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Beantwoording bewonersvragen over de herinrichting van de Wassenaarsestraat/Schuitenweg inloop mei 2015.
Alle vragen en opmerkingen zijn door het
projectteam behandeld, en waar mogelijk verwerkt in het
Definitief Ontwerp.
Er zijn een aantal
hoofdonderwerpen
die bij bijna alle vragenstellers aan de
orde komen:
Verlichting
Het overgrote deel van de huidige verlichting is aan vervanging toe. Ter hoogte van de
kerk zijn de masten inmiddels vervangen
door klassieke masten. Uitzondering is een
mast aan de voet van de trap ter hoogte van
huisnummer 46. Voor de vervanging van de
verlichting in dit project is overleg geweest
met de afdeling Stedelijke Installaties, om te
zorgen dat er in het gehele project klassieke
masten worden geplaatst. In een deel van de
Wassenaarsestraat staat al historische verlichting, in het andere deel van de straat staat nu
normale straatverlichting. Deze normale verlichting is aan vervanging toe. Om de plaatsing
van historische lichtmasten in de gehele Wassenaarsestraat af te maken en een eenheid in
de verlichting te krijgen, wordt in de rest van
de Wassenaarsestraat historische lichtmasten geplaatst. Deze nieuwe historische lichtmasten worden voorzien van een duurzame
LED-verlichtingsbron. De mast aan de voet
van de trap ter hoogte van de huisnr. 46 wordt
vervangen door een historische lichtmast. Er is
overwegend positief gereageerd op de aangegeven bomen die op het schetsontwerp staan.
Een van deze bomen staat tussen twee garage
uitritten in. Met rijcurves op de tekening is gekeken of de eigenaar/gebruiker er normaal
in en uit kan rijden. Dit is mogelijk maar de
eigenaar/gebruiker heeft aangegeven dat in
de stalling niet een maar drie auto’s staan geparkeerd. Door de nieuwe boom is er is geen
ruimte om deze auto’s ordentelijk te parkeren
op deze dubbele uitrit. De boom komt daarom
te vervallen. Tijdens de inloopavond is gevraagd of er mogelijkheden bestaan om een
boom in de buurt van de kerk te plaatsen. Op
de tekening is daar geen boom aangegeven.
Uit onderzoek naar kabels en leidingen is gebleken dat dit nabij huisnummer 46 mogelijk moet
zijn. In het plan is nu ook hier een boom opgenomen.
Is er met het kerkbestuur contact opgenomen om op hun grond bomen te planten?
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m) en parkeren (1,8
m). Uitstraling van de
straat op de rest van
de buurt Alle vragenstellers vinden dat
de straat een beetje
tussen twee delen van
de wijk ligt, terwijl
het juist onderdeel is
van het gezamenlijke
beschermde stadsgezicht.
Nee. Deze groene ruimte valt buiten de opDoor de inrichting met de geveltuintjes, de
dracht van het onderhoud van de straat.
bomen en de klassieke masten denken we een
Worden er nog plantenbakken geplaatst? verbinding gemaakt te hebben met het oude
Hier heeft het stadsdeel Scheveningen in het
dorp, de kerk en richting de boulevard. Het
overleg al antwoord op gegeven. Men kan via
stadsdeel gaat bij de eigenaar na, of de inritten,
het stadsdeel de bakken laten plaatsen, het
aangegeven door de aanwezigen, nog gebruikt
onderhoud van deze plantenbakken is dan wel worden als inrit. De inrit kan worden opgehevoor de aanvragers.
ven, als de eigenaar daar toestemming voor
Geveltuintje
geeft. Zonder toestemming van de eigenaar
De geveltuintjes om de straat te vergroenen
kan dit niet worden gewijzigd.
worden door het bewonersoverleg geïnventaOverlast van op de stoep rijdende scooters
riseerd en deze lijst wordt door de gemeente
Er is veel overlast van scooters die over de
verwerkt op tekening. De voorwaarde is dat de stoep rijden. Door de verkeersdrempels te
stoep breed genoeg moet zijn. Zoals het er nu
combineren met palen en op strategische
naar uit ziet is dit in de gehele straat mogelijk. punten fietsnietjes te plaatsen denken we de
Voor een geveltuintje wordt door de gemeente overlast te kunnen verminderen. De breedte
geen kosten richting de bewoners in rekening
van de rijbaan tussen de Ankerstraat en de
gebracht.
aansluiting met de Gevers Deynootweg wordt
Verkeersveiligheid
breder. Ook de parkeervakken worden dieper.
Het overgrote deel van de aanwezigen heeft
Hierdoor ontstaat er meer ruimte op de rijaangegeven dat men ervaart dat er veel te hard baan voor fietsers en auto’s. De werkzaamhegereden wordt in de straat, ondanks de huidige den zullen in de week van 21 september een
drempels. Een aantal bewoners is tegen het
aanvang nemen.
verwijderen van de slinger in de weg. Er zijn
ook bewoners die voor het verwijderen van
de slinger zijn.
Herinrichting Wassenaarsestraat
Bij onderhoud en andere straat vernieuwings/schuitenweg
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Evaluatie jaarwisseling 2014 / 2015
Aan de leden van de Commissie Bestuur
Gemeente Den Haag / Griffie
Postbus 19157
2500 CD Den Haag
Scheveningen, 16 juli 2015
Ons kenmerk: U15.081/02/JL

Betreft: Evaluatie jaarwisseling 2014 / 2015
(RIS 283360)
Geachte Dames en Heren,

Het werkgebied van het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) omvat ondermeer de kuststrook in Scheveningen vanaf het Uiterjoon bij
de Eerste Haven tot de Scheveningse Slag.
In dit verband vraagt het WOS aandacht voor
het onderdeel Georganiseerde vreugdevuren
(pagina 4 van de evaluatie) en met name het
vreugdevuur op het Noorderstrand op Scheveningen.
In de loop van 2014 werd duidelijk dat de locatie van het vreugdevuur op het Noorderstrand
verplaatst zou worden. Dit als gevolg van de
beslissing van de Gemeenteraad jaarrondexploitatie voor strandtenten mogelijk te maken.
Het WOS heeft toen gevraagd of bewoners
en bewonersorganisaties bij de keuze van de
nieuwe locatie betrokken konden worden. De
Gemeente heeft dit geweigerd.
Als nieuwe locatie is het strand ter hoogte van
de keerlus van lijn 11 bij de boulevard gekozen. Tijdens de avond voor omwonenden van
de nieuwe locatie begin december 2014 is deze
keuze zijdens de Gemeente toegelicht.
De aanwezigen vonden de toelichting onvoldoende. Men vond (en vindt) de locatie te dicht
bij de bebouwing en ziet niet in waarom het
vreugdevuur niet richting Noordelijke Havenhoofd verplaatst had kunnen worden in plaats
van pal voor de bebouwing in het Dorp.
In de evaluatie schrijft de Burgemeester dat
de rookontwikkeling niet tot ernstige overlast
voor de bewoners langs het Noorderstrand
heeft geleid. Hij schrijft echter ook dat de zeer
gunstige windrichting tijdens de jaarwisseling
hieraan heeft bijgedragen.
Het WOS is het eens met deze laatste zin. Dit
betekent echter ook dat als de windrichting
tijdens de jaarwisseling richting de bebouwing
gaat van ernstige overlast door de rookontwikkeling sprake zal zijn.
Het WOS pleit er derhalve voor het vreugdevuur bij de komende jaarwisseling te verplaatsen richting Noordelijke Havenhoofd bijvoorbeeld naar de plek waar in de zomer het
Beachstadion zijn plek vindt.
De opmerking zijdens de Gemeente in de eerdergenoemde bewonersavond dat de veiligheid van het scheepvaartverkeer dan in het
geding zou komen, begrijpen wij niet en onderschrijven wij overigens ook niet. Terzijde zei
opgemerkt dat het vreugdevuur op het strand
bij het Zuider Havenhoofd kennelijk geen gevaar voor de veiligheid van de scheepvaart
oplevert.
In de evaluatie wordt ook ingegaan op de veiligheid voor de omstanders rondom het vreugdevuur. Terecht staat in de evaluatie dat het
veiligheidsrisico als gevolg van het omvallen
van de brandstapel beperkt is door te werken
met een uitgebreid hekkenplan.
Tijdens de jaarwisseling heeft dit ook prima

gefunctioneerd en de organisatoren hebben er
voor gezorgd dat het publiek achter de hekken
bleef staan.
Het WOS maakt zich wel zorgen over de veiligheid tijdens de bouw van de brandstapel.
Bij de bouw van de brandstapel wordt ook gebruik gemaakt van vorkheftrucks.
Tegelijkertijd vinden veel mensen (oud en
jong) het leuk om dan ook aanwezig te zijn op
het terrein. Op zich logisch, maar er is dan wel
sprake van een veiligheidsrisico.
Het WOS verzoek hier in de gesprekken met de
organisatoren aandacht aan te besteden.
In de vergadering van uw Commissie, waarin
de evaluatie wordt behandeld, zal het WOS
de inhoud van deze brief graag toelichten en
eventueel vragen van leden van uw Commissie
beantwoorden.
Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach
Voorzitter Wijk Overleg Scheveningen-Dorp

Veiligheids app

De gemeente Den Haag en de Veiligheidsregio
Haaglanden hebben een nieuwe app gelanceerd die informatie geeft over de veiligheid
op het Haagse strand. De app is bedoeld voor
watersporters en badgasten aan de Haagse
kust, van Kijkduin tot het Zwarte Pad in Scheveningen.

Gemeente museum
Moderne kunst in de Lage Landen 1885-1914
3 oktober 2015 t/m 4 januari
2016
Omdat het Antwerpse Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten in Antwerpen wordt
gerenoveerd, kan het Haagse
publiek zomaar genieten van
schilders als Claude Monet,
Paul Signac, Henri Matisse,
Paul Cézanne, Leo Gestel, Jan
Toorop, Piet Mondriaan, James
Ensor, Jan Sluijters, Henry
Van de Velde en Rik Wouters. Deze schilders
werkten in een periode van 1885 tot 1914, die
wordt gekenmerkt als een renaissance met
kleur. Gras is niet meer groen, bijvoorbeeld

Het Gemeentemuseum is een restauratieproject begonnen voor deze schilderijen. Dat heeft
verbluffende resultaten opgeleverd. De schilderijen hebben nu meer kleur en zijn helderder geworden. Meer bijzonderheden over deze
tentoonstelling zijn te vinden in een catalogus
met teksten van Frouke van Dijke, Doede Hardeman, Anita Hopmans, Hans Janssen, Caroline
Roodenburg en Herwig Todts

Hellen van Meene

The Years Shall Run Like Rabbits
Fotomuseum Den Haag
29 augustus t/m 29 november 2015
De ‘The Hague Beaches’ app voor smartphones Hellen van Meene (1972) behoort al twintig
informeert strandbezoekers in Den Haag over
jaar tot de internationale top van fotografen.
de weersverwachting, windkracht, stroming
Haar tijdloze, intieme beelden van opgroeien watertemperatuur. Ook worden gevaarlijke ende jonge meisjes dwingt zij wereldwijd besituaties gemeld, komen er meldingen over
wondering af.
zoekgeraakte kinderen op het strand en weers- Hellen studeerde af in 1996 aan de Rietveld
waarschuwingen. Watersporters vinden in
Academie in Amsterdam. Internationale
de app een overzicht van plekken waar welke
bekendheid verwierf zij door met een solowatersport uitgeoefend mag worden. Ook
tentoonstelling in de Photographers’ Gallery
geeft de app informatie over de afstand tot de
in Londen. Haar werk is nu te zien in het Gedichtstbijzijnde reddingsbrigadepost en het
meentemuseum Den Haag, Victoria & Albert
noodnummer van de hulpdiensten.
Museum (Londen) en het MoMA (New York).
Deze eerste versie van de ‘The Hague Beaches’
app is gratis beschikbaar in de Appstore en
volgt binnenkort voor Android toestellen. De
app geeft informatie in het Engels en Nederlands en wordt op basis van het gebruik door
en de wensen van de watersporters doorontwikkeld.

Haar foto’s zijn herkenbaar door gebruik van
natuurlijk licht, apart lichtval, maar ook de
wijze waarop zij de meisjes portretteert.
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Tevens is van haar werk een boek verschenen
in het Nederlands (Ludion, ISBN 978-94-9181932-2), Engels (Aperture, ISBN 978-1-59711317-5) en Duits (Schirmer/Mosel, ISBN 978-38296-0717-9).
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis
Meld Graffiti

Ongewenste graffiti ontsiert uw huis
en de straat ziet er rommelig uit.

en de straat
ziet er rommelig uit.
Kijk op de website voor de voorwaarden

of neem contact
metgratis
Meldpunt
De gemeente
laatophet
verwijderen.

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!

Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl

U hoeft
alleen maar te melden.
of het
14 070.
Buitengewoon schoon!

Hoe eerder
u hetwemeldt,
kleiner de
Samen maken
van onzehoe
stad een
aangename, veilige en schone plek om

kans dat
er meer graffiti bij komt!
in te wonen, werken en leven.
www.denhaag.nl/graffiti

Meld Graffiti

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

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

www.denhaag.nl/graffiti
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Je knôpe telle.
Vrooger was ‘t geweun dat-t’r twie vrouwe voor ‘n winkel stinge te kalle. Teugewoordig benne
‘t nog-al-d’r-is manne, zôas onderlest toe’-ik ût te bakkerswinkel kwam en ik ien man teuge de
aa’re ‘oorde zegge: “Ik vin ‘t brôd bij Janse veul lekkerder as bij Pieterse”, waerop de aa’re zee :
“Dà’-ken wel weze, zeun, mar z’n wittebrôd is gelik stopvurref.”
Voor mên allemael kleskook, dus ik liep deur. Onderde’and doch ik bij m’êge ik zie me vaeder al
zô staen klesse, of tie van mên, mens, ‘ou je stil, ik mot t‘r iet an denke.
Mar tij-je verandere.
‘Êl vrooger maekte de mense vaek t’r êge deeg en dat ‘gong s murreges vroog bij de bakker in deove .... ‘N meut van me vertelde dazze as kind vrooger voor d’r moeder deeg naer de bakker mos
brenge en ‘s middags broch te bakker ‘t vorse brôd an ‘ûs.
Me meut-t’r moeder ‘a’ ‘t idee dat te bakker knoeide; ze gaf deeg van môie witte blom, mar ‘t
brôd was ammaar grauw. Om ‘m te pêle ‘êt ze ‘n kêr ‘n biene knôp in ‘t deeg ‘estopt. As tie knôp
d’r nog in zat, wis ze dat-tie iet knoeide.
Mar de-êrste de beste kêr..., wat-t’r in ‘t brôd zat, gien knôp en ‘t brôd was grauw, iet snauwwit.
Denk t‘r an witte blom was vrooger iet goeiekôp, dà’-mos ût ‘t bûteland komme; wij ‘aa’ne in
‘Olland gien witte blom en de bakker kos voor z’n gebak allien mar zûver wit gebrukke.
De bakker wier d’r netuurlek over an’esproke. Waer was tie knôp, die in ‘t deeg zat, verdaegd? “
‘O buurvrouw, ‘ier, die ‘a’ ik al in me zak zitte”, kleste de bakker z’n êge vast en de vrouw wis non
zeker en gewis dat te bakker knoeide.
Dom van zô’n man.
Dà’-benne zô van die voorvalle, ût ‘n verleeje têd en toe’-was ‘t gien kookje, mar ‘n brôdje van êge
deeg.
Tij-je verandere en ik ben wel-d’r-is bang datte de manne van teugewoordig motte oppasse iet
ôk in de knôp te geraeke.
Immetje.

Nadruk verboden

De ontknoping bij oneerlijke winst...
is altijd verlies.
Immetje.

een gescheven estafette

Heide Goris

Vanaf het moment dat mijn vader 25 jaar geleden vanuit Zoetermeer naar het Statenkwartier verhuisde,
gingen we regelmatig naar Scheveningen. Met mijn grote broer en kleine zusje - we fietsten de hele
Statenlaan af naar het strand. Het leek een hele onderneming maar zodra we in de haven fietsten voelde
ik mij op vakantie. We wandelden op het strand of zwommen in de zee, gingen naar het schelpenmuseum
op de Pier en aten kibbeling bij Simonis in de haven. Één zomervakantie besloten mijn pa en ik dat we
hardlooptraining gingen doen. We holden - ongeoefend - twee ochtenden het stuk van de haven naar de pier,
wat waren we stoer! Ik vond het leuk om naar Scheveningen te gaan, er was altijd iets te beleven en voelde
als een vakantieoord.
Toen ik 25 jaar later - wonende in Zeeheldenkwartier - een nieuw huis zocht, ontdekte ik een perfect
huurhuisje in de Wassenaarsestraat. Helemaal opgeknapt naar mijn smaak. Ik dacht niet na over de buurt,
tekende een huurcontract en twee weken later trok ik in het huis. De ochtend na mijn verhuizing realiseerde
ik mij dat ik niet één keer tijdens de huizenbezichtigingen door de wijk had gelopen… Na een eerste
wandeling bleek al snel dat ik mij niet had vergist: Scheveningen Dorp is een gezellige plek, de Keizerstraat
voorzien van alles wat ik nodig heb en het strand zo ongeveer tot aan mijn voordeur.
Daarnaast bleek ik het enorm te hebben getroffen met mijn directe buurtjes: allemaal fijne mensen, altijd in
voor een praatje en gezelligheid.
Nu - 2,5 jaar later - ga ik een paar keer per week hardlopen op het strand, neem regelmatig een duik, eet
afentoe samen met mijn vader een visje en is de Pier ook weer open voor een bezoekje. Iedere dag als ik
thuiskom, rij ik het Seinpostduin op - zie de zee en glimlach. Wat een mazzelaar ben ik toch, dat ik hier
woon!
En omdat ik hier zo fijn ben geland, heb ik besloten hier nog wel even te blijven en ben ik op zoek naar een
koopwoning. Het liefst bij mijn buurtjes in de straat of anders in het oude dorp. Want “Op Scheef” wonen
blijft een heerlijke belevenis, ik ga hier voorlopig niet weg!
Ik geef het Scheefse belevenissen stokje door aan mijn overbuurvrouw Roos Padmos
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In de afgelopen decennia heb ik verschillende
genealogische boeken gemaakt van een aantal
Scheveningse families. Eerst de familie van
mijn moeder Spaans (kolletje), daarna de
familie van mijn oma Tuinebreijer (duimpje)
en van haar moeder Vink (houte romer).
Eigenlijk dacht ik het met deze trilogie wel te
hebben gehad. Maar ja, het bloed kruipt waar
het niet gaan kan. Ook nog de familie Korbee
en de Graaf uitgezocht.

Nu eindelijk klaar ? Nee hoor, ik heb mijn pijlen
gericht op de familie Blok (van Scheveningen).
Voor het samenstellen van een zo compleet
mogelijke stamboom is uw hulp nodig.
Ik hoop dat u mij wilt helpen met gegevens
met name van de jongste generaties.
Een genealogie (stamboom) is een opsomming
van namen en data en plaatsen van geboorte,
huwelijk en overlijden.
Ik vind het een uitdaging om deze gegevens,
zoveel als mogelijk, een gezicht te geven door
middel van foto’s.
Op deze manier kan een familie worden
vastgelegd want wie weet later nog wie er op
een foto staan ?
Misschien bent u zelf geen Blok maar uw
moeder of oma wel. Wie weet bent u zelf al in
het bezit van een (gedeeltelijke) stamboom.
De uiteindelijke bedoeling is om de gegevens,
verhalen en foto’s te bundelen tot een boek.

Spreukje.

Scheefse belevenissen

Oproep voor de familie Blok
op Scheveningen

Kunt en u wilt u helpen? Ik hoor graag van u.
Frans van Min, 070-345 94 34, email:
blokkenboek@ziggo.nl

BUURTRESTAURANT & HULP
DOOR YMCA-ROC MONDRIAAN
Vanaf heden kan men weer terecht in het
Buurtrestaurant en kan men een beroep doen
op hulp bij de YMCA in samenwerking met
ROC Mondriaan.

Ons buurtrestaurant is elke werkdag geopend
van 10:30 tot 16:00 uur voor koffie, huisgemaakt gebak, lunch en warme maaltijd voor
betaalbare prijzen. We zijn ook open voor ontmoeting of voor zzpers, er is gratis WIFI.
Wij bieden dagelijks een verse warme maaltijd
voor slechts € 4,- incl. koffie/thee. Voor 95 cent
meer hoeft u zelfs niet te reserveren.
Daarnaast is het mogelijk een beroep te doen
voor eenvoudige hulp als door ziekte of ouderdom men niet in staat is boodschappen te doen
of zelf te koken maar ook samen te wandelen
of gebruik te maken van onze special duo fiets.
Meer informatie of reservering kan door tijdens openingstijden langs te komen Keizerstraat 58 of te bellen naar 070 355 51 20. Op
onze website vind meer informatie en een
overzicht van de menu’s www.ymcascheveningen.nl Nieuw is dat ons kantoor ook open is op
zaterdags van 09:00 tot 12:00 uur.

Adviesgroep Tracé
Tramverbinding
Scheveningen Haven/Norfolkterrein
Op 24 juni 2015 heeft wethouder Tom de
Bruijn, in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit diverse geledingen, de adviesgroep in
de visafslag officieel geïnstalleerd.
Het coalitieakkoord van de Gemeente Den
Haag heeft de titel “Vertrouwen op Haagse
kracht”. Dit moet geen loze kreet blijven. De
installatie van de adviesgroep is een voorbeeld
dat we niet de stad top down willen besturen,
maar bottom-up door bewoners en belanghebbenden te raadplegen, aldus de wethouder.
Het gaat om een tramverbinding en geen busverbinding. Een tramlijn geeft een hoogwaardige verbinding en is comfortabeler, sneller
en biedt ook uiteindelijk een beter perspectief
voor Scheveningen Haven waardoor investeerders makkelijker deze kant op komen.
De randvoorwaarden waarbinnen de adviesgroep zich moet begeven zijn voor de keuze
van de tracékeuze zijn:

1. Binnen het budget van 28 miljoen euro,
2. Tramverbinding op het hoogste kwaliteitsniveau ( = randstad rail kwaliteit),
3. Kosteneffectief qua exploitatie (voldoende
reizigers = financieel aantrekkelijk),
4. Opening van de tramlijn in de loop van 2018.
De adviesgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van:
•
•
•

•

Wijkberaad Duindorp, Wijkoverleg Statenkwartier, Bewonersorganisatie Havenkwartier.
Wijk Overleg Scheveningen-Dorp (Hans
Grijzen).
Vrienden van Den Haag, Platform OVHA,
Fietsersbond, Belangenvereniging Scheveningen Haven, AVN, Rover, Bewoners
Kranenburgweg, Woningbouwcorporatie
Arcade.
Ingenieursbureau van de Gemeente Den
Haag, Verkeerskundig bureau INNO-V,
Dienst Stedelijke Ontwikkeling Gemeente
Den Haag, HTM.

De vergadering staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.
De adviesgroep moet uitzoeken welke van de
bestaande tramlijnen 1,11,12 en 17 het beste
een eindpunt op het Norfolkterrein kan krijgen.

De adviesgroep is gevraagd om begin 2016
haar advies aan de wethouder uit te brengen.

Op de website www.denhaag.nl/ovtoekomst
wordt alle relevantie informatie beschikbaar
gesteld.
Wilt u op de hoogte gehouden worden, meldt u
zich dan aan via: NRR@denhaag.nl
Hans Grijzen
20-08-2015

Presentatie nieuwe ondergrondse parkeergarage
Circusplein
Dinsdag 22 juni 2015 werden de omwonenden
namens de BAM door Frank Geers van Philumax geïnformeerd over een nieuw te bouwen
ondergrondse parkeergarage die, als alles
doorgaat, gebouwd gaat worden onder het
parkeerterrein naast het Circustheater en voor
de voormalige Lourdeskerk.
Volgens Frank Geers en de BAM is er behoefte
aan een nieuwe parkeergarage op ca. 300 meter loopafstand van de grote attracties.
De ondergrondse parkeergarage van 4 bouwlagen krijgt 450 parkeerplaatsen met 2 inritten
(1 komende uit de richting van Madurodam en
1 bij het politiebureau), de uitrit gaat richting
Madurodam.
Volgens de planning wordt in juli 2015 een
beginselaanvraag ingediend bij de Gemeente
en vanaf september 2015 liggen de plannen ter
inzage en kunnen er door belanghebbenden
een zienswijze worden ingediend.
Eind 2015 wordt begonnen met het verleggen
van grondkabels en de start van de bouw is
voorzien in het derde kwartaal 2016.
De rails van de nieuw aan te leggen tramlijn 9
komen op het dak van de parkeergarage te liggen, dit staat gepland voor het vierde kwartaal
2016.
Medio 2018 is de ingebruikname van de parkeergarage voorzien en is het voormalige parkeerterrein opnieuw ingericht als plein voor
bewoners en bezoekers.
Met name het leggen van de tramrails over
het dak van de parkeergarage is een zeer kritische fase in het bouwproces. Indien er door
omwonenden juridische procedures ingang
worden gezet, die leiden tot vertraging van het
bouwproces, is het niet meer mogelijk om het
dak van de parkeergarage te bouwen onder de
nieuwe tramrails.

START MUZIEK ACTIVITEITEN
YMCA MUZIEKCENTRUM

Vanaf heden starten de muziek activiteiten weer op
van de YMCA als grootste
aanbieder met haar partners
bij verschillende locaties op
Scheveningen.
Een breed aanbod voor kinderen vanaf 2 jaar
tot ouderen voor elk wat wils.
Zo biedt de YMCA muziek oriëntatie voor de
kleintjes maar ook lessen gitaar, ukelele, basgitaar, drum, toetsen, zang, dwarsfluit, saxofoon,
singer songwriter, popclass(nieuw), meerdere
soorten bandcoaching moderne dans, 4 verschillende koren en ook elke zaterdagavond
live muziek en regelmatig events.
Wat de YMCA als non profit organisatie vooral
belangrijk vind is dat de muziek activiteiten
vooral betaalbaar zijn voor iedereen. Juist de
combinatie kwaliteit van onze vakkrachten en
de betaalbaarheid is uniek. Zo is het nu ook
mogelijk gebruik te maken van de ooievaarskorting tot zelfs 100%. Kortom neem een kijkje
op onze website www.ymcascheveningen.nl
voor meer informatie en online aanmelding.
Bij privé en ‘op maat’ lessen altijd een gratis
proefles en bij groepslessen alleen betaling als
de eerste les bevallen is.
Nieuw is dat ons kantoor Keizerstraat 58 nu
ook elke zaterdagmorgen open is van 09:00 tot
12:00 uur voor meer informatie, inschrijvingen
en afhandeling ooievaarspas en voor telefonische vragen 070 355 51 20.

Wat is er te doen in het

Kalhuis?

Villa Alegria (Huis van het goede nieuws!)
In het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 starten
wij in het nieuwe seizoen met Villa Alegria. Heeft
u leuke positieve ideeën om onze omgeving te
verbeteren? Heeft u goed nieuws te vertellen over
uzelf, uw buren of uw buurt? Elke maandagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur bespreken we alles
wat positief en vrolijk is. Wij gaan ook knipsels
verzamelen van kranten of tijdschriften die goed
nieuws bevatten.
U komt toch ook?! U kunt zich aanmelden bij de
receptie; tel 070- 3069900
Mindfulness
Op dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 starten
wij in het nieuwe seizoen in het Kalhuis aan de
Badhuisstraat 177 met de activiteit Mindfulness.
Je kunt er leren om met een open, achtzame, 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 mindfulnesse levenshouding
en levenswijze. U komt toch ook?! U kunt zich
aanmelden bij de receptie; tel 070- 3069900
Toneellessen
In het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 starten wij in
het nieuwe seizoen op woensdagmiddag van 15.00
tot 17.00 uur met toneellessen. In het eerste deel van
de les maak je kennis met allerlei theatertechnieken.
Het laatste deel van de les gebruiken wij om samen
een mini-voorstelling te maken, die als het klaar is
zal worden opgevoerd. U kunt zich aanmelden bij de
receptie; tel 070- 3069900
Cursus Voetreflexzones
In het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177
starten wij in het nieuwe seizoen weer met
cursussen voetreflexzones. In deze cursus leert
u waar de reflexpunten aan uw voeten zijn, de
behandelmethode, wat deze voor u kunnen
betekenen en welke effecten deze kunnen hebben.
De beginnerscursus is op donderdagmiddag van
14.30 tot 16.00 uur en de cursus voor gevorderden is
van 18.30 tot 20.00 uur. U kunt zich aanmelden bij de
receptie; tel 070- 3069900

Plaatsing brug voor verkeer
Hoge Prins Willemstraat
Op de avond van 15 september en de daarop
volgende nacht wordt er een brug geplaatst
tussen de Badhuisstraat en de Hoge Prins
Willemstraat in verband met de bouw van de
Hoogvliet. Deze krant wordt op 16 september
bij u in de bus gedaan. Dit bericht komt, als u
van actie houdt, dus te laat, tenzij de weersomstandigheden tot uitstel nopen.
Ter voorbereiding worden er een aantal verkeersmaatregelen genomen.
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De Boom
Waar nu de nieuwe Hoogvliet wordt gebouwd, stond vroeger op de hoek van de Hoge Prins Willemstraat
en de Badhuisstraat het nieuwe postkantoor. Voor dat postkantoor op de Hoge Prins Willemstraat stond
sinds 1973 het beeld met de naam “De Boom” gemaakt door Lon Pennock. Toen de beslissing is gevallen
dat postkantoor te slopen, moest er ook iets gedaan worden met de Boom. Een directe oplossing was er
niet, dus heeft de gemeente de Boom opgeslagen.
Na een inventarisatie door de gemeente en het WOS is uit een aantal mogelijke plekken waar de Boom
zou kunnen worden geplant, besloten dat hiervoor het plein tussen de Franse School en het voormalige
GAK-gebouw, waar nu ook het Stadsdeelkantoor is gevestigd, het meest geschikt is.

Om de Boom op deze plek te krijgen is vervoer geregeld, een aannemer en is een sokkel van 15.000 kg gemaakt. Op 20 juli was het zover. Er was
een gat gegraven en de wagen met de sokkel is ter plaatse voor het plaatsen van de sokkel voor de Boom.

De Boom zelf werd op 28 juli op de sokkel geplaatst. Onder slechte weersomstandigheden werd de Boom in elkaar gesleuteld (herplant) met op de
laatste foto het resultaat; opgepoetst en het plein weer netjes gestraat. Er werd gedacht dat nu het glas wel kon worden geheven.

Helaas. Wie het verkeerd heeft gedaan laat ik in het midden, de aannemer of de gemeente, maar de opstelling klopt niet. Op de foto hierboven
links kunt u zien dat de sokkel aan een kant uitsteekt en aan de andere kant een stukje te kort komt. Het moet dus over worden gedaan. Dat gebeurt ergens in de buurt van 14 augustus. Ik was niet ter plaatse om het vast te leggen. Het zal best indrukwekkend zijn geweest; Boom er af, sokkel omdraaien, Boom er weer op. Hoe dan ook de Boom staat nu zoals het hoort. Een paar dagen later is ook het plein weer gestraat. Zie hier voor
de foto’s hier onder. U kunt nu ook even gaan kijken, want door al die moeite is een bezoek zeker waard. Het is zelfs mogelijk dat de Boom kan
blijven staan als er gewerkt gaat worden aan de kruising Duinstraat, Scheveningseweg, Prins Willemstraat, Badhuisstraat.
am
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Hier komt een Hoogvliet, 2 lagen parkeergarage en 68 apartementen van Limor (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie).

SCHEVENINGSE
SCHUITPRAATJES

een samengesteld artikel uit het geschrift ‘’Scheveningse Schuitpraatjes’’ vastgelegd door wijlen de
heer T.J. van Leeuwen, een van medeoprichters van
het Museum Scheveningen .

DE WAKERS EN DE OUDE PEKEN
De wakers en oude peken, meestal oude mannen,
verdienden er een centje bij met het houden van de
wacht op de bomschuiten die op het strand lagen
in afwachting van de volgende reis.
Groot waren de verdiensten niet. Zij namen hun
taak echter zeer serieus. Vaak werden de oude
peken geplaagd voor de jeugd. Als ze door de oude
man met de stramme benen achterna gezeten
werden riepen ze: “Oude peek, oude peek, dubbeltje in de week, kwartje in het jaar, had je me
maar”.
Tegen het wassen van het water kwamen de wakers en peken naar hun wachthuisje. Dat stond
aanvankelijk aan de zuidzijde, naast de Gedenknaald. Daar de duinen met storm veel afkalfden
moest men aan de voet bij de Naald een dam van
zandzakken maken om het vallen van de gedenknaald tegen te gaan. Hun wachthuisje moest
worden weggehaald en verplaatst. Zij namen hun
intrek in het wachthuisje in de Keizerstraat naast
de toren van de Oude Kerk. Alhoewel het niet meer
bestaat is de naam van het huisje, het Kalhuis, nu
nog in gebruik.
Tegen het wassen van het water stonden de wakers
en oude peken met elkaar te praten. Ook de kleinhaalder)1 met zijn paard, die bij de stranding zijn
diensten verleende, zocht er beschutting.
Ook jongens die op de uitkijk stonden of vader
of broer aankwam, zochten er bescherming en
speelden tussen de oudjes door en luisterden of
ze bekende namen hoorden noemen. Wakers en
peken konden met hun verziende ogen al van verre
vaststellen welk schip in aantocht was.
De jongens waren daar om ‘bombrood’ te verdienen. Dat is een fooitje als je de eerste was die de
vrouw zei: Je man komt an”. Het was altijd een wedloop van jongens tegen elkaar wie de eerste zou
zijn.
Na de storm van 1894 is de Keizerstraat daar opgehoogd zodat er niemand meer in dat Kalhuis kon
komen. Er kwamen ook ouderen om bombrood te
innen. Sommigen beschikten over een kijker.
Als de schepen bekend waren noemde men ze niet
bij de naam van de schipper maar met de naam van
de schuit, zoals de Heiligerlee, de Waterloo, de Polleman, de Avontuur en de Paardeman.
Ook werd gebruikgemaakt van scheld- en bijnamen.
H. Hulleman

)1 Kleinhaalder – man die de eerste lijn van het
schip naar de wal/strand brengt voor het anker.

Muziek in Muzee

The Hague String Quartet speelt:
strijkkwartet opus 33 nr. 1 van J. Haydn en
het ‘Dissonanten’kwartet van W.A. Mozart

ZOEKT U EEN GESCHIKTE
VERGADERRUIMTE IN HET HART
VAN SCHEVENINGEN?

27 september 2015, 12.00 uur
Het jaar waarin Mozart in Den Haag arriveerde
valt samen met het jaar van de ‘geboorte’ van
het strijkkwartet, 1765. De ‘vader’ van het
strijkkwartet, Joseph Haydn, schreef weliswaar
al eerder voor de bezetting van twee violen,
altviool en cello maar dan ging het meer om
de 2 violen en fungeerden de lage strijkers als
begeleiding. Vanaf 1765, zijn strijkkwartetten
opus 1 worden uitgegeven in Amsterdam en
Haydn schrijft zijn strijkkwartetten opus 2, is
het nieuwe genre ‘strijkkwartet’ een feit.
Mozart was een groot bewonderaar van
Haydn. Hij droeg zes strijkkwartetten op aan
Haydn die dan ook bekend zijn geworden als
de ‘Haydn’ kwartetten van Mozart. Hij schreef
deze naar aanleiding van het horen van de
kwartetten opus 33 van Haydn.

In de kamermuziekserie ‘Muziek in Muzee’ is
het thema dit najaar ‘Little History of String
Quartet’ met topwerken uit de eerste honderd
jaar van de strijkkwartetliteratuur. De serie
start in september 2015, 250 jaar na de
aankomst van Mozart in Den Haag, natuurlijk
met een kwartet opus 33 van Haydn en het
antwoord van Mozart daarop: één van zijn
‘Haydn’ kwartetten.
The Hague String Quartet:
Paul Eggen en Heleen Kuiper, viool
Emlyn Stam, altviool
Caecilia van Hoof, cello

Weet u dat het WOS een prachtige vergaderruimte
heeft?
• Waar u met maximaal 50 personen terecht kunt.
• Wij in het hart van Scheveningen Dorp gevestigd
zijn, dus goed bereikbaar.
• U kunt onze ruimte huren voor uw vergadering,
cursus of andere bijeenkomst.
• De prijs per dagdeel heel redelijk is, namelijk € 55.
• Voor € 25 extra zetten wij koffie en thee voor u.
Bent u op zoek naar een gezellige, open ruimte voor uw
bijeenkomst aarzel niet om een kijkje te komen nemen.
Op dinsdag- en donderdagochtend is onze administratief
medewerker aanwezig om u rond te leiden.
Voor een afspraak op andere dagen kunt u ons bereiken
op nummer 070-3500034 of via ons e-mailadres: wos@
scheveningendrop.nl. Wij nemen dan contact met u op
om een afspraak te maken.

COLOFON
De klinker wordt uitgegeven op initiatief van
het WijkOverleg Scheveningen-dorp. Dit
houdt niet in dat de geplaatste artikelen de
mening van het WOS weergeven. De redactie
is verantwoordelijk voor de inhoud en houdt
zich het recht voor de ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen.
REDACTIE
Eindredactie Ap Mos

Locatie: Muzee Scheveningen 			
Neptunusstraat 90-92
2586 GT Scheveningen, Nederland

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 (november 2015)
is
29 oktober 2015
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Het straatfeest in de Cornelis Jolstraat op 27 juni 2015 - een fotoimpressie

En er was natuurlijk het eerste Historisch Festival op 22 augustus 2015!
Ook hiervan een foto-impressie
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PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN No. 48
Terwijl ik dit 49ste Praaibericht schrijf striemt de
regen tegen de ramen en zorgt een lelijke bries
voor een ruige branding. Duidelijk teken dat de
zomer voorbij is en de ‘tijd van achterteelt’ zich
binnenkort aandient. Muzee Scheveningen is
klaar voor het museale winterseizoen.
Tentoonstelling 100 jaar Duindorp
De in de afgelopen zomer druk bezochte expositie over 350 jaar Scheveningseweg – het
‘Wereldwonder van Scheveningen’- loopt op
20 september af. Wie nog niet is geweest, moet
dus alsnog gauw gaan. Daarna zal in de wisselexpositiezaal de tentoonstelling worden
ingericht over 100 jaar Duindorp. De tentoonstellingscommissie is hard aan de gang met de
voorbereidingen en heeft mooi historisch materiaal verzameld over deze in de duinen ge-

legen voormalige ‘vissersenclave’, waarvan de
aanleg in 1915 begon. Er wordt een beeld gegeven van het leven in Duindorp door de jaren
heen: de gloednieuwe wijk in de jaren twintig
en dertig, de evacuatie en leegstand tijdens de
bezetting, de naoorlogse jaren van de wederopbouw, de renovatie en later sanering van de
oude gemeentewoningen, en zo veel meer. Er
komen zeildoeken met foto’s en teksten en er
zal oud filmmateriaal worden getoond.
Ook zal op de tentoonstelling doorlopend de
documentaire zijn te zien die cineast Bob Entrop, die zelf ook in Duindorp heeft gewoond,
over 100 jaar Duindorp heeft gemaakt. De
tentoonstelling is te zien vanaf 22 oktober en
loopt tot in het voorjaar.

Muziek in Muzee
Ook dit najaar weer een mooi en divers programma. Op 25 september om 20.15 uur
brengt zangeres/pianiste Anke Prevoo onder
de noemer ‘Pia Back in Scheveningen’ een eerbetoon aan Pia Beck, de beroemde pianiste/
entertainer die destijds met haar concerten in
club De Vliegende Hollander aan het Gevers
Deynootplein drommen belangstellenden
trok. Een must voor elke liefhebber van swing,
blues en andere jazzstijlen. Dat geldt ook voor
de reeks ‘Jazz in zicht’ met Michael Varekamp
(bekend van de Dutch Swing College band).
Vier concerten op 27 september (Music of
Duke Ellington), 25 oktober (Music of Billie
Holiday), 29 november (Music of Fats Waller) en 20 december (Music of Santa Claus).
Aanvang telkens om 15.30 uur. Nog meer jazz
op de vrijdagavonden in de serie Friday Night
Jazz. Op 9 oktober met het Carlo de Wijs trio;
13 november met het Dena Derose trio en op 4
december een programma rond Frank Sinatra.
Aanvang telkens om 20.30 uur.
Ook de liefhebber van klassieke kamermuziek
komt in Muzee aan zijn trekken. Op 27 september start The String Quartet o.l.v. Heleen Kuiper weer met de inmiddels vertrouwde kamerconcerten op de zondagochtend. Op het pro-

gramma staan dan strijkkwarteten van Haydn
en Mozart. Tweede en derde concert vinden
plaats op 1 november (Beethoven Schubert)
en 13 december (Brahms en Dvorák). Aanvang
telkens om 12.00 uur.
Tickets zijn verkrijgbaar aan de receptiebalie
van Muzee (070 – 350 08 30) of via www.muzeescheveningen.nl.

Toneel in Muzee
De stichting ‘Het portret spreekt’ bracht al
diverse toneeluitvoeringen in Muzee op de
planken. Dit najaar zal worden uitgevoerd de
productie ‘In de schaduw van Thorbecke’; de
liberale staatsman die onder meer bekendheid verwierf wegens ‘zijn’ Grondwet van 1848
die belangrijke wijzigingen bevatte. Het stuk
wordt vijf keer opgevoerd: op 31 oktober en
6 november om 20.00 uur; op 1 november en
8 november om 16.00 uur en op 29 november
om 12.00 uur. Tickets op dezelfde wijze verkrijgbaar als hierboven vermeld bij Muziek in
Muzee.
Historisch Festival Scheveningen
Scheveningen had een primeur met het historisch festival dat op 22 augustus in en rond de
Keizerstraat werd gehouden. Muzee Scheveningen verleende daaraan op diverse manieren medewerking, zoals door het enige keren
ter beschikking stellen van vergaderruimte,
het uitlenen van de nodige rekwisieten (zoals
manden, tonnen en zeilen) en het beschikbaar
stellen van historische foto’s uit de collectie.
Verder waren vele Vrienden van Muzee in
dracht aanwezig of anderszins verkleed. Zo
ook de schrijver van dit Praaibericht in de rol
van Mr. Boudewijn de Witt: de eerste notaris
op Scheveningen, die in
1853 werd benoemd en
dit ambt maar liefst 55
jaar uitoefende tot aan
zijn overlijden in 1808.

Nieuwe aanwinst
Op 14 mei werd in de
kantine van de visafslag
herdacht dat het die dag
75 jaar geleden was dat
de reddingboot Zeemanshoop van reddingstation
Scheveningen door vier
studenten werd gekaapt
en met 42 overwegend Joodse vluchtelingen
aan boord veilig Engeland bereikte. Muzee
Scheveningen verzorgde in de kantine en
daarna in de gang van Muzee een mini-fototentoonstelling over deze legendarische kaping
en kreeg voor de collectie een zeer bijzonder
object ten geschenke: de originele verrekijker
die destijds op de Zeemanshoop aan boord
was. De kijker werd geschonken door Radboud
Hack, de zoon van Harry Hack, een van de vier
studenten.
In memoriam
Deze zomer verloren wij twee vertrouwde gezichten in Muzee. Op 30 juli overleed oud-suppoost Piet Keus. Tien jaar lang droeg hij van
1998 tot 2008 zijn steentje bij als suppoost.
Ook na zijn afscheid was hij een graag geziene
gast in Muzee, samen met zijn vrouw Francien,
die zich kort daarop aanmeldde als een van
de eerste vrouwelijke suppoosten. De laatste
jaren verbleef Piet wegens een afnemende

gezondheid in verpleeghuis Bosch en Duin.
Hij werd tachtig jaar. Nog geen maand later
overleed op 27 augustus geheel onverwachts
onze trouwe suppoost Piet Taal, die sinds april
2006 aan Muzee was verbonden. Nog maar een
week tevoren had hij de ontstellende boodschap gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was
en niet lang meer te leven zou hebben, maar
door plotseling opgekomen complicaties kwam
zijn overlijden overrompelend snel. Precies
vier maanden eerder ontving hij op 27 april de
scheepsbel die aan elke suppoost wordt uitgereikt ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag (zie daarover Praaibericht No. 46 in het
meinummer van De Klinker). We wensten Piet
toen nog vele werkzame jaren toe als suppoost
in Muzee. Dat heeft niet zo mogen zijn. Piet
was een Scheveninger en oud-visserman in

Piet Taal
Foto: Emi Barendse’

hart en nieren. Met zijn kennis, deskundigheid
en nauwe betrokkenheid was hij een waardevol suppoost. Hij deed vaak dienst en was
altijd bereid om voor een ander in te vallen
wanneer dat nodig was. Muzee Scheveningen
was zijn ‘tweede huis’. In september zou hij als
Scheveningse visserman hebben meegedaan
in de vissersopera ‘Harde Handen’, voor de gelegenheid getooid met een echte Scheveningse
‘platte put’. Wij blijven Piet Keus en Piet Taal
in dankbare herinnering gedenken en wensen
hun achterblijvende echtgenoten Francien en
Annie en hun kinderen heel veel sterkte toe in
het verwerken van dit grote verlies.
Mr. Henk Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen

Nieuw Strandbeleid

Wethouder Revis heeft een nieuw strandbeleid geïntroduceerd naar aanleiding van een
consultatienota. Om ook uw mening te kunnen
geven zijn er een aantal deelsessies per onderwerp gepland. U kunt zich daarvoor opgeven
op e-mailadres: bssc@denhaag.nl.
De sessies zijn volgens het volgende schema:

22-09-2015 thema: Kijkduin en stillestrand
01-10-2015 thema: Sportstrand en evenemen
ten
03-10-2015 thema: Strand en westduinpark
07-10-2015 thema: Bad en Zwartepad
12-10-2015 thema: Regelgeving watersport en
veiligheid.
De consultatienota is te vinden op www.denhaag.nl onder RISnr. 283720. De plaats van de
bijeenkomsten is nog niet bekend.
am
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