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Het Vissersnamenmonument

Het is geen nieuws meer en er is al aardig over
geschreven, maar voor toch een echt Schevenings gebeuren in een Schevenings blad
kunnen we natuurlijk niet achterblijven en
besteden we hier aandacht aan. De inmiddels
prinses Beatix vond het ook belangrijk genoeg
om het monument te onthullen. Dat wordt zeer
gewaardeerd. Het is alleen jammer dat de veiligheidsmaatregelen dan zo uitgebreid worden
dat de fotograaf niet meer kon fotograferen
dan de hoed.

Er staan op het monument in totaal 1366
namen van Scheveningers die niet meer zijn
teruggekeerd van zee.
Het monument is vervaardigd door West Gedenktekens Zoetermeer en uitgevoerd met 21
zwart granieten platen.

Verlichting parkeerdruk in Scheveningen!

Maandag 27 mei heeft Wethouder Peter Smit
(Verkeer) in Scheveningen Dorp honderd
nieuw aangelegde parkeerplekken ter
beschikking gesteld. Een aantal straten zijn

vlnr Adrie Plugge, Hans Grijzen, Peter Smit, Jan lautenbach,
Herman Annegarn en Karel Pronk

heringericht waarmee ruimte is gemaakt voor
meer parkeerplekken. Deze herinrichting
heeft een aantal voordelen. Door uitbreiding
van het aantal parkeerplekken neemt de
parkeeroverlast af; er wordt minder op een
illegale manier geparkeerd, ook kunnen
hulpdiensten straten in en uit en worden
de hoeken van stoepen weer beloopbaar.
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rolstoellers, rollator en kinderwagens krijgen
op deze wijze ook meer ruimte.
Wethouder Smit: “Den Haag kent een aantal
wijken met smalle straten waar het moeilijk is
om een parkeerplek te vinden.
Dat is niet alleen lastig voor
automobilisten, maar leidt
ook tot overlast door her en
der geparkeerde auto’s. Bij
het aantreden van dit college
hebben we afgesproken dat
er deze collegeperiode 2.500
extra parkeerplekken komen
in Den Haag, vooral in oudere
stadsdelen met een hoge
parkeerdruk. In Scheveningen
Dorp hebben we samen met
het WijkOverlegScheveningendorp en betrokken
buurtbewoners weer een
flinke stap kunnen zetten!”
Vanaf 3 juni is betaald
parkeren ingevoerd in
Scheveningen Dorp. De
verwachting is dat de
parkeeroverlast verder zal afnemen. De
regeling geldt iedere dag tussen 10.00 en
24.00 uur en de maximale parkeerduur is 60
minuten. Een kaartje uit de automaat kost
€ 1,70 per uur. Bewoners en ondernemers
kunnen een parkeervergunning aanvragen
waarmee zij zonder beperkingen van de
parkeerplekken in de wijk gebruik kunnen
maken.

Niemand wenst dat het aantal namen zal
worden uitgebreid, maar mocht er iemand
omkomen in de toekomst, dan zal deze op dit
monument worden bijgevoegd.

(Koningin Beatrix heeft in 1982 het monument
van de Scheveningse vrouw onthuld.)
am
Foto’s Hans Grijzen

Inhoud

Vissersnamenmonument/Parkeerdruk				
1
AB-verslag maart 2013
2-3
Immetje/Inbraakwering Trix
3
AB-verslag april 2013/Bouwspeelplaats/Enquète spelen/Havenkwartier en Kompasbuurt/Oproep
van de wijkagent
4
De Kom voor zwemmers/Laadpalen/
Gele vuilniszakken/Kunststofafvalcontainers/Prins Willemplein/
Blauwe Vlag
5
Cultuur/Krolse katers en meer
6
Iepenspintkever/Wecycle/vrijwilligers marathon/Duurzaamheidscentrum
7
Praaibericht Muzee
8

Verslag vergadering Algemeen Bestuur
1. Opening/mededelingen
Mededelingen
- er is geen AB verslag 27 februari, dit 		
vanwege afwezigheid van de notulist en de
2e secretaris;
- YMCA buurtcafé heeft het gouden appeltje
gekregen;
- op 4 april van 19.00 - 21.00 uur is een 		
inloopavond over betaald parkeren in 		
Scheveningen Dorp West

2. Rondje wijkagent
Er zijn geen vragen voor de wijkagent binnengekomen bij het WOS.
Vraag uit de vorige bestuursvergadering: Is het
alarmnummer te vermelden op de winkels in
de Keizerstraat?
Bij navraag bleek dat aan de buitenkant van de
meeste winkelpanden het 06 nummer van de
alarmcentrale vermeldt staat.
Edgar Portier constateert dat er veel leegstaand is in Keizerstraat en de Badhuisstraat.
Dit geeft een verpauperd beeld en lege etalages nodigen uit tot wild plakken. Het plakken
van 3D poster op de ramen van de leegstaande
panden kan het straatbeeld veranderen /opvrolijken.
Jan informeert bij beide winkeliersverenigingen wat het beleid is.
Gemeld wordt dat er steeds meer auto’s in de
Keizerstraat geparkeerd staan - heeft de aandacht van de politie.
3. Dhr. Toine Molenschot
Dhr. Toine Molenschot van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling is uitgenodigd om te komen
praten over de motie, die op 11 oktober 2012
in de Gemeenteraad is aangenomen. De motie
roept het college van Burgemeester & Wethouders op alternatieve parkeerlocaties aan
de randen van Scheveningen te zoeken, zodat
er minder autoverkeer in Scheveningen is en
de geluidshinder en luchtvervuiling daardoor
minder wordt.
De heer Toine Molenschot
- De gemeente is al een paar jaar 			
bezig met het zoeken naar alternatieve
parkeergelegenheid
- vorig jaar is in het V&P overleg een 		
presentatie gehouden over alternatieve
parkeergelegenheid
- hiervoor worden dynamische 			
informatiepanelen gebruikt om mensen
op afstand te laten parkeren op locaties
langs de route naar Scheveningen en bij
Hoornwijk, wanneer de parkeergarages vol
zijn
- afhankelijk van de verkeersintensiteit 		
wordt bepaald wanneer en wat wordt 		
ingezet;
- vanaf de P en R locaties: Madurodam, 		
Ministerie van Infrastructuur en 		
Milieu, World Forum, ANWB, en het 		
Bronovo Ziekenhuis gaat een reguliere
lijndienst of er wordt gezorgd voor 		
aanvullend vervoer naar Scheveningen
- met TNO en ICC (Internationale Strafhof)
wordt nog onderhandeld
- de gemeente is al een paar jaar bezig 		
met het project “uit je auto” - een project
om bezoekers van evenementen zoals het
vuurwerkfestival eerder uit de auto te 		
krijgen
- het pilot project dat al drie jaar gestimuleerd wordt door de gemeente, zal op ter-

Datum: woensdag 27 maart 2013
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mijn worden overgedragen aan particuliere services providers
met wat extra aanpassingen en toevoegingen zal het project dit jaar gecontinueerd
worden; er zijn 250 plaatsen vrijgegeven
P en R start op Scheveningen op 28 april,
daarna elke zondag tot en met 1 september
2013 en de evenementen Vlaggetjesdag,

Vuurwerkfestival, 2e Pinksterdag, Hemel
vaartsdag en Veteranendag
via de reserveringswebsite kan van te voren een parkeerplaats gereserveerd worden op specifieke locaties, waar tegen betaling geparkeerd kan worden
bezoekers, die vooraf hebben gereserveerd
betalen een vast bedrag ( vorig jaar €5,00
per auto) en ad hoc bezoekers betalen 		
meer;
onderzocht wordt hoeveel mensen nodig
zijn om het parkeerterrein te bewaken, het
parkeergeld te minimaliseren en het plaatsen van automatische slagbomen
vorig jaar is een app gelanceerd, die ook dit
jaar gratis kan worden gedownload.

Vragen n.a.v. de uitleg van dhr. Molenschot
Doen het ministerie van I en M en de andere locaties in 2013 ook mee?
Ja, naar gelang het nodig is en naar gelang ze
de mogelijkheid hebben de plaatsen aan te bieden.
Gaan bepaalde reguliere openbaar vervoer
lijnen frequenter rijden?
In dit stadium is daar geen rekening mee gehouden- er is een normale dienstregeling en
eventueel aanvullend vervoer – bij World Forum wil men fietsen inzetten.
Wordt het Nordfolkterrein opgenomen in
het P en R?
De motie gaat over parkeren op afstand en het
Nordfolkterrein is bijna op het strand - er komt
wel een verwijzing naar het Nordfolkterrein.
Als de reguliere parkeerplaatsen vol zijn,
treedt P en R in werking - hoe zit het met de
mensen, die vooraf hebben gereserveerd?
De mensen die vooraf gereserveerd hebben
maken gebruik van het aangewezen parkeerterrein en andere bezoekers volgen P en R.
Zijn ministeries ook bereid op piekmomenten
parkeerplaatsen beschikbaar te stellen? Ministeries stellen al parkeerplaatsen beschikbaar
bij evenementen in de stad. Voor de bezoekers
van Scheveningen wordt gezocht naar parkeerplaatsen langs de route.
Hebt u enig idee hoeveel parkeerplaatsen
nodig zijn?
Geprobeerd wordt zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar te stellen.
Opmerking: Door gratis openbaar vervoer aan
te bieden, maakt je parkeren in de garage aantrekkelijk.
Geprobeerd wordt concurrerende openbaar
vervoerprijzen aan te bieden zoals het strandexpres vanaf Hoornwijck.

Ligt er een rapport over de ervaringen tot
nu toe?
De evaluatie van het afgelopen seizoen wordt
gebruikt in de rapportage naar de gemeente
toe.
Komt er terugkoppeling naar de
bewoners(organisatie)?
Eind maart gaat de rapportage naar de gemeente, daarna wordt teruggekoppeld naar de
bewoners.
Het huidige ministerie van I en M gaat binnen een jaar weg, wat dan?
Het huidige ministerie van I en M blijft nog een
aantal jaren, eventueel kunnen met de nieuwe
gebruikers ook afspraken gemaakt worden.
Zit in het plan ook de mogelijkheid om straten fysiek af te sluiten?
Niet in dit plan, maar tijdens het vuurwerkfestival worden al straten afgesloten. In 2013
is er een evaluatie en dan kan dit besproken
worden.
Doet Madurodam in 2013 ook mee?
Naar gelang er parkeerplaatsen vrij zijn, doet
Madurodam ook mee in 2013.
Hoeveel parkeerplekken zijn er beschikbaar?
Hangt af van de drukte.
Hoe wordt met dit project het parkeerprobleem op Scheveningen opgelost?
Deze motie zou misschien een antwoord kunnen zijn op de parkeergarage Kanaalpark.
Is er een rol weggelegd voor bewoners?
Opmerkingen en vragen van vanavond worden
meegenomen om het project beter te maken.
Mag de overheid concurreren met het particuliere bedrijfsleven door busjes in te zetten?
De busjes worden ingezet als de parkeergarages vol zijn, er voldoende animo is en afhankelijk van de weersvoorspellingen.
Zijn de busjes gratis?
De busjes zijn niet gratis, er moet voor betaald
worden.
Waar zijn de ondernemers in dit verhaal/
suggesties?
Er ontstaat een discussie over het belang van
de verschillende partijen en de parkeertarieven op de verschillende locaties.
Vanaf de Alkemadelaan loopt een weg naar
de watertoren bij het pompstation. Is dat
gebied onderzocht?
Dat gebied is niet onderzocht.
Hoe zit het met parkeren bij Bronovo Ziekenhuis?
We proberen dat automatisch te controleren
door het afgeven van een code of door kentekenregistratie.
Wordt er rekening gehouden met rijen auto’s voor de parkeergarage en files richting
parkeer garage?
Dat is ingecalculeerd. Er worden metingen
gedaan door de gemeente en de route wordt
permanent in de gaten gehouden.
Als “uit je auto” goed loopt, kun je dat concluderen dat er voldoende parkeerplekken
zijn en dat er geen extra parkeerplekken
nodig zijn?
Elke parkeerplaats, die je extra aanbiedt is zo
vol. De vraag is groter, dan het aanbod.
Vriendelijk verzoek om niet direct langs de kades in de haven te parkeren.
Er is langs de kade een gele lijn getrokken en
mag daar niet geparkeerd worden.
zie voor vervolg pagina 3, 3e kolom
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Speultûn (Scholstraet en Dr.de Visserplên)
Onderlest wazze we, mè’ –femilie, mè’-klêne kindere, in ‘n mederne speultûn. Mar grôte grutte,
wat ‘ebbe die kindere ‘n speultûg. Ik vin sommegte toestelle wel levesgevaerlek en ‘t mot
allemael zô ‘ard gaen. Daer ben ik iet zô op.
Je staet te kikke: zô zie je de kindere nog en zô benne ze verdwene om opiens te voorschên te
komme ût ‘n grôte slurref. Eng ‘oor. ‘Êle ‘ôge schommels en alles zô fel ‘ekleurd. Voor kindere
meschien wel môi en ûtêndelek is ‘t taer om te doen. Och ‘t is goed voor ‘n mens om te wete wat
t’r zô allemael “te kôp is”.

Ik weet nog de speultûn in de Scholstraet. Daer von-ik, toe’ - as kind- iet zô veul an. Die zandbak
was net ‘n kôi; daer stapte ik iet in, voor gien geld. Mên grôte broer was tan achter in de speultûn
an ‘t voe’balle.
“Waerom gae je-’iet in de zandbak, Im?” riep tie dan.
“Omdà’- ik ‘t eng vin.”
“ Ik doch dat katjies ‘t fên vinne in ‘n zandbak....” zee die dan plaegend.
‘IJ wulde netuurlek, dà’-ík lekker gong speule, dan kos-tie vorder voe’balle. Me grôte zus nam me
wel-d’r-is mee in de bakschommel en oh, ze gong zô ‘ôg dà’-ik t’r bekant ûtviel.
Dan mee naer de zweefmole; ‘n dikke êzere pael in de midde en daer om touwe met ‘oute latjies.
‘Olle, ‘olle, ‘olle en dan zweve. Viel ôk teuge. Dan mar op te klêne schommel. Daer zat je nog iet
môi op of je mos t’r of... Jae, as te tram - lên ellef - t’r langs kwam, dan was je beurt voorbij.
Laeter kwam de speultûn op ‘t Dr. de Visserplên. Die von ik wel gezellig, mar toe’-was ik ôk weer
wat ouwer en ‘t was t’r iet zô druk. Geweun in de straet ‘ebbe me wel-d’r-is om ‘n lantaerenpael
‘n touw ‘ebonne om te schommele, mar daer was te lol gauw of. Ien van ons vloog teuge de pael.
Dà’- was toen dus ôk levesgevaerlek, mar as kind zie je dat iet. Dà’s non voor kindere netuurlek
net zô en dà’-zel altêd wel blêve.
Immetje

Nadruk verboden.
Spreukje.
Een wesp is de pieterman onder de insekten.
Immetje.

Donatie van Lions club Scheveningen Den Haag aan de Trix
Bij de Trix worden inbraakwerende rekjes voor achter de voordeur, raampjes etc. gemaakt
door de jongeren die bij de Trix verblijven. Deze worden zowel door particulieren als door
bedrijven bij de Trix besteld. De jongeren leren hier erg veel van en het heeft ook nog een
maatschappelijk doel in dit geval.
Op donderdag 13 juni heeft de Stichting Trix een fantastische donatie gekregen van
de Lions club Scheveningen. Het betreft een bedrag van € 2.500,- bestemd voor de
aanschaf van gereedschap. De Lions club heeft Stichting Trix als één van de goede doelen
aangewezen vanwege het fantastische werk dat, zoals de Lions Club zegt, gebeurt bij de
Trix voor jongeren met een meervoudige problematiek.
Speciaal voor de vervaardiging van de inbraakwerende rekjes kopen we met de donatie een
nieuwe lasmachine en een tweedehands profielwals.
Voor informatie over de inbraakwerende rekjes en de prijs hiervan kunt u contact opnemen
met de Trix (www.stichtingtrix.nl)

vervolg van pagina 2, 3e kolom

Kunnen deelnemers van sportevenementen
tegen een gereduceerd bedrag parkeren op
het terrein?
Wordt meegenomen.
De motie zou misschien een antwoord kunnen zijn op de parkeergarage Kanaalpark?
Hoe kan deze motie aantonen, dat er te weinig parkeerplekken zijn?
In rapportage aan de gemeente wordt aangegeven dat er parkeerplaatsen op afstand zijn,
die op piekmomenten ingezet kunnen worden.
Als uit de evaluatie blijkt dat de alternatieven
goed werken, zou dat het antwoord kunnen
zijn op het probleem.
Wordt de vervuiling gecontroleerd?
Nee, P en R stuurt auto’s naar andere plekken
en daarmee neemt de luchtverontreiniging in
Scheveningen af.
Hoe wordt bekendheid gegeven van het
project “uit je auto”?
In de aanvraag van evenementenvergunningen
wordt verplicht een verwijzing op de website
staat “uit je auto”en “Slim naar Scheveningen.
nl ” uitbreiden. In de Haagse Mobiliteitsplan
is de route opgenomen waar verkeerspanelen
staan.
4. Financieel verslag 2012
Hans licht het financieel verslag toe.
Het resultaat 2012 is -€ 2.287, 48, omdat het
WOS de aankoop van de Scheveningse stoeptegels heeft voorgeschoten, dit bedrag is intussen verrekend.
Kascommissieleden hebben de financiën gecontroleerd en complimenteren de penningmeester voor zijn goed verzorgde werk.
In 2012 is zevenduizend euro minder subsidie
ontvangen, heeft de bewonersorganisatie hierdoor dingen niet kunnen doen, die zij wilde
doen of minder kunnen doen?
Jan antwoordt dat er in 2012 apart subsidie
is aangevraagd voor projecten, waardoor de
bewonersorganisatie de dingen die zij wilde
doen heeft kunnen uitvoeren.
Aan de penningmeester wordt unaniem
décharge verleend.

5. Andere actuele zaken
Er zijn op 6 en 7 maart inloopavonden geweest
over het ontwerp plaatsingsplan van ondergrondse rest afval containers in het gebied Visserijbuurt Scheveningen, de 2e avond is beter
bezocht dan de 1e avond.

6. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
7. Sluiting

Meld uw graffiti!

Namens het bestuur, personeel en natuurlijk ook de jongeren bedanken wij de Lions Club
voor deze mooie donatie.
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U doet gratis mee met de graffitischoonmaak-regeling bij u in de
wijk. Hoe eerder u meldt, hoe eerder
de gemeente de graffiti en posters
kan laten verwijderen. Zeker op
muren waar graffiti inzuigt, is snel
schoonmaken belangrijk. Mail naar
meldpuntgraffiti@denhaag.nl. Bellen
kan ook direct naar 070-353 4605
of het algemene nummer Den Haag
14070.

Verslag vergadering
Algemeen Bestuur
Datum: woensdag 24 april 2013

1. Opening/mededelingen
Voorzitter Jan Lautenbach opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.
2. Rondje wijkagent
Op de boulevard is een artiestenregeling voor
muzikanten. De wijkagent informeert wat het
beleid is voor muzikanten in winkelstraten.
De lantaarnpaal bij keerlus lijn 11, waaraan
een camera hing, heeft geen functie meer, kan
verwijderd worden.
Hoe kan je toeristen waarschuwen voor nepagenten? Dat omschrijven is erg lastig. Het is
belangrijk goed op te letten. Als bijvoorbeeld
agenten in burger inzet worden voor een specifiek opdracht, dan kan dat gecontroleerd
worden bij het politiebureau. Bij het uitschrijven van boetes vraagt de politie geen contante
betaling.
De inbraken in dorp west zijn bekend bij de
politie en hebben prioriteit nummer 1.

Jan heeft contact gehad met de ondernemersorganisaties van de Keizerstraat en de Badhuisstraat over leegstaand van winkelpanden
, dit naar aanleiding van de vraag uit de vorige
vergadering. Cees Pluijmgraaff deelt mee dat
in principe de eigenaar van het pand verantwoordelijk is. “Windowdressing” zal door hem
aan de orde gesteld worden in de gemeenteraad.
3. Ervaringen nieuwe Boulevard.
De nieuwe boulevard is 2,5 week geleden geopend. Er is veel media aandacht geweest. De
bereikbaarheid en veiligheid van de boulevard
zijn aan de orde geweest. De boulevard vertoont wat manco’s.
Aandachtpunten zijn:
- onlogisch aangelegd fietspad;
- ouderen en mindervaliden hebben geen uit
zicht op zee, ze zien een grijze muur;
- verbod toeristenbussen op de boulevard;
- (beloofde) douches op het strand;
- strandtenten zijn niet volgens ontwerp
speels geclusterd;
- strandtenten zijn niet direct bereikbaar
vanaf de boulevard;
- vuilnisbakken bij parkeervakken boven
ontbreken;
- handhaving.
Voorstel: boulevard vast agendapunt AB vergadering.
Opmerking: bij een volgend project opletten
dat de begeleidingscommissie na de oplevering doorloopt.
4. 24 mei Herdenking Scheveningse Zeelieden / onthulling Vissersnamenmonument
Het WOS legt elk jaar een krans bij het monument. Op die dag wordt ook het namenmonument onthuld door prinses Beatrix. Het programma van die dag is nog niet bekend.
5. Rondvraag
Scheuren in gevels van woningen als gevolg
van werkzaamheden (bestrating) in de straat
kunnen gemeld worden via www.denhaag.nl.
Nu de werkzaamheden op de boulevard uitgevoerd zijn, is het veiliger de rijrichting voor het
verkeer in de Vuurbaakstraat en Kompasstraat
weer om te draaien. Jan stelt voor na de vergadering hier verder over te praten.
Op 3 juni 2013 wordt in dorp west betaald
parkeren ingevoerd.
6. Sluiting

Oproep van de wijkagent
Prettiger en veiliger wonen?
Dan samenwerken met de politie.
We horen soms klagen over overlast door
jeugd, drugsoverlast en andere problemen.
Maar veel mensen zijn bang om dit aan ons te
melden. Angst voor represailles; men wil niet
dat zijn naam bekend wordt. Het is horen, zien
en zwijgen.

speeltoestellen, hoe vaak kinderen naar de
verschillende speelplaatsen gaan en hoe vaak
ze buiten spelen. Tot slot wordt gevraagd of
er suggesties zijn om het buitenspelen voor
kinderen in het gebied te verbeteren.
De vragenlijst kan via internet worden
ingevuld.
Binnenkort hopen wij de uitkomst te kunnen
publiceren.
Jan Lautenbach

Bouwspeelplaats op
Norfolkterrein

Edgar Portier

Wilt u uw wijk echt veiliger en prettiger maken, dan moet u zaken wel melden.
Wij als agenten hebben aanwijzingen en bewijzen nodig om een zaak op te kunnen starten.
Hierbij is uw hulp onmisbaar. Als u wilt melden, dan zijn er verschillende mogelijkheden.
Denk eerst aan ons spreekuur in het Kalhuis
en de Mallemok; beide op dinsdag van 14.30
tot 15.30 uur.
U kunt ook een afspraak maken voor een vertrouwelijk gesprek op het politiebureau. Wilt u
liever anoniem blijven, dan leggen wij u uit hoe
dat werkt.

Aankomende zomervakantie zal er vanuit
de gemeente Den Haag- stadsdeelkantoor
Scheveningen een bouwspeelplaats voor
kinderen zijn van 6 t/m 14 jaar op het
Norfolkterrein (havenzijde) worden
gerealiseerd. De voorbereidingen zijn in
volle gang en graag organiseren wij een of
meerdere bewoners-informatieavonden om
u te leren kennen, informatie te verstrekken
en om vrijwilligers enthousiast te maken uit
de diverse Scheveningse deelbuurten om mee
te gaan doen, ouders maar ook ouderen en
andere geïnteresseerden.

Een van de mogelijkheden is MELD MISDAAD
ANONIEM (MMA), dit nummer is niet voor algemeen gebruik en alleen te gebruiken indien
u iets wilt melden waarbij uw naam niet bekend mag worden, het nummer is 0800-7000.
U belt dan niet met de politie, maar wij krijgen
wel uw melding door.
• MMA is in principe bedoeld voor ernstige zaken als moord, wapen-, drugs- en
mensenhandel, kinderporno, inbraak,
diefstal, overvallen, fraude, corruptie of
brandstichting.
• MMA is een anoniem meldpunt, wat
inhoudt dat uw telefoonnummer niet
zichtbaar is en uw gesprek niet wordt
opgenomen.
• MMA is zeven dagen per week, 24 uur
bereikbaar.
Meer informatie vindt u op:
www.meldmisdaad.nl
Edgar Portier, wijkagent Scheveningen-Dorp
Peter Kaptein, wijkagent Kompasbuurt
Peter vd Burg, wijkagent Renbaankwartier

Spelen in het Havenkwartier
en Kompasbuurt
De Bewonersorganisatie Havenkwartier
(BOH) heeft het initiatief genomen voor een
onderzoek / enquête naar de speelbehoefte in
de wijk. Het Wijkoverleg Scheveningen - Dorp
(WOS) heeft zich bij dit initiatief aangesloten
voor haar werkgebied ten westen van lijn 11.
In de enquête worden vragen gesteld over de
kwaliteit van de verschillende speelplaatsen,
over het aanbod van de speelruimte en
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Prins Willemplein

Kunststofafvalcontainers

Op maandag 10 juni zijn de werkzaamheden
voor de herinrichting van het Prins Willemplein begonnen. Deze werkzaamheden duren
ongeveer 5 weken.

In 2013 worden in de gemeente Den Haag
veertig extra kunststofafvalcontainers geplaatst; een verdubbeling van het huidige aantal.
Bij de locaties waar deze containers worden
geplaatst wordt onder meer gekeken naar de
dekkingsgraad over de stad. Ook Scheveningen
komt voor een aantal containers in aanmerking.

De herinrichting is een in 2011 genomen initiatief van het WOS. Samen met de omwonen-

Het WOS heeft voor haar werkgebied een aantal locaties bij het Stadsdeelkantoor voorgedragen.

Intussen is op de hoek Badhuiskade / Jurriaan
Kokstraat twee containers geplaatst.
den en het Stadsdeelkantoor is in 2012 een
ontwerp gemaakt. Het Ingenieursbureau van
de gemeente heeft het ontwerp vervolgens uitgewerkt.

De bestrating wordt vervangen door nieuwe
straatklinkers en natuursteen keien. Het
straatmeubilair, zoals anti parkeerpalen en
lichtmasten worden verplaatst of nieuwe aangebracht. Verder wordt een groot boomrooster
geplaatst, waarin afbeeldingen van een school
haringen met luchtbellen zijn verwerkt. In het
najaar worden de bomen geplant.

Jan Lautenbach

Blauwe Vlag wappert weer op
Scheveningen en Kijkduin
Voor het eerst in ruim tien jaar wappert
de Blauwe Vlag weer aan de stranden van
Scheveningen en Kijkduin. De vlag laat
badgasten zien dat de stranden schoon
zijn, dat de jachthaven tiptop in orde is en
de kwaliteit van het zeewater uitstekend.
Wethouder Boudewijn Revis (Stadsbeheer)
hees het felbegeerde dundoek vrijdag 17 mei
in top bij de reddingsbrigade Scheveningen.

Wethouder Revis ontving de vlag uit handen
van Erik van Dijk, voorzitter van de stichting
Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit,
die beoordeelt of badplaatsen, stranden en
jachthavens dit internationale predikaat
verdienen. Revis sprak van een historisch
moment. “De kroon op al onze inspanningen
om strand, haven en zeewater op topkwaliteit
te brengen. Badgasten herkennen dat ook.
De Blauwe Vlag trekt zomaar tienduizend
extra bezoekers naar de Haagse (lees: deels
Scheveningse red) stranden. Een opsteker voor
de stedelijke economie.”
De wethouder noemde de bouw van de
rioolwaterzuivering Harnaschpolder door
het Hoogheemraadschap Delfland als
doorslaggevende verbetering. Ook wees hij
op de aanleg van grote bassins voor tijdelijke
opvang van rioolwater bij hevige regenval
en het afkoppelen van regenwatergoten van
het riool, waarvoor de gemeente tekende.
“Het resultaat: al vier jaar lang uitstekend
zwemwater in Scheveningen en Kijkduin.”

Het WOS beraadt zich nog op welke wijze het
Prins Willemplein feestelijke geopend kan
worden.
Jan Lautenbach
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Den Haag heeft de Blauwe Vlag in december
vorig jaar aangevraagd. Vanwege de aanleg
van de zandmotor, de verbreding van de
stranden en de werkzaamheden aan de
nieuwe boulevard was de tijd niet eerder rijp.
Nu alles klaar is zei de wethouder: “Is er een
mooier moment om de Blauwe Vlag te hijsen?
Ja, als het 25 graden is! Ik hoop ook voor de
ondernemers aan het strand dat die dag snel
komt.”

PPS: “De Kom moet weer
open voor zwemmende
Scheveningse jeugd”
De Politieke Partij Scheveningen wil dat “de
Kom” in de Derde Haven weer wordt opengesteld voor zwemmende Scheveningers. Dit
naar aanleiding van het besluit van de burgemeester om een zwemverbod af te kondigen
voor de Scheveningse Havens. Hierbij wordt
een jarenlange traditie van Scheveningse jongeren om in de Haven te zwemmen onmogelijk
gemaakt. “Scheveningse jongeren zwemmen
al jaren in de Haven en dat gaat bijna altijd
goed,” zegt fractievoorzitter Sandra Abbenhuis.
“Natuurlijk is er weleens overlast en dat moet
door de politie worden aangepakt. De vraag is
alleen of de overlast zo groot is dat een zwemverbod nodig is.”
De PPS-fractie heeft vanwege het zwemverbod
raadsvragen gesteld aan het stadbestuur van
Den Haag over de precieze redenen achter
het verbod en de mogelijke toepassing van de
Overlastwet (Voetbalwet). “Deze wet wordt
gebruikt voor hooligans en zwemmende Scheveningse jongeren zijn geen hooligans,” vindt
Abbenhuis. “Er moeten wel zware gronden zijn
om deze wet toe te passen op het zwemmen in
de Haven.”

De Kom, een strandje in de luwte van de Derde
Haven, werd enkele jaren geleden afgesloten
voor het publiek omdat daar ruimte is gemaakt
voor de jachthaven voor watersport. In het
verleden was het strandje een rustig plek waar
veel Scheveningers zwommen en konden poo
tje baden.

Gele zakken tegen
meeuwenoverlast

De gele afvalzakken tegen meeuwenoverlast
zijn ook dit jaar weer gratis af te halen bij
het stadsdeelkantoor Scheveningen en de
kinderboerderij het Waaijgat. Maar alleen
zolang de voorraad strekt.

Elektrisch rijden steeds toegankelijker
Den Haag krijgt er 300 laadpalen bij

Dinsdag 18 juni ondertekenden wethouder
Rabin Baldewsingh (Duurzaamheid), directeur
BAM Infratechniek, Eric Feiter en directeur
Alfen, Marco Roeleveld een contract voor de
plaatsing van 300 laadpalen in Den Haag. De
gemeente komt hiermee particulieren en bedrijven met een elektrische auto tegemoet die
geen laadpunt op eigen terrein kunnen plaatsen. Vanaf donderdag 20 juni worden de laadpalen geplaatst.

Zowel thuis, op het werk als op straat zijn laadpunten nodig om bestuurders van elektrisch
vervoer in staat te stellen zoveel mogelijk kilometers te maken. Dat draagt bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Aannemer BAM
installeert en onderhoudt de palen, producent
Alfen levert ze en onderaannemer the New
Motion is verantwoordelijk voor de verrekening van de laadkosten.    
  
In 2012 zijn er in Den Haag al 46 openbare
laadpalen geplaatst.

Nieuw in het
Gemeentemuseum Den Haag

De Ateliers
DEBUUT SERIE

Mogelijk gemaakt door Outset
De Ateliers in Amsterdam
en het Gemeentemuseum
Den Haag hebben een
nauwe band Ateliers is hét
instituut voor jong talent
in de kunst in Nederland.
David Jablonowski (Bochum,
1982) is van 24 augustus
t/m 3 november 2013 te zien
in de projectenzaal van het
Gemeentemuseum Den Haag.
  

Wat is De Ateliers, dat is een onafhankelijk
kunstenaarsinstituut. Kunstenaars worden
vanuit de hele wereld aangetrokken om aan
deze prestigieuze instelling te werken in een
eigen atelier. Het bevindt zich in het centrum
van Amsterdam en heeft 23 ruime ateliers.

Grensverleggend -

Collectie Bert Kreuk
8 juni t/m 29 september 2013
Gemeentemuseum Den Haag

Grensverleggend toont werk van vijfendertig
kunstenaars, waarvan velen nog niet eerder in
Nederland te zien zijn geweest.
De collectie toont ontwikkelingen in de
hedendaagse kunst van de afgelopen twintig
jaar. Het Gemeentemuseum Den Haag laat een
staalkaart van de collectie Bert Kreuk zien.

Hedendaagse kunst opent nieuwe werelden,
waarin ideeën, concepten en intenties net
zo belangrijk zijn als vorm, uitvoering en
techniek. Daarbij is de betekenis van complexe
objecten niet belangrijker of dieper dan die
van eenvoudige.

Deelnemende kunstenaars: Allora & Calzadilla,
Walead Beshty, Mark Bradford, Sarah Braman,
Valentin Carron, Peter Doig, Latifa Echakhch,
Matias Faldbakken, Brendan Fowler, Theaster
Gates, Damien Hirst, Alex Hubbard, Elliott
Hundley, Nathan Hylden, Alex Israel, Matthew
Day Jackson, Willem de Kooning, Friedrich
Kunath, Oliver Laric, Sherrie Levine, Klara
Lidén, Adam McEwen, Oscar Murillo, Angelo
Otero, Virginia Overton, Sterling Ruby, Analia
Saban, Rudolf Stingel, Valerie Snobeck, Oscar
Tuazon, Luc Tuymans, Kaari Upson, Danh Vo,
Michael Wilkinson en Christopher Wool.

Bouw mee aan de stad van de
toekomst in het Museon
Op 20 juni start het Museon in Den Haag de
zomeractiviteit #STADVANDETOEKOMST.
Je kunt hier onderzoeken hoe je als
stadsbewoner kunt bijdragen aan
het bedenken van oplossingen voor
grote uitdagingen van onze tijd, zoals
klimaatverandering, tekort aan grondstoffen
en urbanisering. De zomeractiviteit, waarin je
actief kunt meebouwen aan jouw toekomstige
stad, is te bezoeken tot en met 27 oktober
2013.
vervolg op pagina 7, 1e kolom

Zomerkriebels: over hitsige katers en krolse poezen
De urgente zwerfkattenproblematiek in regio Haaglanden

Ieder voorjaar is het weer raak, meldingen bij
Dierenbescherming Haaglanden over zwangere zwerfpoezen en kittens. Ook dit jaar zijn
de eerste kleintjes al weer in het asiel opgenomen. Hoewel katten het hele jaar door jongen
krijgen, is er in het voorjaar een piek te zien.
‘Niet geholpen’ katers en poezen krijgen de
lente in de kop en binnen een jaar kunnen zes
verwilderde katten uitgroeien tot een groep
van dertig. Deze katten leven vaak een miserabel bestaan met honger en ziekte en kunnen
ook voor overlast zorgen in de buurt.

De Dierenbescherming doet er alles aan om
het zwerfkattenprobleem binnen de perken
te houden. De beste manier om een populatie
verwilderde zwerfkatten te beheersen is om
de katten te vangen. Voor kittens en katten die
nog te socialiseren zijn wordt door het asiel
een nieuw thuis gezocht. Verwilderde katten
zijn niet als huisdier in een gezin te plaatsen.
De dierenarts steriliseert en castreert deze
katten, checkt hun gezondheid en voorziet ze
van een kenmerk. De doorgewinterde zwervers worden altijd teruggebracht naar de
locatie waar ze gevangen zijn, zodat het territorium niet wordt ingenomen door katten
die nog vruchtbaar zijn. Gelukkig is een aantal
trouwe kattenvoerders altijd wel bereid om
een zwerfkat die geholpen en terug in de groep
is geplaatst op te nemen en te blijven verzorgen. En doordat de katten ‘geholpen’ zijn, zal
de zwerfkattengroep stabiel en rustig blijven.
Overlast zoals opengetrokken vuilniszakken en
nachtelijk gekrijs zal tevens afnemen.

De Dierenbescherming roept de inwoners in
de regio Haaglanden dan ook dringend op tijdig te bellen wanneer zij zwerfkatten in hun
buurt signaleren, zodat voorkomen wordt dat
er nieuwe katjes bijkomen. Belangrijk is wel
dat het gaat om één of meer verwilderde katten en zeker niet om de kat van uw buren.1
Elke kat die ‘geholpen’ is, betekent per jaar
weer 20 zwerfkatten minder want een poes
kan twee tot drie keer per jaar een nest met
meerdere jongen krijgen. Dat betekent dat één
vruchtbare poes binnen vier jaar tijd duizenden nakomelingen kan veroorzaken.

De zwerfkattenwerkgroep van Dierenbescherming Haaglanden heeft ook een preventieve
functie: ieder nestje kittens dat wordt voorkomen, hoeft niet als zwerfdier in het asiel te
worden opgenomen. Van gemeenten Den Haag
en Leidschendam-Voorburg krijgt de Dierenbescherming dan ook een vergoeding voor deze
preventietaak. Deze vergoeding is echter niet
kostendekkend en van de andere zes gemeenten in haar werkgebied krijgt Dierenbescherming Haaglanden geen vergoeding. Dit zijn
gemeenten Delft, Westland, Rijswijk, PijnackerNootdorp, Zoetermeer en Midden-Delfland.
Desondanks wordt het zwerfkattenprobleem
ook in die gemeenten door de Dierenbescherming aangepakt, dit is mogelijk dankzij giften
en donaties.
Straatkattenkrant
Om extra aandacht te vragen voor de problematiek van straatkatten lanceerde de Dierenbescherming in juni de eenmalige uitgave
‘Straatkattenkrant’. De krant staat bol van de
informatie over de oorzaak en de omvang,

maar ook over oplossingen voor het straatkattenprobleem in Nederland. Daarnaast worden
er zes kattenmythes onder de loep genomen
en vertelt een gastgezin over de opvang van
kittens van verwilderde katten.
De ‘Straatkattenkrant’ werd op diverse plaatsen in ons land ‘uitgedeeld’ door zwerfkatten.
Verder is de krant verkrijgbaar bij dierenopvangcentra, dierenartsen, stadsboerderijen
in de hele regio Haaglanden. De digitale lezer
surft op internet naar: www.dierenbescherming.nl/straatkattenkrant.

Meldnummers verwilderde zwerfkatten
Zwerfkatten in Den Haag kunnen gemeld
worden bij Zwerfkat Den Haag, op telefoonnummer 070 – 363 3744. Zwerfkatten in
Delft, Midden-Delfland, Westland, Rijswijk,
Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp
en Zoetermeer kunnen bij het kantoor van Dierenbescherming Haaglanden worden gemeld,
telefoonnummer 070 – 392 4289.

Hoe kan iemand zich ervan verzekeren dat het
om een verwilderde zwerfkat gaat:
Verspreid briefjes in de directe omgeving met
een beschrijving van de kat en de vraag wie
de kat kent. Je kunt dan een antwoord van de
eigenaar krijgen. Het kan ook zijn dat je antwoord van buurtgenoten krijgt die de kat ook
zien zwerven of de kat soms te eten geven.
Probeer de kat te benaderen en aan te halen. Is
de kat helemaal niet te benaderen, dan is het
vermoedelijk een verwilderde zwerfkat. Is de
kat wel aan te halen, dan is het geen verwilderde zwerfkat maar een kat die misschien zijn
huis kwijt is. Doe de kat een kattenbandje om
met de tekst “ van wie ben ik?” en je telefoonnummer erop. Als er niemand belt kan je ervan
uitgaan dat de kat hoogstwaarschijnlijk een
tamme zwerver is. Om te voorkomen dat de
kat op straat verwilderd, kan je de dierenambulance bellen om hem op te laten halen.
Dierenbescherming Haaglanden

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
Jessie Moermans
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@scheveningendorp.nl

Kopijdatum
De einddatum voor het inleveren van kopij
voor de volgende Klinker (september 2013)
is
25 augustus 2013
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Vrijwilligers gezocht
Den Haag krijgt eigen marathon

Op zondag 22 september 2013, de zondag na
Prinsjesdag, vindt de eerste editie van de Den
Haag Marathon plaats. Het loopevenement
in Den Haag krijgt de naam: de Den Haag
Marathon. De inschrijving voor dit unieke
sportevenement is reeds gestart. Mocht u niet
willen deelnemen aan deze marathon: u kunt
toch helpen dit schitterende evenement tot een
succes te maken! Word vrijwilliger!
Eindelijk krijgt Den Haag een eigen marathon.
De ambitie is om van deze marathon een vast
evenement te maken; ieder jaar op de zondag
na Prinsjesdag.

Den Haag heeft eigen
duurzaamheidscentrum
Start Duurzaam Den Haag

Burgemeester Van Aartsen en wethouder
Baldewsingh hebben maandag 6 mei
Duurzaam Den Haag geopend. Bij
het duurzaamheidscentrum aan de
Brouwersgracht 2 kunnen bewoners, bedrijven
en instellingen terecht met al hun vragen over
duurzaam wonen, werken en leven in Den
Haag.

Met de komst van het centrum en de
bijbehorende website www.duurzaamdenhaag.
nl wordt het voor Hagenaars makkelijker om
zelf een bijdrage te leveren aan een duurzame
toekomst. De opening was meteen het
startsein voor de campagne ‘Haagse Krâch’, die
zich richt op energie besparen en duurzame
energie opwekken.
De stichting Duurzaam Den Haag is een
gezamenlijk initiatief van de gemeente Den
Haag en partners Siemens, Rabobank Den
Haag, Staedion, BAM Woningbouw, Eneco en
MKB Den Haag. Door het oprichten van een
duurzaamheidscentrum en bijbehorend online
portaal willen ze het duurzamer maken van de
stad versnellen.

Voor een marathon zijn lopers nodig,
uiteraard. Echter, dit grootschalige evenement
kan niet worden gerealiseerd zonder
vrijwilligers. Vrijwilligers die zich inzetten om
de Den Haag Marathon (Vrede’s marathon) op
de kaart te zetten. Geef u nu op! Kijk voor meer
informatie op http://www.denhaagmarathon.
nl/vrijwilligers/. Daar vindt u hoe u zich
moet opgeven en voor welke activiteiten de
organisatie vrijwilligers zoekt. Bij voorbaat
dank voor uw inzet!
Den Haag, je loopt er mee weg!
vervolg van pagina 6, 1e kolom

Ideeën vanuit de Inspiratiezone
In de inspiratiezone maak je kennis met
verschillende toekomst gerichte thema’s,
zoals wonen, mobiliteit, werken en voedsel.
Je ziet hier voorbeelden van ontwikkelingen
en trends, zoals mobiele woningen,
zelfbesturende auto’s en stadslandbouw. In
de weekenden en tijdens de zomervakantie
vinden er bovendien demonstraties plaats
met een 3D-printer. Ook is er een interactief
spel waarmee bezoekers hun eigen huis
klimaatbestendig kunnen maken.

Zelf bouwen in de Ontwerpstudio
In de ontwerpstudio kunnen kinderen vanaf
9 jaar in workshops aan de slag rond het
thema ‘de stad van de toekomst’. Je ontwerpt
en bouwt in een uur tijd onder begeleiding
van Museon-medewerkers en architecten
bijvoorbeeld een huis, een sportcomplex, een
7

Haagse Krâch
De duurzaamheidscampagne Haagse Krâch
laat zien dat duurzaamheid bij de stad Den
Haag past en vertelt hoe Duurzaam Den Haag
bewoners en ondernemers kan helpen om mee
te doen. De medewerkers van Duurzaam Den
Haag helpen bijvoorbeeld bewoners bij het
aanvragen van subsidie voor zonnepanelen.
Deze subsidie is sinds vorige maand
beschikbaar.

Wecycle op Haagse
Stadsboerderijen
Vanaf zaterdag 25 mei 2013 kunt u gebruikt
frituurvet inleveren bij 1 van de 10 Haagse
stadsboerderijen.
• Giet het afgekoelde frituurvet in de 		
originele fles of een andere plastic fles of
pot.
• Sluit de verpakking goed.
• Deponeer hem in de speciale ‘vetcontainer’
op 1 van de Haagse Stadsboerderijen
Ook restjes bakolie kunt u opvangen in een fles
en apart inleveren.
Het recyclen van vetten is duurzaam. Van gebruikt frituurvet kan bijvoorbeeld biobrandstof worden gemaakt. Nog te vaak wordt gebruikt frituurvet door het riool gespoeld met
verstoppingen tot gevolg. Vervolgens is er veel
werk en geld nodig om het rioolwater te zuiveren. Kijk op www.vetrecyclehet.nl voor meer
informatie over de landelijke campagne ‘Vet
recycle het’ en het recyclen van vet en olie.

Met het apart inleveren van gebruikt frituurvet
steunt u de Haagse stadsboerderijen. Zij krijgen per liter ingezameld vet ongeveer € 0,40
van het recyclebedrijf dat het vet ophaalt.
Op alle Haagse stadsboerderijen staat een bak
om kleine elektrische apparaten in te leveren.
Daarvoor is een eenvoudige regel: een elektrisch apparaat is klein als het in een boodschappentas past.
Als dat zo is, kunt u het inleveren in de bak bij
een stadsboerderij. Ook staat op de stadsboerderijen een speciale bak, waar bezoekers lege
batterijen en spaarlampen in kunnen doen.

Wethouder Revis zet reuzenspuit in boom

Jaarlijkse prik voor 10.000 Haagse iepen

Wethouder Stadsbeheer Boudewijn Revis
heeft eigenhandig een enorme injectiespuit in
een iep gezet om die te beschermen tegen de
iepziekte. Daarmee is de jaarlijkse inentingsronde in Den Haag begonnen. In totaal worden
10.000 iepen langs Haagse straten en lanen
ingeënt.
  
Schimmel
De gemeente inspecteert tussen mei en september alle iepen tweemaal. Niet alleen die
langs straten, maar ook die in particuliere
tuinen. Elk jaar worden 10.000 van de 17.000
iepen in straten ingeënt. Door alle maatregelen
treft de ziekte nog maar 1 procent van alle iepen tegen 4 à 5 procent die anders ziek zouden
worden. Omgerekend worden zo jaarlijks 500
tot 700 bomen behouden, die anders gerooid
fabriek of een stadion. Daarbij gaat het er niet
alleen om je fantasie te gebruiken.

STADVANDETOEKOMST is thematisch
verbonden aan High Tech Romeinen
De technische prestaties van de Romeinen
zijn adembenemend. Op het gebied van
architectuur, weg- en waterbouwkunde
ontstonden meesterwerken die honderden
jaren lang niet zijn geëvenaard, zoals tempels,
aquaducten en wegen.

en vervangen zouden moeten worden. Dat zou
1 à 2 miljoen euro kosten. Daar wegen de kosten van injecteren van 10.000 bomen, 200.000
euro, ruimschoots tegen op.
De iepziekte wordt veroorzaakt door een
schimmel, die de houtvaten van de boom verstopt. Daardoor kan de boom geen water en
voedingsstoffen meer opnemen. Het blad verdort en valt af, de boom verwelkt als het ware
en is ten dode opgeschreven.
De inenting beschermt gezonde bomen tegen
besmetting via de iepenspintkevers. Helemaal
afdoende is dit niet, want iepen kunnen elkaar
ook via de wortels aansteken. (Dit is ook gebeurt met de iepen op het Prins Willemplein,
red.) Zieke iepen moeten dus zo snel mogelijk
worden gerooid. Ook moet het hout meteen
van zijn bast worden ontdaan om verspreiding
van de ziekte te voorkomen.

ZOEKT U EEN VERGADERRUIMTE
IN SCHEVENINGEN?

Weet u dat het WOS een prachtige vergaderruimte
heeft?
Waar u met maximaal 50 personen terecht kunt.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. Voor een afspraak kunt
u ons bereiken op nummer 070-3500034 of via ons
e-mailadres: wos@scheveningendrop.nl.

De zomer werd ingeluid met een geslaagde
Scheveningse Dag. Maar van zomerrust
zal in Muzee Scheveningen geen sprake
zijn. In de museumwinkel komt een
stormloop op twee nieuwe artikelen en in
de wisselexpositieruimte wordt het echt
griezelen…

Nieuw: Canon van Scheveningen
Ondanks het kille en natte weer namen toch
zo’n duizend bezoekers een kijkje op onze
Scheveningse Dag op zaterdag 22 juni. De
Vrienden hadden ook ditmaal gezorgd voor
een gevarieerd programma met gastoptredens
en kraamverkoop. De dag werd om 11.00
uur geopend door mevrouw Van Aartsen,
die het eerste exemplaar van de Canon van
Scheveningen in ontvangst nam. Dit 18de deeltje
in de Historische Reeks van het museum bevat
vijftig hoofdstukken uit de geschiedenis van
Scheveningen. Zij werden geschreven door
acht auteurs die allen goed zijn ingevoerd
in de geschiedenis van Scheveningen.
Richtsnoer was daarbij dat het feiten moeten
zijn die eigenlijk iedereen moet kennen die
op Scheveningen woont of die iets over de
geschiedenis van Scheveningen wil weten.
De hoofdstukken beslaan een periode van
bijna tweeduizend jaar. Van de komst van de
Cananefaten, Romeinen en Franken omstreeks
het jaar 100 tot de voltooiing van de nieuwe
boulevard met het VissersNamenMonument
Scheveningen in 2013. Daartussen een grote
verscheidenheid aan onderwerpen. Zoals de
geboorte van een vijfling, de aanleg van de
haven en markante personen zoals Adriaen
Coenen en vele andere onderwerpen uit de
geschiedenis van Scheveningen als vissersdorp
en badplaats. Het 112 bladzijden tellende en
rijk geïllustreerde boek is gratis verkrijgbaar
voor donateurs van Muzee Scheveningen. Nietdonateurs betalen € 14,95. Wie nu donateur
wordt krijgt het boek als welkomstgeschenk.
In voorbereiding: Geschiedenis van
Scheveningen
De Canon van Scheveningen is geen beknopte
geschiedschrijving, maar met zijn vijftig
‘grepen’ uit de geschiedenis een ‘opwarmertje
of voorlopertje’ van de nieuwe Geschiedenis
van Scheveningen. Dat wordt een integrale
geschiedschrijving in twee delen van elk
ongeveer 320 bladzijden en waarvan het
eerste deel verschijnt op 30 november 2013
en dat zal gaan over de vroegste tijd tot
1875. Het tweede deel zal verschijnen in het
najaar van 2014 en de periode van 1875 tot
heden beslaan. Het nieuwe geschiedenisboek
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wordt geschreven door achttien deskundige
auteurs en zal rijk worden geïllustreerd. Enige
belangrijke thema’s die aan de orde komen
zijn: de ontwikkeling van de haringvangst, het
bestuur van Scheveningen en de verhouding
tot de grote buurman Den Haag, de groei
van de badplaats en het strandleven en

het museum.

Boulevardtentoonstelling verlengd
De tentoonstelling over de nieuwe boulevard
– Van strandmuur tot nieuwe boulevard. De

ontwikkeling van de Scheveningse boulevard
1896-2013 - zou aanvankelijk lopen tot 23
uiteraard de bewogen periode van de Tweede
juni, maar is wegens groot succes verlengd
Wereldoorlog. Tot 15 september bestaat de
tot in het najaar. De tentoonstelling laat
mogelijkheid om op beide delen in te tekenen,
in de Bad- & Strandzaal zien hoe in het
waarbij uw naam op de intekenlijst achter in
verleden tegen de zee werd gevochten, hoe
het boek wordt vermeld. Intekenbiljetten zijn
de boulevard ontstond en een plaats werd
verkrijgbaar bij o.a. de receptiebalie van Muzee van vertier en grandeur en ten slotte hoe de
Scheveningen en Boekhandel Scheveningen.
nieuwe boulevard tot stand kwam. Op de
Onderaan deze pagina vindt u ook een biljet
binnenplaats kunt u van de zon genieten vanaf
dat u kunt uitknippen, invullen en inleveren bij het ‘Moralesduin’: een blijvende opstelling van
het Muzee. De prijs voor de twee delen samen
oud en nieuw boulevardmeubilair.
bedraagt € 79,--. Geen geld voor twee kloeke
delen, elk fraai genaaid en gebonden in een
Tentoonstelling Spannende Spinnen
prachtige band.
Van 29 juni t/m 29 september vallen in de
wisselexpositieruimte zo’n veertig soorten
Nieuw: Panoramaschilderij als legpuzzel
levende spinnen te bekijken. Zij bevinden
Op de Scheveningse Dag volgde ook de
zich veilig achter glas in de terraria en zijn
presentatie van een serie nieuwe cadeau
dus van heel dichtbij te zien, maar zijn
artikelen rond het grote Panoramaschilderij
overigens voor het overgrote deel voor de
dat Andreas Carl Sommer in 1904 maakte
mens ongevaarlijk. De bezoeker komt van
van de badplaats Scheveningen en dat een
alles over de wereld van de spinnen te weten:
beeldbepalend sieraad vormt aan de muur van hoe nuttig ze zijn en hoe ongevaarlijk voor de
onze Bad- & Strandzaal. Het schilderij werd
mens. Van de veertigduizend (!) beschreven
afgebeeld op een grote legpuzzel van maar
soorten en nog tienduizenden onbekende
liefst duizend stukjes die garant staan voor
soorten zijn er maar zeven spinnen die het
uren puzzelplezier – en dat voor de prijs van
waardig zijn om als gevaarlijk te worden
slechts € 11,95. Maar daarnaast staat de fraaie bestempeld. De voor u rondkruipende
boulevard in vogelvlucht ook afgebeeld op een spinnen mogen gerust spectaculair worden
boekenlegger (€ 2 met magneet; € 1 zonder),
genoemd. Om er een paar te noemen: de
opschrijfboekje (€ 2,50) en koelkastmagneet
Zwarte Weduwe, de Luipaardvogelspin, de
(€ 2,50). Unieke presentjes! Het eerste
Rode Baviaanspin en niet te vergeten de
exemplaar van de puzzel werd aangeboden
Columbiaanse Woesteling! Als u geluk(?) hebt
aan de eigenaren van het schilderij, de heer en kan een verzorger u een van deze spinnen op
mevrouw Voorham die namens SMT Shipping
de hand zetten! Wie de spinnen echt in actie
The Netherlands een genereuze donatie
wil zien, moet de voederdagen bezoeken; de
hebben gedaan om de uitgave van de puzzel
tijden staan vermeld op de website van Muzee
en de andere artikelen mogelijk te maken. De
Scheveningen. Overigens zijn op een kleine
opbrengst daarvan komt geheel ten goede van aanvullende expositie ook enkele zeespinnen
te zien, die nauw verwant zijn aan de echte
‘land’spinnen en ook andere spinachtige
zeebewoners komen hier aan bod. Voor de
entree geldt een toeslag van € 4,50 voor
volwassenen en € 3,50 voor kinderen. Kom dus
deze zomer naar Muzee, sta oog in oog met de
nuttige ‘engerds’ uit de dierenwereld en ervaar
het zacht getrippel van (acht) spinnenpoten op
uw hand!
Namens allen vanuit Muzee Scheveningen een
mooie zomer en fijne vakantie toegewenst!
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen
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