begint
ook de cursus de ‘Kunst van Venetië, deel I’.
Deze cursus bestaat eveneens uit vier bijeenkomsten, steeds op de dinsdagmiddag van
12.30-14.15 uur. Data: 11, 18 en 25 november;
2 december.
In deze cursus staat de stad Venetië met haar
vele kunstschatten centraal. De volgende onderwerpen worden besproken: de geschiedenis van de stad, de mooiste gebouwen van
Venetië, de mozaïekkunst en de schilderkunst
in middeleeuwen en renaissance (Vivarini, Bellini, Giorgione, Titiaan, Tintoretto).
De cursussen worden gegeven door een eerstegraads lesbevoegde kunsthistorica met
meer dan 25 jaar cursuservaring. Aan de hand
van keynote/powerpoint presentaties gaat de
kunst voor u leven. Voorkennis en aanschaf
van studiemateriaal is niet noodzakelijk, er
worden informatiebladen met samenvattingen
van het behandelde uitgereikt.

Voor beide cursussen zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar.
Een informatiefolder met aanmeldingsformulier kunt u kosteloos aanvragen bij de docente,
lucyhovinga@kpnplanet.nl of tel. 0181-482236 /
06-51176390 of afhalen in Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92, Scheveningen, tijdens
de openingstijden van het museum dinsdag
t/m zaterdag van 10-17 uur en zondag van 1217 uur.
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