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Het Aangepaste ontwerp waarmee Kondor Wessels 
tegemoet probeert te komen aan de bezwaren van 
de bewoners commissie tegen hoogbouw van de 
vuurtoren heeft ze niet overtuigd om hun stand-
punt te wijzigen.
92,5% van de 160 respondenten van laatste en-
quête (zie de vorige Klinker) vond het aangepaste 
ontwerp nog steeds te hoog, te massaal en dat het 
gebouw niet in de omgeving past. Ze vrezen dat het 
ontwerp de authenticiteit van Scheveningen blij-
vend zal aangetasten en dat het gebouw het zoveel-

ste spijtobject wordt dat de kustlijn zal veranderen 
in een betonnen muur.

De WOS heeft zich daarom ook gecommitteerd om 
een zienswijze tegen de vergunningsaanvraag in te 
dienen.
De status van de Vergunningsaanvraag door 
Kondor Wessels is nog niet ontvankelijk op het 
moment van het schrijven van dit artikel. 
Als het zover is zullen de achterban en de Bewo-
nerscommissie het standpunt met vereende krach-
ten verdedigen.

Met dank aan en 
namens de bewo-
nerscommissie Tegen 
Hoogbouw naast de 
Vuurtoren,

Emil Driesenaar 
Voor informatie en 
steun aan de bewo-
nerscommissie: 
https://www.facebook.
com/vuurtorenweg/

Van WEESFIETS naar GOEDKOOP RIJWIEL?
Een van de ergernissen is het grote aantal achtergelaten weesfietsen en 
fietswrakken in onze stad.

Met mijn idee wil ik een aanzet geven om hier actief in plaats van passief 
iets aan te doen.

Bij de huidige regeling om weesfietsen of fietswrakken te kunnen laten 
verwijderen is de volgende procedure van toepassing.

1. Melding door burger of constatering door handhaver.

2. De fiets moet minimaal 3 gebreken vertonen om in aanmerking te 
komen om te worden verwijderd.

3. De handhaver plaatst, als de fiets 3 gebreken vertoond, een gele 
sticker op de fiets met vermelding van datum.

4. Na 3 weken wordt de fiets verwijderd en in het fietsdepot aan de 
Junostraat opgeslagen.

5. De fiets wordt vernietigd of gereed gemaakt voor hergebruik.

Door mij voorgestelde nieuwe actieve procedure.

A. Aanpassing van de APV betreffende de weesfietsen procedure in 
geheel Den Haag en aanpassing definitie van fietswrak.

B. Per stadsdeel een Fiets Hergebruik Team instellen (FHT).

C. Het FHT monitort periodiek het stadsdeel op aanwezigheid van 
weesfietsen en fietswrakken.

D. Het FHT fotografeert de fiets en voorziet deze van een gekleurd 
label (voor elke werkdag een andere kleur), op het label staat te 
lezen dat de fiets na 7 dagen zal worden afgevoerd naar het stads-
deeldepot.

E. Als de gelabelde fiets er na 1 week nog staat wordt deze verwij-
derd en afgevoerd naar het stadsdeeldepot.

F. De eigenaar heeft een x aantal weken de tijd om de afgevoerde 
fiets bij het stadsdeeldepot op te halen tegen vergoeding van x kos-
ten. 

G. Het FHT maakt van de achtergebleven fietsen weer bruikbare fiet-
sen die worden verkocht via de kringloopwinkel tegen x euro.

Aanvullende informatie:

Er wordt werkgelegenheid aangeboden voor jongeren onder leiding van leermeester

Het stadsdeel wordt schoner en er is minder ergernis.

De opruimkosten kunnen voor een deel worden betaald uit de verkoopopbrengst.

Het FHT kan op termijn ook worden ingezet voor 

•	 het onderhoud van de openbare ruimte zoals het verven van Hagenaars, lantaarnpalen, afval-
bakken, plaatsen van fietsbeugels, schoonmaken van Orac’s, verwijderen van verkeerd aange-
boden huisvuil enz.

•	 Beheer van (particuliere) fietsenstallingen en inzetten als verkeersregelaars

Met deze notitie zou ik graag een discussie willen opstarten om te komen tot een leefbaarder 
stadsdeel Scheveningen. Hoewel ik mij realiseer dat er politieke moed voor nodig is om tot uit-
voering te komen.

Hans Grijzen, tel 0612151222, mail: hansgrijzen@outlook.com
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1. Hondenspeelplaats bij de Blinkerd
Een aantal hondenbezitters heeft het plan opgevat 
voor een hondenspeelplaats bij de Blinkerd. Het 
ligt in de bedoeling van de initiatiefnemers, dat 
er bij de Blinkerd een hondenspeelplaats komt. 
Het grasveld wordt nu ook al als uitlaatplek 
voor honden gebruikt, maar het is gevaarlijk 
voor de honden en de verkeersdeelnemers op 
de Haringkade, omdat er geen hek rondom het 
grasveld staat en de honden soms de straat op 
rennen. De wens is derhalve ook dat er een hek 
rondom het grasveld komt, zodat de honden niet 
meer de straat op rennen en door de tuintjes 
van de Thuishaven lopen. Ook zou de afwatering 
verbeterd moeten worden (ook van de jeu de boule 
baan trouwens), zodat bij regenbuien er geen 
plassen en modderpaden ontstaan. 
Tenslotte is de wens geuit bankjes te plaatsen 
voor de eigenaren van de honden en andere 
belangstellenden.
Het plan is met het stadsdeelkantoor besproken 
en men staat positief tegenover het plan. Wel moet 
er een concreet draagvlak van 80 personen vanuit 
de wijk rondom de Blinkerd zijn. Het ligt in de 
bedoeling hierover handtekeningen in de buurt te 
verzamelen.
In de discussie over het plan komt nog aan de 
orde het pompstation en wel met name of gezien 
de hoogte daarvan het mogelijk gevaarlijk voor 
kinderen is, de staat van de bestrating bij de 
Blinkerd en de trap bij de Thuishaven. Deze trap 
wordt overwoekerd door brandnetels.
De vergadering staat positief tegenover het 
gepresenteerd plan 

2. Parkeerregime
Een aantal betrokkenen heeft het parkeerregime 
in Scheveningen en met name in de kuststrook 
geëvalueerd. Er zijn ten behoeve van de gemeente 
voorstellen tot verbetering geformuleerd. 
Ondermeer kan een automobilist met de GSM de 
parkeertijd verlengen. Dit is niet de bedoeling. Om 
dit tegen te gaan, moet software van Parkonline en 
andere aanbieders van het GSM-parkeren worden 
aangepast.
Vanuit de vergadering komen er geen opmerkingen 
bij de voorstellen tot verbetering van het 
Parkeerregime.

3. Vragen aan de wijkagent / rondje door de 
wijk
De wijkagenten zijn niet ter vergadering aanwezig. 
Er komen ook geen onderwerpen aan de orde, 
welke onder de aandacht van de wijkagenten 
moeten worden gebracht.
Wel komen aan de orde:
•	 rommel	in	de	Marcelisstraat	wat	afkomstig	is	

van een verbouwing
•	 reactie van wethouder Klein op de vragen, 

welke gesteld zijn op de AB-vergadering van 
31 mei 2017. In zijn reactie gaat de wethouder 
ook in op de overlast van motoren. Vanuit 
de vergadering wordt opgemerkt dat er veel 
eerder moet worden geverbaliseerd.

•	 een lid van het Algemeen Bestuur vraagt of de 
tramovergang bij het kruispunt Kompasstraat/
Jacob Pronkstraat niet kan worden afgesloten. 
Dit voorkomt dat automobilisten rondjes gaan 
rijden.

4. Wat verder ter tafel komt 
Bouwplan Vuurtorenweg 35-37 (naast de 
Vuurtoren)
De bewonerscommissie houdt momenteel 
een enquête onder omwonenden en andere 
belangstellenden met de vraag wat men van de 
voorliggende bouwplannen vindt. (Opmerking 
notulist: zie de Klinker van juli 2017).
Het kan zijn dat de bewonerscommissie op grond 
van de uitslag van de enquête bij de gemeente 
een bezwaar (zienswijze) zal indienen tegen de 
plannen. De vergadering besluit dat het WOS zich 
daar dan bij zal aansluiten.
Locatie milieudepot Visserhavenstraat
Een vastgoedontwikkelaar heeft het 
WOS en de BOH voorgesteld gezamenlijk 
(vastgoedontwikkelaar, bewonersorganisaties 
en omwonenden) een bouwplan voor de locatie 
te ontwikkelen. Op vrijdag 30 juni 2017 is er 
een gesprek met dit bedrijf om na te gaan wat 
precies de bedoeling is. De voorzitter komt met de 
uitkomst van dit gesprek terug bij het Algemeen 
Bestuur.

5. Rondvraag/sluiting
Er zijn geen mededelingen en bij de rondvraag 
komen geen punten aan de orde.  

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 
Datum: woensdag 28 juni 2017

Geluidsoverlast door motoren op Scheveningen
Datum 31 juli 2017
Onderwerp: Geluidsoverlast door motoren op 
Scheveningen

Geachte heer Lautenbacb,

In vervolg op eerdere correspondentie heeft u op 
15 juni jl. een brief gestuurd aan het college van 
burgemeester en wethouders. In uw brief geeft u 
aan dat het Wijkoverleg Scheveningen - Dorp heeft 
vastgesteld dat de geluidsoverlast, veroorzaakt 
door motoren, helaas niet is afgenomen.

Allereerst wil ik u bedanken voor uw signaal en 
voor uw betrokkenheid bij de wijk en haar bewo-
ners. Eerder heb ik u geschreven dat de overlast 
van motoren de volle aandacht van de politie heeft. 
In de afgelopen maanden, heeft de politie indivi-
duele en groepen motorrijders hier niet alleen re-
gelmatig op aangesproken maar ook bekeurd. Ook 
heeft de politie een zogenaamd matrixbord ingezet 
tegen deze overlast Op dit bord worden motorrij-
ders gewaarschuwd voor de hoge boete vanwege 
het veroorzaken van geluidsoverlast

Ik heb de politie dringend verzocht om de aan-
dacht voor geluidsoverlast van motorrijders vast 
te houden. De politie heeft mij dat ook toegezegd. 

Het matrixbord wordt bijvoorbeeld ook deze zo-
mer weer ingezet en de komende tijd worden weer 
gerichte handhavingsacties uitgevoerd. De ervaring 
leert echter ook dat het lastig is om motoren die 
zorgen voor geluidsoverlast te verbaliseren. De 
overtreding moet op heterdaad worden geconsta-
teerd terwijl de duur van de overlast soms slechts 
enkele seconden telt. Motoren komen over diverse 
toegangswegen Scheveningen in en gaan ook weer 
via verschillende routes Scheveningen uit. Boven-
dien variëren de tijdstippen waarop motorrijders 
richting de badplaats rijden enorm. Gerichte actie 
door de politie blijft dan ook complex.

Nogmaals dank voor uw signaal en ik hoop dat u er 
met mij op vertrouwd dat de door de politie
aangekondigde preventieve en repressieve acties 
deze zomer zullen leiden tot een afname van de 
door bewoners van Scheveningen - Dorp ervaren 
overlast van motoren.

Met vriendelijke groet,
Pauline Krikke

Naar aanleiding van punt 1 van dit verslag 
heeft het WOS getracht te achterhalen wat de 
voortgang van dit project is. Tot het ter perse 
gaan van deze krant heeft het WOS noch de 
redactie een reactie gekregen op de oproepen 
aan de initiatiefnemers.

Nogmaals historische
fotopanelen op Scheveningen

In de Klinker van juli stond op pagina 3 een oproep 
om mee te doen aan het project historische foto-
panelen op Scheveningen. Tot op heden is er geen 
enkele reactie bij het WOS binnen gekomen. Het 
project zal daarom voorlopig niet van start gaan.
Hans Grijzen

Ieder najaar maakt het stadsdeelkantoor een uit-
voeringsprogramma voor het daaropvolgende 
kalenderjaar. In dit uitvoeringsprogramma wor-
den de activiteiten/plannen opgenomen, welke 
het stadsdeelkantoor wil uitvoeren en waarvoor 
zijzelf verantwoordelijk is. De inhoud wordt mede 
bepaald door inwoners van het stadsdeel en bewo-
nersorganisaties.

Het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) is be-
zig voor haar werkgebied input voor het plan te 
verzamelen.

U bent in de gelegenheid tot dinsdag 19 september 
2017 activiteiten/plannen bij het WOS aan te leve-
ren.

U kunt deze sturen naar het WOS Badhuisstraat 
175, 2584 HH Scheveningen of per mail wos@sche-
veningendorp.nl 

Stadsdeel Scheveningen Uit-
voeringsprogramma (UVP) 
2018

Is het een 
schrikbeeld -  kleine 
Cruiseschepen?
Karsten Klein ziet wel wat in het toelaten van 
deze kleine schepen. Dat heeft een storm van 
kritiek opgeleverd. De infrastructuur kan het 
niet aan, het is hier te klein en te nauw, zeggen 
de tegenstanders. De voorstanders zien veel 
mensen met vette bankrekeningen die veel geld 
in de economie zullen storten. 
Maar wat vindt u?
Het WOS zou graag uw mening willen weten. Er 
is geen in te vullen formulier, het is geen simpel 
ja of nee. Het WOS wil graag weten waarom u dit 
wel of niet zou willen, uw mening dus met argu-
menten. Dan zouden we die kunnen gebruiken 
naar de gemeente toe. 
Wilt u uw mening delen, met argumenten? 
Schrijf die dan op en stuur de brief of de mail 
naar het WOS.
Badhuisstraat 175, 2584HH of wos@schevenin-
gendorp.nl



We zatte met ‘n paer suppooste rond te taefel in de ‘Alleve Vleet in ‘t museum; bakje d’r bij en ‘n kookje en 
jae, as je in ‘t museum ben, gae je kalle over vrooger, dà’-ken iet aars, nietan?
Op iene ‘aa’ne me-‘t t’r over dat-t’r gien lekkerder gebakke visje bestaet as ‘t êge gebakke visje; daer 
wazze we ‘t allemael over iens.
Volleges mên wier d’r deur de Scheveningers vrooger toch gien gebakke vis ‘ekocht.
Ze	stonge	in	d’r	schuurtje	of	op	‘t	urrefje	d’r	êge	visje	te	bakke.
“Dà’- doene me nog”,  zeeje ‘n paer manne.
“O, ik ken me nog goed ‘euge”, zee d’r ien, “ dà’-me vaeder schaele vol stong te bakke en dan begon die êrst 
te	flûte	en	daernae	te	zinge,	ammaar	‘arder	tot	me	moeder	zee:	“Man,	zing	iet	zô	‘ard,	wat	zelle	de	bure	
wel denke”.
Mar	jae,	me	vaeder	‘a’	‘n	lekker	beetje	bij	d’m	staen,	dus	zô	of	en	toe	‘n	zoopje	en	daer	wier	die	wat	
lûdruchtig	deur.
Mar de vis was om te waetertande, mens ‘ou je stil, ‘n smul.
Im, as ‘n Scheveningse man ‘n visje bakt, dan ‘oort taer ‘n beetje bij, mar ik zel je ‘n ver’aeltje vertelle; ‘t 
gaet	welleswaer	ôk	over	visbakke,	mar…	met	‘n	staeretje”
Jan de Bruin gong rechtop zitte en stak van wal:
“Kik	Im,	jouw	vaeder	bakte	vrooger	vis,	mar	de	mêne	ôk	en	ôk	met	‘n	beetje	bij	d’m	en	denk	t’r	an,	‘ij	‘iette	
de	Bruin,	mar	“ij	kos	ze	ôk	brûn	bakke	en	ien	kêr...	te	brûn.
Toe’-rôk	‘t	iet	mêr	naer	gebakke	vis,	neen	‘n	êl	aa’re	lucht;	ik	‘oor	me	moeder	nog	zegge:	‘t	lik	wel	of	ik	‘n	
brandlucht ruk en jae wel ‘oor, toe we gonge kikke zagge me dà’-me vaeder in slaep was ‘evalle en d’r was 
al ‘n begin van brand.
Gelukkig,	we	weunde	toe’dertêd	in	de	Kotterstraet,	dus	de	brandweer	in	de	Dûnstraet	was	kort	bij.
Daer	kwamme	ze	en	de	brand	was	gelukkig	gauw	‘eblust,	daer	iet	van,	mar	toe’-die	kerels	met-tie	grôte	
pakke an en die ‘elleme op allemael in die klêne kaemer stonge, liep t’r ien naer me vaeder toe en mè’-z’n 
wêsvinger onder me vaeders neus zee die: “Opa, dà ‘-mag je iet mêr 
doen	‘oor……	dà’-je	brand	sticht	tot	daer	an	toe,	mar……	iet	as	t’r	
voe’balle	op	te	tellevisie	is…!”
De	tellevisie	was	t’r	nog	mar	pas	en	voe’balle	was	t’r	nog	lang	iet	zô	
vaek as non.
Je ‘a’ opa de Bruin verbaesd motte zien kikke, dà’-was voor zên ‘n ‘êl 
nieuw	gelûd,
mar in de klêne kaemer ‘oorde je ‘n bulderend gelach.

Immetje
Nadruk verboden

Spreukje
Met vrienden aangename herinneringen ophalen
maakt vreugdedronken.
Immetje

wethouder Vink overhandigd als pleidooi voor 
erkenning van het Schevenings wapen.

De minister van defensie 
ging overstag, op 18 juli 1984 
is de Hr.Ms. Scheveningen 
voorzien van het juiste Sche-
venings wapen in gebruik 
genomen.
De Haagse gemeenteraad gaf 
toestemming om voortaan 
het Schevenings wapen op 
vlaggen en relatiegeschenken 
te gebruiken. Alleen de Hoge 
raad van Adel heeft het Sche-
venings	wapen	niet	officieel	
erkend. 
Het huidige Schevenings 
wapen met zijn blauwe 
achtergrond, witte haringen 

en gele kroon hebben wij te danken aan de Friese 
Scheveninger Marten Dijkstra.
Het bestuur van het WOS wensen zijn vrouw, kin-

deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel 
sterkte toe.
Jan Lautenbach, voorzitter.

De trap bij Seinpostduin heet: 
DE SCHEVENINGSE TRAPPEN

De fraaie trap, in de helling tussen het Seinpost-
duin en de Gevers Deynootweg, krijgt een naam: 
DE SCHEVENINGSE TRAPPEN (in hoofdletters). 
Dat is de uitkomst van een prijsvraag die was 
geïnitieerd door Hans Grijzen, bestuurslid van 
de Stichting WijkOverleg Scheveningen-Dorp. De 
Scheveningers hebben zelf voor deze naam geko-
zen die bedacht is door Tineke en Nico de Jong. De 
naam wordt in de treden van de trap verwerkt.  
  
Het	idee	van	een	trap	was	afkomstig	van	Hans	
Grijzen die zitting had in de projectgroep Boule-
vard. Op 14 juni 2016 werd het voorlopig ontwerp 
met daarin de trap door het college vastgesteld. 
De Scheveningers wilden naar voorbeeld van de 
“Spaanse Trappen” in Rome  een naam bedenken 
voor de trap. Hans Grijzen hierover: “We waren 
destijds net in Rome geweest en daar is het idee 
ontstaan om een mooie naam voor die trap te 
bedenken. Daarom hebben we toen ook een prijs-
vraag uitgeschreven. Ik ben blij dat deze naam tus-
sen de antwoorden stond, want Scheveningser dan 
dit	kan	het	niet.	Prachtig!” 
 Wethouder Boudewijn Revis vindt het mooi dat 

het een zeer herkenbare naam is geworden. “Deze 
naam past uitstekend in deze omgeving. Daarom 
hebben we de naam overgenomen. Rondom de trap 
wordt groen toegevoegd daar waar het kan, waar-
door we met de herinrichting van het Seinpost-
duin een goede kwaliteitsslag in de buitenruimte 
kunnen maken. Hierdoor wordt deze omgeving 
aantrekkelijker voor bewoners, ondernemers en 
toeristen en kan men gemakkelijk naar de boule-
vard en het strand lopen en weer terug.” 
  
De herinrichting van Seinpostduin maakt onder-
deel uit van het veel bredere Programma De Kust 
Gezond. De herinrichting van het autotoegankelijke 
deel is voor Pasen 2017 opgeleverd. De trap wordt 
nog verder afgemaakt en zal naar alle waarschijn-
lijkheid	eind	oktober	2017	officieel	worden	ge-
opend.
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Brand bij visbakke

Op 21 juli hebben wij de op 87 jarige leeftijd over-
leden oud WOS medewerker en Klinker redacteur 
Marten Dijkstra de laatste eer 
bewezen.
Vanaf het eerste nummer van 
de Klinker in februari 1981 
tot en met zijn afscheid als 
lid van de redactie in oktober 
2000 heeft Marten ons laten 
genieten van zijn foto’s en 
artikelen over allerlei actuele 
Scheveningse onderwerpen.
Ondanks al zijn inspanningen 
is het Marten niet gelukt om 
Scheveningen een eigen post-
code te laten krijgen.
Maar toen Marten erachter 
kwam dat de Marine een 
nieuw mijnbestrijdingsvaar-
tuig in de vaart wilde nemen met de naam Hr.Ms. 
Scheveningen voorzien van een nieuw ontworpen 
wapen voor Scheveningen startte hij samen met 

het GSBO een handtekeningenactie om het juiste 
Scheveningse wapen op het vaartuig te krijgen. In 
1984 werden meer dan 3000 handtekeningen aan 

IN MEMORIAM MARTEN DIJKSTRA
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Onderwerp: Reactie op brief WOS betreft commu-
nicatie

Geachte heer Lautenbach, 

Naar aanleiding van de door u ingediende brief 
van 1 juni 2017 heb ik opdracht gegeven binnen de 
gemeente uw klachten nader te onderzoeken. 

De gemeente Den Haag wil vanzelfsprekend de 
verantwoording nemen als zaken niet goed zijn 
gegaan. 
Goede dienstverlening is belangrijk voor ons en 
wij willen leren van door ons gemaakte fouten 
om deze in de toekomst te kunnen voorkomen. De 
gemeente hecht daarom veel waarde aan uw brief. 
Ook namens het stads-
deelkantoor Schevenin-
gen wil ik aangeven dat 
de deur altijd open staat 
en dat de huidige open 
wijze van samenwer-
king met het Wijkover-
leg Scheveningen-Dorp 
gewaardeerd wordt. 

We streven ernaar een 
bereikbare gemeente te 
zijn. De medewerkers 
van 14070 kunnen in ruim 70% van de gestelde 
vragen zelfstandig beantwoorden op grand van de 
website, voor de overige vragen is de zogenoemde 
backoffice	nodig.	Voor	de	zaken	van	persoonlijke	
aard	of	voor	vragen	die	specifieke	expertise	ver-
eisen	wordt	doorverbonden	met	de	backoffice.	
In een grote organisatie is het vrijwel onmogelijk 
om altijd direct doorverbonden te worden met de 
verantwoordelijke ambtenaar omdat hij of zij ook 
andere werkzaamheden verricht. Er is daarom ge-
kozen voor het werken met terugbelnotities waarin 
de verantwoordelijk ambtenaar zo snel mogelijk 
contact opneemt met de beller. Dit gaat nu nog niet 
altijd goed. We werken daarom aan verschillende 
verbeteringen zoals het inzichtelijk maken wan-
neer ambtenaren terugbellen. Hierdoor kunnen we 
volgen of een klant is terug gebeld en indien nodig 
actie ondernemen. Dit project bevindt zich op dit 
moment nog in een testfase. 

Verder zal ik stapsgewijs ingaan op de punten aan-
gegeven in uw brief. 

1.	Er	zijn	bromfietsen	in	de	brand	gezet	waarbij	
ook een verkeersbord en lantarenpaal schade heb-
ben opgelopen (10maart). Depolitie wilde de mel-
ding niet aannemen en heeft doorverwezen naar 
de gemeente voor melding. Er zijn vervolgens 3 
meldingen gemaakt: 944y662, 950941 en 950951. 
Toen maandag 13 maart achteraan gebeld werd bij 
14070 kon men de meldingen niet vinden. 

Over het niet aannemen van klachten door de poli-
tie kunnen wij als gemeente geen uitspraken doen. 
Het staat de WOS vrij om hierover de politie te 
benaderen door deze organisatie aan te schrijven 
of door hierover een klacht in te dienen. Een klacht 
indienen kan online via www.politie.nl maar ook 
schriftelijk naar: 
De politiechef van de Eenheid Den Haag 
Postbus 264 
2501 CG DEN HAAG 

Ik zal hieronder per melding aangeven welke actie 
er ondernomen is. 

MOR 944662 (ontvangen op 6 maart): 
De gemeente heeft op 6 maart een melding ontvan-
gen, dit was voor het weekend waarover u spreekt 
in uw brief. De reden dat de medewerker het mel-
dingsnummer niet heeft kunnen vinden is omdat 
het meldingsnummer niet klopt; Er is navraag 
gedaan naar het nummer 944y662 dat niet bestaat. 
De twee meldingen waarover u daarna spreekt zijn 
pas gemaakt op 13 maart. De gemeente heeft een 
reactie gestuurd op 13 maart voor de MOR melding 
944662 die ik hieronder heb weergegeven: 
Beste heer/mevrouw 

Hartelijk dank voor uw melding. Uw melding over 
Straatverlichting Lamphouder beschadigd is gere-
gistreerd onder kenmerk MOR944662. 

Uw melding over de straatverlichting is in behan-
deling bij onze onderhoudsaannemer. Helaas kan 
deze uw melding niet binnen de genoemde termijn 
van 5 werkdagen oplossen omdat er onderdelen 
besteld moeten worden. Uw melding staat gepland 
voor week 16. 

Gemeente Den Haag 

MOR 950941 (ontvangen 13 maart): 
De gemeente heeft hierop op 14 maart de volgende 

reactie gestuurd: 
Beste heer /mevrouw 

De gemeente heeft het 
wrak van uw melding 
gecontroleerd. Er is 
geen wrak aangetrof-
fen. De eigenaar heeft 
het voertuig in gebruik 
of al verwijderd. Zie 
voor meer informatie 
de Algemene plaatse-
lijke verordening voor 

Den Haag. 

Gemeente Den Haag 

Ik heb uw vraag nader onderzocht en het stads-
deelkantoor Scheveningen geeft hierover de vol-
gende informatie: 
De	melding	over	geparkeerde	fietsen	in	de	Keizer-
straat bij de Marcelisstraat is onderzocht door de 
handhavingsorganisatie van de dienst Stadsbeheer. 
De	fietsen	verkeerden	rij-technisch	in	voldoende	
staat (voor de criteria verwijs ik naar httPs://
www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Fiets-
wrak-melden.htm) en konden derhalve niet wor-
den	aangemerkt	als	fietswrakken.	Er	is	dus	geen	
grondslag	om	de	fietsen	te	verwijderen.	

MOR 950951 (ontvangen 13 maart): 
Hierop heeft de gemeente op 14 maart een reactie 
gestuurd; 
Beste heer/mevrouw

De gemeente heeft het wrak van uw melding ge-
controleerd. Er is geen wrak aangetroffen. De eige-
naar heeft het voertuig in gebruik of al verwijderd. 
Zie voor meer informatie de Algemene plaatselijke 
verordening voor Den Haag. 

Gemeente Den Haag 

Naar aanleiding van de melding over een tweetal 
scooters heeft de handhavingsorganisatie van 
de dienst Stadsbeheer onderzoek ingesteld. Het 
handhavingsteam heeft geconcludeerd dat het 
geen wrakken zijn. Inmiddels zíjn deze voertuigen 
verplaatst. 

De gemeente werkt daarnaast aan diverse ver-
beteringen in de communicatie en opvolging van 
meldingen. Eind 2017 zal ons meldingsysteem 
online ontsloten worden met het meldingsysteem 
van de Haagse Milieu Services waardoor het voor 
de melder mogelijk wordt om de status in te zien 
van de melding en wanneer deze afgewikkeld  zal 
worden en afgewikkeld is. 

2. Op 10 maart heeft een bestuurslid van de WOS 
een melding gemaakt over een beschadigde afval-
bak in de Keizerstraat MOR: 948936. 
De gemeente heeft onderzoek ingesteld naar de 
door u genoemde melding met nummer MOR 
948936. Wij hebben vastgesteld dat dit nummer 
niet voorkomt in de melding administratie van de 
gemeente Den Haag. Het stadsdeelkantoor Sche-
veningen heeft de onderhoudsaannemer gevraagd 
om de afvalbakken in de Keizerstraat te schouwen 
op eventuele schade.” 

3. U maakt de gemeente erop attent dat de ter-
rassen in de Keizerstraat wel erg ver in de straat 
oprukken. 
Om de lokale economie in diverse wijken te stimu-
leren is ervoor gekozen meer ruimte te geven aan 
horecagelegenheden om al dan niet tijdelijk meer 
ruimte te geven aan de gunning van terrasver-
gunningen. Recent is de Keizerstraat geschouwd. 
De stadsdeel- en handhavingsorganisatie waren 
aanwezig bij deze schouw. Gebleken is dat de ter-
rassen, op soms een kleine afwijking na, conform 
de afmetingen in de vergunning staan opgesteld. 
De handhavingsorganisatie heeft de vergunningen 
goed in beeld en zal waar nodig passend handha-
vend optreden. 

4. De papierbakken om de hoek bij Albert Heijn zit-
ten regelmatig vol met kartonnen dozen. 
De papiercontainers zijn bedoeld voor het depo-
neren van zowel papier als karton. De gemeente 
monitort de vulgraad van containers en als ze vol 
zijn worden ze eventueel extra geleegd. Ook is het 
mogelijk hiervan een melding te doen, deze zal 
vervolgens binnen uiterlijk 2 dagen worden opge-
volgd. 

5. Een brief voor een medewerker van het stads-
deel werd bij de balie niet aangenomen. 
Dat er geen brief afgegeven kon worden op stads-
deelkantoor Scheveningen is een fout geweest. 
Brieven moeten altijd afgegeven kunnen worden 
en de bedoeling is dat een ontvangstbevestiging 
wordt meegegeven. Navraag leert dat brieven voor 
medewerkers van het stadsdeelkantoor in de regel 
altijd worden aangenomen. Op basis van de door 
de WOS verstrekte (beperkte) informatie is het niet 
mogelijk hier nader onderzoek naar in te stellen. 
De gemeente monitort structureel op de kwaliteit 
hiervan. Baliemedewerkers hebben in 2016 een 
scherpe instructie gekregen n.a.v. vergelijkbare 
klachten, ook op andere stadsdeelkantoren. Dat 
heeft geleid tot verbetering, maar helaas nog 
niet altijd en overal. We blijven hier scherp op en 
voeren zelf regelmatig steekproeven uit. Ook dit 
jaar zullen we een ‘mystery shopper’ (iemand die 
onaangekondigd de klantvriendelijkheid en service 
test, in dit geval door het afgeven van brieven op de 
stadsdeelkantoren) inzetten. 

Rabin Baldewsingh
wethouder 

Communicatie met de gemeente Den Haag

zie voor vervolg pagina 5, 1e kolom

Naar aanleiding van de brief over de communi-
catie kwam er nog een vervolg door middel van 
e-mails. Hieronder de teksten van deze e-mails.

Geachte mevrouw Mesker,

Uw brief van 12 juli 2017 over Communicatie 
heeft het WOS in goede orde ontvangen .On-
der punt 3 van de brief wordt gesproken over 
de gehouden schouw in de Keizerstraat. Deze 
schouw is gehouden op verzoek van het WOS. 
Gebruikelijk is dat bij een dergelijke schouw ook 
de bewonersorganisatie (en overigens  ook de 
ondernemersvereniging(BIZ)) wordt uitgenodigd.
In dit geval is dit niet gebeurd. Het WOS ontvangt 
nog graag een afschrift van het schouwrapport.

Met vriendelijke groet,
Jan Lautenbach
Voorzitter WOS

Geachte heer Lautenbach,

Ik heb uw vraag voorgelegd aan het stadsdeelkan-
toor Scheveningen. 
In de brief wordt gesproken over een uitgevoerde 
schouw. Deze was ambtelijk en had tot doel de ter-
rasgrenzen te controleren en om de buitenruimte te 
inspecteren. Bij deze ambtelijke schouw waren de 
Handhavingsorganisatie en de wegbeheerder van 
stadsdeelkantoor Scheveningen betrokken. Er zijn 
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Bibliotheek Scheveningen is tijdelijk gesloten in 
verband met een verbouwing en opknapbeurt. 
Vanaf 19 september hopen wij u weer welkom te 
heten	in	een	frisse	vernieuwde	bibliotheek!	De	
bibliotheek wordt door veel ‘stamgasten’ ervaren 
als de Huiskamer van Scheveningen, maar is ook 
de plek waar je bijblijft met de veranderingen in de 
digitale wereld, waar veel te beleven en te leren is 
voor de jeugd èn waar je een schat aan informatie 
vindt over de rijke historie van Scheveningen. In de 
vernieuwde bibliotheek kunnen we al deze functies 
nog beter realiseren.  
 
Tijdens de verbouwing gaat veel werk gewoon 
door vanaf andere locaties. De planning van de 
nieuwe cursussen is bekend en u kunt zich daar nu 

al voor opgeven via scheveningen@bibliotheek-
denhaag.nl of telefonisch bij bibliotheek Haagse 
Hout (3537550). Kijk voor informatie en data op 
de	website	van	bibliotheek	Den	Haag!	De	dagelijkse	
kranten kunt u tijdens de verbouwing lezen in het 
Kalhuis, Badhuisstraat 177. En natuurlijk bent u in 

alle andere bibliotheekvestigingen welkom. 
 
Zoals dat nu eenmaal gaat, is de bibliotheek nog 
niet helemaal áf wanneer we weer open gaan. Er 
zullen nog wel wat ‹rafelrandjes› afgewerkt moeten 
worden.	De	officiële	heropening	zal	dan	ook	pas	
later in het jaar zijn. Van 10-17 november is er een 
feestelijk programma in de bibliotheek, waarmee 
we tegelijk het 85 jarig jubileum van bibliotheek 
Scheveningen	zullen	vieren!	Via	Facebook	en	
onze maillijst blijft u op de hoogte van alle nieuws 
en activiteiten.  U kunt zich hiervoor opgeven via 
bibliotheekdenhaag.nl/uitnodigingen, of geef ons 
op	Facebook	een	duimpje	om	niets	te	missen!	
 
Het team van 
bibliotheek Sche-
veningen ziet u 
na de verbouwing 
graag terug in 
onze ‘Huiskamer 
van Schevenin-
gen’, vernieuwd 
en vertrouwd 
tegelijk!		
 
 
Elise Penning 
stadsdeelhoofd
Bibliotheek

Vervolg Communicatie met de 
gemeente Den Haag

Verslag van het gesprek gehouden op vrijdag 30 
juni 2017 tussen Jan Lautenbach (voorzitter Wijk-
overleg Scheveningen-Dorp) en Dyon Aldenhoven 
(Novaform Vastgoedontwikkelaars)

Dyon Aldenhoven is commercieel manager bij 
Novaform. Voor de gegevens van het bedrijf zie de 
website www.novaform.nl 
Aldenhoven is jarenlang werkzaam geweest in 
Den Haag, ondermeer bij de HABO (Haagse Bouw 
Onderneming). Hij is ook in Den Haag woonachtig 
en kent de Haagse situatie.
Momenteel werkt hij bij Novaform. Dit bedrijf is 
gevestigd in Eindhoven. Men is bezig in Rotterdam 
een kantoor op te starten. Novaform is gespecia-
liseerd in complexe binnenstedelijke ontwikke-
lingen. Het bedrijf doet dit bij concrete locaties in 
samenwerking met bewoners en bewonersorga-
nisaties. Bij de locatie van het milieudepot aan de 
Vissershavenstraat is het bedrijf dit ook van plan.
Het belang van bewoners/omwonenden ligt hierin 
dat deze invloed op de plannen kunnen uitoefenen.
Men kan hierbij denken aan wel/geen sociale huur-
woningen, hoogte van de panden in relatie met de 
huidige bebouwing en de hoogte van de woningen 
in de omgeving.

Milieudepot Bibliotheek Scheveningen: 
vernieuwd en vertrouwd!

Het belang van Novaform is dat als gezamenlijk 
een plan wordt ontwikkeld een nieuwe eigenaar 
(woningbouwcorporatie) en Gemeente hier eerder 
en sneller in zullen meegaan, dan in de situatie dat 
Novaform zelf het plan maakt.
De werkwijze van Novaform is dat als een plan ont-
wikkeld is, dit wordt aangeboden aan een woning-
bouwcorporatie. Het gaat dan om een plan voor 
sociale huurwoningen.
De woningbouwcorporaties hebben tegenwoordig 
weinig geld voor nieuwbouw. De methodiek is dan 
dat Novaform bezittingen van een woningbouwcor-
poratie overneemt ter grootte van hetzelfde bedrag 
als de kosten van de nieuw te bouwen woningen 
(met gesloten beurs dus). Te denken hierbij valt 
aan bedrijfsmatig onroerend goed (corporaties 
moeten dit van de overheid afstoten), gespreid be-
zit welke de corporaties willen afstoten of huurwo-
ningen in de vrije sector.
In het door Novaform te “kopen” onroerend goed 
zit	ook	hun	financieel	belang.	
De vraag aan het WOS is derhalve of deze mee wil 
doen in het plan voor het terrein van het milieude-
pot.
Jan Lautenbach zegt toe dit in het Algemeen Be-
stuur te bespreken en komt erop terug

afbeelding Google Maps

Nederlandse lessen vanaf september 2017
In ons wijkcentrum het Kalhuis aan de Badhuis-
straat 177 worden Nederlandse lessen gegeven. 
Op maandag van 10.00 tot 11.00 uur is er Neder-
lands voor beginners, Op dinsdag van 10.00 tot 
11.30 zijn er lessen Nederlandse conversatie en 
op woensdagavond  van 18.30 tot 20.00 is er Ne-
derlands voor gevorderden.  De kosten bedragen 
3 euro per uur. 
Opgeven bij de  balie receptie van het Kalhuis of 
via 070-3069900   

Engelse conversatie 
Elke donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30  
wordt er  het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 in 
het Engels met elkaar geconverseerd.
De kosten bedragen 4,50 per keer.   Je kunt  hier 
je ervaringen in het spreken in het Engels met 
andere deelnemers delen.
Kom	eens	langs	en	doe	mee!	

Spaanse dansles voor kinderen! 
Dansen	als	een	Spaanse	flamencodanseres?		Car-
men Vidal is een ervaren danslerares, die al jaren 
Sevillanas dansles geeft. De Sevillana is de meest 
bekende	dans	uit	Spanje,	verwant	aan	de	flamen-
co.  Voor wie? Kinderen vanaf 6 jaar. Waar? In het 
Kalhuis, Badhuisstraat 177, Wanneer? Woensdag 
van 14.45 tot 15.30 of donderdag van 15.30 tot 
16.15. Aantal lessen, 16 (vanaf 30-8 t/m 20-12) 
Prijs 72 euro. Aanmelden of meer informatie? 
Carmen@spaansedans.nl  06-42447424  

ZUMBA in het Kalhuis
Elke woensdagavond van 20.15-21.15 uur er in 
het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 Zumba  ge-
geven. De kosten hiervoor bedragen: € 15,00 per 
maand (4 lessen). 
Voor informatie kunt u bellen 070 3069900. 
Zumba is een combinatie van aerobics en een 
vereenvoudigde vorm van Latin Dance.
Met Zumba kun je, volgens wetenschappers, tot 
wel 1.000 calorieën per uur afvallen.

Boetseerlessen  in het Kalhuis
Elke maandagochtend van 9.00 -11.30 en maan-
dagmiddag  van 12.00 -14.30  en dinsdagavond 
van 19.30-22.00 uur en woensdagochtend van 
09:30 tot 12:00 uur,  wordt er in het Kalhuis aan 
de Badhuisstraat 177, boetseerles gegeven, de 
kosten hiervoor bedragen : € 5,75 per les. Meldt u 
aan	of	doe	eens	mee	met	een	proefles.	U	kunt	zich	

aanmelden door te bellen 070 3069900.

SPAANSE LES VOOR BEGINNERS
Er is nog plaats bij de Spaanse lessen op vrij-
dagochtend van 9.30 -10.30 uur  in het Kalhuis 
aan de Badhuisstraat 177. Deze lessen zijn voor 
lichtgevorderden B1 en B2. De kosten hiervoor 
bedragen : € 18,00  voor 6 lessen. Excl. Materiaal.
Voor aanmelding kunt u langskomen of bellen 
070 3069900

Zingen van binnenuit in het Kalhuis
Elke woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur 
wordt er gezongen in het Kalhuis aan de Badhuis-
straat 177. We beginnen met losschudden met 
trommelmuziek daarna tot rust komen in jezelf.  

dus geen externe partijen betrokken en is ook geen 
rapport opgemaakt.

Met vriendelijke groet,
H. Fortanier-Mesker

Geachte mevrouw Fortanier,

Met verbazing heeft het WOS kennis genomen van 
uw antwoord. Op verzoek van onze Bewonersor-
ganisatie heeft de schouw plaatsgevonden. Wij 
vinden het daarom onbegrijpelijk dat wij niet zijn 
uitgenodigd om mee te lopen.
Helemaal onbegrijpelijk is het dat er geen rapport 
is opgemaakt. Het is voor ons dus niet na te gaan 
op grond waarvan de conclusie is getrokken dat 
de terrasgrenzen aan de regels dan wel de afgege-
ven vergunningen voldoen.
Zeer teleurstellend derhalve.

Met vriendelijke groet,
Jan Lautenbach 
Voorzitter WOS

Wordt vervolgd
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Kopijdatum

De einddatum voor het inleveren van kopij 
voor de volgende Klinker (november 2017) 

is 
1 november 2017

Ik ben dan wel niet in Scheveningen geboren maar kort na mijn geboorte in 1945, toen ik ca zes maanden 
was, zijn mijn ouders (weer) op Scheveningen gaan wonen. Wij woonden in de Vijzelstraat, een gezin van 
vijf personen, ik was de jongste. Ik heb nog levendige herinneringen aan mijn jeugd in die tijd. Als dochter 
uit een katholiek gezin moest ik natuurlijk naar de katholieke lagere school aan de Kerklaan/Cornelis 
Jolstraat, Cordi Sacratissimo. Ik kan me nog goed herinneren dat er indertijd nog sprake was van een A- en 
een B-School. De A-school was voor kinderen van gegoede afkomst, doktoren, notaris, middenstand. De 
B-school was dus voor kinderen met een minder goede achtergrond, ik zat dus op de B-school. Belachelijk 
natuurlijk als je er nu over nadenkt, maar indertijd gewoon realiteit. Bij ons op school (zal wel de A zijn 
geweest) zat ook de zoon van een minister uit het toenmalige kabinet Drees III. Zijn naam was Thomas 
Struycken. Hij woonde met zijn ouders in een appartement in het Kurhaus Hotel. Dat vonden wij als 
kinderen natuurlijk héél interessant, daar kwam je normaal gesproken nooit binnen. Nu wist ik dat hij 
postzegels verzamelde dus nam ik uit de verzameling thuis wat zegels mee om zijn interesse te wekken en zo 
kwam ik dus af en toe in het mooiste hotel van Scheveningen en omstreken, spannend!

Weer veel later herinner ik me het uitgaansleven in en rond het Gevers Deynootplein. De verschillende 
danstentjes als de Belle Amie, de Pam Pam, Hans en Grietje, de Blue Bell en niet te vergeten de Ober 
Bayern, een Duits bierlokaal. Met je vriendje achter op de brommer naar het plein en dan dansen en 
voorzichtig nippen aan een zoete witte wijn. En dan maar hopen dat je ongezien weer thuis kon komen, 
laat in de nacht. Ik heb ook nog hele goede herinneringen aan de bar Tattershall op de hoek van de 
Pansierstraat en de Kanaalweg, daar heb ik mijn latere man leren kennen. Overigens op introductie van 
mijn broer, ze kenden elkaar beiden van de grote vaart. Mijn man is jaren werkzaam geweest als conducteur 
bij de HTM en heeft alle voertuigen tussen 1971 en 2006 bereden, in uniform getooid met bijbehorende pet, 
een mooie tijd. Na een periode in Den Haag te hebben gewoond, woon ik al weer sinds halverwege de jaren 
tachtig op Scheveningen, in een flat aan de Sleepnetstraat. Leven en wonen in Scheveningen blijft dus 
toch trekken, ook na het verlies van mijn echtgenoot. Helaas ben ik door een slepende ziekte momenteel aan 
een rolstoel gebonden maar daardoor laat ik mijn plezier in het leven niet vergallen, ik blijf altijd positief. 
Af en toe een bezoekje aan het museum, de bios of een lekkere lunch bij Harry in Zarautz aan de Prins 
Willemstraat maken het leven ruimschoots de moeite waard. 

Ik geef het stokje graag door aan Leo van Eynsbergen.
Gusta de Bruyn

Scheveningen heeft iets unieks, jongeren ambas-
sadeurs, dat is nergens in Den Haag. Deze ambas-
sadeurs proberen het beleid in deze buurt bij te 
sturen, om invloed te krijgen en die invloed te 
gebruiken om de belangen van de Scheveningse 

COLOFON
De klinker wordt uitgegeven op initiatief van 
het Wijk Overleg 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

Mis niks en volg ons op Facebook!
WOS Wijkoverleg Scheveningen-Dorp
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Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig 

uit. 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!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met 

Meldpunt Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone 

plek om in te wonen, werken en leven.

161028_DPZ_140x100mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:51

Jongeren Ambassadeurs

Pascal Korving en Limmy Yusuf

jeugd te behartigen. Er blijkt een (generatie)kloof 
te zitten tussen de bewoners en de jeugd in Scheve-
ningen. De ambassadeurs willen die overbruggen 
door overleg. 
De jongerenambassadeurs bestaan 4 jaar en er zijn 
er 10.
Tijdens een voorlichtingssessie kwamen een aantal 
cijfers naar boven die de vertegenwoordigers van 
de bewoners verbaasde. Zo blijkt dat er op Scheve-
ningen 12.384 jongeren tot en met 22 jaar wonen 
en dat daarvan zijn er 5.425 tussen de 13 en 22 
jaar. Dat 85% lid is van een vereniging.
Over voorlichting gesproken, dit zijn een aantal 
woorden die door de jeugd worden gebruikt;
Agga = Den Haag
Skiffa = Scheveningen
Wat is beef hebben = ruzie hebben
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Ontspannen zitten of liggen met klankschaal en 
andere instrumentjes. Als de gitaarmuziek be-
gint wordt je uitgenodigd stem te geven aan dat 
wat geuit wil worden. We gebruiken klanken 
of zelfverzonnen woorden, soms ook mantra’s 
en heartsongs. Iedereen is welkom. De kosten 
bedragen 6 euro per keer. U kunt zich aanmelden 
bij Joëlle Bogaert 0648837902 of via de website 
www.vijayayoga.com

Het Kalhuis
Badhuisstraat 177
2584 HH Scheveningen
tel: 070 3069900
kalhuis@welzijnscheveningen.nl 
www.welzijnscheveningen.nl

En wat betekent als het 
vanavond lit is = dan is een 
leuke avond
Zo kunt u wat meer meepra-
ten, maar wees voorzichtig, 
ik heb het ook maar van 
horen zeggen.

Voor meer informatie of wil 
je meedoen/deelnemen aan, 
dan kan je terecht op www.
jongerenambassadeurs.nl, 
mailen kan ook info@jon-
gerenambassadeurs.nl.
Am Het buurtrestaurant van 

Scheveningen 

De Buurtsupper staat bekend om 
elke dag een verse maaltijd voor 

maar 4,-  maar u kunt er ook elke 
werkdag terecht  voor een kop 
koffie/thee met huisgemaakte       

appeltaart  voor maar  2,50 

Natuurlijk  zijn er ook lekkere 
broodjes, soep en wat dacht u van 
een advocaatje met slagroom 2,- 

NIEUW is een uitgebreide kaart met 
de lekkerste PANNENKOEKEN en 

heel voordelig vanaf  50 cent 

 

Openingstijden  elke  werkdag  van    
11 tot 18 uur, vrijdags  16  uur. 

Meer informatie en reserveringen via 
onze website of loop  langs bij onze 

balie . Bellen kan ook dagelijks       
tijdens openingstijden. 

YMCA Scheveningen 
Keizerstraat 58, 2584 BK Den Haag 

070 355 51 20 

Ook kunt u bij ons terecht voor 
hulp aan huis. Hierbij kunt u      

bijvoorbeeld denken aan:        
boodschappen doen, computerles, 
gezamenlijke  wandelingen en nog 

veel meer. Vraag naar de           
mogelijkheden.  

Ook kunt u leuke tripjes maken 
met SVC’08 inclusief vervoer heen 

en terug.  
Voor meer informatie kom eens 

langs bij onze balie of bel. 

Wist u dat?  

De Buurtsupper en 
Help17 desk worden ge-
rund door vrijwilligers 

en studenten van  

Het buurtrestaurant 
van Scheveningen 

Feestje of andere gelegenheid?  
Voor een mooie en betaalbare 

ruimte kunt bij ons terecht. Kijk op 
onze website voor prijzen en        

arrangementen 
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Gemeente museum
Anton Heyboer 
26 augustus 2017 t/m 4 februari 2018 
  
Eerste overzicht in een groot museum sinds 40 jaar
Eerherstel voor internationale kwaliteit van Hey-
boers oeuvre
Focus op het werk van de jaren 60 en 70, geen 
retrospectief 
 
Zo kent Nederland Anton Heyboer (Sabang, Indo-
nesië, 1924 – Den Ilp, 2005).

“Klaar!	Gaat	in	de	winkel,	gelijk.	(…)	Honderdvijftig	
gulden”. Op zijn erf, in zijn zelf gebouwde woning, 
te midden van zijn vijf vrouwen, zet een wit ge-
schminkte man met driftige gebaren in zo’n drie 
minuten een danseres op papier terwijl André van 
Duin en de camera van Van Duins sketchserie Thuis 
bij…	toekijken.	De	aflevering	is	te	vinden	op	htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=51maMDg8hs4

Anton Heyboer, geboren in Sabang in 1924, was 
een bijzondere man. Hij maakte ook bijzondere 
werkstukken die onder andere door het MoMA in 
New York werden aangekocht en op tentoonstellin-
gen in Kassel, Den Haag en het Stedelijk Museum in 
Amsterdam werden geëxposeerd. Samen met Da-
vid Hockney  en Lucian Freud in LACMA werd hij 
in 1975 in Los Angeles tot een van de belangrijkste 

schilders van Europa genoemd. De tentoonstelling 
laat zijn werk tussen 1956 en 1977 zien. Het 
belicht ook het systeem waarmee hij leven en werk 
met elkaar verbond en voor hem draaglijk maakte.

Gemeente museum
Nieuwe aanwinst Folkert de Jong 

De installatie van Folkert de Jong (1972) 
Doctrine of Salvation is nu in de vaste opstelling 

van de museumcollectie. De installatie bestaat 
uit een ‘kamer’ van metaal en gekleurd 

perspex. De wanden zijn bekrast met kreten en 
tijdsmarkeringen waardoor het lijkt of iemand 
lange tijd heeft gebivakkeerd. De inventaris 
bestaat uit een roestvrijstalen sanitaire unit en een 
opvouwbare brancardstoel. Via slangen staat het in 
verbinding met een mysterieuze buis. Wat is het?
 
Gemeente museum
Art Deco 
Paris
14 oktober 2017 – 4 maart 2018

De naam Art Deco is afgeleid van de Exposition 
Internationale des Arts Décoratifs et Industriels 

Modernes die in 1925 te Parijs werd gehouden. 
Het Gemeentemuseum Den Haag brengt dit najaar 
werk van Couturier Paul Poiret Paul Iribe, Georges 
Lepape, Erté, Benito, Raoul Dufy, Man Ray, Kees 
van Dongen, Modigliani, Brancusi, Picasso, Robert 
Delaunay, André Groult, Mallet-Stevens, Wiener 
Werkstätte en de Ballets Russes. De collectie heeft 
ook stukken van The Metropolitan Museum of Art 
in New York Parijs, Berlijn, Brussel en Monaco. De 
expositie bestaat uit beeldende kunst, toegepaste 
kunst, mode, fotografie en film.
 
Paul Poiret bevrijdde dames van het korset, 
omringde zich met kunstenaars, vormgevers en 
architecten en creëerde art deco. De art deco is 
als het ware een cocktail van stijlen als kubisme, 
futurisme en constructivisme samen met 
bijvoorbeeld de Egyptische. Art deco is vooral om 
te plezieren, te behagen en te verfraaien.
De kunstenaars Iribe, Lepape, Barbier en Erté 
maakten voor zijn eerste collecties illustraties. 
Poiret was de eerste couturier die zijn eigen 
parfumlijn (Rosine) op de markt bracht en hij 
hield zich ook bezig met toegepaste kunst. In 1911 
stichtte hij in Parijs een school voor decoratieve 
kunsten: Atelier Martine. Hij verkocht hier ook 
kleding, accessoires en moderne interieurartikelen. 
Hij bedacht tussendoor ook nog de catwalk.
 
Poiret legde ook een indrukwekkende 
kunstcollectie aan, met werk van onder anderen 
Brancusi, Picasso en Kees van Dongen. De 
L›Exposition Internationale des Arts Décoratifs 
et Industriels Modernes van 1925 was aanleiding  
tot de ondergang van Poiret. Hij liet drie luxueuze 
speciaal ontworpen arken in de Seine drijven 
waarvan de kosten hem bijna failliet deed gaan. 
 
Bij de tentoonstelling verschijnt bij Waanders & De 
Kunst een rijk geïllustreerde tweetalige catalogus 
(Nederlands/Engels) van de hand van meerdere 
conservatoren van het Gemeentemuseum Den 
Haag.

GEM 
Maaike Schoorel
Londen | New York | Rome | Amsterdam
2 september 2017 t/m 21 januari 2018
 
Dit najaar laat GEM de sleutelstukken gemaakt 

tussen 2004-2016 uit Schoorels oeuvre zien 
die gemaakt zijn in Londen, New York, Rome en 

Amsterdam. Ook is er nieuw werk speciaal voor 
deze tentoonstelling gemaakt.
 
De doeken van Maaike Schoorel lijken leeg, maar 
na een langere tijd gaat de kijker een flesje Spa 
Blauw waarnemen, een picknickend gezelschap 
gekleed in vrijetijdskleding, een strandgezicht of 
landschap.

Gemeente Museum Den Haag
The Vincent Award Room in het Gemeente Museum
The Vincent Award is een tweejaarlijkse prijs voor 
Europese hedendaagse kunst. The Vincent Award 
is in 2000 opgericht door De Broere Charitable 
Foundation, ter nagedachtenis aan Monique Zajfen, 
een vriendin van de Broere-familie en voormalig 
eigenaar van Galerie 121 in Antwerpen.
Sinds 2014 heeft het Gemeentemuseum de Moni-
que Zajfen Collectie in langdurige bruikleen. Twee 

keer per jaar stelt het museum een tentoonstelling 
samen waarin werk uit deze collectie wordt ge-
combineerd met werk uit de eigen collectie. Deze 
tentoonstellingen zijn te zien in de speciaal daartoe 
ingerichte zaal: The Vincent Award Room.

Poëtisch zwart
Volgens Isaac Newton is zwart geen kleur . Alles is 
zwart in de tentoonstelling Poëtisch zwart in The 
Vincent Award Room; schilderijen, prenten, mode 
én poëzie; er is geput uit de collecties van het Ge-
meentemuseum en de Monique Zajfen Collectie.
Er zijn kunstwerken van de Poolse schilder Wil-
helm Sasnal, de Amerikaanse Lee Bontecou,, de 
dichter en kunstcriticus Charles Baudelaire, de 
schilder Edouard Manet, de Japanse kledingont-
werper Yohji Yamamoto, maar ook de Vlaamse Ann 
Demeulemeester met haar damespakken. 
 
En wat doet zwart vandaag de dag? Nog steeds is 
de kleur die geen kleur mag heten stoer, brutaal, 
meedogenloos. Bovenal staat zwart voor, aldus 
Yamamoto: ‘I don’t bother you - don’t bother me.’ 
 
Monique Zajfen Collectie & The Vincent Award 
De Monique Zajfen Collectie bestaat uit heden-
daagse kunst van De Broere Charitable Foundation 
en bevat werk van Marlene Dumas, Luc Tuymans, 
Thomas Schütte en Stephan Balkenhol. 
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Scheveningen leeft, Scheveningen suist, 
Scheveningen geeft, Scheveningen bruist!

‘Oud en nieuw’
Op zaterdag 10 juni mocht ik de hamer, die hoort 
bij het voorzitterschap van Muzee, overnemen van 
Henk Grootveld. Het voelt als een warm terugko-
men in het bestuur van Muzee, waarvan ik ook deel 
mocht uitmaken bij de fusie van het voormalig Mu-

seum Scheveningen met het Zeebiologisch Muse-
um. De fusie was ook het moment dat het woonge-
bouw weer bij het schoolgebouw betrokken werd. 
Prachtig gerenoveerd vormen ze tezamen weer een 
harmonieus ensemble. Nog elke keer als ik bij of in 
Muzee ben geniet ik daarvan. Herkent u dat? 
Verrassend genoeg mocht ik met de hamer ook 
de ‘praai-pen’ van Henk Grootveld overnemen. Ik 
doe dat graag en opende dit eerste praaibericht 
met een kort rijm, dat ik gebruikte bij de opening 
van de Scheveningse Dag. Aan Muzee dagelijks 
de mooie taak dat zo bijzondere Scheveningen in 
tal van facetten te laten zien. Gelukkig niet alleen, 
maar met velen van u als vrijwilliger in Muzee of 
anderszins actief betrokkene. Voor al die inzet past 
onze dank, want alleen door gezamenlijke inzet 
blijft Muzee van en door Scheveningen. Voor Sche-
veningen en de rest van de wereld.
 
Conservator
Nieuw in Muzee is ook Justa van den Bulk. Zij is 
op 1 augustus jl. begonnen als conservator voor 
de Scheveningencollectie. Wij zijn blij dat we met 
Justa weer een echte conservator in huis hebben 
voor dit deel van de collectie. Justa zal naast aan-
dacht voor het behoud en beheer van de collectie, 
ook tentoonstellingen voorbereiden in het kader 
van het themajaar ‘Feest aan Zee’. Daarmee gaat in 
2018 het 200-jarig bestaan van de Badplaats Sche-
veningen gevierd worden. 

Jubileum
Het 65-jarig bestaan van Muzee wordt op veel 
verschillende manieren gevierd. Met dank aan de 
jubileumcommissie kan ik u verklappen dat er de 
komende maanden mooie, zeer gevarieerde lezin-
gen zijn in Muzee. Allereerst is er op 28 september 
de lezing ‘Groenten uit zee’. Koen van Swam van 
de stichting Noordzeeboerderij zal dan vertellen 
over de zeewierteelt op de Noordzee. Na de start 
in Texel wordt sinds vorig jaar ook voor de kust 
van Scheveningen 
zeewier geteeld. Het 
eerste zeewier is reeds 
geoogst. Van Swam 
zal vertellen over de 
gebruiksmogelijkhe-
den van dit nieuwe 
voedsel. En proeven 
mag	ook!	
Van eten naar drinken: 
op 11 oktober vertelt 
Tony Lutz in Muzee 
meer over de technie-
ken van het brouwen 
onder de titel ‘Brou-
werij Scheveningen 

recht door zee’. Tony is directeur van deze brouwe-
rij en laat het ontstaan en de ontwikkeling van de 
brouwerij zien. In de week voor deze lezing is het 
eerste Bokbier gebrouwen. En ja, na de lezing mag 
de dorst gelest worden: de verschillende biersoor-
ten mag u keuren, waaronder zeker het nieuwe 
Bokbier. 
En dan door naar de haring: op 29 november 
vertelt Henk den Heijer, emeritus hoogleraar 
zeegeschiedenis aan de universiteit Leiden en 
bestuurslid van Muzee, over het ‘Verleden, heden 
en toekomst van de Haringvisserij’. Voor Scheve-
ningen is de haringvisserij al eeuwenlang één van 
de belangrijkste bronnen van inkomsten. De ont-
wikkelingen door de eeuwen heen zullen in deze 
lezing worden toegelicht, waarbij met name wordt 
ingegaan op de vangstmethoden, de technische 
ontwikkelingen en de maatschappelijke aspecten. 
In Muzee opent op 9 december a.s. een tentoonstel-
ling gewijd aan de haringvisserij. Deze lezing is een 
voorproefje	op	deze	tentoonstelling.
Voor € 4,- per persoon kunt u een lezing bijwonen. 
Meer info op www.muzee.nl

Tentoonstellingen
Tot 15 oktober is in Muzee nog de goed bezochte 
tentoonstelling ‘Romeinse kust’ te zien over het 
leven van Friezen, Romeinen en andere bewoners 
aan de kust in de Romeinse tijd. Op 9 december 

wordt de Haringvisserij tentoongesteld en er zijn 
plannen voor een tentoonstelling rond ‘Feest aan 
Zee – 200 jaar Badplaats Scheveningen’ in 2018. 
Muzee is van plan om bij Feest aan Zee in te gaan 
op de vraag hoe Scheveningers hun brood ver-
dienden in de badplaats. Daarover in een volgend 
praaibericht meer informatie en achtergronden.

Cultuuranker, nieuw cultureel seizoen
Op 1 september is het Cultureel seizoen weer 
geopend. Zoals u vast al weet is 
Muzee een zo- geheten cultuur-
anker. Muzee verzorgt een vol 
programma met muziek, 
voorstellingen en tal van andere 
activiteiten. De bijzondere 
historische toneelvoorstelling 
‘Adieu Indië’ op 26 november en 
10 december a.s. wil ik hier nog 
even speciaal noemen. Ook voor de kinderen zijn 
er volop culturele activiteiten van kindervoorstel-
lingen tot creatieve workshops. 

Al deze activiteiten laten zien hoe mooi (Muzee) 
Scheveningen	bruist!
Dank voor uw lezersaandacht en voor uw steun 
aan Muzee. Ik wens u een goede nazomer én 
ook een mooie ‘Vriend(schap) van de Noordster’ 
#SCH236	toe!

drs. Chris Schaapman
Voorzitter Muzee Scheveningen
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Entre Dos Mundos – flamenco

Flamencozangeres Luna Zegers presenteert uit 
haar eerste album Entre Dos Mundos (tussen 
twee werelden). Flamenco staat voor Spaanse emo-
tie, passie en gevoel. Het album is zeer gunstig ont-

vangen en heeft zeer goede recensie gekregen. 

U kunt in het Muzee een concert bijwonen dat 
plaatsvindt op 5 november tussen 15:30 - 16:30 
uur. Het optreden kost € 15,00 per kaart.

Mede mogelijk  
gemaakt door:

23 september
Korenfest ival 
Scheveningen
terugnaardekust.com

HET GROOTSTE korenfestival van Den Haag/Scheveningen
40 koren met 1700 koorleden - 100 optredens op 8 podia   
- flash-mob podia - opening met mega optreden en finale 
met alle koren en gasten middels populaire meezing medley
Met dank aan de horeca van de Keizerstraat & strand:   
DUO | JORplace | Subway | La Laterna | Hofje van Noman | De Maatschappij | ‘Op Scheveningen’ 
| 1900 aan Zee | Alan & Pim’s | Meneer Chocola | Barbies bar | De Snoeshaen | Valentini |  
Wapen van Scheveningen | Hans Worst | BooNooNooNoos | Copacabana

georganiseerd door:

2017

van 11:30 tot 18:15 uur

Keizerstraat & strand

Special guest:

Jukebox Boys
o.a. bekend van Qmusic radio

Gregor Bak 
bekendste dirigent van Nederland

Diana Meijer 
Showbiz Academy

Marc Peter van der Maas 
bekend van de musical Peter Pan

Samengestelde live band 
o.l.v. Lesley Warendorff
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HET GROOTSTE korenfestival van Den Haag/Scheveningen
40 koren met 1700 koorleden - 100 optredens op 8 podia   
- flash-mob podia - opening met mega optreden en finale 
met alle koren en gasten middels populaire meezing medley
Met dank aan de horeca van de Keizerstraat & strand:   
DUO | JORplace | Subway | La Laterna | Hofje van Noman | De Maatschappij | ‘Op Scheveningen’ 
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van 11:30 tot 18:15 uur
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bekendste dirigent van Nederland

Diana Meijer 
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Marc Peter van der Maas 
bekend van de musical Peter Pan

Samengestelde live band 
o.l.v. Lesley Warendorff

U kunt aanmonsteren  bij de Stichting Noordster terug op 
Scheveningen, p/a Rederij Groen, Dr. Lelykade 156, 2583 CM 
Scheveningen. Meer informatie www.Sch236.eu.


