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Nieuwbouw Hoogvliet en LIMOR bereikt het hoogste punt

NIEUWS
... over de Scheveningse
Stoeptegel

Wie had er ooit kunnen bedenken dat een afbeelding
van de Scheveningse Stoeptegel als binnenkant van
een boek zou fungeren. De samenstellers van het boek

... over de verkeersvisie Scheveningen 2025
Quintin de Jong, gemeentelijke projectleider voor de
verkeersvisie Scheveningen, heeft op 27 oktober 2016
o.a. het volgende bericht aan de deelnemers van het
project:
De Verkeersvisie Scheveningen 2025 zal in de eerste
week van november 2016 worden gepresenteerd aan
het directieteam van Dienst Stedelijke Ontwikkeling.
Na goedkeuring zal de Verkeersvisie Scheveningen
2025 ter besluitvorming aangeboden worden aan
het College van Burgemeester en Wethouders. Naar
verwachting zal de Verkeersvisie Scheveningen 2025
medio november worden behandeld in het College.
Na besluitvorming in het College zal de Verkeersvisie
Scheveningen 2015 naar verwachting op 8 december
2016 in de ochtend worden behandeld in de commissie Leefomgeving van de gemeenteraad.

...over de Scheveningen Badplaats
FLARDEN VAN VLOOK, dat is gemaakt ter gelegenheid van de musical die in het Zuiderstrand theater
heeft gestaan, hebben dit gedaan.
Via het WOS zijn er tot nu toe 700 Scheveningse
Stoeptegels verkocht, op verzoek van het WOS heeft
Paul de Kievit, directeur van Muzee, zich bereid getoond om de verkoop over te nemen.
De Scheveningse Stoeptegels zijn vanaf heden te bestellen bij Muzee. Als alles volgens plan verloopt zijn
de stoeptegels tijdens Kerstland op 17 december 2016
af te halen.
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bestaat in 2018 200 jaar. Dat zal niet ongemerkt voorbij gaan...

...over Kerstland

Altijd in het Muzee en het is dit jaar op zaterdag
17 december 2016. Even in de agenda zetten!

... over Saturnus

19 november organiseert Saturnus een Nederlands talige bleus avond met de band Hollands Blauw. Entree
€ 4,00, zaal open om 20.30 uur. Keizerstraat 58.

Bouwer Heilijgers is voor Hoogvliet en LIMOR
(Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) op de plek waar vroeger
het postkantoor stond bezig een parkeergarage met
2 verdiepingen, een supermarkt van Hoogvliet en
een appartementen complex van Stichting LIMOR te
bouwen. Op 16 november bereikt de bouw het hoogste punt. Traditioneel wordt het bereiken van dit punt
gevierd met Pannenbier. En hoe groter het gebouw
hoe meer bier. U kunt wel nagaan hoeveel er nu wordt
geschonken. Volgens mijn gegevens zal het complex
klaar zijn in de loop van 2017.
am
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Verslagen vergaderingen Algemeen Bestuur
Datum: woensdag 31 augustus 2016

Datum: woensdag 28 september 2016

De voorzitter Jan Lautenbach staat stil bij het overlijden op 29 augustus 2016 van Dirk Vrolijk, lid van het
Algemeen Bestuur van het WOS.
1. Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk
De wijkagent is vanavond afwezig. Wel komen een
aantal onderwerpen aan de orde, welke betrekking
hebben op de boulevard en het strand. Deze worden
ingebracht in het Kuststrookoverleg. Het Kuststrookoverleg is een overlegplatform voor bewoners (organisaties), ondernemers, stadsdeelkantoor, politie en het
stadhuis.
2. Verkeersvisie Scheveningen.
De Verkeersstudie moet eind september zijn afgerond.
De leden van de drie Denktanks (Haven, Dorp en
Bad) hebben voor de Verkeersvisie input geleverd. De
Verkeersvisie is een stuk, waarvoor de Gemeente verantwoordelijk is. Er komt een apart hoofdstuk, waarin
het commentaar van de Denktanks op de Verkeersvisie staat.
3. Denktank Spoorvervanging Scheveningseweg lijn l.
Hans Grijzen, vertegenwoordiger van het WOS in de
Denktank, doet verslag van de stand van zaken. De
Denktank buigt zich momenteel over de technische
mogelijkheden van vervanging van de rails. Hierbij
wordt veel aandacht besteed aan het behoud van de
bomen aan beide kanten van de tramlijn.
4. Wat verder ter tafel komt
De aangepaste bestemming van de doelreserve in onderhoud (als bijlage bij) jaarrekening 2015
wordt door het Algemeen Bestuur goedgekeurd.
5. Rondvraag
Bij de rondvraag komt ondermeer aan de orde de
meeuwenoverlast in de Keizerstraat. Zolang sommige
bewoners de meeuwen blijven voeren en de vuilniszakken te vroeg aanbieden, valt hier weinig verbetering te verwachten.

1. Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk
De wijkagent heeft zich afgemeld. Als er onderwerpen
voor de wijkagent zijn, worden deze aan hem
doorgegeven.
Emiel Driessenaar vraagt aandacht voor de verkeersopstoppingen op de Kolenwagenslag/Gaffelstraat nu
de school weer in gebruik is als vervangschool voor de
kinderen van het Volle Leven. De brengouders komen
en gaan met de auto en hebben geen oog voor het verkeer en de mensen om hen heen. Dit levert gevaarlijke
situaties op. De voorzitter gaat een gesprek aan met
het hoofd van de school om aandacht voor dit probleem te vragen.
Er gaat een gerucht dat onze wijk een andere wijkagent krijgt. Bij het dagelijks bestuur is hierover niets
bekend, de voorzitter zoekt dit uit. (Opmerking van de
voorzitter: navraag heeft opgeleverd dat het inderdaad
een gerucht is. Edgar Portier is nog steeds wijkagent
voor Scheveningen Dorp).
2. Dhr. Meppelink, de nieuwe wijkmanager stadsdeel
Scheveningen, heeft zich afgemeld voor vanavond
i.v.m. dringende zaken elders. De afspraak blijft staan.
3. Mededelingen.
• Op 4 oktober zal in het Kurhaus de presentatie
plaatsvinden van de plannen voor het opknappen/
herinrichten van de Noord Boulevard. Over de
plannen is al grote consternatie ontstaan m.b.t. de
geplande ingang van de ondergrondse parkeergarage die aan het eind van de boulevard gebouwd
zal worden. De ingang staat gepland tegenover het
Carlton Beach Hotel wat een nog grote druk zal
geven op de verkeersfuik Zwarte Pad.
• Er is een gesprek geweest met de projectontwikkelaar Volker-Wessel over de nieuwbouwplannen
locatie Vuurtorenweg. Er komt een ondergrondse
parkeergarage en de opbouw zal 6 etages hoog
worden. Hoger dan bepaald in het bestemmingsplan. In november zal er bij het WOS een informatieavond m.b.t. de bouw georganiseerd worden
• De klachten van mw. Meere, m.b.t. de verloedering van het Sleepnethof zijn door Haag Wonen
en de wijkagent opgepakt en men is in gesprek.
• Op 16 november is er pannenbier bij de nieuwbouw van Hoogvliet.
• Er wordt gevraagd naar de voortgang ontwikkeling kruispunt Duinstraat/Scheveningseweg Hier
is geen nieuws over te melden, het is stil vanuit het
stadhuis. Dit geldt ook voor de voortgang vervanging rails tramlijn l.
• Scheveningse Stoeptegel. Wegens groot succes
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

Meld Graffiti

Buitengewoon schoon!

en de straat ziet er rommelig uit.

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

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

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

is er om een vervolg van de actie gevraagd Hans
heeft Muzee bereid gevonden de activiteit van
hem over te nemen en voort te zetten. Hans heeft
dit succesvolle WOS project in 2011 in gang gezet,
maar vindt dat na 700 verkochte Scheveningse
Stoeptegels tijd wordt om het stokje over te dragen.
• Er is een stichting opgericht welke met Europees
subsidiegeld voor Scheveningen (Kuststrook)
specifieke projecten kan starten. Er is een website
waarop de ontwikkelingen gevolgd kunnen worden: www.stichtinginitiatiatiefopscheveningen.ni
4. Wat verder ter tafel komt
• Er wordt gevraagd of er bij het WOS iets bekend
is over de voortgang verbouw en in gebruik name
van het kerkgebouw in de Duinstraat. De voorzitter zal navraag doen.
• Dick vraagt aandacht voor de meeuwenoverlast in
de Keizerstraat. Open vuilniszakken en er zijn zelf
mensen die de meeuwen voeren.
• Kan er tijdens het e.v. boulevardoverleg met het
stadsdeelkantoor Scheveningen aandacht gevraagd worden voor de bezoekers van de boulevard die dwars door de duinen lopen omdat dit de
kortste weg is naar beneden.
• Het filiaal van de ABN/AMRO bank op de Badhuiskade is tegenwoordig na 13.00 uur gesloten.
Dit wordt als onwenselijk gezien omdat oudere
mensen nu ‘s middags geen geld meer binnen
kunnen pinnen.
• Namens de bewoners van Uiterjoon spreekt Henk
zijn waardering uit over de afgelopen zomer
gehouden festivals. Het was gezellig om naar te
kijken en de geluidsoverlast is tot een minimum
beperkt gebleven.

Albert Heijn nieuwe partner
Dromen Denken Doen Award

“Maatschappelijke winst maken we samen.”
De DDD Award in Den Haag heeft in Albert Heijn
een nieuwe partner gevonden voor de editie van 2017
waarin Hagenaars het lokale bedrijfsleven problemen
voorleggen voor een duurzame en creatieve oplossing.
De klanten van de Albert Heijn vestigingen in de regio
Den Haag worden via een communicatiecampagne
geïnformeerd over de DDD Award en wat dit voor
hen kan betekenen. Klanten kunnen bij de AH-vestiging aangeven welke verbeteringen zij graag willen
zien in hun straat, wijk of stad.
De campagne om de problemen op te halen, start in
de laatste twee maanden van het jaar. Begin volgend
jaar, vervolgens, kunnen de Hagenaars zelf stemmen
welke (top 9) problemen worden voorgelegd aan het
lokale bedrijfsleven dat wordt uitgedaagd om hiervoor
een oplossing te vinden.
De DDD Award:
De DDD Award faciliteert bewoners in het bepalen
van belangrijke wijkthema’s en vertaalt deze naar
uitdagingen die door het lokale bedrijfsleven kunnen
worden vertaald naar duurzame (business) oplossingen. Aan de hand van drie fasen (Dromen, Denken,
Doen) faciliteert de DDD Award dit proces waarbij
iedere fase wordt afgerond met een event. De DDD
Award is een initiatief van de Haagsche Business Club
en Xtra Welzijn en wordt gesteund door Fonds1818,
Levi Lassen en het Rabobank Innovatiefonds.
Dick van der Schans
Lid van de werkgroep DDD Award

www.denhaag.nl/graffiti
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Sundereklaes en z’n tabberd
Sundereklaes, Goed’êlegman,
trek je beste tabberd an,
Rij d’r mee naer Amsterdam
en van Amsterdam naer Spanje,
en zô gaet ‘t vorsje vorder.
Non ‘eb ik nog-al-d’r-is, teuge de Sundereklaes-têd, me-‘ôfd bekant zitte breke……wat is non êgelek ‘n tabberd?
‘Oe ziet-tie d’r ût?
De Sundereklaes in deuze têd ‘êt ‘n pracht van ‘n rôie mantel an en gien mens draegt ‘n tabberd.
Toch weet ik non wat of ‘n tabberd is en weer ‘evonne in ‘t book van onze Nel Noordervliet-Jol (Schevenings
Bezit).
Ze-‘êt ontdekt dat ‘n tabberd (ôk wel ‘eschreve as tabbaert), vrooger wier ‘edraege deur zôwel ‘n man as ‘n
vrouw.
‘T is ‘n lang overklêd,’evoerd en wij-je mouwe, van vore ope’vallend.
Nel weet ôk zeker datte op Scheveninge ‘n paer vrouwe ‘n tabbaert in d’r bezit ‘aa’ne.
Dat ‘êt ze nae kenne gaen in ouwe aktes ût vêftien ‘onderd zeuve en vêfteg.
Nae de zeuvetiende êuw wier de tabbaert iet mêr ‘edrege.
Dus die Sundereklaes is ôk mode-gevoeleg, want-tie lôpt non ôk iet mêr mè’-z’n beste tabberd an.
Neen, ‘ij is dier ‘eklêd in flewêl en kant en ‘ij ‘êt ôk ammaar ‘n ring om z’n vinger mè’-zô’n grôte rôie stien.
‘T staet allemael voornaem, mar om non de ganse dag zô te motte rondlôpe en vergeet-tie grôte mus iet van
d’m, z’n mêter.
Wat êgelek me non zô invalt?
As-tie urreges binnekompt en in z’n zetel gaet zitte, zet-tie z’n “mus” nôit iet of en z’n staf ‘oudt-tie ôk ammaar
bij d’m, net as z’n book en dat al ‘onderde en ‘onderde jaere.
Toch vinne me de Sundereklaes-têd gezellig en knus, echt zô’n ‘Ollans feest.
Leuk, vooral de surprises en al dat snoop vin-ik ôk zô lekker.
Ik ben ‘n echte zoetekouw in de December-maend ‘oor, ‘n lekker stikje banket, ‘n brokje sukkelaede-letter, ik
vin ‘t ‘n smul.
De lên…och daer maek ik me mar iet dik om.
Ien kêr in ‘t jaer is ‘t december en die diert mar ien ‘êle maend.
Gezellig’êd ken gien têd dus ‘t is zô om.
Waer ik ‘êl blij om ben?
Datte de tabbaerts gien mode mêr benne………
De Sundereklaes ken ons gien van alle nog op onze tabberd geve!
Immetje.,
Spreukje.
Voel je niet gebonden aan...
maar verbonden met mensen
Immetje.
Nadruk verboden

De allereerste Scheveningse
Lightwalk

Feestelijke onthulling muurgedicht Kompasstraat

Maar alle kaarten zijn reeds verkocht. Toch leuk om
even te lezen en er voor te zorgen er volgend jaar er
dan dan toch bij te zijn.

Wethouder Rabin Baldewsingh (SWWS) heeft samen
de winnaar van het gedicht, Liliane Spier, het muurgedicht in de Kompasstraat onthuld.

Zaterdagavond 10 december 2016 kunt u voor de allereerste keer meedoen aan de Scheveningen Light
Walk, een initiatief van Haag Atletiek en de Stichting
Scheveningen Bad.
De Scheveningen Light Walk is een wandeling in een
sprookjesachtige en feeërieke sfeer, onderweg komt u
30 - 35 verschillende licht- en vuuracts tegen, paarden
op het strand, lichtjes op het water in het Westbroekpark. De 2 afstanden waaruit u kunt kiezen om te
lopen zijn 13 en 18 kilometer. Op verschillen delen
van de route is de straatverlichting uit. Voor meer
informatie:
www.scheveningenlightwalk.nl
Deelnemende organisaties: BKS, De Pier, KNRM, Sea
Life, De Jachthaven, YMCA Scheveningen, De Gemeente Den Haag, Stadsdeelkantoor Scheveningen,
Stichting Marketing Scheveningen, Stichting Scheveningen Bad, Festival Classique, Historisch Festival
Scheveningen, Oude Kerk, De Nieuwe Badkapel,
Scheveningse Courant, Haag West Nieuws
Novotel, Crowne Plaza Promenade Hotel, Marriot
Hotel Scheveningen, Carlton Beach Hotel, Haag Atletiek (vijwilligers), Musee Scheveningen, Vrienden van
Musee, Rabobank regio Den Haag, Palace Promenade,
Hommerson Scheveningen, Diverse Haagse expat
organisaties, Stg. De Trix (afh. van de samenstelling
van de nieuwe groep), K.O.P.S, Kunstenaars in het
Statenkwartier, Dunea, WOS Scheveningen, De Maatschappij
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In april van dit jaar konden bewoners uit Scheveningen een of meer favoriete gedichten en/of uitspraken
inzenden. Uit alle inzendingen heeft een jury vijf
gedichten geselecteerd en uiteindelijk één winnaar
gekozen. De jury bestond uit vijf bewoners, een ondernemer, een medewerker van de gemeente en onder
voorzitterschap van PvdA gemeenteraadslid Jeltje van
Nieuwenhoven.
Het project Muurgedichten is een initiatief van wet-

Op vrijdag 21 oktober 2016 is tijdens de bijeenkomst
“Wijk in beweging” in de Blinkerd de website voor
jongeren in het Stadsdeel Scheveningen de lucht in
gegaan.
Op de website kun je lezen welke activiteiten voor jongeren er in het Stadsdeel plaatsvinden.
Je vindt de website onder www.jongopscheveningen.
nl

De vogels – Ted van Lieshout & Ludwig Volbeda
Gemeente museum
Het nieuwste kinderkunstboek De Vogels dat Gemeentemuseum Den Haag samen met Uitgeverij Leopold
uitgeeft, verschijnt in verband met de tentoonstelling
Van Rodin tot Bourgeois: Sculptuur in de 20ste eeuw.
Ted van Lieshout en Ludwig Volbeda beschrijven en
laten zien hoe vogels het beeld van een man en een
vrouw samenbrengen. Dit alles is te zien in de speciaal
ingerichte kindermuseumzaal. De Vogels is vanaf 15
oktober voor €14,99 te koop in de museumwinkel en
bij boekhandels in het land (ISBN 978 90 258 7138 3)
Kindermuseumzaal
In deze zaal is een zitzak in de leeshoek waar kinderen
het verhaal van De vogels kunnen lezen en kunnen ze
zelf hun eigen vogel knippen, kleuren en ophangen in
de. Voor kinderen vanaf 6 jaar is er een kindertour bij
de tentoonstelling, af te halen bij de infobalie. Iedere
zondag is er naast de kindermuseumzaal een gratis
Open Kinderatelier (5+) van 12 tot 16 uur.
G a l e r i e 4 4 , Molenstraat 44 in Den Haag
Doortje van Ginneken - schilderijen
Na de Koninklijke Academie voor beeldende kunsten,
richting tekenen, schilderen en etsen is Doortje van
Ginneken (1955) workshops en cursussen schilderen

gaan geven. Ze begint aan iets en ziet bij het vorderen
van het werk wat het uiteindelijk zal worden. Zo
verschijnt er dan van alles. Leuk om te zien.
Gemeente museum
Kinderkunstboek bij grote modetentoonstelling
Hubert de Givenchy – Voor Audrey met liefs (door
Philip Hopman)
Audrey Hepburn kleedde zich veel in kleding van Hubert de Givenchy, een modetentoonstelling maar het
heeft ook een kinderkunstboek opgeleverd.

Foto’s Hans Grijzen

een initiatief voor jong en oud.
Mendy van Veen

houder Rabin Baldewsingh. Hij wil de
Haagse of vaderlandse
historie en de hedendaagse glorie in mooie
gedichten of uitspraken ‘vangen’. Het is

VN-expositie in Museon
One Planet
One Planet gaat over mondiale vragen. Het
Museon probeert 17 wereldwijde duurzame
ontwikkelingsdoelen te bereiken. Er worden
oplossingen getoond voor een eerlijke verdeling van
voedsel, water en energie.
zie voor vervolg pagina 4 derde kolom

Commissie Leefomgeving

Over vrachtverkeer door Scheveningen Dorp

Scheveningen, 8 september 2016

Aan het bestuur van de
Belangenvereniging Schevenings Havengebied

Aan de leden van het Algemeen Bestuur van het WOS
Beste mensen,
Woensdag 7 september is de strandnota in de Commissie Leefomgeving van de Gemeenteraad aan de
orde geweest. Behandeling in de Gemeenteraad volgt
in een later stadium.
Ik heb de volgende punten aan de orde gesteld:
Betrokkenen bij het strand zijn (in alfabetische
volgorde):bewoners/omwonenden, bezoekers en ondernemers.
De bewoners komen er bekaaid af. Alle opmerkingen
van bewoners welke niet in overeenstemming zijn met
het standpunt van het college zijn in de nota niet overgenomen.
Positief is dat de Gemeente de toegankelijkheid naar
het strand voor mensen die slecht ter been zijn bezig is
te verbeteren. Ik heb de hoop uitgesproken dat als de
noord-boulevard wordt aangepakt (project binnen de
Kust Gezond) dat daar ook gebeurd.
De nota gaat uit voor een grotere vrijheid voor de
ondernemers (minder regels maar deze dan wel handhaven).
Ik heb benadrukt dat bewoners niet minder regels willen maar dat er wel beter gehandhaafd moet worden.
Ik heb daarbij gerefereerd aan de brief van de VVE
Scheveningse Duyn . In deze brief is aandacht gevraagd voor het aspect geluidshinder en de jaarrondexploitatie waar de VVE (en ook het WOS) tegenstander van is .In het overleg met professionals heeft de
politie (van bureau Scheveningen) ook aangegeven dat
sommige strandtenthouders niet alleen de regels oprekken maar ook de grenzen hiervan overschrijden.
Tenslotte heb ik er op gewezen dat politieauto’s, particulieren en ondernemers over het wandelgedeelte van
de boulevard rijden zonder dat betrokkenen daarop
worden aangesproken.
Ook de bevoorrading en afvoer van vuil zou beter georganiseerd moeten worden zodat dit minder autobewegingen met zich meebrengt.
Ik vind het overigens opvallend dat ik de enige inspreker vanuit de bewonerscategorie was.
Zoals afgesproken in de laatste vergadering van het
Algemeen Bestuur stel ik een aantal van bovengenoemde punten ook aan de orde in het eerstvolgende
Kuststrookoverleg.

Scheveningen, 2 juni 2016
Kenmerk: U16.070/02/JL

Belangenvereniging Schevenings Havengebied
WOS
De heer J. Lautenbach

Betreft: Vrachtwagenverkeer door Scheveningen Dorp

Scheveningen, 17 oktober 2016
Betreft: uw brief aan BSH van 2 juni 2016

Geacht bestuur,

Geachte heer Lautenbach,

Op de openbare vergaderingen van het Algemeen
Bestuur van het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp
(WOS) komt met enige regelmaat aan de orde dat
er veel vrachtauto’s door Scheveningen Dorp rijden.
Veel van deze vrachtauto’s komen uit het Schevenings
Havengebied of hebben de Havens als bestemming.
De vrachtauto’s rijden dan door de Duinstraat, Prins
Willemstraat, Jurriaan Kokstraat, Gevers Deynootweg
richting Noordelijk Scheveningen en daarna de stad
uit.

Wij danken u voor uw brief die wij eerder hebben
besproken in het bestuur maar reageren graag op uw
verzoek alsnog per brief. Wij onderkennen het door u
aangegeven verkeersprobleem maar onze mogelijkheden om dit probleem structureel op te lossen zijn beperkt tot afspraken die wij per bedrijf intern met onze
chauffeurs en leveranciers kunnen maken. Wij zullen
onze chauffeurs en leveranaers extra attenderen op het
volgen van de aangewezen route langs de Westduinweg en Duindorpdam.

Dit zijn allemaal straten met veel verkeer (auto’s,
trams, fietsen enz.) en geparkeerde auto’s. De vrachtauto’s voegen hier nog een extra dimensie aan toe.
Het WOS vraagt u de leden van uw organisatie te verzoeken in plaats van door het Dorp te rijden gebruik
te maken van de reeds vele jaren aangegeven route
voor vrachtauto’s langs het World Forum, de Houtrustbrug, de Houtrustweg, de Duindorpdam en de
Westduinweg. Het WOS denkt dat het gebruik maken
van vrachtwagenroute de verkeersveiligheid in Scheveningen Dorp ten goede komt.
Daarnaast klagen bewoners van het gebied Ankerstraat en Zeilstraat over het feit dat in de muren
van hun woningen scheuren ontstaan doordat met
name in de nacht vrachtauto’s met grote snelheid door
de Jurriaan Kokstraat denderen.
In afwachting van uw reactie.

De verkeersafwikkeling naar en vanuit de haven is beperkt door een gering aantal ontsluiting- en toegangswegen. Hierover hebben wij de Gemeente Den Haag
reeds vaker geïnformeerd Bovendien is er nachtelijk
bestemmingsverkeer naar bijvoorbeeld grote supermarkten die geen deel uitmaakt van onze belangenvereniging en waar wij geen invloed op hebben.
De verkeersdruk rondom Scheveningen haven en
dorp zal naar verwachting alleen maar toenemen door
leveranciers voor nieuwe hotels en winkels. Ook wij
zullen de Gemeente blijven attenderen op een goede
verkeersafwikkeling. Voor onze belangenvereniging
blijft dit een zeer belangrijk punt van aandacht. Wat
dat betreft delen wij u zorg.
Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet

N. van Houten
Ambtelijk secretaris

Jan Lautenbach
Voorzitter Wijk Overleg Scheveningen-Dorp

Namens het bestuur

Vergaderingen over uw buurt
bijwonen?
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!

Met vriendelijke groet,
Jan Lautenbach

Plannen voor de Noordelijke Boulevard

Het is buiten het gebied van het WOS. Toch raakt het de belangen van het WOS Daarom kijken we even over
de schutting naar wat er bij de buren gebeurt. Tijdens de informatiebijeenkomst concept Voorlopig Ontwerpen
van de herinrichting Buitenruimte Noordelijke boulevard en landzijdige omgeving van het Kurhaus, Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond op 4 oktober zat tussen de bescheiden deze tekening. Het is allemaal voorlopig en het is een ontwerp, maar het geeft enig idee waar het naar toe gaat; vooral richting zee, dus.

vervolg van pagina 3

Denken en doen
Bezoeker worden uitgedaagd om te helpen met goede
ideen.
Samenwerking
De expositie werd
mede mogelijk
gemaakt dankzij
bijdragen van:
De Gemeente
Den Haag,
UNRIC United
Nations Regional
Information
Centre for
Western Europe,
Mondriaanfonds,
VSB-Fonds, Fonds
1818, de Vereniging
van Vrienden
van Museon en
Omniversum. De Life’s good Vriendenlounge is powered by LG, corporate sponsor van het Museon.
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Ik heb een tijdje moeten nadenken waarover ik ging schrijven. Of ik het nu over onze zaak verkeersschool De Ridder ging hebben waarmee we al bijna 40 jaar in Scheveningen zitten of over mijn jeugd en nu die van mijn kinderen. Toch voor mijn jeugd gekozen, omdat ik ben geboren en getogen op Scheveningen.
Wat me altijd opvalt is dat iedereen die hier woont altijd zegt dat ze óp Scheveningen wonen. “Waar dit
vandaan komt is me nog altijd een raadsel”, zei mijn oma mevrouw de Ridder. Die altijd in het huisje boven bij de
tennisbaan de Mets heeft gewoond.
De tennisbaan de Mets, daar heb ik veel gezeten in mijn jeugd. Mijn oma helpen met alles schoonhouden en elke
zondag met oma pannenkoeken eten in de Palace. Ook het tennissen met Richard Krajicek en andere kinderen,
waarvan we natuurlijk weten dat Richard de enige is geweest die doorbrak. Spelen op de tennisbaan met
vriendinnetjes uit de buurt. In de grote boom aan de kant van de Nieuwe Parklaan klimmen, waar ik stoer wilde
uitspringen en mijn arm op drie plaatsen brak. Boodschappen doen bij slagerij Ies Boektje, waar toen nog de
melkboer tegenover zat voor brood en heerlijke hopjesvla en snoepjes halen bij de Schorpioen.
Iedereen zegt dat er veel veranderd is en natuurlijk gaat een dorp mee met zijn tijd, maar er is ook nog heel veel
hetzelfde gebleven. Toch zijn dit de mooiste jaren uit mijn jeugd geweest en vind ik Scheveningen nog steeds mooi.
Zo ga ik met mijn kinderen nog steeds naar het strand, de Pier, Westbroekpark, kinderboerderij en haal ik nog
steeds mijn vlees bij de slager waar mijn oma kwam.
Wat ik wel mis is de autovrije zondag waar ik mijn vriendin en ik de hele Badhuisweg voor ons zelf hadden om te
spelen, het golfslagbad waar we uren hebben gezwommen en de Rollerskatebaan/disco waar we in onze pubertijd
veel plezier hebben gehad.
Nu zitten mijn kinderen in hun jeugd waarvan er één al in de puberteit en kunnen ze zonder zorgen opgroeien in
nog steeds ons mooie Scheveningen. Ik vind dit de fijnste plek om kinderen op te laten groeien en ik hoop dat mijn
kinderen net zulke mooie herinneringen overhouden aan hun jeugd als ik. Mijn kinderen spreken nu over Palace, de
Pier met het reuzenrad of de mooie boulevard waar ze super hard kunnen skaten, de mooie grote speeltuin in het
Westbroekpark. Dit zijn nog steeds de zelfde plekken waar ik in mij jeugd ook kwam.
Met het strand en de zee als hun achtertuin was, is en blijft Scheveningen een mooi en geliefd dorp. Ondanks de
veranderingen die Scheveningen meemaakt, net zoals de mensen die er wonen.
Camille de Ridder
Ik nomineer Roy Hoogendorp.

Scheveningers aan de slag
dankzij Europees en Haags
geld

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ DEN HAAG
Den Haag, 18 oktober 2016
Ons kenmerk: U16.121/2/JL
Betreft: Geluidsoverlast (en luchtvervuiling)
Geacht College,
In Scheveningen-Dorp (en aanpalende wijken) ondervinden de burgers veel overlast van het geluid van
motoren, scooters en opgevoerde bromfietsen. Dit
speelt met name in de het zomerseizoen, maar ook in
de andere jaargetijden.
De motoren, scooters en de opgevoerde bromfietsen
racen over de boulevard en de achterliggende straten,
maar ook door de Duinstraat, Prins Willemstraat en
Jurriaan Kokstraat.
Soms lijkt het of er een hele kolonne door de straat
komt. Bewoners kunnen de ramen niet meer openzetten, willen ze niet geteisterd worden door het lawaai
en de stank.
Los daarvan brengt dit gedrag ook grote gevaren mee
voor de verkeersveiligheid.
Misschien kunnen de politie en de gemeente de komende maanden besteden aan het maken van een
actieplan om de hinder te bestrijden en zo mogelijk te
voorkomen.
Hoogachtend,
J.A. Lautenbach
Voorzitter WOS
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Inwoners en ondernemers op Scheveningen kunnen
vanaf heden samen projecten opzetten om onze kustplaats te verfraaien en om werkgelegenheid te creëren.
Daarvoor krijgen zij 430.000 euro van het Europese
subsidieprogramma Kansen voor West en 429.000 van
de gemeente Den Haag. Zelf leggen de initiatiefnemers een soortgelijk bedrag op tafel. Op 27 september
heeft het bestuur van de Stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS) haar handtekening gezet onder de
uitvoeringsovereenkomst met de Gemeente Den Haag
om dit allemaal mogelijk te maken.
Scheveningen is de eerste vissersplaats waar de methode CLLD (community led local development) wordt
toegepast.
Het hoofddoel van dit initiatief is om vanuit Scheveningen de locale economie te versterken op een innovatieve en duurzame manier, met een speciale focus
op het tegengaan van tweedeling. Bij deze projecten
gaat het om samenwerken tussen mensen; samenwerken tussen bevolking, opleidingsmogelijkheden
(leren) en bedrijfsleven (werken); aandacht voor
ambachten en ondernemerschap; aandacht voor activiteiten die het hele jaar door plaats kunnen vinden;
aandacht voor het potentieel dat de kuststrook heeft;
aandacht voor Scheveningen en haar cultuur; en aandacht voor het met elkaar uitwisselen.
Het doel is om in drie jaar tijd 27 van deze projecten
te voltooien.
Ideeën die op dit moment leven zijn o.a.: de restauratie van een vleetlogger als varend erfgoed , de
verbouwing van een pand aan de Keizerstraat tot
YMCA-hotel, en mogelijk ook de aanleg van wifi en
douches op het strand.
Via de voorlopige website www.stichtinginitiatiefopscheveningen.nl kunt u de “checklist” downloaden
om een aanvraag ter ondersteuning van uw idee in te
dienen.
Hermine van den Hoek

Brief van de gemeente over
ontwikkelingen kruispunt
Duinstraat, Scheveningseweg,
Badhuisstraat
Aan
De leden van de Klankbordgroep
De leden van Verkeer & Parkeeroverleg
De leden van de werkgroep K.DS
16 september 2016
Onderwerp
Stand van zaken kruispunt Duinstraat-Scheveningseweg
Beste allen,
Het leek het mij goed jullie op de hoogte te brengen
van de voortgang van het project. Uitgangspunt is nog
steeds het ontwerp zoals jullie dat kennen. Intussen is
van alles uitgezocht en dat heeft allemaal (veel) langer
geduurd dan ik zelf dacht.
Verkeerskundige randvoorwaarden voor het toepassen van een rotonde. Wat nu resteert, is vooral een
definitief verkeerskundig groen licht voor het toepassen van de rotonde. Zoals jullie weten is uitvoerig stilgestaan bij het combineren van een rotonde met een
veilige verkeersregeling voor alle gebruikers ervan, inclusief voetgangers en trams. Vooral ook het inpassen
van het tramverkeer van en naar de Duinstraat vereist
speciale aandacht. Het ontwerp is beoordeeld door
diverse deskundigen, onder wie de verkeerspolitie.
Uiteindelijk is een zestal randvoorwaarden opgesteld
die ingevuld moeten worden voordat de gemeente
verder kan met het ontwerp. Aan de ene kant gaat
het om technisch/verkeerskundige randvoorwaarden: welke verkeerslichten en borden moeten worden
toegepast? Aan de andere kant betreft het juridische
randvoorwaarden. Als aan deze randvoorwaarden
kan worden voldaan hoop ik het ontwerp te kunnen
voorleggen aan een adviescommissie Verkeer. In deze
commissie overleggen gemeente, HTM en politie over
het ontwerp en alles wat daar verkeerskundig bij komt
kijken. Het resultaat is een advies aan liet college van
burgemeester en wethouders om de rotonde al dan
niet toe te passen.
Bushalte bij Zarautz / Hoogvliet
Vooruitlopend op de herinrichting wil de gemeente
deze halte nog dit jaar verplaatsen naar de Duinstraat.
Waarschijnlijk eerst in tijdelijke uitvoering.
Kiosken
Als er definitief duidelijkheid is of de rotonde aangelegd kan worden zal ik in overleg treden met de kioskhouders. Het gaat dan om sloop op de huidige locatie
en herbouw op dan wel verplaatsing naar een nieuwe
locatie.
Gedurende 2017-2018 zal er sprake zijn van een tijdelijke inrichting als gevolg van de opening van de
Hoogvliet/appartementsgebouw.
Meer is er op dit moment niet te melden.
Met vriendelijke groet,
André Vos
Projectleider

Agenda Ruimte voor de stad
Engelse les voor beginners in het Kalhuis
Elk woensdag van 13.30-14.30 uur wordt er in het
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177, Engelse les voor
lichtgevorderden gegeven.
Elk woensdag van 14.45-15.45 uur wordt er in het
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177, Engelse les voor
beginners gegeven.
De kosten hiervoor bedragen € 16,00 per 4 lessen
aanmelden bij de receptie; tel 070- 3069900
Mindfulness in het kalhuis
Op dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 wordt er
in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 Mindfulness
gegeven.
Kosten: € 16,00 per 4 lessen Je kunt er leren om met
een open, niet oordelende wijze om te gaan met alles
wat zich aandient in het leven van alledag. Mindfulness ontstaat altijd tussen ons zelf en onze omgeving.
De activiteit zal bestaan uit een stukje theorie, een
meditatie en een yoga-aandachtsoefening, welke bijdragen tot een mindfulness levenshouding en levenswijze. U komt toch ook?! U kunt zich aanmelden bij
de receptie
Crea workshop in het Kalhuis
Elke derde vrijdag van de maand wordt er van 13.30
tot 15.30 uur een crea workshop gegeven in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177.
De kosten bedragen € 3,50 incl. materiaal,
aanmelden bij de receptie
Jokeren in het Kalhuis
Elke eerste vrijdag van de maand van 13.00 tot 15.00
uur is er een gezellige kaartmiddag in het Kalhuis aan
de Badhuisstraat 177.
Deelname is € 2,00 euro. U kunt leuke prijsjes winnen.
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis
Tel: 070 - 3069900
’t Graaikistje in het Kalhuis
Elke woensdag van 10.00 – 14 .00 uur is er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177, ’t Graaikistje ‘Bent u op
zoek naar tweedehands kinderkleding voor een redelijk prijsje? Kom dan eens vrijblijvend kijken in ons
kinderkledingwinkeltje ’t Graaikistje. U kunt artikelen
zowel kopen als zelf inbrengen. Het gaat om kleding
voor 0- tot 12-jarige. U bent van harte welkom.
MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN (MBvO)
Elke dinsdagochtend van 13.30-14.30 uur en elke
donderdagochtend van 12.30 – 13.30 uur, wordt er in
het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177, meer bewegen
voor ouderen (MBVO) gegeven. De kosten hiervoor
bedragen € 6, 00 per maand. Voor informatie kunt u
bellen 070 3069900. MBVO is voor mensen die door
de jaren heen minder zijn gaan bewegen, terwijl de
noodzaak daarvan juist toeneemt. De lessen worden door een speciale daarvoor opgeleide vakkracht
gegeven. Maar natuurlijk is gezelligheid ook een heel
belangrijk ingrediënt! Heeft u interesse dan kunt vrijblijvend een proefles komen volgen.
TAI- CHI in het kalhuis
Elke maandagmiddag van 13.00 – 15.00 uur wordt er
in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177, tai chi gegeven door docent Rick Verbaan
Kosten: € 20,00 voor 4 lessen. 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.
Opgeven bij de receptie. Tel. 070 3069900.
Patchwork/Quilt in het Kalhuis
Elke dinsdag van 14.00 – 16.00 uur wordt er in het
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177, patchwork/quilt
gegeven.
Kosten: € 4,00 per les. Wij kunnen nog nieuwe leden
gebruiken.
Opgeven bij de receptie. Tel. 070 3069900.
In het Kalhuis zijn tal van bijeen komsten gericht op
Body en mind
Zo is er:
Yoga 55+:
vrijdag ochtend: 11.15-12.15 uur
Yoga/Pilates: woensdag ochtend: 11.15-12.15 uur
Retrogym: Woensdagavond: 18.45 -20.00 uur
Doe eens mee met een proefles. De vakkracht kan u
veel informatie geven !
Het Kalhuis
Badhuisstraat 177
2584 HH Scheveningen
tel: 070 3069900
kalhuis@welzijnscheveningen.nl
www.welzijnscheveningen.nl

Overlegorgaan van bewoners, bedrijfsleven en de
gemeente over de toekomst van de stad Den Haag,
enkele conclusies tot nu toe waarin Scheveningen prominent aan de orde komt. Zie voor meer informatie
www.ruimtevoordestad.nl, een doorkijk naar 2040,
(RIS 295016).
Klimaatadaptatie
We worden geconfronteerd met de gevolgen van
klimaatverandering. Dit vraagt om aanpassingen. In
Den Haag is aanpassing en versterking van groen- en
waterstructuren nodig. Kort gezegd gaat het om waterretentie (het vasthouden van water) en vergroening
in stadswijken. Dit is nodig om kans op wateroverlast
en hittestress te verkleinen. Onderzocht moet worden
of een extra waterafvoer naar zee nodig en kansrijk
is. Bovendien moet Den Haag blijven werken aan een
veilige kustverdediging. De gemeente Den Haag en
het Hoogheemraadschap onderzoeken gezamenlijk
het perspectief naar een zeewaartse kustverdediging
bij de Scheveningse haven in combinatie met de ontwikkelmogetijkheden van de haven.
Den Haag heeft een unieke ligging aan zee.
Geen andere stad in Nederland heeft zo’n troefkaart.
Met de vermaarde badplaats Scheveningen, een
haven direct aan zee, aantrekkelijke woonmilieus en
belangrijke internationale instellingen voor vrede
en recht direct achter de kuststrook. Den Haag is dé
kustplaats van West-Europa. Het college zet in op een
schaalsprong van het toerisme, waarin Scheveningen
een cruciale rol speelt. De ruimtelijke opgaven in de
stedelijke kust zijn:
Intensiveren toeristisch programma en wonen
• Scheveningen is 365 dagen per jaar aantrekkelijk
voor bewoners en bezoekers, toevoegen van exta
leisure programma en entertainment, ook in de
plinten van bestaande bebouwing zodat op straatniveau meer levendigheid en ruimtelijke kwaliteit
ontstaat
• Scheveningen ontwikkelen tot een compleet, compact en gelaagd toeristische centrum van de stad.
Intensiever ruimtegebruik mogelijk maken met
wonen, werken en recreëren in balans
• herpositioneren van de iconen van Scheveningen,
zoals de Pier, het Kurhaus en gebied daaromheen.
• ontwikkelen van gastvrije plekken rondom Gevers
Deynootweg waar ruimte is voor voetganger en
fietser en de auto het beeld niet domineert in lijn
met het programma De Kust Gezond
• herontwikkeling van de Noordboulevard met
landmark, c.q. attractie en het aantrekken van
nieuwe indoorattracties en internationale evenementen
• koppelen vastgoedverbetering wordt direct gekoppeld aan investeringen in de kwaliteit aan de buitenruimte en verbeteren visuele relaties met de zee
• ontwikkelen fijnmazig netwerk voor voetgangers
met zichtbare en herkenbare (korte) looproutes
(walkability)
• Beach city: faciliteren van strandsporten
• doorontwikkelen Internationale Zone, waarmee
Den Haag zich presenteert als Internationale Stad
van Vrede en Recht. Versterken ruimtelijke samenhang en bereikbaarheid in deze ‘archipel van
binnenduinparken’ en toevoegen van culturele
voorzieningen
Ontwikkeling Scheveningse haven
de haven is een beeldbepalende economische motor voor Den Haag
• de waterentree van Den Haag: creëren vaarverbinding tussen zee en grachten t.b.v. waterrecreatie
en vervoer over water. Onderzoek ruimte voor
een nieuwe aankomsthaven
• ontwikkeling van Innoport: innovatief cluster
rondom de derde haven. Meer innovatieve maritieme bedrijvigheid- offshore support, onderhoud

•

•
•
•
•
•

windmolenparken en kans zeewierteelt. Vergroten opleidingsmogelijkheden met een maritiem
profiel
opgaven waterveiligheid(zeekering) combineren
met economische ruimtelijke kansen.
ontwikkeling van het Norfolkterrein, waar wonen
en bedrijvigheid samengaan
een eigen profiel van Scheveningen Haven als
viscentrum: viscluster met een duurzame concurrentiepositie, gezondheid en vis als beleving
versterken surferscultuur
thuisbasis voor Nationaal Topsport Centrum
‘NTC Zeilen’

Bereikbaarheid kust
• verkennen Schaalsprong Randstadrail: snelle OV:
snelle OV-verbinding tussen Kust, Internationale
Zone, Centraal, Binckhorst en regio
• aanleg van sterroutes voor fietsers
• voorkomen autodrukte in Scheveningen door
aantrekkelijke stedelijke hubs in de stad en P.Rvoorzieningen de stad en een dynamisch informatiesysteem
• automobilisten worden bij aankomst op Scheveningen Bad direct afgevangen door parkeergarages op strategische locaties. Hierdoor is er
op Scheveningen meer ruimte voor fietsers en
voetgangers
• transformatie van vrijkomende gebouwen koppelen aan een intensievere ontwikkeling rond
OV-knooppunten

Elke donderdag vanaf 20.30 jokeren en klaverjassen
in het YMCA Scheveningen. Dit zal plaats vinden
in het buurtrestaurant van het YMCA. Voor meer
informatie of aanmelding voor deze activiteit kunt
u contact met ons opnemen of neem een kijkje op de
site: www.ymcascheveningen.nl. Wij hopen u donderdag te zien voor een leuke en gezellige avond!

COLOFON
De klinker wordt uitgegeven op initiatief van
het WijkOverleg Scheveningen-dorp. Dit houdt
niet in dat de geplaatste artikelen de mening
van het WOS weergeven. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en houdt zich het
recht voor de ingezonden stukken in te korten
of niet te plaatsen.
REDACTIE
Eindredactie Ap Mos
Bezorgklachten? Graag even doorgeven aan het
WOS-centrum.
Openingstijden:
dinsdag:
09.00 - 12.00 uur
donderdag:
09.00 – 12.00 uur
telefoon:
070-3500034
e-mail WOS:
wos@scheveningendorp.nl
e-mail redactie: klinker.wos@gmail.com

Kopijdatum
De einddatum voor het inleveren van kopij
voor de volgende Klinker (januari 2017) is
4 januari 2017
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Nieuw museumschip
“Opscheppen’’ is alleen leuk als je honger hebt
In het YMCA Scheveningen zit de Buurtsupper, waar
jong en oud altijd welkom zijn voor een warme maaltijd in de middag op werkdagen en/of op donderdagavond. Deze maaltijd kost slechts 4 euro! De buurtsuper
draait dankzij onze geweldige stagiaires van Mondriaan, die ouderen ook een helpende hand bieden met
bijvoorbeeld de boodschappen of een wandeling.
Op donderdag is nu ook de 4e persoon gratis bij een
high tea!
De buurtsuper is van maandag tot en met donderdag
open van 11.00 tot 18.00 en op vrijdag van 11.00 tot
16.00.
Voor meer informatie neem een kijkje op www.ymcascheveningen.nl

Jazz in Zicht
met Michael Varekamp
Zondag 18 november, 15.30 uur:
Louis Armstrong All Stars – The Early Years
Jazz, Movies & Talks
Scheveningen en jazz, denk aan het Kurhaus en het
North Sea Jazz Festival. Ook Muzee heeft al een naam
daarbij denken we aan o.a. Peter Beets en Marjorie
Barnes.
Trompettist/zanger en radiomaker Michael Varekamp
stelde een programma samen bestaand uit filmfragmenten, verhalen en muzikale voorbeelden. Varekamp speelde in de Dutch Swing College Banden in
Japan ontving hij de Kobe Award voor ‘outstanding
musical talent’.

In de 2e haven ligt sinds een paar maanden de Aurora. Dat is een nieuw museumschip. Het schip heette
vroeger de Noordster. Er is nu een stichting opgericht
die ten doel heeft het schip in orginele staat terug
te brengen. Dat gaat even duren. Het werk zal worden uitgevoerd door technici van diverse pluimage.
Mocht u tijd over hebben en kennis van een aantal
technieken die op schepen nodig zijn, dan kunt u zich
aanmelden.

Klassieke

Muziek in Muzee
Schrijfster Margriet de Moor & De Kreutzersonate
Dutch Delight› is dit najaar het overkoepelende thema
in de kamermuziekserie MUZIEK IN MUZEE. Dat
betekent dat er deze maanden in Scheveningen muzikaal veel te ontdekken is en te genieten valt van componisten met Nederlandse roots. Op 11 december om
12.00 uur geven niet alleen vier Nederlandse rasmusici
maar ook een beroemde Nederlandse schrijfster acte
de présence: muziek en literatuur komen samen in
MUZIEK IN MUZEE.
Auteur Margriet de Moor is door het schrijven van de
roman ‹De Kreutzersonate› de Nederlandse schakel in
het illustere rijtje Beethoven, Tolstoj, Janácek en De
Moor. Deze componisten en schrijvers werden door
elkaar geïnspireerd tot het schrijven van een muzikaal
of literair meesterwerk met de titel ‹De Kreutzersonate›. Margriet de Moor zal een toelichting geven over
hoe zij geïnspireerd werd door de Tsjechische componist Janácek.
Op het programma staan op
11 december het derde strijkkwartet in d klein van Johannes van Bree en het strijkkwartet ‹Kreutzer sonate› van
Leon Janácek. Uitvoerenden
zijn: Paul Eggen en Heleen
Kuiper, viool; Jan Buizer,
altviool en Godfried
Hoogeveen, cello.
Toegangsprijs inclusief consumptie en museumbezoek:
14 euro voor volwassenen en
7 euro voor kinderen tot en
met 12 jaar.
Ooievaarspashouders ontvangen 50% korting op
genoemde prijzen. Tickets zijn verkrijgbaar via www.
muzeescheveningen.nl of bij de receptie van het museum, Neptunusstraat 90-92, telefoon: 070-3500830.
Aanvangstijd van het concert is 12.00 uur, met inloop
vanaf 11.00 uur.

Mediteren tijdens de Advent
2016
in de kapel van O.L.V. van
Lourdes ‘MAGNIFICAT’

Luisteren naar God
Mediteren met Maria en Teresa van Avila

Voor dit concert bestaat de band uit:
Michael Varekamp
Trompet & Vocals
Joe Wulf		
Trombone & Vocals
Bernard Berkhout
Clarinet
Mark van der Feen
Piano
Vincent Kuiper		
Contrabas
Dolf Helge		
Drums
Entree:
Muzee Scheveningen is op zondag 18 november vanaf
12.00 uur geopend. Aanvang van het concert is 15.30
uur. De toegangsprijs voor dit concert, inclusief museumbezoek, bedraagt € 15. Houders van een Ooievaarspas ontvangen 50% korting..
Entreekaarten zijn verkrijgbaar via de website www.
muzeescheveningen.nl of bij de receptie van het museum. Adres Muzee Scheveningen: Neptunusstraat
90-92 te Scheveningen.
Michael Varekamp
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In deze Adventsperiode 4 meditatieavonden die je uitnodigen ‘Ja’ te zeggen, je ‘te laten vallen in de armen
van God’ en zo diepere lagen van jezelf te ontdekken
met Maria, de Moeder Gods en met Teresa, de 16e
-eeuwse mystica uit Avila.
Woensdagavonden 30 november,7, 14 en 21 december
Meditatie van 19.30 tot 20.00 uur
Adres: Berkenbosch Blokstraat 9a, Den Haag
Kapel open vanaf 19.15 uur
Teksten in het Nederlands en Frans
Geen kosten, vrijwillige bijdrage
Informatie: Joke Kievit 06.20417766

PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN NO. 55
Het is dezer dagen weer – zoals het vroeger heette
– ‘de têd van achterteelt’, waarin het haringseizoen
tegen zijn einde loopt, de nachtschuit voor de deur ligt
en de haringvloot zich opmaakte voor de winterslaap.
Zo niet in ons museum: daar zal deze winter weer
het nodige zijn te doen. Men leze daartoe ook de elke
week verschijnende Muzee Cultuur Ankerladder in
De Scheveningsche Courant.
Jubileumtentoonstelling
Bij het ter perse gaan van dit Praaibericht wordt de
laatste hand gelegd aan de tentoonstelling ‘Muzee
Duikt in Depot’ ter gelegenheid van het 65 jaar verzamelen van Schevenings erfgoed, waarmee in juni
1952 werd begonnen. Het depot bevat vele verborgen
schatten en verhalen. Uit de zee, van de visserij, over

het dorp en de tradities, boulevardleven en badmode,
prachtige staaltjes van huisvlijt, foto’s, films en zelfs
kijkjes in de Scheveningse keuken. Kortom een rijk
geschakeerd geheel van wat Scheveningen en de zeebiologie ons geschonken hebben. Behalve het laten
zien van de ‘schatten op zolder’, is er ook nog een
ander doel: laten zien dat Muzee Scheveningen is gebaseerd op bijdragen van de gemeenschap en niet zonder schenkingen kan. Dit niet alleen als het gaat om
bijzondere objecten en financiële ondersteuning van
derden, maar ook door de inzet van ‘professionele
vrijwilligers’ die met veel toewijding hun tijd en expertise inzetten voor ons museum. De tentoonstelling
zal lopen van 4 december tot en met (naar voorlopige
planning) 31 maart 2017.
100 jaar wijkgebouw Thabor
Intussen was er recent een ander Schevenings jubileum: op 22 september werd gevierd dat het wijkgebouw Thabor met de karakteristieke toren aan de Van
Boetzelaerlaan/hoek Boisotstraat 100 jaar geleden in
gebruik werd genomen. Hoogtepunt van het jubileumfeest was de onthulling van de gedenksteen in
de voorgevel door een van de oudste inwoners van
Scheveningen: mevrouw K. Spaans-Den Heijer, die
in 1916 al een kind van twee jaar was. Muzee Scheveningen verleende medewerking door uit de museale
collectie elf foto’s ter beschikking te stellen. De fraaie
fotopanelen zijn aangebracht aan de muren van de
grote vergaderzaal en bevatten afbeeldingen van haven, vlaggetjesdag en klederdracht uit vroeger dagen.
Het is er een mooi voorbeeld van dat Muzee Scheveningen zijn juweeltjes uit de rijke collectie ook buiten
de deur laat zien.
Noordster terug op Scheveningen
Als alles volgens plan verloopt zal dat over een paar
jaar ook op een historische vleetlogger gebeuren. Op
30 september werd aan boord van het ms. Aurora van
Rederij Groen de Stichting Noordster Terug op Scheveningen opgericht. Deze heeft ten doel om de Aurora
terug te brengen in de oorspronkelijke staat waarin
de logger in 1949/50 op de Sleephelling Scheveningen
werd gebouwd en als SCH 236 Noordster in de vaart
kwam. Muzee Scheveningen zal in het restauratieproject deelnemen met de inbreng van expertise en collectie-onderdelen. De bedoeling is dat bezoekers aan
boord van de logger kunnen zien hoe vroeger de vleeten trawlvisserij werd beoefend en hoe het leven was
aan boord. Voor het benodigde kapitaal gaf wethouder Karsten Klein een startsubsidie van 25.000 euro.

Behalve geld zijn er ook handen nodig. Oud-vissers
en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd
om zich aan te melden om in een zgn. ‘Graaiploeg’

aan de restauratie mee te werken, zodra de logger in
de Scheveningse haven ligt. Naar verwachting zal dat
volgend voorjaar het geval zijn. Men kan zich eenvoudig opgeven door een telefoontje (06 51 29 74 25) of
emailtje naar mij: hendrikgrootveld@telfort.nl. Monster aan op de Noordster!
Kerstland
Op zaterdag 17 december wordt weer de kerstmarkt
gehouden, zoals die jaarlijks door de Vrienden van
Muzee wordt georganiseerd. Ook dit keer staan de
Vrienden met vele kramen paraat om er een mooi
Kerstland van te maken. Men kan zich te goed doen
aan onder andere oliebollen en erwtensoep, gebakken
vis, bokkem, gestoomde makreel, broodjes warme
worst en wat dies meer zij. Naar vaste traditie zijn er
diverse muzikale optredens en een kerstverhaal in
Schevenings dialect. Aanvang 10.00 uur, opening om
11.00 uur met aansluitend zang door het Schevenings
Vissersvrouwenkoor en einde om 17.00 uur. De toegang is gratis, maar voor een bezoek aan de jubileumtentoonstelling wordt een sterk gereduceerde bijdrage
van 2,50 euro gevraagd.
Boekpresentatie ‘Bokkenloggers’.
Op 5 november vond in een tjokvolle Scheveningenzaal de presentatie plaats van het boek ‘Bokkenloggers
van Scheveningen. 1963-1983’. Het boek behandelt
in woord en beeld de geschiedenis van de boomkor-

vrienden Rinus Aandewiel, Nico Mos, Arie Roeleveld,
Bert van der Toorn en Maarten van der Zwan. In de
gang van Muzee Scheveningen is een mooie fototentoonstelling over deze bijzondere visserij te zien en u
kunt het boek dan meteen aanschaffen in de museumwinkel voor 25 euro. Maar het is ook verkrijgbaar bij
Kniertje, boekhandel Paagman en boekhandel Scheveningen.
Nieuwe aanwinst
De boekpresentatie bracht niet alleen voor de visserijgeschiedenis van Scheveningen een verrassing,
maar ook voor ons museum. Directeur Paul de Kievit
ontving uit handen van Dennis Beekhuizen, zoon van
wijlen Rob Beekhuizen, een fraai model van de kotter
Antoni van Leeuwenhoek in glazen vitrine. De 72 ton
metende kotter werd in 1944 gebouwd voor de Kriegs-

marine als zogenaamde ‘Vorpostenboot’ en kwam
in 1949 als eerste visserij-onderzoekingsvaartuig in
dienst bij de Rijksdienst voor Visserijonderzoek. Het
schip werd in 1956 vervangen door een nieuw onderzoekingsvaartuig Willem Beukelsz, dat evenals diens
opvolger Tridens (1968) ook jarenlang een vertrouwd
gezicht was in de Scheveningse haven. Het was de
wens van Rob Beekhuizen dat Muzee Scheveningen
het scheepsmodel ten geschenke zou krijgen. De Antoni van Leeuwenhoek krijgt een mooie plek in onze
collectie.
Namens allen in Muzee Scheveningen een feestelijke
decembermaand gewenst!
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting Muzee Scheveningen

Bomen geveld aan de
Scheveningseweg

Het was al laat toen er op mijn deur werk geklopt.
Een nachtbraker! Maar het bleek een bekende, Hans
Grijzen had iets gezien aan de Scheveningseweg. Daar
werden op spectaculaire wijze een paar bomen omge-

visserij die door veertig vleetloggers en zijtrawlers op
de Noordzee werd uitgeoefend met het zogenaamde
bokkentuig, bestaande uit een portaalmast met twee

legd. Er waren 2 grote kranen voor aangerukt en een
politiemacht en een verkeersregelaar om het een en
ander in goede banen te leiden. Het is allemaal gelukt.

gieken met aan weerszijden een net aan boord. Aan de
orde komen onder andere de vistechniek, visgronden,
scheepsmotoren en aanvaringen. Elke logger wordt
beschreven en afgebeeld met vijf foto´s. Negen ‘bokkenschippers’ vertellen over hun ervaringen. Het
prachtig uigevoerde boek telt 144 bladzijden en bevat
170 schitterende foto’s. Het is opgedragen aan de
vorig jaar overleden Scheveningenkenner en fotoverzamelaar Rob Beekhuizen en samengesteld door zijn

Ik heb er een paar foto’s van gemaakt.
am
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