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Wie weet een passende naam Kunst op Scheveningen
voor de nieuwe trap op de dijk (KopS) organiseert haar
eerste kunstwedstrijd
van het Seinpostduin ?

Hoogvliet Beheer verrast
Scheveningen met 100
Scheveningse Stoeptegels.

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, is een lange trap
bedacht.

Tijdens de start van de bouw van de nieuwe
Hoogvliet Supermarkt op 10 december 2014

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

Mocht u een passende naam weten voor de
nieuwe trap op het Seinpostduin laat dit dan
weten via de mail: wos@scheveningendorp.
nl of per brief WOS Badhuistraat 175 2584 HH
Scheveningen.
Wie weet wordt de naam door de Gemeente
overgenomen.
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KopS nodigt alle kunstenaars die wonen en/of
werken op Scheveningen uit, om mee te doen
aan de kunstwedstrijd met het thema ‘Wat ik
vier…’.
Gedurende de hele maand december worden

alle kunstwerken geëxposeerd in de Keizerstraat in Scheveningen. Alle disciplines mogen
ingestuurd worden om te dingen naar zowel
een vakjury- als publieksprijs.
Tijdens de feestelijke opening van de expositie
zal zowel een 3e, 2e, als 1e prijs door de vakjury
uitgereikt worden. Gedurende de tentoonstelling krijgt het bezoekend publiek ook de kans
hun 3 favorieten
kenbaar te maken.
Bij de afsluiting
van de expositie zullen die
publieksprijzen
bekend gemaakt
worden, terwijl
er ook een prijs is
voor één van de
bezoekers die gestemd heeft.

Zowel het aanmeldformulier
als het wedstrijdreglement zijn te
downloaden via de
website van KopS www.kunstopscheveningen.
nl.
Heb je naar aanleiding daarvan nog vragen,
kun je je wenden tot competitie@kunstopscheveningen.nl. Ook aanmelden kan via dit e-mail
adres.

vroegen Cor-Jan Schreuder en Riny Kouwer
van Hoogvliet Beheer zich af wat de betekenis was van die stoeptegel met 3 haringen die
op het terras van eetcafé Zarautz lag. De uitleg was eenvoudig, het was de Scheveningse
Stoeptegel, die in beperkte oplage door het
Wijk Overleg Scheveningen-Dorp was verkocht
voor een goed doel. Hiermee was de belangstelling van Hoogvliet voor het Schevenings
erfgoed gewekt en Cor-Jan beloofde erop terug
te komen.
Het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp is dan
ook zeer verheugd dat Hoogvliet Beheer 100
Scheveningse Stoeptegels beschikbaar stelt
waarvan de netto opbrengst bestemd zal zijn
voor een door het WOS te bepalen lokaal goed
doel.
Op pagina 2 is een bestelformulier afgedrukt,
dat u kunt gebruiken voor een bestelling. Daar
vindt u ook meer informatie. Wilt u alles over
de Scheveningse Stoeptegel weten, dan kunt u
terecht bij:
Hans Grijzen, Heemraadstraat 20, 2586 SX
Scheveningen, tel. 06-12151222.
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Evaluatie jaarwisseling
de Vreugdevuren

Aan de leden van het Algemeen Bestuur
Van Jan Lautenbach
Scheveningen, 29 september 2015
Betreft: Evaluatie jaarwisseling 2014 / 2015
(RIS283360)
Beste mensen,
Op woensdagmiddag 9 september 2015 is de brief
van de burgemeester over de Evaluatie jaarwisseling
2014 / 2015 in de Commissie Bestuur van de Gemeenteraad besproken.
Bij dit agendapunt heb ik ingesproken en de brief van
het WOS van 16 juli 2015 over het vreugdevuur op
het Noorderstrand nader toegelicht.
Een groot aantal fracties in de Commissie heeft de
burgemeester gevraagd in zijn beantwoording in te
gaan op de inhoud van onze brief en mijn toelichting
daarop.
Voor de volledige reactie van de burgemeester verwijs ik naar het verslag van de commissievergadering.
Dit verslag is op de website van de gemeente te vinden onder RIS286080.
De vergadering is ook nog te zien op de website van
de gemeente.
Enkele punten uit de reactie van de burgemeester:
- TNO heeft een onderzoek gedaan naar de
veiligheid rond het vreugdevuur op Scheveningen. Hierbij wordt ook aandacht besteed
aan de windkracht. Het kan zijn dat de burgemeester om exact dezelfde redenen kiest
voor dezelfde locaties, ook op basis van de
uitkomsten van TNO.
NB. Met “exact dezelfde redenen” wordt bedoeld de
criteria welke voor de bepaling van de locaties 2014 /
2015 zijn gehanteerd.
Het onderzoeksrapport van TNO wordt in
november 2015 samen met het beleidskader
jaarwisseling 2015 / 2016 naar de commissie
gestuurd.
- De burgemeester zal mechanische middelen
(heftrucks) laten verbieden.

Historisch Festival

Opknapbeurt bospaden

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.

De gemeente denkt ook aan de wandelaars
en hondenuitlaters. Momenteel wordt er hard
gewerkt om de paden in het bos tussen de Van
Stolkweg en de Scheveningseweg weer goed
begaanbaar te maken.

Net als de eerste editie zal het Festival geen droge
geschiedenisles zijn maar op een zelfde wijze zijn
vormgegeven als het eerste Festival. Wel zullen er
andere tafrelen en verhalen worden toegevoegd en
een aantal zullen verdwijnen.
Het nieuwe Scheveningse evenement trok bijna
20.000 bezoekers.

Kijk op de website www.
historischfestivalscheveningen.nl voor meer
informatie, het aanmelden als vrijwilliger of voor
het fotoverslag van de editie van 2015.
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Registratienummer:….

De Scheveningse Stoeptegel
De Scheveningse Stoeptegel is een initiatief van het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp (WOS).
Hoogvliet Beheer heeft 100 Scheveningse Stoeptegels beschikbaar gesteld waarvan de netto
opbrengst bestemd zal zijn voor een door het WOS te bepalen lokaal goed doel.
De verkoopprijs is € 20,00 per Scheveningse Stoeptegel (formaat van 29 x 29 x 7 cm).

Wordt vervolgd.
Met vriendelijke groet,
Jan Lautenbach
Voorzitter Wijk Overleg Scheveningen-Dorp

Ja, ik reserveer …. Scheveningse stoeptegel (s) à € 20,00 per stuk.
Naam: ________________________________________
Adres: ________________________________________
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Speel je gitaar of toetsen
schrijf je eigen liedje
opname in studio
DVD, videoclip en youtube

Leeftijd: 12 t/m 16 jaar
Kosten: € 35,- per persoon
Docenten: Ernst Fortunati en Martin Bruijn
Locatie Keizerstraat 58 studio + mainstage

Mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag

- GITAAR - POPCLASS - BASGITAAR - DRUMMEN - TOETSEN - ZANG - SAXOFOON - DWARSFLUIT -

Interesse in meer?

Kijk op www.ymcascheveningen.nl

Telefoon:___________

Email:____________________

De Scheveningse Stoeptegel kan per mail (hansgrijzen@outlook.com) worden gereserveerd.
U kunt ook een reactie of dit bestelformulier in de brievenbus van het WOS Badhuisstraat 175
doen. (Maak een kopie voor uw administratie.)
Vervolgens wordt een bevestiging verzonden met een registratienummer.
Uw bestelling wordt definitief als het betreffende bedrag is ontvangen op onze bankrekening:
NL59 INGB 0001 9602 01 t.n.v. Stichting Wijk Overleg Scheveningen-Dorp 2584 HH
Scheveningen onder vermelding van uw registratienummer.
Aangezien er maar 100 Scheveningse Stoeptegels beschikbaar zijn, is de volgorde van boeking op
het bankafschrift bepalend voor de definitieve toewijzing.
Zodra de 100 Scheveningse Stoeptegels in de twee helft van november binnen zijn zal een
afhaalbericht worden verzonden.
Het leggen van de Scheveningse Stoeptegel zult u zelf ter hand moeten nemen.
Voor alle informatie over de Scheveningse Stoeptegel kunt u terecht bij:
Hans Grijzen Heemraadstraat 20 2586 SX Scheveningen tel. 0612151222
Het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die ontstaat
na aflevering van de Scheveningse Stoeptegel. U dient er goed op te letten dat bij werkzaamheden in de
openbare straat uw Scheveningse Stoeptegel niet verloren gaat anders zult u zelf voor een vervangende
straattegel moeten zorgen.
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Sundereklaes en ‘t gêtje
We-’aa’ne ‘n ‘ond, ‘n poes en twie klêne Poolse kenêntjies.
Dà’-was genog, von me moeder.
Mar wij vonne dat iet, we wulde graeg ôk nog ‘n gêtje; we-’aa’ne rûmte genog in de tûn.
Jengele ‘ielep iet.
Me moeder wulde ‘t iet ‘ebbe.
An me vaeders ‘ôfd ‘aa’ne we-ôk zitte zeure, mar die zee: “ Jûlie ‘ore ‘t toch, je moeder wul ‘t iet.”
D’r wier iet mêr over ‘ekald.
‘T winterde langzaem mar zeker en de gezellige Decembermaend brak an.
Êrst de Sundereklaes.
In ‘n grôte maa zatte de pakkies; voor ons allemael ‘n stikje speulgoed en snoop.
Voor me moeder was t’r ôk ‘n pakje en.... ‘n brief van Sundereklaes.
Toe’-ze de brief zat te leze zatte wij allemael vol spanning naer d’r te kikke.
Wat stong d’r in de brief?
Sundereklaes schreef dà’-me moeder in ‘t voorjaer ‘n jong gêtje zou bekomme.
‘IJ ‘a’ ‘ezien dat-t’r in de tûn best ien kos staen.
De maende verstreke en op ‘n lente-aevend wier d’r ‘ebeld en effe laeter stong me vaeder in de
kaemer met ‘n man, die ‘n ‘êl klên gêtje op z’n narrem ‘a’.
Me moeder sting te kikke zô van wà’-mot-ik taer non mee?
Mar ‘t klêne witte schepseltje wis me moeder te vertedere.
‘T was ôk zô’n koddig gezicht.
‘IJ - of zij, mot-ik zegge - ‘a’ ‘n grôte blauwe strik om d’r ‘alsje; ‘t was ‘n echt knuffeltje.
Toe’-me moeder-’m van de man anpakte zee ‘t gêtje zachies mèèè en ‘t was van ‘arte wellekom.
We-’ebbe de-’êle aevend ‘n naem zitte verzinne.
Dà’-was moeilek.
Ûtêndelek kreeg ‘t te naem Tikkie.
Waerom Tikkie?
Ik zel ‘t iet wete, mar wat ‘ebbe we ‘n plezier ‘e’aad met-t’r.
De twieling (me twie zusse) en ik liepe met Tikkie over de Laen van Meerdervoort naer de Suezkaede
en liete d’r daer an die schûne kant lekker graeze; gras genog en wij speulde daer met vrindinnetjies,
die ôk van Schevening’ wazze geëvacueerd.
Mên vaeder ‘a’ ellek jaer voor Sundereklaes ‘espeuld, mar non jaere laeter ben-ik nog verbaesd ‘oe
die dat op tie aevend voor mekander ‘êt ‘ekrege, me moeder zô voor ‘t blok te zette.
‘IJ was, jûst wat Sundereklaes ôk is, êlemael in de rol van kindervrind.
Immetje
Nadruk verboden
Spreukje.
Een vriend behoef je niet jaren lang te kennen,
maar kun je ineens onbtmoeten.
Immetje.

ROMANTISCHE STRIJKKWARTETTEN IN MUZEE
SCHEVENINGEN
De mooiste muziek van de componisten Brahms en Dvorak wordt binnenkort door de Lateiner
Chamber Players uitgevoerd in Muzee. In de inmiddels bekende kamermuziekserie ‘ Muziek in
Muzee’ is het thema dit najaar ‘ The String Quartet: a Little History’.

Inhuldigingsjapon
Koningin Máxima te zien in
Gemeentemuseum Den Haag
Ode aan de Nederlandse mode
19 september 2015 t/m 7 februari 2016

U kent vast nog wel de blauwe creatie, die
Koningin Máxima droeg bij de inhuldiging
van Koning Willem-Alexander in 2013. Dat
is een ontwerp van Jan Taminiau. Deze japon
is als onderdeel van de tentoonstelling Ode
aan de Nederlandse mode te zien. Deze
tentoonstelling toont een groot overzicht
van de Nederlandse modegeschiedenis met
ontwerpen van vele bekende Nederlandse
ontwerpers door de jaren heen.
De ontwerper koos koningsblauw voor
de japon van Koningin en samen met de
inhuldigingsmantel van de Koning vormde het
paar zo de kleuren van de Nederlandse vlag:
rood, wit en blauw.

Main d’œuvre – 20 jaar Ergo
Pers

Gemeentemuseum Den Haag
3 oktober 2015 t/m 3 januari 2016
Luxe uitgaven van schrijvers en beeldend
kunstenaars, met fraaie typografie en
illustraties staan dit najaar centraal in het
Berlagekabinet van het Gemeentemuseum
Den Haag
Ergo Pers is in 1995 opgericht door Rein Ergo.
De uitgeverij brengt luxe kunstenaarsboeken
op de markt. De uitgeverij brengt bekende
schrijvers en kunstenaars samen om samen
een boek te maken. Enkele namen van deze
samenwerkings verbanden zijn Hugo Claus
en Pierre Alechinsky, Gerrit Kouwenaar
en Constant, Roland Jooris en Raoul De
Keyser, Lucassen en Hans Verhagen en Cees
Nooteboom en Jürgen Partenheimer.

‘Born to be, recycling process’

In G a l e r i e 4 4 presenteert Djouke van Aken
van 17 oktober t/m 25 november 2015 de
installatie ‘Born to be, recycling process’.
Vondsten, hergebruikte materialen, door
toeval en door de schoonheid van het tijdelijke
wordt recycling een vorm van kunst.
Galerie 44
Molenstraat 44, Den Haag
E: GALERIE44@hotmail.com
Openingstijden:
woensdag 13.30-17.00 uur
zaterdag   13.00-17.00 uur

Now or never #3

31 oktober 2015 t/m 17 januari 2016
GEM, Museum voor actuele kunst
Daarom klinken er in Scheveningen dit najaar topwerken uit de eerste 100 jaar van de
strijkkwartetliteratuur. Op zondag 13 december om 12.00 uur worden twee romantische
toppers van Brahms en Dvorak uitgevoerd. Van Brahms klinkt het strijkkwartet in a-klein en van
Dvorak het beroemde ‘ Amerikaanse’ kwartet. Dit prachtige programma wordt gespeeld door
violisten Paul Eggen en Heleen Kuiper, altviolist Ron Ephrat en cellist Godfried Hoogeveen. De
entreeprijs inclusief museumbezoek en consumptie bedraagt voor volwassenen €14 en voor
kinderen t/m 12 jaar €7. Houders van een ooievaarspas ontvangen 50% korting. Tickets zijn
verkrijgbaar via www.muzee.nl of bij de receptie van Muzee, Neptunusstraat 90-92, tel. 070 350
08 30
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Iedere twee jaar wordt aandacht besteed
aan net afgestuurde kunstenaars van de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
(KABK) in Den Haag.
Mickey Yang (1988)
Killamangiro, 2015
Onder deze woordspeling op ‘Kilimanjaro’
is de expositie te vangen onder de woorden
beweging en uiterlijk van gesmolten lava.

vervolg op pagina 4, 3e kolom

Burgernet
Burgernet houdt je bij de les
Vermiste kleuter weer thuis.
Inbreker gepakt. Tas met
zware medicijnen veiliggesteld. Gestolen fiets terug bij
eigenaar. Wat is hier de rode
draad? Mede dankzij Burgernet kwam de politie op het goede spoor.

De politie kan nooit overal tegelijk zijn. Maar
als burgers actief meekijken, dan wordt het
blikveld ineens veel breder. Alerte burgers
kunnen vitale informatie geven. De deelnemers
aan Burgernet krijgen zowel gesproken berichten via de telefoon als tekstberichten via sms
en e-mail. Sinds kort is er ook een app.
Het netwerk wordt op verschillende manieren ingezet. Soms gebeurt dat direct na een
incident als de daders nog in de buurt zijn,
bijvoorbeeld na een straatroof. Is er een goed
signalement, dan stuurt de politie meteen een
telefonische oproep aan de deelnemers in de
omgeving om naar de verdachten uit te kijken.
Dat kan tot snelle aanhoudingen leiden.

Getuigen na aanrijding
Veel oproepen van Burgernet hebben te maken
met de vermissing van een kind of een (verwarde) volwassene. In die situaties kan doorgaans een goed signalement worden verspreid.
Verder zet de politie Burgernet ook in bij het
onderzoek naar incidenten, bijvoorbeeld om
getuigen van een aanrijding of beroving op te
roepen zich te melden. Elke Burgernet-actie
wordt afgesloten met een update van de laatste stand van zaken.
Deelnemers ontvangen alleen berichten over
incidenten in de eigen woonomgeving. Een
Hagenaar op bezoek in Amsterdam krijgt geen
oproepen via e-mail voor zaken die in Amsterdam spelen. Dat ligt overigens anders bij
de Burgernet-app voor smartphones. De app
maakt gebruik van de GPS-locatie van de telefoon.

Oproep van Burgernet
Burgernet telt in Den Haag nu bijna 28.000
deelnemers. Dat moeten er meer worden. Aanmelden kan eenvoudig digitaal via www.burgernet.nl. Aan de hand van de postcode wordt
bepaald welke berichten de nieuwe deelnemer
gaat ontvangen via telefoon, sms of email.
Voor de Burgernet-app hoef je je niet persoonlijk aan te melden. Deze kan gratis worden gedownload. Je krijgt dan alleen urgente oproepen van de plek waar je bent.
Meer informatie: www.burgernet.nl
Interviews
Goud waard voor de politie
‘Burgers leveren soms net dat ene ontbrekende
stukje om een puzzel compleet te maken en de
zaak rond te krijgen. Daarom zijn wij zo blij
met Burgernet. Tips zijn goud waard. Als je iets
vreemds of afwijkends ziet en je denkt dat het
foute boel is, bel gerust de politie via 112. Beter
een keer teveel dan te weinig gebeld.

We begonnen met sms-oproepen van maximaal
160 tekens. Nu heeft bijna iedereen een smartphone en sturen we berichten via email waarbij
je meer tekst kwijt kunt en ook foto’s.

vervolg van pagina 3, 3e kolom

De nieuwste ontwikkeling is de Burgernet-app.
Daarmee kun je ongeacht waar je in Nederland
bent meehelpen bij het opsporen van verdachte
of vermiste personen. Burgernet ontwikkelt
zich met de techniek, maar het succes hangt natuurlijk af van het aantal deelnemers. Hoe meer
inwoners met ons meekijken, hoe effectiever het
middel wordt.’
Maarten de Kok
Politiebureau Jan Hendrikstraat

Veiligheid zelf in de hand
‘De leden van het Buurt Interventie Team (BIT)
Kortenbos zijn allemaal deelnemer aan Burgernet. Het helpt ons om alert te zijn op actuele zaken die spelen in de wijk. Je weet als eerste dat
er bijvoorbeeld autokrakers actief zijn of inbrekers. Op onze rondes door de wijk letten we daar
dan extra op en informeren bewoners.
Veiligheid heb je als burger voor een flink deel
zelf in de hand. Criminelen maken gebruik van
de slordigheid van mensen. Ramen blijven ‘s
nachts open staan en fietsen worden niet vastgezet. Dat soort dingen. Burgernet houdt je bij
de les. Samen met de politie en gemeente houdt
het BIT nu een actie tegen woninginbraken.
Bewoners krijgen het aanbod om hun woning
beter te laten beveiligen met onder meer een
veiligheidsstrip en een deurketting. Dat heeft
effect. Het aantal inbraken daalt. Je kunt als
burger echt wel wat doen.’
Zier Pronk
Voorzitter BIT Kortenbos

Even de omgeving scannen
‘Ik krijg via Burgernet meestal één of twee berichten per week. Dat zijn dan ook echt serieuze
zaken, niet een weggelopen kat of zo. Het gaat
vrijwel altijd om vermiste personen of misdrijven. Soms is het net gebeurd. Als een verdachte
op een rode scooter rijdt en witte gympen
draagt, dan weet je waarop je moet focussen.
Ik kijk dan altijd wel even naar buiten om de
omgeving te scannen. Of ik ga boodschappen
doen en let onderweg op. Hoe meer mensen op
dat moment alert zijn, hoe groter de kans dat zo
iemand wordt gepakt.
Door Burgernet weet je altijd wat er op crimineel gebied aan de hand is in de wijk. De politie
waarschuwt bijvoorbeeld dat er bepaalde types
aanbellen met een nieuwe babbeltruc. Als je dat
hoort, trap je er niet meer in. Criminelen maken
gebruiken van onze naïviteit. Burgernet helpt
om alert te blijven.’
Sandra Harsveld
deelnemer Burgernet

Schonere stadslogistiek

Den Haag gaat begin volgend jaar meedoen
aan een proef om distributie van goederen in
steden schoner te maken. De gemeente gaat
met distributeurs afspraken maken om alleen
nog met de schoonste voertuigen de stad in te
rijden voor de bevoorrading van supermarkten
en winkels. De gemeente overweegt zelf ook
gebruik te gaan maken van bijvoorbeeld
elektrische auto’s.
Het uiteindelijke doel is om schadelijke
emissies ( CO2, NOx, fijnstof) als gevolg van
stadslogistiek te reduceren tot nul. Daarnaast
streven partijen ernaar om het geluid te
beperken.

Martin Gabriel (1991)
CGW, 2015
Een soort er is meer tussen hemel en aarde
thema in ruimte en in schilderijen.

Vincent Both (1991)
Zonder titel, 2015
Vincent Both maakt tekeningen en schilderijen
op papier die door gevoel zijn aangebracht
waardoor ze vreemd en wonderlijk
overkomen.
Juuke Schoorl (1989)
Rek, 2014
De film Liquid Skin laat de vloeibare en
sensuele mogelijkheden van het menselijk
lichaam en de digitale wereld zien.

Elise Sothys (1989)
number eight, 2015
Macht, zonde, schoonheid en het sublieme
weergeven in lichtinstallaties, films, werk op
papier en sculpturen.

Jordan Herregraven (1990)
Guilt-Trip for our Little Peanut, 2015
De zielenroerselen van de kunstenaar worden
tot uiting gebracht door zijn sculpturen,
schilderijen en installaties.
Mirthe Klück (1991)
Reality, 2014 - De energy tussen een
botje en een bliksemschicht, 2014 Welkomstboodschap, 2014 Schilderijen die
verwantschap tonen met computergames.

Lynne Brouwer (1992)
Designs for discomfort, 2014-2015
98 foto’s gemaakt in crematoria,
uitvaartcentra, gevangenissen, psychiatrische
instellingen, verslavingsklinieken,
politiebureaus en rechtbanken. De vragen
die bij de afbeeldingen moet worden gesteld
zijn: ’wat betekent goede smaak’ en ‘is dit een
kwestie van esthetiek of ethiek’?
Esther Hovers (1991)
False Positives, 2015
Intelligente surveillancesystemen worden
steeds vaker gebruikt in stedelijke
omgevingen, maar zijn die wel betrouwbaar?

Bjorn Barendse (1991)
De cultuur, het geld en de mensen (2013-2015)
Zijn installaties kunnen op esthetisch,
kunsthistorisch en maatschappelijk/politiek
niveau worden benaderd en nodigen de
toeschouwer uit om vrij te associëren.
Rixt de Boer (1992)
Fân, 2014-2015
In Fân, staat de hooiberg in het Transsylvaanse
landschap centraal.
Olya Oleinic (1991)
Universal Guide to Everything, 2014
Lang verzamelde Olya Oleinic de meest
gegooglede ‘How to […]?-zoektermen’.
Voor elk daarvan maakte zij een afbeelding
met bijbehorende instructies. Nu is er een
beeldcollectie die een eindeloze bron van
informatie met overbodige kennis. Negeer ze
en ga iets doen, dan doe dingen die je nooit
gedacht had te doen.

vervolg op pagina 5, 3e kolom
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Popmuseum

Het CDA heeft in de gemeenteraad vragen
gesteld over het Popmuseum
Den Haag heeft een pophistorie die terug
gaat naar 1900, volgens het CDA. Op dit
moment wordt hard gewerkt om het
talent in Den Haag te ondersteunen, zoals
Ready to Play, Popschool Den Haag in het
Koorenhuis, op diverse Haagse scholen of in
het onlangs gerenoveerde Haags Popcentrum,
Muziekschool Cesar Zuiderwijk, Your Stage in
Musicon en andere pop podia, festivals maar
ook hele onverwachte locaties zoals Di-rect in
de tramtunnel of zoals tijdens Haagse Popweek
in de sportschoenenwinkel van Phenomenal
Kicks.
Het CDA Den Haag meent dat de rijke Haagse
popgeschiedenis gekoesterd moet worden. De
Haagse popgeschiedenis ligt op dit moment
opgeslagen in loodsen van Museum Rock Art
op een industrieterrein in Hoek van Holland.
Het CDA zou graag voor de Haagse bevolking
en andere popliefhebbers, een Haags
popmuseum willen. Al geruime tijd vinden hier
gesprekken over plaats. Het CDA stelt op basis
van het desbetreffende artikel in het reglement
van orde hierover de volgende vragen:
1. In april 2015 liepen verkennende gesprekken met de gemeente en initiatiefnemers
over mogelijke plekken voor een popmuseum in onze stad. Onder andere over een
plek op de boulevard of de Pier op Scheveningen. Wat is de huidige stand van zaken
van deze gesprekken? Is er een uitkomst
van deze gesprekken? Zo ja, welke?
2. Welke cultuurhistorische waarde ziet het
college van een popmuseum in onze stad?
3. Is het college bereid of voornemens om
bij te dragen aan de komst van een Haags
popmuseum? Zo ja, hoe? Kan het college
een haalbaarheidsonderzoek doen naar
de komst van een Haags popmuseum? Behoort een financiële bijdrage, wanneer nodig, tot de mogelijkheden?
Michel Rogier
CDA Den Haag
Noot van de redactie: zou het straks overbodige
Zuiderstranttheater kunnen worden gebruikt als
Popmuseum?

Sense spreekuur

Hulp voor jongeren na seksueel contact tegen
hun zin
Elke donderdag bij het JIP (Jongeren Informatie Punt) Den Haag van 13.30 uur – 16.30 uur,
vind het Sense spreekuur plaats voor jongeren
t/m 24 jaar uit de regio. Een sociaal-verpleegkundige van het Soa-centrum Den Haag is
aanwezig om antwoord te geven op alle vragen
van over seks, veilig vrijen, soa, zwangerschap
en anticonceptie.

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat er
steeds meer sprake is van jongeren die seksueel contact tegen hun zin in hebben gehad.
Wanneer er sprake is geweest van seksueel
misbruik of verkrachting, hebben jongeren
als eerst vragen over de verwerking van de
gebeurtenis of over het wel of niet doen van
aangifte. Tijdens het Sense spreekuur kunnen
jongeren voor de nodige medische zorg terecht
om het risico op hiv, soa en zwangerschap te
verkleinen. Het Soa-centrum en het JIP vragen
actief naar ‘seks tegen hun zin’ ervaringen zodat steeds meer jongeren openlijk durven te
praten over wat zij meegemaakt hebben en zo
nodig in aanmerking kunnen komen voor een
spoedbehandeling.
Een afspraak voor het Sense spreekuur kan
telefonisch gemaakt worden bij het JIP tel. 070
- 365 59 30. Jongeren die meer informatie willen of vragen hebben kunnen anoniem WhatsAppen met het JIP tel. 06 - 158 889 55.
Bij het JIP Den Haag kunnen jongeren tussen
de 12 en 25 jaar al ruim 20 jaar gratis en vertrouwelijk terecht voor informatie, advies en
ondersteuning. Het JIP is een wegwijzer naar
andere instanties voor jongeren en verwijzers,
zorgt voor bemiddeling en helpt jongeren bij
alledaagse zaken waar ze tegenaan lopen. Onderdeel van Xtra Plus.

Nogmaals straatfeest Cornelis Jolstraat
Na een aantal jaren is de traditie van het
straatfeest weer opgepakt. De oude generatie
Cornelis Jol bewoners hebben dit feest altijd
met veel liefde georganiseerd, maar het was
tijd om het stokje over te dragen aan de nieuwe generatie Jollers. De afgelopen jaren zijn er
veel nieuwe buren in de straat komen wonen.
Wat is er leuker dan onder het genot van een
hapje, drankje en activiteiten elkaar (beter) te
leren kennen.

Op zaterdag 27 juni 2015 was het zover. Om
09:00 uur zijn een groot aantal buren al druk
bezig om het gezellig te maken voor het Cornelis Jolstraatfeest: Ballonen en slingers worden
opgehangen, de laatste auto’s worden weggereden en binnen worden de pannenkoeken
gebakken. In de tussentijd wordt er al druk
handen geschud. De straat druppelt langzaam
vol. Het is een prachtige en zonnige dag, de
perfecte omstandigheden voor een straatfeest.

Om 11:30 uur wordt het startschot gegeven
voor de kinderspelen. Niet alleen de kinderen
genoten van alle (oud)-Hollandse spellen, zoals
aardbei-lopen, kershappen (nieuwe variant op
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het koekhappen), vissen en stoepranden, ook
de volwassenen deden vol enthousiasme mee.
Hoogtepunt van de spelen is de pannenkoekenwedstrijd. Het was een heftige strijd en de
jury was streng doch rechtvaardig. Om bij te
komen van de activiteiten, kwam de ijscoman
langs.

Aan het einde van de middag wordt de enorme
tafel gedekt en de BBQ aangestoken. Door gewoon aan te kunnen schuiven, leren nog meer
buren elkaar kennen. Een heel groot gedeelte
van de straat is aanwezig en ook een aantal
oud-bewoners komen nog even langs. Tijdens
het eten luisteren de nieuwe Jollers aandachtig
naar de verhalen uit de oude doos van de oude
Jollers. De avond wordt afgesloten met onze
eigen Cornelis Jol-DJ.
Al met al een zeer geslaagde en zonnige dag
waarop veel nieuwe vriendschappen zijn gesloten. Met grote dank aan de organisatie!
Zie voor de foto’s de vorige Klinker (op internet; www.scheveningen-dorp.nl).

vervolg van pagina 4, 3e kolom

Jason Akira Somma
Because I Hate Technology
31 oktober 2015 t/m 17 januari 2016
GEM, Museum voor actuele kunst

Jason Akira Somma (1980) uit New York
staat erom bekend in zijn werk technologie,
wetenschap, dans, performance en
kinesthesie te gebruiken. In GEM kunt u
ingrijpen in een visuele presentaties met
behulp van manipulatie van technologie.

Via een dans- en choreografie opleiding, een
studie psychologie en kinesthesie komt hij tot
zijn bijzondere creaties.

Franse keramiek 1875 – 1945
Céramiques sublimes

Gemeentemuseum Den Haag
21 november 2015 – 3 april 2016
Omstreekst 1890 wordt in Frankrijk de meest
vooruitstrevende keramiek van de wereld
gemaakt. De tentoonstelling vertelt het verhaal
van kunstenaars die kunstobjecten maakten
van een zeer hoog niveau. Chaplet, Delaherche,
Carriès en Emile Decoeur zijn een paar van
de bekendste namen. Japanse en Chinese
invloeden zorgen voor aparte vormen
Deze tentoonstelling is uniek, de laatste was in
1913 in het Stedelijk Museum. Er zijn objecten
uit de collectie van het Gemeentemuseum Den
Haag en privébezit, maar ook uit collecties van
het Rijksmuseum, het Design Museum Gent, de
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
in Brussel te zien
In de museumwinkel is een uitgebreid
naslagwerk verkrijgbaar: L’Objet Sublime.
Franse Ceramiek 1875 – 1945, geschreven
door M. Lambrechts en uitgegeven door
Pandora Publishers in Antwerpen.

De wereld van Mesdag in
stereofotografie

Mesdag museum
Van 18 oktober 2015 tot 6 maart 2016 kunt

u een fotoserie in 3d bekijken in het Mesdag,
gefotografeerd door Mesdag. In de foto’s is zowel het sjieke leven in Den Haag te zien als het
dagelijks harde leven in Scheveningen. Er zijn
ook foto’s van de gevolgen van de storm van
1894 waarbij veel van de vloot bomschuiten
verloren ging.
De foto’s zijn
te zien met een
stereokijker
of met een 3D
bril, daarmee
antieke stereokijker
ziet u diepte
in de foto’s. De
foto’s zijn gemaakt met een camera met twee
lenzen die ongeveer 7 centimeter uit elkaar
staan. De twee net iets verschillende beelden
zorgen voor de diepte.

Kruispunt Duinstraat – Scheveningseweg
6 oktober 2015 – uit de Stand van zaken rond kruispunt Duinstraat – Scheveningseweg
Geschreven door André Vos, Projectleider
(Technisch inhoudelijke) Onderzoeken
In de afgelopen maanden zijn diverse onderzoeken
uitgevoerd en nog in uitvoering op basis van het
laatst bekende ontwerp. Het gaat dan bijvoorbeeld
om een flora en fauna-onderzoek, bodemonderzoek,
(verleggen van) kabels en leidingen. De uitkomsten
zijn bemoedigend. Er zijn nog geen zaken naar voren
gekomen die inhoudelijke of financiële problemen
veroorzaken.
Beoordeling ontwerp
Verder wil ik in oktober het rotonde-ontwerp bespreken in de gemeentelijke adviescommissies Verkeerszaken en Openbare Ruimte. De namen geven al aan
waar deze commissies zich mee bezighouden. Zij adviseren het college op de genoemde gebieden en zijn
voor mij verplicht te raadplegen alvorens het ontwerp,
op een later moment, vrijgegeven kan worden voor
inspraak. Dus beter om dat al in een vroeg stadium te
doen.
Samenloop met opwaardering lijn 1
Voor wat betreft de werkzaamheden voor lijn 1 is
sprake van een aanpassing van de fundering van de
sporen en aldus een samenloop met ons project in
Prins Willemstraat, kruising Duinstraat en Scheveningseweg. Vanuit lijn 1 wordt nog gekeken of ook
de sporen in de Duinstraat moeten worden aangepast.
Ook deze afstemming verloopt goed en ook hier doen
zich (nog) geen problemen voor. Belangrijk punt van
aandacht is natuurlijk de verdeling van de kosten tussen de beide projecten omdat de financiering van lijn
1 met name afkomstig is vanuit de metropoolregio
Rotterdam Den Haag en ons project een gemeentelijk
project is.
Rotonde in combinatie met verkeersregeling
Uitvoerig is stilgestaan bij het combineren van een
rotonde met een veilige verkeersregeling voor alle gebruikers ervan, inclusief voetganger en trams, ook die
via de Duinstraat gaan. Ook hier staan de lichten op
groen. Technisch en juridisch is het zeker mogelijk om
een en ander goed te regelen. Onze afdeling Verkeersmanagement vindt het wel een drukke rotonde worden
met een boel verkeersstromen, vooral ook de af-en-toe
gebruikte sporen in de Duinstraat. Het betekent dat er
door alle weggebruikers (extra) moet worden opgelet.
AVN / bomen
Ik heb contact gehad met de AVN. Uiteraard proberen we zo veel mogelijk bomen te sparen dan wel te
compenseren op een andere locatie. Verder proberen
we ook of de jonge Linde’s verplaatst kunnen worden.
Overigens, op de Scheveningseweg zijn diverse bomen gemarkeerd met kruizen. Deze worden gekapt.
Er is een groot onderzoek geweest naar de status van
vooral Populieren in Den Haag. Er zijn circa 7000
bomen onderzocht en 400 blijken in slechte staat en
moeten worden gekapt en vervangen, onder andere
dus de gemarkeerde op de Scheveningseweg. Alleen
worden ze daar niet vervangen vanwege het herinrichtingsproject. Ook wordt bekeken hoe de parken aan
beide zijden van de Scheveningseweg beter met elkaar
verbonden kunnen worden, waarbij ook de vormgeving op de Scheveningseweg zelf wordt betrokken.
Dit wordt vertaald naar een zogenoemde Parkenvisie
en de vraag is of dit consequenties heeft voor ons
project. Ik verwacht dat de concept Parkenvisie in november bekend zal zijn.
Bushalte bij / Hoogvliet
Bedoeling is deze toch al (op zo kort mogelijke termijn) in de Duinstraat aan te leggen. Misschien eerst
in tijdelijke uitvoering om deze op termijn definitief te
maken.
Kiosk(en)
Zoals het er nu naar uit ziet hoeft alleen kiosk Friends

verplaatst te worden. Het gaat dan enerzijds om sloop
op de huidige locatie en nieuwbouw naast de bestaande andere kiosk. Als de eerdere onderzoeken zijn afgerond en er geen technische bezwaren bestaan tegen
een inpassing van de rotonde zal ik in overleg treden
met de eigenaren van Friends om een en ander nader
uit te werken.
Afstemming met Hoogvliet, Franse school en anderen
Nu er meer inzicht bestaat in de haalbaarheid van het
project zal ik binnenkort (opnieuw) in overleg treden
met deze belanghebbenden.

Meld uw graffiti!
U doet gratis mee met de graffiti-schoonmaak-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

Bestemmingsplan
Zoals jullie weten moet het ontwerp passen binnen
het bestemmingplan ofwel door 1 van de 2 aan te passen. Dit wordt pas in gang gezet nadat het ontwerp is
vrijgegeven voor inspraak en eventueel naar aanleiding daarvan is aangepast. De toets van ontwerp op
bestemmingsplan en eventuele aanpassing kost tijd en
betekent ook dat het ontwerp aangepast zou kunnen
worden. Ik kan daar nu niet veel meer over zeggen.
Planning
Momenteel houd ik ongeveer de volgende planning
aan. Let op: hier kan geen enkel recht aan worden
ontleend! Dit jaar afronding onderzoeken, het houden van samenspraakavond en het voorbereiden van
vrijgave van inspraak. Vrijgave voor inspraak in het
1e kwartaal 2016, gevolgd door informatieavond, indiening zienswijzen, eventuele aanpassing ontwerp
en bespreking. Vaststelling van het ontwerp door de
gemeenteraad in het 3e kwartaal 2016. Dan volgt overdracht naar Dienst Stadsbeheer, detailuitwerking en
aanbesteding. Dit kan zo’n 9 tot 12 maanden in beslag
gaan nemen, ook door integratie met andere projecten.
Dan volgt uitvoering in 2018, ook hier weer in samenhang met andere projecten in de omgeving. Mogelijk
dat gedurende 2016-2018 nog sprake zal zijn van een
tijdelijke inrichting als gevolg van de opening van de
Hoogvliet/appartementsgebouw.
Overige zaken
Momenteel wordt vanuit de gemeente ook gewerkt
aan de verkeersvisie voor Scheveningen, De Kust Gezond, de eerdergenoemde Parkenvisie, de aanpassing
van lijn 1 en ook de kruising ervan met de Noordwestelijke hoofdroute (kruispunt Johan de Wittlaan / Teldersweg. Uiteraard hangen deze projecten met elkaar
samen, vooralsnog past ons ontwerp voor de rotonde
binnen deze plannen. Ik wil daarover in de komende
tijd wel meer zekerheid zien te krijgen.
Na behandeling in de genoemde adviescommissies
wil ik weer bijeenkomst met de commissieleden organiseren, naar ik verwacht in november. Dan zijn ook
de onderzoeken afgerond en is ook meer bekend over

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

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

de mogelijke invloed van de projecten die ik onder
“overige zaken” heb genoemd. Als er overeenstemming is tijdens de bijeenkomst in november over het
dan voorliggende ontwerp + toelichting dan zal ik aan
het college van burgemeester en wethouders vragen
het ontwerp vrij te geven voor inspraak zodat iedere
belanghebbende met een reactie kan komen. Voor de
goede orde, er ligt dan nog niets vast. Het gaat om een
concept-ontwerp.

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 (januari 2016) is
30 december 2015
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Bewonersbrief over de herinrichting van het Marcelisplein

Kalhuis evenementen
Engelse les
Elk woensdag wordt er in het Kalhuis Engelse
les gegeven.
Tijd : woensdag van 15.00-16.00 uur voor beginners
woensdag van 13.30-14.30 voor licht gevorderden
De kosten hiervoor bedragen € 3,00 per les
Opgeven bij de receptie. Tel. 070 3069900.

Maaltijd
Bij het maaltijdproject in het Kalhuis wordt
er door een groep vrijwilligers elke woensdag
voor zo’n 40 tot 50 gasten een driegangen
menu gekookt, er zijn nog enkele plaatsen vrij
Kosten: € 5,- per persoon
Aanvang: 17.30 uur
Zaal open: 17,00 uur
Opgeven bij de receptie. Tel. 070 3069900.
Christmas Carols zingen
Vanaf donderdag 1 oktober wordt er in het
Kalhuis, gestart met een cursus Christmas Carols zingen.
Tijd: donderdag 16.00-17.30 uur
De kosten hiervoor bedragen € 2,50 per les
Opgeven bij de receptie. Tel. 070 3069900.

Boetseerlessen
Elke maandagochtend van 9.00 -12.00 en
maandagmiddag van 12.00 -14.30 en dinsdagavond van 19.30-22.00 uur en woensdagochtend van 09:30 tot 12:00 uur, wordt er in
het Kalhuis boetseerles gegeven, de kosten
hiervoor bedragen: € 5,75 per les. Voor aanmelden kunt u terecht bij onze balie/receptie
of bellen 070 3069900.
Tijdens de boetseerlessen kan er onder begeleiding op uiteenlopend niveau gewerkt worden. Zowel beginners die nog een eigen beeldtaal moeten ontwikkelen, als voor gevorderden
die verschillende technieken willen uitdiepen,
zijn de lessen geschikt. Ook het werken met
oxides en glazuren komt uitvoerig aan bod.
Ook is het mogelijk om met stukjes keramiek
in het platte vlak of ruimtelijk mozaïeken te
leggen.
Frans voor beginners
Elke maandagochtend van 11.00 tot 12.00 is er
Franse les voor beginners.
Kosten € 4,00 euro per les.
Opgeven bij de receptie! 070-3069900 À bientôt!
Tai Chi voor beginners
Elke maandagmiddag van 13.00 – 15.00 uur
wordt er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat
177, tai chi gegeven door docent Rick Verbaan
de kosten hiervoor bedragen € 20,00 voor
4 lessen. Voor informatie kunt u bellen 070
3069900. Tai Chi bestaat uit een aaneenschakeling van vechtbewegingen die, zonder tegenstander, op een langzame en vloeiende manier
worden uitgevoerd. Tai Chi heeft een stimulerend effect en een rustgevende uitwerking op
de gezondheid van lichaam en geest.
Sweet Soul Music
Op 14 november is er vanaf 20.00 uur, een
Ladies Sweet soul music. Er wordt gedanst op
leuke muziek.
Kosten hiervoor bedragen € 5,-, aanmelden
voor 5 november. Opgeven bij de receptie. Tel.
070 3069900.
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Villa Alegria
Elke vrijdag wordt er in het Kalhuis tel. 070
3069900, Villa Alegria georganiseerd!
Tijdens deze bijeenkomst vertellen we elkaar
goed nieuws over onszelf, onze buurt, stad,
land of elders in de wereld.
Er is anderhalf uur vrolijkheid en gezelligheid!
Ook verzamelen we goed nieuws uit kranten
en/of tijdschriften.
Tijd: vrijdag van 11.00 tot 12.30 uur
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden is niet nodig. Schuif gewoon gezellig aan!
Kalhuis, Badhuisstraat 177, 2584 HH, Scheveningen, tel: 070-3069900

Opvang asielzoekers
Beste mensen,

Vanochtend heeft het College van Burgemeester en Wethouders in een brief aan de Gemeenteraad bekend gemaakt hoe het College
de huisvesting van statushouders in Den Haag
vorm wil geven. De brief kunnen jullie vinden
op de website van de Gemeente rubriek bestuurlijke stukken met RIS nummer 287181.

In Scheveningen denkt het College aan het
pand Scheveningseweg 90. In tegenstelling tot
het artikel in het AD/HC van vanochtend (2810-2015) gaat het hierbij niet om het voormalige Nebo Ziekenhuis maar om een pand verderop richting Frankenslag. In eerdergenoemd
artikel geeft mijn collega Koen Baart van het
Wijkoverleg Statenkwartier een eerste reactie
op het besluit van het College van B&W.

Het voorlopig ontwerp van het Marcelisplein is
inmiddels omgezet in een definitief ontwerp.
Hierbij is rekening gehouden met de wensen
van de bewoners en belangstellenden welke
naar voren zijn gekomen tijdens de inloopavond in het gebouw van de WOS op 19 mei j.l..
Het betreft hier het vervangen van de klinkers,
het plaatsen van fietsnietjes en bankjes en het
op 4 plekken gereedmaken voor de plaatsing
van bomen. De boomroosters zullen kort na
het gereedkomen van het werk geplaatst worden en als laatste de bomen.
Maandag 26 oktober zijn de werkzaamheden
gestart. De oplevering zal ongeveer 3 weken
later zijn zodat voor de sinterklaasoptocht het
plein weer gereed is.

Er geldt in de Marcelisstraat een parkeerverbod gedurende de werkzaamheden aan de
zijde van Intension. Een dezer dagen wordt de
bebording daarvoor geplaatst. Het doorgaand
rijverkeer zal niet gehinderd worden. Ook het
huisvuil wordt regulier opgehaald.
Zoals u waarschijnlijk zult begrijpen, zullen de
werkzaamheden niet ongemerkt aan u voorbij
gaan. Wij zullen uiteraard onze uiterste best
doen om eventuele overlast tot een minimum
te beperken.
Mochten er vragen zijn met betrekking tot
de uitvoering kunt u contact opnemen met
14070 of met dhr. R. van Wijk op nummer 0619264890.
Met vriendelijke groet,

Mw. drs. A.G. van Veen
Stadsdeeldirecteur Scheveningen

Bij het WOS is een tekening beschikbaar, u kunt
die tijdens de openingstijden bekijken.

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach
Voorzitter Wijkoverleg Scheveningen-dorp

Sint komen
en Piet
op 2 december om

10

30

13 en 15
00

30

bij de YMCA Scheveningen
- Keizerstraat 58
Alle muziekoriëntatie groepen
en gitaarlessen (6-9) vervallen deze week
en worden later ingehaald

Elke werkdag een verse warme maaltijd
Dat kan bij de Buurtsupper van de YMCA Keizerstraat
58 voor slechts € 4,Elke werkdag een andere maaltijd om 13:00 uur, alleen
op donderdag is het om 18:30 uur.
Reserveren 2 dagen van tevoren aan onze balie of bel
070 355 51 20.
Voor ons vast weekmenu of koffie met gebak kunt u
zo binnenlopen tussen 12:00 en 15:00 elke werkdag
behalve de dinsdag.
Speciale activiteiten
12 nov om 13:00 uur speciaal Herfstmaaltijd voor 4,50
19 nov om 11:00 uur workshop speculaastaart maken,
meenemen en chocomel voor 4,50
26 nov Krontjong liedjes zingen en Indonesische hapjes
voor 4,50
02 dec om 13:00 komt Sinterklaas en zwarte Piet langs,
gratis
03 dec om 13:00 uur workshop Sinterklaas gedichten en
kaartjes maken inclusief maaltijd 4,50
Wist dat onze studenten op ma/wo/vrij ook aan
huis komen als u door ziekte niet kan komen eten of
boodschappen doen, bel bovenstaand telefoon nummer en
vraag naar Monique.
Meer informatie en overzicht van onze menu’s komende
weken
www.ymcascheveningen.nl
Voor meer informatie kunt u gaan naar www.
ymcascheveningen.nl of bellen naar 070- 355 51 20.
Langskomen is natuurlijk ook mogelijk. Tevens kunt u
mailen naar ymcascheveningen@hotmail.nl .

PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN No. 49
Met het ingaan van de wintertijd belanden we
in de achterteelt en gaan we de nachtschuit in.
Korte en donkere dagen weliswaar, maar prima
museumweer. Altijd goed voor een bezoek aan
de collectie met een bakje koffie of glaasje in De
Halve Vleet en – binnenkort – een mooie tentoonstelling.
100 jaar Duindorp (1): tentoonstelling
Op 24 november is het zo ver: dan gaat de
tentoonstelling ‘100 jaar Duindorp 19152015’van start. De tentoonstelling geeft een
mooi beeld van het ontstaan van Duindorp en
het leven door de jaren heen. Een gloednieuwe
vissersenclave in de jaren twintig en dertig,
de ingrijpende oorlogsjaren met evacuatie
en leegstand, de jaren van wederopbouw die
daarna volgden en de metamorfose die Duindorp geleidelijk in het laatste kwart van de
vorige eeuw en begin deze eeuw onderging.
Het tentoonstellingsmaterieel is als gebruikelijk divers: foto’s, documenten, filmbeelden en

voorwerpen. De tentoonstellingscommissie
heeft de afgelopen maanden ontzettend hard
gewerkt om er iets moois van te maken. Alvast
vanuit dit Praaibericht hulde aan de commissieleden & gastconservatoren Rinus Aandewiel, Rob Beekhuizen, Jaap Spaans en Bert van
der Toorn. Allemaal echte Duindorpkenners,
dus dat belooft wat! De tentoonstelling is te
zien t/m 14 februari 2016.

100 jaar Duindorp (2): film
Een echte ‘topper’ van de tentoonstelling
wordt de documentaire die Bob Entrop maakte
over 100 jaar Duindorp en die na de opening
van de tentoonstelling in première gaat. Evenals bij de vorige tentoonstelling over de 350-jarige Scheveningseweg zal ook op deze tentoonstelling de film doorlopend worden gedraaid.
Met interviews, sfeerbeelden over oud en
nieuw geeft Bob een prachtig beeld. Dat verbaast niet want Bob Entrop woonde ooit zelf
in Duindorp. Voor wie het zich nog herinnert:
in het witte huis op de hoek Zeezwaluwstraat/
Gruttostraat waar ooit ook fietsenhandelaar
Bas Boender zaken deed.

100 jaar Duindorp (3): boek
Voormalig Duindorpster Klaaske Geerst-den
Dulk schreef een boek onder de titel ‘100 jaar
Duindorp. Eens een Duindorper altijd een
Duindorper’. Het prachtig uitgevoerde boek
bevat onder andere levendige interviews met
(oud-)Duindorpers en prachtige foto’s over
het Duindorp van toen. Het boek werd gepresenteerd tijdens het jubileumconcert dat op
10 oktober in de Prinses Julianakerk werd
gehouden, maar was toen nog niet gereed. Dat
zal wel het geval zijn op 24 november, wanneer
de tentoonstelling wordt geopend. Het boek
telt maar liefst 216 bladzijden en wordt op initiatief van de Vrienden van Duindorp zonder

winstoogmerk uitgegeven. Het zal vanzelfsprekend ook in onze museumwinkel verkrijgbaar

Tot slot: een uitboezeming
Toch eenmaal in de kerstsfeer: naar oudSchevenings gebruik luiden we het oudjaar uit
met een ontboezeming. Ditmaal gewijd aan het
honderdjarige Duindorp:
Duindorp
op steenworp
afstand van de zee.
Vissersenclave
vlak bij de have
de mooiste aan Hollands ree.

zijn (€ 00,00). Het boek is als aandenken een
‘must’ voor iedereen – onder wie natuurlijk
elke (oud)Duindorper – die de tentoonstelling
bezoekt.

Nieuwe aanwinst: Bollend Zeil
Op 27 september werd de collectie van Muzee
verrijkt met een heel bijzondere aanwinst. De
edelsmid, beeldhouwer en koperslager Gerard
Bakker - op Scheveningen vooral bekend door
zijn beeld uit 1982 van de Scheveningse Vissersvrouw aan de boulevard – schonk ons toen
tijdens de viering van zijn tachtigste verjaardag een van zijn kunstwerken. Het is een uit
‘tombak’ (legering van koper en zink) gemaakt
reliëf in de vorm van een bollend zeil – voor de
maritieme liefhebbers: eigenlijk een voorbovenbramzeil, maar omdat dat zo’n mond vol is,

is het kunstwerk kortheidshalve ‘Bollend Zeil’
gedoopt. Het fraaie reliëf hangt met zijn lengte
en breedte heel harmonieus aan de buitenkant
van de voorgevel boven de ingang van de Scheveningenzaal – alsof het er voor gemaakt is en is daarmee een aanwinst voor het exterieur
op de binnenplaats. Maar vooral een mooi stuk
kunst dat helemaal past in de maritieme traditie en collectie van Muzee Scheveningen. Het
materiaal tombak geeft het zeil de karakteristieke donkerbruine tint, die we op Scheveningen maar al te goed kennen van de getaande
netten en zeilen van weleer. Hulde en dank aan
Gerard Bakker!

Schevenings Kerstland op 12 december!
Geen Kerstmis zonder Kerstland in Muzee! Zaterdag 12 december staan er vanaf 10.00 uur
op de begane grond van Muzee diverse kramen
opgesteld met tal van artikelen en waren. Er
valt te genieten van zelfgemaakte erwtensoep,
gebakken en gestoomde vis en heerlijke broodjes warme worst. Naar vaste traditie zijn er
muzikale optredens, een kerstverhaal in Schevenings dialect door Leen van der Plas die zelf
komt voorlezen en nog veel meer. Kortom de
hele dag een gezellige kerstsfeer die u niet mag
missen. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de kosten is
zeer welkom.

Honderd jaar
ligt u daar
tussen water, duin en strand.
Bijzonder plekje
Dierbaar stekje
aan de Scheveningse waterkant!

Namens allen vanuit Muzee Scheveningen een
gezellige decembermaand toegewenst!
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen

Stichting Het Portret Spreekt en Muzee
Scheveningen presenteren

In de schaduw van Thorbecke
Een historisch spel van Philip Walkate,
historicus en toneelspeler

Van de serie voorstellingen rest zondag 29
november nog, uw laatste kans. Dan wordt nog
er nog één voorstelling van Het Portret Spreekt
en Muzee Scheveningen gegeven van ‘In de
Schaduw van Thorbecke’. In dit toneelstuk
wordt de doorwerking van de grondwet van
Thorbecke op de vorsten koning Willem II,
koning Willem III en de vorstin koningin
Wilhelmina belicht en voelbaar gemaakt.
Speeldatum is zondag 29 november om 12.00
uur (matineevoorstelling, ticket incl. een kopje
koffie).
Duur voorstelling: ca. 65 minuten
Plaats: Muzee Scheveningen
Kaarten: € 18, te verkrijgen bij Muzee
Scheveningen, Neptunusstraat 92, tel. 070
3500830, afhalen bij de kassa, of via www.
muzeescheveningen.nl
Zie ook www.hetportretspreekt.nl

V.l.n.r. Diana Dobbelman, Anna Nicolaï, Roelant Radier en Piet van
der Pas.
Foto: Rob Bertsch

ATTENTIE: Bij de voorstelling kunt u na afloop
van de opvoering zonder extra kosten de vaste
presentatie van Muzee Scheveningen bezoeken.
Voor bereikbaarheid en parkeren, zie www.
muzeescheveningen.nl onder Bezoekers en
Bereikbaarheid.
8

