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Begin 2014 heeft de shovel, die zand aan het wegschuiven was,
een aantal planken beschadigd. Kan gebeuren, waar gewerkt
Blijkbaar komen er zeer sterke bezoekers naar de nieuwe Boulevard, het
wordt worden fouten gemaakt, maar waarom wordt deze schade
moet toch niet zo moeilijk zijn om deze graniet banden op hun plaats terug te niet gewoon hersteld ?
duwen ?

Het schelpen asfalt heeft het zeer goed gehouden. Zou het een idee
zijn om de zwarte gescheurde basalt stenen te vervangen voor
zwart schelpen asfalt? Het zou best wel eens een stuk goedkoper
Onderzoek heeft uitgewezen dat de scheuren in de zwarte basalt stenen het
gevolg zijn van een op sommige delen verkeerd aangelegde ondergrond en het en duurzamer kunnen zijn.
uitzetten van deze zwarte stenen door de warmte van de zon is onderschat.
Hoewel de verzekering blijkbaar een groot deel van de schade zal dekken zal
het herstellen voor grote overlast op de Boulevard gaan zorgen.
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Inhoud

... en dit zou al af moeten zijn, maar waarom lukt dat niet?

Naar verluid zou, ter vervanging van de plastic Barrier, een oplossing bedacht zijn.

Begin 2014 hebben een aantal oud-leden van de
werkgroep Boulevard bezoek gebracht aan de fabriek
waar de gekleurde glazen toplichten zijn geproduceerd.
Deze toplichten van 4 meter hoog zouden nog voor het
zomerseizoen 2014 bovenop de landmarks worden
gemonteerd. Bij navraag is gebleken dat bouw- en
woningtoezicht (nog) geen toestemming heeft gegeven
voor het plaatsen.

Foto’s en tekst: Hans Grijzen

Het Zuiderstrand Theater is in gebruik genomen
Hierbij een foto impressie die ik heb gemaakt tijdens een open dag toen het werd gebouwd. Vooral indrukwekkend is het uitzicht en de ruimte
boven het toneel.
am
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Zangkoortje

De Ateliers DEBUUT
SERIE: Alex Dordoy

Vrooger zat ik op ‘n zangkoortje, dat ‘iette de Zanglêsters. Dà’-was in de têd toe’ de Rôdborsjies
op te raedio wazze .Veul van die liedjies zonge’-we-ôk. Trouwes, d’r wier vrooger veul mêr
‘ezonge as teugewoordeg, mar daer wul ik ‘t non iet over ‘ebbe, ‘t gaet om wat aars.

Ik voelde me op tat zangkoortje nôit ‘êlemael op me gemak, ‘t was net of- ‘k -t‘r iet bij’oorde;
ik zag t’r altêd ordentelek ût, daer lag ‘t iet an. In ‘t koortje zat Zwaentje Plugge, Corrie Vink,
Zoetje de Mos, Arend Groen, allemael leuke kindere. De juffrouw was ôk iet onaerdeg, ze ‘a’ wel ‘n
grôte ‘aeviksneus en daer stong ‘n bril op. Zellef stong ze op mêuwepôtjies, zulleke dunne biene
‘a’ ze. D’r was ôk ‘n mêster en die speulde viool, ‘ij ‘a’ eksterôge, dà’-‘eb -ik-‘m ‘ore zegge teuge de
juffrouw. Mar ik ‘a’ gien veer om mee te pronke.
Zinge dee ik graeg, twie-stemmig: klên vôgelên op groene tak, of – met-te dorde stem – van dà’schommelende wiegje,dà’- twie vôgeltjies saeme ‘aa’ne ‘ebouwd. ‘T was ‘n lieve lust as je ons
‘oorde. Ik bleef trouw gaen en as ‘t jaer om was, dan gonge me op te kiek. Die man dee’-‘n zwarte
lap om z’n ‘ôfd en dan zee die: “Allemael naer ‘t vôgeltje kikke”.

Zô gong dà’-vrooger, mar non effe over die juffrouw. Ik ‘eb wat ontdekt van d’r. Dà’- mens ken in
de toekomst kikke, jae waerachies ‘oor, ik ‘eb te bewêze. Ôit zee ze teuge me: “ Ik ben vèr-ziend.”
Daerom die bril, ze kos in de v o r t e kikke.
Lûstert…,
toe’-ik tot ‘n trouwdag kwam, toe’-wier ik gelik op tie dag …..de an’etrouwde
klêndochter van Jaekop, de klêne Vogel.
De juffrouw ‘a’ dat al ‘ezien…
dà’-ik dus toch bij dat koortje ‘oorde.
Allien ik wis tat nog iet.
‘Oe is môgelek, ‘è?
Toch ies van ‘n vogel.
Immetje

Nadruk verboden

Spreukje.
De een spreekt zacht en melodieus,
de ander hard en vals.
Immetje.

WOS mededeling over de evaluatie van de jaarwisseling
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van
25 juni 2014 is ook aandacht geschonken aan de
ondervonden geluidsoverlast door de bewoners
bij de jaarwisseling 2013/2014.
Ik heb toen gezegd dat ik in de vergadering van de
Commissie van de Gemeenteraad waar de evaluatie behandeld zou worden ik ging inspreken en
wel over de aspecten veiligheid en geluidsoverlast.
De evaluatie is echter voor kennisgeving in de Gemeenteraad aangenomen en is niet inhoudelijk in
de betrokken Raadscommissie behandeld zodat er
ook niet ingesproken kon worden.
Wel heb ik contact gehad met het Stadhuis en
het Stadsdeelkantoor. Zoals ook al in de evaluatie
staat vinden er gesprekken met de organisatoren
van de vreugdevuren op het Zuider- en Noorderstrand plaats teneinde afspraken te maken om
de veiligheid voor deelnemers en omstanders van
de vuren te garanderen en geluidsoverlast voor
de omwonenden te voorkomen. Voor het vreugdevuur op het Noorderstrand wordt een nieuwe
locatie gezocht. Dit in verband met de jaarrondexploitatie van een aantal strandtenten.
In oktober zal er een bijeenkomst voor bewoners
welke het aangaat worden gehouden waar de jongeren uitleg zullen geven over hun vreugdevuur
en de organisatie daar omheen. Het Stadsdeelkantoor en het WOS zal de jongeren ondersteunen
in de organisatie van de avond. De exacte nieuwe
locatie is een verantwoordelijkheid van de politie
en de brandweer.
Desgevraagd is mij meegedeeld dat de bewoners
en de bewonersorganisaties geen inspraak in de
keuze van de nieuwe locatie krijgen.
Jan Lautenbach
Voorzitter Wijkoverleg Scheveningen-dorp
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De Boom
Donderdag 10 juli is ondergetekende samen
met een tweetal heren van het Stadhuis en
Meriam Bloemen van het Stadsdeelkantoor

op pad geweest langs een aantal potentiële
nieuwe locaties voor het Kunstwerk de Boom
van Lon Pennock. Voorlopig is gekozen voor
het pleintje tussen het Stadsdeelkantoor en de

Franse School.
De gemeente gaat het traject voor realisatie
opstarten.
Het WOS houdt de kunstenaar op de hoogte
van de verdere gang van zaken.
Jan Lautenbach

Van 28 augustus t/m 23 november 2014 te zien in de Projectenzaal., Gemeentemuseum
Den Haag

Het Gemeentemuseum Den
Haag presenteert in samenwerking met De Ateliers en
het partnerschap met Outset
Netherlands het werk van Alex
Dordoy te laten zien. Dordoy
is opgeleid aan de Glasgow
School of Art en doorliep twee
jaar lang De Ateliers. Bestaande voorwerpen,
foto’s, afbeeldingen en patronen bewerkt en
manipuleert de kunstenaar door middel van
Photoshop, waarna hij ze uitwerkt in schilderijen of in sculpturen van gips, siliconen of jesmonite. Speciaal voor de Projectenzaal maakte
hij nieuwe werken.

Puzemuze, of op weg naar
Rothko
Wim Hofman

20 september 2014 t/m 1 maart 2015
Gemeentemuseum Den Haag

Het werk van Mark Rothko (1903-1970) inspireerden veelvuldig bekroond illustrator en
schrijver Wim Hofman (1941) tot het nieuwe
prentenboek Puzemuze, of op weg naar Rothko. Dit prachtige boek, waarin het gebruik
van kleur centraal staat, is het twaalfde deel uit
de serie kinderkunstboeken die het Gemeentemuseum Den Haag uitgeeft in samenwerking
met Uitgeverij Leopold. Het boek verschijnt ter
gelegenheid van de tentoonstelling Mark Rothko, die van 20 september 2014 t/m 1 maart
2015 in het museum te zien is. In de speciale
kindermuseumzaal zijn de originele tekeningen van het bijzondere prentenboek te bewonderen.
In Puzemuze, of op weg naar Rothko is vanaf
20 september voor € 14,99 verkrijgbaar in de
museumwinkel van het Gemeentemuseum Den
Haag en bij (kinder)boekhandels in het land. In
de kindermuseumzaal is er naast het bekijken
van de illustraties ook van alles te doen. Zo
vindt elke zondag het gratis open kinderatelier
plaats van 12:00 uur tot 16:00 uur voor kinderen vanaf 5 jaar.
De boeken van schrijver, dichter en beeldend
kunstenaar Wim Hofman zijn vaak bekroond.
Hij ontving onder meer twee Gouden Griffels, twee Gouden Penselen en de Woutertje
Pieterseprijs. En in 2013 kreeg hij als kroon
op zijn werk de Max Velthuijs-prijs, de driejaarlijkse oeuvreprijs voor illustratoren van
kinderboeken. Zijn verhalen zijn vaak een
beetje sprookjesachtig, maar anders dan in de
meeste sprookjes lopen ze niet altijd goed af.
Hij maakt zelf de tekeningen in zijn boeken.

The Vincent Award 2014
toont de top van de Europese
hedendaagse kunst

Vijf Europese kunstenaars Pierre Huyghe,
Manfred Pernice, Willem de Rooij, Anri Sala
en Gillian Wearing zijn genomineerd voor The
Vincent Award 2014. Werk van deze

zie voor vervolg pagina 4, 3e kolom
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Feest in de Boegstraat

kunstenaars is van 6 september 2014 t/m 1
februari 2015 tentoongesteld in het GEM, Museum voor Actuele Kunst.

De tentoonstelling bestaat uit geluidswerk, videoprojecties een sculpturale installatie, films
en fotografie.

Op 12 juli organiseerden de bewoners van
de Boegstraat weer hun jaarlijkse straatfeest
bij het speeltuintje in de straat. Ieder jaar
staat deze dag in het teken van samen zijn, elkaar (nog beter) leren kennen en gezelligheid
voor jong en oud.

Ook dit jaar was het weer een geslaagde dag.
Er was een trampoline, stonden partytenten
en er waren hapjes, drankjes en gezelligheid
alom. Globe Event, het evenementenbureau
van de Badhuisstraat 11 had een groot springkussen geregeld.
Op de barbecue konden de aanwezigen zelf
hun vlees bereiden. In de avond zorgde de
band Quintet Tarantuno voor een spetterend
optreden met bekende covers. Buren kwamen
met elkaar in contact en leerde elkaar (nog beter) kennen. Tot de late uurtjes was het reuze
gezellig en werd er gedanst.
Het hele evenement kan ieder jaar weer een
succes worden mede dankzij Gemeente Den
Haag, stadsdeel Scheveningen.

De sfeer in de Boegstraat is goed. Door soms
iets te organiseren komen de buren (nog) beter met elkaar in contact. Zo zorgen wij zelf
voor een schone en nette straat, sociale controle, veiligheid, meldingsbereidheid, behulpzaamheid, en vooral gezelligheid.
Kom vooral eens kijken in ons mooie straatje,
wandelend.
Jesse Smith
Boegstraat

The Vincent Award
The Vincent Award werd in 2000 opgericht
door de Broere Foundation en is bedoeld om talentvolle kunstenaars uit Europa te stimuleren.
De winnaar ontvangt een bedrag van 50.000
Euro.

Nieuw straatprofiel
Heemraadstraat (2)

Woensdag 27 augustus 2014 hebben 5 bewoners samen met 2 medewerkers van het stadsdeelkantoor Scheveningen en 2 medewerkers
van het ingenieursbureau en 1 medewerker
verkeer op het Spui overleg gevoerd over de
herinrichting van onze Heemraadstraat.
De afdeling verkeer is van mening dat het
aanleggen van een zogenaamd woonwerf niet
meer tot de mogelijkheden kan behoren; vanaf
2004 worden er in Nederland blijkbaar geen
woonerven meer aangelegd. Na een over en
weer discussie van ongeveer 30 minuten hebben de bewoners de afdeling verkeer en het
ingenieursbureau ervan kunnen overtuigen
dat een gelijkvloerse Heemraadstraat voor alle
gebruikers de beste oplossing bied. De renovatie uit 1985 heeft immers aangetoond dat
het aanleggen van smalle stoepen geen goede
bescherming biedt voor bewoners met kinderwagens en rollators, men is altijd aangewezen
op de rijbaan.
Hoewel nog niet alle wensen zijn ingevuld, er
zou onder andere geen geld zijn voor historische verlichting, kunnen wij toch terug kijken
op een positief verlopen overleg.
Zoals de zaken er nu voor staan wordt de
Heemraadstraat ingericht met extra dikke basaltina stoeptegels langs de gevels (dit zijn dezelfde tegels die al in de Badhuisstraat liggen)
en de rijbaan zal worden uitgevoerd in rode
klinkers. De parkeervakken en uitritten krijgen een ander profiel voor de herkenbaarheid.
Ook zijn extra platte kolken voorzien voor een
goede afwatering, de kolken die nu in de stoepbanden liggen zullen komen te vervallen.
Bij de herinrichting zullen een aantal parkeerplaatsen komen te vervallen en zal er extra
ruimte worden gereserveerd voor het stallen
van fietsen. De opmerkingen die de werkgroep
hebben gemaakt zullen zoveel als mogelijk
worden meegenomen.
Wie heeft er een goed idee om de
financiering van de

historische straatverlichting
rond te krijgen?
Het ingenieursbureau gaat nu het ontwerp
verder uitwerken en heeft aangegeven dat binnenkort de opbreek vergunning zal worden
aangevraagd om het werk nog in 2014 te kunnen uitvoeren. Zodra de (concept) ontwerptekening gereed is zal iedereen in de Heemraadstraat in de gelegenheid worden gesteld om
kennis te komen nemen van de plannen.
Namens de bij het overleg aanwezige leden van
de werkgroep Heemraadstraat,
Hans Grijzen.
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(advertentie)

Cliënt in beeld

“Nergens over te klagen”
Naam: de heer De Bondt
Was: vanaf mijn veertiende heb ik in
bakkerijen gewerkt, hier in Den Haag onder
andere bij bakkerij Hus.
Woont in Scheveningen sinds: mijn
twintigste. Ik ben in Sliedrecht geboren.
De vader van mijn verloofde ging werken
op Scheveningen en zij verhuisde daarom
hiernaar toe. Natuurlijk ging ik mee, anders
was het misschien uitgegaan. En mijn

verloofde is mijn vrouw geworden. We
hebben vijf kinderen gekregen.
Mooiste plek van Scheveningen:
vroeger de boulevard, je liep van het strand
zo de boulevard op en de Keizerstraat in, dat
kan niet meer. Dat moderne hoeft voor mij
niet, ik snap het wel, maar na de verbouwing
vind ik er niets meer aan.
Over Respect Thuiszorg: die verzorgen me
goed! Ik heb nergens over te klagen.

Tips: verstandig
afvallen
Beter op je gewicht letten en gezonder en of
minder eten, je kunt er elke dag van het jaar
mee beginnen! Diëtist Kitty van der Stap van
het Respect Advies- en Behandelcentrum
geeft de volgende tips:
• Zie afvallen als je eigen
verantwoordelijkheid; het is jouw keuze.
Als het van iemand anders moet, dan
lukt het niet. Soms is het beter om niet te
beginnen met afvallen, bijvoorbeeld als
je zwanger bent, verdrietig bent of een
ziekte hebt!
• Kies een realistisch streefgewicht. En
probeer geleidelijk af te vallen; een halve
kilo tot één kilo per week.
• Maak goede voornemens en laat je niet
verrassen door verleidingen. Bedenk
waar jouw valkuilen liggen.

Mop van de maand

Overal pijn
Er komt een man bij de dokter. “Ah, dokter, als ik hier druk, doet het pijn”, zegt hij terwijl hij naar
zijn rechteroor wijst. “En als ik hier druk, doet het ook pijn dokter”, ondertussen wijzend op zijn
linkerelleboog. “Ja, ja, en zelfs als ik mijn kleine teen aanraak, doet het zeer.” De dokter is snel
met zijn diagnose: “Ik zie het al, u heeft een gebroken vinger.”

Extra veiligheid en zekerheid?
U wilt extra zekerheid en veiligheid, ook als u
(nog) niet direct zorg nodig heeft? Dan is het
abonnement Respect Zeker Thuis misschien
iets voor u. Want u krijgt hiermee extra
zekerheden, zoals 24-uurs bereikbaarheid
en hulp in noodsituaties, klantendagen
en aantrekkelijke uitjes. Als abonnee kunt
u bovendien gebruik maken van diverse
kortingen bij winkels, horeca en culturele
evenementen.
Wilt u meer weten, heeft u vragen? U bent van
harte welkom op het inloopspreekuur, elke
vierde dinsdag van de maand in Het Uiterjoon,
Vissershavenstraat 277, van 11.00 tot 12.00 uur,
begane grond.

Het eerstvolgende inloopspreekuur is op dinsdag
22 juli. De koffie staat klaar en de medewerkers
van Respect geven u graag vrijblijvend alle
informatie over zorg en het abonnement. Ook
leden van Respect Zeker Thuis mogen natuurlijk
langs komen met hun vragen!

• Vraag hulp aan mensen van wie je weet
dat ze je zullen steunen. Ze houden
rekening met je.
• Eet minder dan je gewend bent; dat
lukt beter als je regelmatig eet: drie
hoofdmaaltijden: het ontbijt, de lunch en
het avondeten. Regelmatig eten geeft je
hongergevoel minder ruimte en je krijgt
minder de neiging om te snacken.
• Beperk het aantal tussendoortjes tot 2-3
keer per dag en kies dan bijvoorbeeld
fruit, snackgroenten, een volkorencracker
of een plakje ontbijtkoek. Door snacks,
koek, snoep en frisdrank te laten staan,
krijg je beduidend minder calorieën
binnen.
• Beloon jezelf: kies een vast moment in de
week uit waarop je wel iets lekkers mag.
• Drink voldoende: anderhalf à twee liter
vocht per dag (water of caloriearme
drank).
• Beweeg minimaal een half uur per dag.
Als dat lastig is, kun je ook vanuit de
stoel bewegen. Neem beweging op in je
dagelijkse routine.

RESPECTBERICHT

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

ContaCt
Respect Thuiszorg
Team Belgisch Park
gezondheidscentrum Badhuisweg,
Badhuisweg 74a, 2587 CL Den Haag
Team Renbaankwartier
Deo Gratias, Badhuisweg 115,
2587 CE Den Haag
Team Het Uiterjoon
Vissershavenstraat 277, 2583 DG Den Haag
Team Scheveningen-Dorp
Vissershavenstraat 277, 2583 DG Den Haag
Team Duindorp
Pluvierstraat 273, 2583 GS Den Haag
Team Statenkwartier/Duinoord
Gezondheidscentrum Frankenslag,
Frankenslag 158, 2582 HX Den Haag
Telefoon
(070) 306 91 70 (Respect Servicebureau)
e-mail:
servicebureau@respectzorggroep.nl
Respect Zorggroep
Postbus 84050
2508 AB Den Haag
www.respectzorggroep.nl
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Voortgang Werkgroep Kruispunt Scheveningseweg Duinstraat
(KDS)
Naar aanleiding van het bouwplan voor de
nieuwe supermarkt van Hoogvliet met de daaronder gelegen parkeergarage heeft het WOS
eind 2013 een oproep geplaatst in de Klinker
om mee te denken over de herinrichting van
het kruispunt Scheveningseweg, Duinstraat,
Badhuisstraat en Prins Willemstraat.
Aan deze oproep hebben 15 bij hun buurt
betrokken Scheveningers gehoor gegeven.
Samen met vertegenwoordigers van de HTM,
stadsdeelkantoor Scheveningen en het ingenieursbureau Den Haag, hebben er tot nu toe
4 werkgroep-bijeenkomsten plaats gevonden.
De eerste bijeenkomsten zijn gebruikt om een
inventarisatie te maken van de knelpunten en
mogelijke oplossingen voor het kruispunt.
Klaas Hilverda, van het ingenieursbureau Den
Haag, heeft twee schetsontwerpen gemaakt,

de eerste betrof een ovale rotonde en de ander
lijkt meer op de huidige inrichting met verkeerslichten.
Voor de zomervakantie zijn er diverse verkeerstellingen verricht om aan te kunnen tonen welke van de twee tot nu toe getekende
varianten, de verkeersstromen kunnen verwerken.

Bij het nieuw in te richten kruispunt dient ook
rekening gehouden te worden met de nieuwe
tramsporen van lijn 1 als deze met RandstadRail-voertuigen gaat rijden. Een ander heikel
punt is de linksaf beweging vanaf de Scheveningseweg richting Duinstraat, momenteel
keert 1 op de 3 auto’s halverwege de Prins Willemstraat. Het ontbreken van fietsstroken in
de Prins Willemstraat wordt als zeer gevaarlijk
aangemerkt en ook hiervoor dient een oplossing gezocht te worden.

In maart heeft er overleg plaats
gevonden met de voormalig
wethouder verkeer Peter Smit.
Hij heeft aangedrongen op het
instellen van een klankbordgroep, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, van direct
betrokken omwonenden. Het
samenstellen van deze klankbordgroep heeft, als gevolg van
de college-onderhandelingen,
de nodige vertraging opgelopen,
maar zoals het er nu naar uitziet gaat deze klankbordgroep
binnenkort van start en is de
LET OP, deze tekeningen zijn niet officieel, er kunnen geen eindrapportage begin 2015
rechten aan worden ontleend of naar worden verwezen. Ze voorzien.
zijn alleen ter illustratie.
Inmiddels is de sloop van het
voormalig postkantoor en de 2
belendende woningen gereed.
Ook zijn er drie bomen gerooid
op het pleintje voor de snackbar. Op 22 september zal worden begonnen met het aanleggen van nutsvoorzieningen. Voor
de aanleg van deze voorzieningen zal het terras van Zarautz ca.
6 weken dicht zijn.
Het is de bedoeling dat de herinrichting van het kruispunt
samen met de opening van de
nieuwe Hoogvliet supermarkt
gereed zal zijn, de tijd zal leren
of dit gaat lukken.
Hans Grijzen.

Muurschilderij onder de poort Marcelisstraat
Binnenkort start de bekende Scheveningse
kunstschilder Kees van der Vlies met het
vervaardigen van een muurschilderij onder de
poort van de Marcelisstraat.
Dit muurschilderij is een initiatief van de
beide verenigingen van eigenaren (VVE’s)
die boven de poort wonen. Het project is een
cofinanciering van de beide VVE’s en het
stadsdeelkantoor Scheveningen, door het
WOS wordt administratieve ondersteuning
verleend.
Voordat Kees kan beginnen met schilderen
zal de muur eerst worden voorzien van een
gladde stuc laag door het aannemersbedrijf
Tomasz&Pieter vof.

Hoogvliet maakt plek

Het tafereel dat Kees van de Vlies voor ogen
heeft is in dezelfde stijl als zijn kunstwerk dat
hij in de Heemraadstraat heeft gerealiseerd.

COLOFON
De klinker wordt uitgegeven op initiatief van
het WijkOverleg Scheveningen-dorp. Dit
houdt niet in dat de geplaatste artikelen de
mening van het WOS weergeven. De redactie
is verantwoordelijk voor de inhoud en houdt
zich het recht voor de ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen.
REDACTIE
Eindredactie Ap Mos
Bezorgklachten? Graag even doorgeven aan het
WOS-centrum.
Openingstijden:
dinsdag:
09.00 - 12.30 uur
donderdag:
09.00 – 13.00 uur
telefoon:
070-3500034
e-mail WOS:
wos@scheveningendorp.nl
e-mail redactie: klinker.wos@gmail.com
Kopijdatum
De einddatum voor het inleveren van kopij
voor de volgende Klinker (november 2014) is
29 oktober 2014

Kees van der Vlis
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Nieuwe speelstoestellen aan de Badhuiskade/Havenkade

Marcelisplein aantrekkelijker ?
Hoewel het Marcelisplein officieel niet voorkomt in het straatnaamboek weet iedere Scheveninger waar het is.
Eigenaar Simon Rog van Intension Health Club
wilde graag wat aan de vervuiling doen voor
zijn deur en het plein voor zijn sportschool,
veel zwerfvuil en weesfietsen ontsieren de entree van de Badhuisstraat.

Het klimtoestel aan de Badhuiskade/
Havenkade is vervangen. Het is
verwijderd en vervangen voor
een nieuw toestel. Tevens zijn er
trampolines toegevoegd. Alle andere
toestellen en voorzieningen blijven
gewoon bestaan, zoals de voetbalkooi,
de kabelbaan en de skatevoorziening.

Zo ziet de voorkant van het Plein er nu uit.
Samen met Michel Pronk, van de groentezaak,
hadden zijn een plan bedacht om op het plein,
in de openbare ruimte, een aantal fitnesstoestellen te plaatsen. Dit plan heeft helaas niet de
goedkeuring gekregen van de gemeentelijke
veiligheidsautoriteiten en nu willen zij graag
iets anders realiseren om het plein een beter
en schoner aanzien te geven.

Wie heeft er een goed idee om
het Marcelisplein er schoner en
aantrekkelijker als entree voor de
Badhuisstraat te laten uitzien ?

WAARSCHUWING

Keep it Clean Day
Op 19 september is het Keep it Clean Day. Dat
is een landelijke dag waarin we met zoveel
mogelijk mensen Nederland opruimen. En Den
Haag kan natuurlijk niet achterblijven!
Meedoen is heel simpel, een keer bukken en
klaar. En als elke Hagenaar dat doet is Den
Haag in mum van tijd schoon!

Gelezen in de Scheveningse Courant:
Bezitters van deze tegel... U bent gewaarschuwd, ze zijn ...kostbaar?

Wat nog leuker is, is om het met meerdere
mensen te doen. Samen schoonmaken is
gezellig en bindt samen. Daarom de vraag:
- willen jullie je buurthuis die dag open stellen
voor een verzamel- en koffiepunt waar mensen
materiaal kunnen ophalen en met elkaar
kunnen starten de omgeving schoon te maken?
Wij melden dit dan op onze website en op
Facebook.
- willen jullie onder jullie bezoekers de Keep it
Clean Day promoten? We hebben posters ter
beschikking bij het stadsdeel.

En dit is de achterkant.
medewerkers van het Stadsdeelkantoor Scheveningen en de ondernemers uit de Badhuisstraat een mogelijk definitief inrichtingsplan
worden gemaakt.

Schaakclub

In Wijk- en Dienstencentrum Het Couvéehuis
aan de Prins Mauritslaan 49 kunt u elke

Bezoek onze Facebook pagina om te zien wat
er nog meer gebeurt en vertel iedereen dat
je ook mee doet! Volg ons op Twitter om het
laatste nieuws te weten rondom de Keep it
Clean Day.
Vragen en/of aanmelden? Mail naar
keepitcleanday@denhaag.nl.
Hartelijke groet,

Kenza Boussif & Annelies Wolswinkel-Rebel
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U kunt uw ideeën melden bij het WOS Badhuisstraat 175 1e etage of mailen aan:wos@scheveningendorp.nl.
Aan de hand van de ontvangen ideeën zal er in
samenwerking met Simon Rog, Michel Pronk,

woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur komen
schaken. Bent u een ervaren schaker en zoekt
u een nieuwe uitdaging, kom gerust langs. Er
zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer
informatie kunt u tijdens kantoortijd bellen
naar 070 – 350 06 94.

Praaibericht Muzee Scheveningen No. 42
Muzee Scheveningen beleefde een mooie museale zomer. De tentoonstelling over de Rolling Stones in het Kurhaus en de kinderworkshop werden goed bezocht. Er ligt een indrukwekkende
tentoonstelling en een mooi najaarsprogramma
in het verschiet.

Succesvolle Rolling Stonestentoonstelling
Muzee kan terugzien op een geslaagde tentoonstelling over het legendarische Kurhausconcert
van The Rolling Stones op 8 augustus 1964. Na
de daverende opening op 28 juni met Henk van
der Meijden en Tim Akkerman volgde als tweede
evenement de Stonesparty op 8 augustus jongstleden, precies vijftig jaar na dato. Het Stonesduo
Spider & the Fly verzorgde die avond een semiakoestisch optreden voor een volle Scheveningenzaal. Het gastenboek van de tentoonstelling
bevat vele anekdotes van Stonesfans die destijds
bij het concert aanwezig waren en zich soms op
de vele geëxposeerde foto’s herkenden. Maar
ook veel jongeren bezochten de tentoonstelling
en verbaasden zich over het roerige voortijdig
einde van het Stonesoptreden dat in unieke filmbeelden is gevat. Bezoekers lieten zich fotograferen achter het originele drumstel waar Charlie
Watts indertijd op speelde, flipperden op een
originele Rolling Stones-flipperkast of vroegen
plaatjes aan bij de jukebox met Stonessingles, die
beschikbaar was gesteld door Ben Franse van
Bennies Fifties uit de Namensestraat. Tijdens de
Haagse Museumnacht op 6 september werd de
tentoonstelling afgesloten.
Geslaagde workshop kinderen
Tijdens de zomervakantie konden kinderen
zes weken lang een workshop volgen bij Muzee
Scheveningen, om onder begeleiding een zogenaamde ‘mandala’ (aan Sanskriet ontleende
cirkelvormige figuur) te maken. Het was een
drukte van jewelste: honderden kinderen hebben de vrijwel altijd volgeboekte workshops bezocht. Maar liefst 430 zeesterren, 4300 schelpen,
13.000 spelden, 3500 gestanste zeevormpjes en
heel veel potten verf werden door kinderhanden omgetoverd tot kleurrijke mandala’s. In de
herfstvakantie zijn er ook weer workshops te
volgen. Kinderen kunnen dan aan de slag met
zeedieren van piepschuim die ze gaan versieren
met foam clay. Meer informatie binnenkort hierover op www.muzee.nl

Nieuwe tentoonstelling: vergeten scheepsramp
Vanaf donderdag 25 september is in de wisselexpositiezaal de nieuwe tentoonstelling te zien:
‘Een vergeten scheepsramp bij Scheveningen –
de dramatische ondergang van drie Engelse kruisers na 100 jaar in beeld’. Honderd jaar geleden
vond op 22 september 1914 – de Eerste Wereldoorlog was kort tevoren uitgebroken – op 22 mijl
ten westen van Scheveningen een van de grootste zeerampen uit de wereldgeschiedenis plaats.
Op die dag werden drie grote Britse marineschepen, de kruisers HMS Aboukir, Cressy en Hogue,
tot zinken gebracht door acht torpedo’s die vanaf
een onopgemerkt gebleven Duitse onderzeeboot
werden afgevuurd. De kruisers lagen daar gepositioneerd als patrouille op de Noordzee, maar
waren totaal niet voorbereid op oorlogsgeweld.
Zij waren verouderd en onvoldoende bepantserd
en de bemanning was ofwel heel jong of heel oud
en bovendien slecht bewapend. De Britse torpedojagers die de kruisers moesten begeleiden en
beschermen hadden juist kort tevoren wegens
een zware storm de thuishaven opgezocht. Met
hun enorme formaat, karakteristieke silhouet
en opvallende rokende schoorstenen waren de

drie kruisers een gemakkelijk doelwit. Daarom
kregen ze de bijnaam ‘live bait squadron’. Van
de 2296 opvarenden overleefden er slechts
837 de ramp. 1459 Britse jongens en mannen
gingen mee ten onder. De kruisers werden hun
zeemansgraf. Nog weken na de ramp spoelden
de lichamen van de Britse zeelieden aan op de
Nederlandse kust. Enige tientallen van hen wer-

De vernietiging van de Engelse kruisers door de Duitse U9.
Duitse prentbriefkaart naar een tekening van Hans Bohrdt.

den in diverse plaatsen aan de kust met gepast
eerbetoon begraven. Zo ook een aantal op het
ereveld op de Gemeentelijke Begraafplaats aan
de Kerkhoflaan alhier.
De tentoonstelling brengt met foto’s en documenten de immense scheepsramp in beeld.
De bezoeker wordt geleid langs panelen die
de historische lijn van de gebeurtenis volgen.
Foto’s, zeekaarten, krantenartikelen, boeken etc.
vertellen het verhaal. Opgedoken artefacten afkomstig van de kruisers versterken het visuele
aspect. Ook zal aandacht worden besteed aan de
wrakken in hun ecologische functie. als ‘kunstmatig rif’ en bron van nieuw leven. De boven de
zeebodem uitstekende delen zijn begroeid en
worden bewoond door een grote diversiteit aan
zeedieren, waardoor zij als kunstmatig rif een
bron van nieuw leven zijn gaan vormen. Schrijver en onderzoeker Henk van der Linden haalde
de scheepsramp uit de vergetelheid. Hij publiceerde in 2008 zijn bevindingen in het boek ‘Drie
massagraven voor de Nederlandse kust’. Het
ook in het Engels vertaalde boek (The live bait
squadron) is voor de geïnteresseerde tentoonstellingbezoeker een must en verkrijgbaar in de
museumwinkel. De tentoonstelling is te zien t/m
15 februari 2015.

Culturele najaarsagenda – muziek en toneel
Ook komend najaar weer muziek en toneel in
Muzee! Op 12 september ging Friday Night Jazz
van start. Op 10 oktober speelt het kwartet Ack
van Rooyen (trompet) en op 14 november het
kwartet Marjorie Barnes (zang) en Rob van Bavel
(piano). Aanvang telkens om 20.30 uur; entree €
15; reserveren per e-mail: info@fridaynightjazz.
net.
Wie van klassiek houdt komt aan zijn trekken
met de inmiddels vaste najaarsserie Muziek
in Muzee. Ditmaal met als thema ‘Schubert &
Schumann in Scheveningen’ o.l.v. artistiek leider
Heleen Kuiper. Uitvoeringen op zondag 21 september, 2 november en 14 december; aanvang
telkens 12.00 uur. Entree € 14 (kind t/m 12 jaar
€ 7) inclusief museumbezoek en consumptie.
En ook weer toneel! In oktober brengt de Stichting Het Portret Spreekt in de Scheveningenzaal
zes keer een historisch spel van Michel Meissen
op de planken: ‘De Held van Waterloo – Het leven
van koning Willem II en Anna Paulowna’. Uitvoeringen op zaterdag 11 oktober 20.00 uur (première), zondag 12 oktober 16.00 uur, zaterdag
18 oktober 20.00 uur, zondag 19 oktober 16.00
uur, vrijdag 24 oktober 20.00 uur en zondag 26
oktober 16.00 uur. De voorstelling duurt circa 65
minuten. Entreekaarten € 18 , af te halen bij de

receptie van Muzee Scheveningen.

Kortom: voor elk wat wils in ons Mooi Muzee!
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen

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

Op dinsdagochtend 30 september begint de
cursus ‘Rome deel I, Keizers en Pausen’, en op
dinsdagmiddag 30 september begint de cursus
‘La Vie Parisienne’.

De cursussen worden gegeven door een eerstegraads lesbevoegde kunsthistorica met meer dan
25 jaar cursuservaring. Aan de hand van keynote/powerpoint presentaties gaat de kunst voor
u leven. Voorkennis en aanschaf van studiemateriaal is niet noodzakelijk, er worden informatiebladen met samenvattingen van het behandelde
uitgereikt.
De cursus ‘Rome deel I, Keizers en Pausen’
start op dinsdagochtend 30 september 2014 en
bestaat uit vijf bijeenkomsten, kosten: € 67,50.
Data: 30 september; 7, 14 en 28 oktober en 4
november 2014.
Tijdstip: 10.15-12.00 uur.
In dit eerste deel over Rome worden hoogtepunten en dieptepunten behandeld uit het Rome van
de Romeinse keizers en het Rome van de pausen
uit Middeleeuwen en Renaissance. De mooiste
gebouwen, beelden en andere kunstwerken uit
die periode worden bekeken en er is aandacht
voor de geschiedenis en sociale geschiedenis
van deze bijzondere stad! (Rome deel II, Geniale
Kunstenaars in Rome begint in november 2014,
beide cursussen kunnen afzonderlijk gevolgd
worden).

De cursus ‘La Vie Parisienne’ start op dinsdagmiddag 30 september 2014 en bestaat eveneens
uit vijf bijeenkomsten en kost € 67,50.
Data: 30 september; 7, 14 en 28 oktober en 4
november 2014
Tijdstip: 12.30-14.15 uur.
In deze cursus staat het leven in Parijs in de
tweede helft van de 19de eeuw centraal. Het
is de tijd van keizer Napoleon III en keizerin
Eugénie en de Derde Republiek. Parijs werd in
deze periode een metropool van allure door de
stedenbouwkundige vernieuwingen van Haussmann. De Opera, de stations, de Eiffeltoren en de
Sacré Coeur getuigen van de diverse richtingen
in de architectuur. Parijs was de wereldhoofdstad van de kunsten en literatuur. Het impressionisme werd geboren, de wereldtentoonstellingen
en de salontentoonstellingen trekken vele bezoekers. In deze cursus wordt aandacht geschonken
aan al deze aspecten en aan musea met een voor
deze tijd typerende collectie.

Voor beide cursussen zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar.
Een informatiefolder met aanmeldingsformulier kunt u kosteloos aanvragen bij de docente,
lucyhovinga@kpnplanet.nl of tel. 0181-482236
/ 06-51176390 of afhalen in Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92, Scheveningen, tijdens
de openingstijden van het museum dinsdag t/m
zaterdag van 10-17 uur en zondag van 12-17 uur.
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