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NIEUWE ENTREE KEIZERSTRAAT
Jongerenambassadeurs Scheveningen is een
groep enthousiaste en actieve jongeren in de
leeftijd van 15 tot en met 24 jaar die opkomen
voor de belangen van Scheveningse jongeren.
Ze praten onder andere mee over sport, cultuur, vrijetijd, werk, uitgaan en evenementen.

De Jongerenambassadeurs komen elke maand
bij elkaar en bespreken wat er anders of beter
kan in hun stadsdeel. Wanneer nodig brengen
ze adviezen uit aan het stadsdeel of gaan ze
zelf over tot actie.
Eén van de plannen van
de Jongerenambassadeurs
Scheveningen is om de
kracht van de Keizerstraat
meer te benadrukken. Om
hier een start mee te maken
heeft ambassadeur Pascal
Korving een entreepoort
ontworpen. Hiermee wil
hij de entree van de winkelstraat meer uitstraling
geven, vergelijkbaar met de
Chinese poorten in de Wagenstraat.

De gemeente heeft de laatste
jaren flink geïnvesteerd in
de Keizerstraat en omgeving. Omdat de komende
jaren ook de kuststrook zal worden aangepakt
en de entree vanaf de boulevard sterk verbeterd is, wordt men straks als ‘t ware de winkelstraat ingetrokken.
Als kers op de taart willen de Jongerenambassadeurs Scheveningen een entreepoort aan
de kop van de Keizerstraat toevoegen. Als
een tweede poort financieel haalbaar is, komt
er ook een poort aan de andere kant van de
straat, nabij het Prins Willemplein. Door de
winkelstraat meer uitstraling te geven, hopen
de Jongerenambassadeurs ook op meer bezoekers en dat is goed voor de economie.
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Het ontwerp benadrukt het historische karakter van het oude dorp als vissersdorp en
geeft de Keizerstraat tegelijkertijd meer allure.
Het ontwerp bestaat uit voorwerpen die in de
visserij gebruikt worden. Opvallend zijn de
haringtonnen en de gekruiste jonen bovenop.
Een joon is de laatste boei die aan het visnet
bevestigt zit, waaraan een baken, zoals een
vlag of licht bevestigd wordt.

De afgelopen tijd heeft de Keizerstraat zich
weer op de kaart weten te zetten. Er zijn verschillende winkels bijgekomen, waardoor het
aanbod van de straat flink vergroot is. Door de
vermindering van leegstand is de winkelstraat
nog aantrekkelijker. Ook door de activiteiten
die georganiseerd worden, weet menig bezoeker de Keizerstraat weer te vinden. Eén van de
grote successen waren Hipfest en natuurlijk
Vlaggetjesweek. In augustus zal voor de eerste keer het Historisch Festival Scheveningen
plaatsvinden in de Keizerstraat en de straatjes
rondom.
Alle huidige ontwikkelingen in de Keizerstraat,
ondersteund door de goed
gemotiveerde winkeliers
verdienen een extra impuls.
De Jongerenambassadeurs
Scheveningen willen dit
doen door het plaatsen van
een prachtige entreepoort,
zodat het van oorsprong
oude vissersdorp, met als
hoofdader de Keizerstraat,
een herkenbare plek wordt
net als de andere populaire
deelgebieden van Scheveningen zoals, Bad en Haven.

Wat is uw mening over de
nieuwe entreepoort! Stuur
uw reactie naar info@jongerenambassadeursscheveningen.nl

Laatste nieuws
Herprofilering
Wassenaarsestraat

Op 15 juli 2015 van 18.00 tot 20.00 uur heeft
het WOS de vergaderruimte aan de gemeente
beschikbaar gesteld voor een 2e inloop avond
over de herinrichting van de Wassenaarsestraat.
U bent van harte welkom bij het WOS in de
Badhuisstraat 175, 1e etage.

Herdenking verdronken
zeelieden

Jan Lautenbach heeft op 30 mei bij de Scheveningse vrouw op de Boulevard namens het
WOS een krans gelegd.

foto: Dick Teske

Deze jaarlijkse herdenking vindt niet alleen
plaats op de Boulevard, maar ook op de Scheveningseweg ter hoogte van het Frankenslag.
Daar staat het monument voor de 327 omgekomen Scheveningers tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Stadsspeld voor Hes Huleman
Hes Huleman heeft tijdens de Scheveningse
dag van het Muzee uit handen van Wethouder Revis de stadspeld uitgereikt gekregen.
Deze grote blijk van waardering krijgt iemand
opgespeld voor jaren van uitzonderlijke (vrijwillige) werkzaamheden, in dit geval voor het
Muzee. Maar ook heeft Hes zich veelvuldig ingezet voor het WOS en regelmatig een bijdrage
geleverd voor de Klinker.
Hes, van harte gefeliciteerd en dank voor alle
bijdragen aan de Klinker. (Zie ook het Praaibericht op pagina 8)
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Verslag vergadering Algemeen Bestuur

Datum: woensdag 25 februari 2015
Vragen aan de wijkagent/rondje door de
wijk
Er wordt te hard gereden in de Keizerstraat,
wat is de maximumsnelheid? Cees Varkevisser zegt dat dit stapvoets in het 2e gedeelte is.
Bij het eerste gedeelte geldt de normale snelheidslimiet. Naar aanleiding van de aangifte
van inbraak bij het Prins Willemhof wil de
bewoner weten of er nog navraag, betreffende
de terugkoppeling, is gedaan. Cees Varkevisser
zegt dat dit alleen gebeurt bij woninginbraak
en dat was dit niet. Bewoner wordt gewezen
op het spreekuur van Edgar Portier in het
Kalhuis voor verdere afhandeling van zijn aangifte.
De verkeerssituatie in de Badhuisstraat is gevaarlijk voor voetgangers vanwege de bouw
van Hoogvliet. Voetgangers moeten over de
weg lopen. Er zal contact worden opgenomen
met de uitvoerder/Hoogvliet. In de Kompasbuurt is een reeks inbraken geweest.

Een Mooi Scheveningen in een warmer klimaat: Wat is daarvoor nodig?
Dhr. Lennart van der Linde van de stichting
‘Duurzaam Den Haag’ is aanwezig om een power point presentatie over dit onderwerp te
geven. ‘Duurzaam Den Haag’ en het ‘Haags milieucentrum’ gaan fuseren en willen samen een
organisatie worden die bewoners adviseert en
op weg helpt bij het zoeken naar alternatieven
voor fossiele brandstof. Het doel is om in Den
Haag in 2040 geen fossiele brandstof meer te
verstoken. Ook wil men oplossingen zoeken
voor problemen die voortvloeien uit de opwarming van het klimaat.
Voor Den Haag zou het stijgen van de zeespie-

gel een probleem kunnen worden.
Er wordt gevraagd wat het nut is van het ‘energielabel’, vaak klopt dit niet met de werkelijke
situatie in een woning. Investeringen in de
duurzaamheid van huurhuizen door de woningbouwcorporaties zou een goed idee zijn.
Er wordt gesteld dat duurzaamheid en klimaatverandering twee verschillende zaken
zijn. Zo kan je je afvragen of de huidige basaltstenen op de Boulevard duurzaam zijn, omdat
deze al kapot zijn. Een aantal aanwezigen zet
vraagtekens bij elektrische auto’s/oplaatpunten. Is dit werkelijk een goed alternatief op
deze manier? Ook zijn de meningen verdeeld
wat betreft de plannen voor enorme windmolenparken voor de kust. Is het hoogte verschil
van de zeespiegel werkelijk is getoetst? Er is
geen verschil met de hoogte van de zee uit de
jaren ’70 en vandaag de dag. Lennart van der
Linde zegt dat het verschil sinds begin 1900 20
cm. is.
Het ijs op de Zuidpool neemt juist toe in plaats
van dat het smelt, wordt er opgemerkt. Dit in
tegenstelling tot wat Lennart van der Linde
over de afname van het poolijs op de Noordpool liet zien in zijn presentatie.
Tot slot heeft Lennart van der Linde nog een
aantal brochures met informatie voor belangstellenden meegebracht.

Verkiezing 3 leden kascontrole over de
jaarrekening 2014
Marike Vermeulen, Jessie Moermans en Bert
Snijders zullen deze taak op zich nemen.

Verkiezingen voor de leden van het Algemeen Bestuur
Dirk Vrolijk (Kop Keizerstraat) wordt herkozen. Robert Verhagen (Seinpostduin) treedt af.
Jack Kroes wordt gekozen als AB lid voor Seinpostduin. Karin Bakker wordt gekozen als AB
lid voor Keizerstraat-West.
Verkiezing leden van het Dagelijks Bestuur
in de functies van voorzitter, secretaris,
penningmeester en de 2e secretaris
Jan Lautenbach wordt herkozen tot voorzitter.
Hans Grijzen wordt herkozen tot Penningmeester. Ciska Bourseul wordt herkozen tot
2e secretaris. Het WOS heeft nog een vacature
voor ‘secretaris’ openstaan.
Wat verder ter tafel komt
Er komt een plan voor een beter aanzien van
de Vuurbaakstraat en omgeving.
Naar aanleiding van de gepresenteerde schetsen van de rotonde bij het kruispunt Duinstraat wordt er opgemerkt dat deze wel heel
erg groot is. Zou er een verborgen agenda zijn
die het mogelijk maakt om eventueel een 2e
rijbaan te faciliteren. Hans Grijzen laat hem
weten dat de rotonde op de tekening groter
lijkt dan dat deze in werkelijkheid gaat worden.

Rondvraag
Het helmgras op de nieuwe Boulevard wordt
vertrapt. Dit gras bevindt zich in het natura
2000 gebied en zou dus beter beschermd moeten worden.
Er is een voorstel om het WOS een brief te
laten schrijven naar de gemeente over de toekomstige locatie van het vreugdevuur. Hans
Grijzen heeft navraag gedaan bij een schipper,
deze verklaarde dat de scheepvaart geen last
heeft van het vreugdevuur, immers op het Zuiderstrand brand ook een vreugdevuur en daar
is het wel toegestaan. De scheepvaart heeft wel
last van de openbare verlichting en de koplampen van auto’s op het parkeerterrein naast
de havenhoofden. Ook zou het WOS moeten
pleiten voor regels betreffende harde muziek
bij evenementen. Dit zou zeker na 24.00 uur
moeten stoppen. Een van de aanwezigen zegt
dat er geen permanente geluidsmeting komt
(voorstel V.V.D). Het argument is dat het niet te
meten is. Wel is er de mogelijkheid om samen
met Mendy van Veen (stadsdeelkantoor), bewoners van het Uiterjoon en het Hartbeach in
gesprek te gaan betreffende geluidsoverlast.

Betaald parkeren rond de
vuurtoren

Per 1 juli 2015 wordt betaald parkeren ingevoerd in een deel van Havenkwartier. Na de zomervakantie wordt er een draagvlakonderzoek
gehouden onder de belanghebbenden van het
resterende deel van het Havenkwartier. De gemeente wil weten of belanghebbenden in het
gebied voor of tegen betaald parkeren zijn. Na
het onderzoek kan dan besluitvorming plaatsvinden in het najaar van 2015.
Voor vragen kunt u terecht bij Selma van der
Zwart, telefoon 070-3534349 of via de mail
selmavanderzwart@denhaag.nl

Gemeentemuseum
Outsider Art
Creativiteit buiten de kaders
13 juni – 4 oktober 2015
Outsider Art is een verzamelnaam voor kunstwerken die zijn
gemaakt door talenten die niet
kijken naar wat anderen hebben
gemaakt, ook geen kunstopleiding volgen en in sommige gevallen in een instelling verblijven.

De kunst die deze mensen maken
wordt steeds vaker door kunstenaars gewaardeerd. De tentoonstelling Outsider Art toont werk van onder
anderen de Haagse kunstenaar Willem van
Genk, Pavel Leonov, Michel Nedjar, Bertus Jonkers, Rosemarie Koczÿ, Philippe Azéma, Sylvia
Katuszewski, Johann Korec, Marc Lamy, Dwight
Mackintosh en Ody Saban. De tentoonstelling
wordt mede georganiseerd door Museum Dr.
Guislain in Gent.
Gemeentemuseum
In the Picture
Fotografie als bron voor schilderkunst
23 mei t/m 29 november 2015

In The Vincent Award Room vindt u werk van
het Gemeentemuseum Den Haag Monique
Zajfen Collection. Hier worden schilderijen gepresenteerd, waarbij fotografie als hulpmiddel
voor de schilderijen is gebruikt. Ook werk van
George Hendrik Breitner (1857-1923), Daniel
Richter (1962), Wilhelm Sasnal is er te zien.
Simon Koene. Een grafisch oeuvre
Gemeentemuseum
Simon Koene
11 juli t/m 20 september 2015
Technisch vakmanschap en grafische experimenten worden hier geëxposeerd. Bijna
driehonderd etsen die tussen 1968 en 1998
zijn gemaakt. Onderwerpen zijn onder andere
Vietnam, de natuur, de voormalige abdijkerk
van Loosduinen en Rembrandt.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling publiceert Uitgeverij De Weideblik, een boek over
het werk van Koene. Auteurs van dit boek zijn
de kunsthistorici Eddy de Jongh, Susan Adam
en Bob van den Boogert en is verkrijgbaar in
de museumwinkel.

2 grote sculpturen van Louise Bourgeois
naar Gemeentemuseum
Het Gemeentemuseum Den Haag heeft twee
grote sculpturen Louise Bourgeois in langdurige bruikleen gekregen. De Louise Bourgeois
Studio heeft een aantal grote sculpturen van
de kunstenares in bezit en leent deze uit. De
sculpturen zijn getiteld ‘Spider Couple’ (2003)
en ‘Clouds and Caverns’
De spin als moedermetafoor
‘Spider Couple’ (2003) geeft de relatie weer
tussen de moeder en de kunstenares.
‘Clouds and Caverns’ (1982-1989) was nog
niet eerder te zien in een museum en lijkt op
een driedimensionale vertaling van een nachtelijke tekening. Bourgeois schreef : “Men kan
het eigen lichaam interpreteren als een land
met bergen en dalen, met holen en spleten.
Voor mij lijdt het geen twijfel dat ons lichaam
een gestalte is die in Moeder Aarde terug te
vinden is.” Door deze stelling kan het werk ook
betrekking hebben op het menselijk lichaam.

zie voor vervolg pagina 3, 3e kolom
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Spaerzegels

vervolg van pagina2, 3e kolom

‘T was van de week windkracht zeuve.
Zô jûlie wete, ‘êt-tie van mên ‘n ‘ekel an zegeltjies spaere.
Ze-’aa’ne dat nôit ût motte vinne, vin-tie; ‘n zegeltje zus, ‘n zegeltje zô.
‘IJ begrêp t’r niks van.
Non ‘a’ die weer wat aars an te merreke.
Ik mos in de winkel mên boo’schoppe betaele en daernae leverde ik twie volle zegelbookies in.
“Im”, zee die, onderweg berom, teuge me, “is tat non nôdig, êrst betael je geweun en dan laet je
dat mens jou weer ût betaele.
Dà’-ken toch in ien moeite, dat-oof toch iet dubbelt, de mense ‘ebbe wel wat aars te doen.”
“Man, ik wul iet met zegeltjies betaele, dan denke ze dat mens ‘êt gien geld genog; die mot-t’r
bookies inwissele.”
“Wat tan nog, Im, laet te mense denke.”
“Neen, dà’-wul-ik iet.”
“ Ik zou wulle Im, dà’-je die rommel iet mêr spaerde, dan was je van ‘n ‘ope arremoei of.”
“Neen, ik wul ze juust wel spaere, ik vin ‘t leuk.”
Zô gaet-tat tan teuge mekander.
Wie ‘êt-t’r non gelik? As ik êrlek ben, die van mên.
Want ik ken netuurlek gelik met-tie volle zegelbookies betaele, ‘t is waer.
Mar dan zel dat mens kenne denke och, och wat is tat mens arrem.
“Dà’-benne jouw gedachtes, Im”, zeg tan die van mên, “ wà’-ken dat mens ‘t schele, as jij mar
betaeld.”
Ik ben netuurlek te grôs, ik wul iet toegeve, mar ik ken ‘t beter wel doen, aars blêve we
teuge’over mekander staen en geeft ‘t ammaar dêning. Wat ‘iet ‘ooft.
Jae, dà’-benne zô de ‘ebbedingetjies.
Ik zel kikke as me vollegende bookje vol is wà-ik doe. Want zegeltjies blêf ik toch spaere ‘oor.
Dà’-dee-ik al in de-êrste klas van de laegere school; ‘n blauwe spaerzegel van ien cent.
‘Spaere doet gaere’ sting d’r gelôf ik op.
As je kaert vol was, ging je naer de Baddusstraet, naer ‘t pos’ketoor en dan kreeg je ‘n gulde, die
kos je-op ‘n spaerbankbookje laete zette of mee naer ‘ûs neme.
‘T leste dee ik altêd.
Zegeltjies spaere doe ik dus benae me leve lang.
As ik stop met spaere, waer motte we dan over bakkelêje?
Want waer ‘t nôit waait is ‘t zô stil........!
Immetje
Nadruk verboden

Spreukje.
Een kind uit een groot gezin
weet de tafel is niet van mij alleen,
Een “enigst kind”...
moet dat in het leven leren.
Immetje.

Ontdek alles over
instrumenten
zingen en dansen

Leeftijd
jaar

Beginners

Gevorderden

Docent

Kosten

Geen adm. kosten

Ooievaars
korting

50 tot 100%

Voor peuters

2-4

wo 09:45 + 10:45 uur
Do 09:45 uur
vrij 10:45 uur

wo 09:45 + 10:45 uur
Do 09:45 uur
vrij 10:45 uur

Ernst Fortunati

6 x ¾ uur les voor 30,-

JA

Voor kleuters

4-6

wo 14:00 uur

wo 14:00 uur

Ernst Fortunati

12 x ¾ uur les voor 60,-

JA

Voor kids

6-9

wo 15:00 uur

wo 15:00 uur

Ernst Fortunati

12 x ¾ uur les voor 60,-

GITAAR

Leeftijd
jaar

Groep
4 t/m 8 personen
Groep
4 t/m 8 personen
Groep
4 t/m 8 personen
Op maat
2 of 3 personen .

6 –9

Privé
1 persoon

UKELELE

10 -18

Beginners

Gevorderden

wo 13:00 uur
di 17:00 + wo 13:30 uur

di + do 15:30 uur

wo 13:00 uur
di 18:00 + wo 14:30 uur

Geen adm. kosten

JA

Ooievaars
korting

Ernst Fortunati

12 x ½ uur les voor 30,-

JA

Lesley Warendorff

12 x 1 uur les voor 75,-

JA

di 19:00 uur

di 20:00 uur

Lesley Warendorff

12 x 1 uur les voor 75,-

JA

A.L.

keuze uit elke werkdag in overleg

keuze uit elke werkdag in
overleg

Lesley Warendorff

4 x ½ uur les voor 37,50
bij 3 personen ¾ uur les

JA

A.L.

keuze uit elke werkdag in overleg

keuze uit elke werkdag in
overleg

Lesley Warendorff

4 x ½ uur les voor 75,-

Leeftijd
jaar

Beginners

Gevorderden

Docent

Kosten

Geen adm. kosten

NEEN

Ooievaars
korting

50 tot 100%

A.L.

BAS GITAAR

Leeftijd
jaar

Beginners

Gevorderden

A.L.

keuze uit elke werkdag in overleg

keuze uit elke werkdag in overleg

do 16:00 uur

do 16:00 uur

Ernst Fortunati

Docent

12 x 1 uur les voor 75,-

JA

Kosten

Ooievaars
korting

Geen adm. kosten

50 tot 100%
Nikkie Freeke

Opening gebouw
Stichting Anton Constandse

3

Kosten

18+

Groep
4 t/m 8 personen

Op maat
2 of 3 personen .

Docent

50 tot 100%
di + do 15:30 uur

Gehuld in een deken en met een zaklamp loopt u
door een nachtelijk labyrint. Het idee is ontstaan in
Israel.
Mark Bradfort
GEM, Museum voor actuele kunst
20 juni t/m 18 oktober 2015
Schilderijen in de ruimste zin van het woord, er is
op geschilderd, geschuurd, gescheurd, geplakt, de
elementen overlappen elkaar en er is weggelaten. Hij
gebruikt daarvoor geen schilder benodigdheden maar
materialen uit zijn directe omgeving.

Ode aan de Nederlandse mode
Gemeentemuseum Den Haag
19 september 2015 t/m 7 februari 2016
De ontwerp van Jan Taminiau, Viktor & Rolf
Joan Praetorius, Max Heymans, Dick Holthaus,
Frans Molenaar, Fong Leng en Frank Govers
zijn wereld beroemd. U kunt het allemaal in
het museum gaan bekijken; mode van 1900 tot
2015
De tentoonstelling wordt vormgegeven door
Maarten Spruyt en Tsur Reshef. De bijbehorende catalogus wordt uitgegeven door Waanders & de Kunst, met artikelen van Bianca du
Mortier, Pascale Gorguet Ballesteros, Madelief
Hohé en Georgette Koning en vormgegeven
door Drawswords. De fotografie is van Sabrina
Bongiovanni, die collectie en modern werk fotografeerde in het Nederlandse landschap: op
de Hollandse dijken, in het bollenveld of midden in de stad.

Kalhuismededelingen

Muziek activiteiten YMCA 2015 - 2016
MUZIEK
ORIËNTATIE

Mark van Overeem - A Wish in Return
GEM, Museum voor actuele kunst
20 juni t/m 18 oktober 2015

Voorzitter Jan Lautenbach overhandigt op
17 juni 2015 de Scheveningse vlag aan de
nieuwe bewoners van de voormalige verpleging aan de Duinstraat, de Stichting Anton
Constandse. Maike de Cock is er zo te zien erg
mee ingenomen.
am

4 x ½ uur les voor 37,50
bij 3 personen ¾ uur les

JA

Chinese les voor kinderen van 6 tot 12 jaar
in het Kalhuis
In het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 wordt
op woensdagen van 18.45 tot 19.45 uur een
cursus Chinese les voor kinderen gegeven. De
datums zijn na de vakantie 30/9, 7/10, 14/10,
28/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12.
Voetreflexzones
In het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 wordt
wegens groot succes op donderdagmiddag
van 15.00 tot 16.30 uur weer een cursus voetreflexzones gegeven.In deze cursus leert u
waar de reflexpunten aan uw voeten zijn, de
behandelmethode, wat deze voor u kunnen
betekenen en welke effecten deze kunnen hebben. Deze cursus wordt gegeven door Truus
Rademaker. Zij heeft geruime tijd een praktijk
gehad in Duitsland als natuurgeneeskundig
therapeut met o.a. als zwaartepunt voetreflexzonentherapie. De cursus start bij voldoende
deelname op 21 mei 2015. De kosten zijn 30
euro voor 6 lessen. Voor aanmelding kunt u terecht bij de balie van het Kalhuis of bellen met
070-3069900 In de avonduren van 18.30 tot
20.00 uur is er een gevorderden.
50+ Sportactiviteiten in het Kalhuis
Elke vrijdag is er in het Kalhuis, aan de Badhuisstraat 177, voor elk wat wils op het gebied
van sport en bewegen voor 50 plussers.
Om 11.00 uur is een easy flow poweryogales,
pittig maar goed te doen,
Om 13.00 uur begint de 50 en fit les; in de
vorm van een circuit wordt aan diverse disciplines gewerkt na een muzikaal intro. De les

zie voor vervolg pagina 4, 3e kolom

Uit het verslag van de vergadering over de kruising
Duinstraat/Scheveningseweg van 1juni 2015

Kruising Kanaalweg/Scheveningseweg:
Er is geen ruimte voor 2 opstelstroken of een aparte opstelstrook voor fietsers. Er is in het ontwerp wel een
scheiding opgenomen tussen de rijbanen om voetgangers een rustgebied te gunnen. Het trottoir wordt van de
tramhalte tot aan het zebrapad bij de Frankenslag doorgetrokken.

De rotonde
• De eigenaar van het koffiehuisje zegt nu dat hij nog 10 tot 15 jaar zou willen blijven zitten.
• Als u bijgaande tekening vergelijkt met de tekening die in maart in de Klinker stond zult u zien dat er een
pleintje is verdwenen en dat er nu drie grote oren zijn verschenen. De kiosken zijn ten opzichte van nu
iets opgeschoven en er is een wat eenvoudiger toegang richting de Franse school ontstaan.
• De sporen van en naar de Duinstraat kunnen blijven. Er is onderzoek gestart naar de juridische haken en
ogen als deze oplossing wordt uitgevoerd
• Op het plein van de rotonde komt gras, geen helmgras

De Prins Willemstraat
• De parkeerplaatsen blijven, omdat de ruimte in de parkeergarage van Hoogvliet ’s nachts dicht is
• De bomen worden vervangen door andere, omdat ze op een verkeerde plek staan in het nieuwe ontwerp

vervolg van pagina 3, 3e kolom

wordt afgesloten met een korte ontspannende
yogasessie. Omdat er zoveel keus is kan iedereen er aan mee doen.
Om 14.30 start de stoelyogales; er is veel mogelijk op en naast de stoel, er wordt aan de
ademhaling gewerkt en hier en daar een shiatsupuntje gedrukt.
Kom eens langs voor een proefles! Uiteraard
zijn mannen ook welkom.
Kosten: € 3,75 per les.
Voor aanmelding kunt u bellen 070 3069900

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN (MBvO)
Elke dinsdagochtend van 10.30-11.30
uur, dinsdagmiddag van 13.30-14.30 uur,
woensdagmiddag van 12.30-13.30 uur, donderdagochtend van 11.30-12.30 en donderdagmiddag van 12.30 – 13.30 uur, wordt er in het
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177, meer bewegen voor ouderen (MBVO) gegeven. De kosten
hiervoor bedragen € 7, 00 per maand. Voor
informatie kunt u bellen 070 3069900. MBVO
is voor mensen die door de jaren heen minder
zijn gaan bewegen, terwijl de noodzaak daarvan juist toeneemt. De lessen worden door een
speciale daarvoor opgeleide vakkracht gegeven. Maar natuurlijk is gezelligheid ook een
heel belangrijk ingrediënt! Heeft u interesse
dan kunt vrijblijvend een proefles komen volgen.
Zomerdagkamp 10 t/m13 augustus in het
Kalhuis
Vier dagen activiteiten in het Kalhuis. Van
09.00 tot 16.00 uur wordt er in het Kalhuis aan
de Badhuisstraat 177 een zomerdagkamp gegeven.
Diverse activiteiten voor volwassenen zoals
bijvoorbeeld: Schilderen, Knutselen, Spelletjes
en nog vele andere workshops.
U kunt zich per dag inschrijven
Maandag: € 5- inclusief 2x koffie/thee
Dinsdag: € 5- inclusief 2x koffie/thee
Woensdag: € 5- inclusief 2x koffie/thee
Donderdag: € 7,50 inclusief 2x koffie/thee en
een BBQ
U kunt zelf een lunchpakketje meenemen of
iets kopen in het Kalhuis.
Inschrijven voor 17 juli 2015 bij de receptie
van het Kalhuis.
Het Kalhuis is 3 weken gesloten Van 20 juli
t/m 7 augustus. Alle medewerkers wensen
onze bezoekers en cursisten een gezellige
vakantie toe. Na 7 augustus hopen wij u gezond en wel terug te zien in het nieuwe seizoen.

Open dag brandweerkazerne Duinstraat

Voor een fotograaf altijd leuk zo’n open dag bij de brandweer, tekst lijkt me overbodig. am

Met de voorjaarschoonmaak en de zomervakantie voor de deur kunnen we in het Kalhuis
weer terugkijken op een geslaagd jaar!
Dankzij de inzet van de momenteel 80 vrijwilligers en 13 vakkrachten, hebben we dit
seizoen weer laten zien dat we binnen het
welzijnswerk zinvol en effectief bezig zijn!  
Inmiddels bezoeken ruim 1000 mensen 6 tot
7 dagen per week het Kalhuis. Het bestaande
activiteitenprogramma wordt met regelmaat
aangevuld met eenmalige activiteiten en
buurtbewoners weten ons gebouw inmiddels
ook te vinden voor gebruik van ruimtes voor
eigen activiteiten. Ook het servicepunt XL waar
bewoners terecht kunnen voor hulp- en ondersteuning draait goed!
Team Kalhuis
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Uit het verslag van de informatiebijeenkomst tramlijn
Scheveningen Haven/Norfolkterrein

Hetty Munsters

Tja, en dan wordt je zomaar gevraagd om als, een zo goed als kersverse, inwoonster van Scheveningen een
verhaaltje te schrijven over je belevenissen in Scheveningen dorp. Dat kersverse zit hem trouwens niet in
mijn leeftijd, ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik al 58 jaar op deze aardkloot mag rondlopen,
maar zit ‘m in de korte periode die ik hier nu woon. Het grootste gedeelte van al die jaren ben ik opgegroeid
in Zuid-Limburg waarvan de afgelopen 8 jaar in een nog zuidelijker gebied namelijk de mooie Franse
Bourgogne. Maar nu dus ‘op Scheef’. Familie en vrienden hadden zo hun twijfels over mijn besluit om hier
te gaan wonen. Niets voor jou Hetty, al die drukte, je bent zoveel vrijheid en ruimte om je heen gewend
en je hebt hier geen vrienden en kennissen. Dat wordt niks! Nou het tegendeel is waar, het is wel wat
geworden. Mede natuurlijk omdat mijn dochter met haar vriend en zoontje om de hoek wonen en, zo gaat
dat met oma’s, ik word regelmatig gevraagd om de honneurs voor wat betreft het passen op natuurlijk het
allerleukste kleinkind van de hele wereld waar te nemen. Genieten dus, maar daar geniet ik niet alleen van,
ik verkeer in de gelukkige omstandigheid om te mogen wonen in een leuk appartement met ook nog eens een
voor Scheefse begrippen, grote tuin en dat op een steenworp afstand van strand en zee. Natuurlijk was het
even wennen om als Limburgse (weliswaar met een Haarlemse moeder) tussen de Zuid-Hollanders te wonen.
Maar dat wennen was maar van korte duur. Ik voel me hier al aardig thuis. De Scheveningse mentaliteit is
er een van recht door zee, dus niet via allerlei omwegen iemand duidelijk proberen te maken wat je eigenlijk
had bedoeld. Voorbeeld: Dacht ik dat de voorgevel van mijn huis alleen van mij was, dan had ik het goed
mis!! Dus toen ik de fietsen die tegen ‘mijn’ voorgevel stonden tegen een paaltje op het trottoir zette werd ik
even door een van mijn bovenburen op niet mis te verstane wijze op de brutaliteit van mijn actie gewezen.
Alle fietsen die er staan horen daar gewoon thuis want de bovenburen moeten hun stalen ros natuurlijk ook
ergens kwijt en dat ding al die trappen opslepen is natuurlijk geen optie. Tuurlijk had ze helemaal gelijk,
wist ik veel, dus nu staan de fietsen gewoon weer en masse tegen mijn gevel en uiteraard is dat geen enkel
probleem. Dat je de meeuwen beter niet kan voeren is me ook kort en bondig maar oh zo duidelijk aan het
verstand gebracht en dat je gewoon moet doen, dan doe je al gek genoeg is me nu ook overduidelijk! Ik kreeg
laatst te horen dat ik me de Scheveningse directheid als Limburgse inmiddels al aardig eigen heb gemaakt. Ik
beschouw dat als een complimentje, toch?
Blèf immâh jeizellef ‘r zèn leigiau andere. (Haagse wijsheid)
Ik geef het Scheefse belevenissen stokje door aan mijn buurvrouw Heide Goris.

Nieuw vaarmaterieel voor de veiligheid aan de
Haagse kust
Veiligheidsregio
Haaglanden
overhandigt
nieuw materieel
aan de Haagse
Vrijwillige
Reddingsbrigade
De Haagse
Vrijwillige
Reddingsbrigade
heeft 4 nieuwe
boten en 4
waterscooters
ontvangen voor
het redden van
drenkelingen.
Deze boten en
scooters maken het mogelijk om sneller in te spelen op de toegenomen
drukte. Opvallend is de striping op het materieel dat is volgens de landelijke
normen uitgevoerd. Naast dit varende gebeuren zaten er ook 2 oefenpoppen
en nieuwe kleding voor de leden van de reddingsbrigade in het pakket.
Overigens is het dit seizoen de 100ste keer dat de reddingsbrigade haar
diensten ter beschikking stelt, een feestje dus. Laat het ze eens weten dat u
ze waardeert,
ze doen erg
goed werk,
vrijwillig
of wordt
donateur.,
zie daarvoor
www.hrvb.nl

Tussen 2015 en 2022 zullen er op het voormalige Norfolkterrein en de Scheveningse
Haven veel bouwactiviteiten plaatsvinden. Er
komen ongeveer 700 woningen en 75.000 m2
kantoorruimte bij. De gemeente stelt dat dit de
aanleg van een Randstadrailverbinding rechtvaardigt. De gemeente wil dat de studie voor
het tracé eind 2015 wordt vastgesteld. Dan kan
in 2016 en 2017 het ontwerp worden uitgewerkt en een aanbestedingsprocedure worden
afgerond. In 2018 dienst er dan worden aangelegd, zodat in dat jaar de eerste tram er kan
rijden.
De vergadering is het er niet helemaal mee
eens. Veelvuldig wordt er gesteld dat een tram
niet nodig is en dat er met een busverbinding
kan worden volstaan. De gemeente zou het
aantal reizigers overschatten, onder andere
omdat de nieuwe bewoners een zodanig inkomen zullen hebben dat het gebruik van het
openbaar vervoer dan niet direct een logische
oplossing is bij de vraag welk vervoer er moet
worden gebruikt.
De bewoners proberen met verschillende argumenten de Kranenburgweg te vrijwaren
van tramrails. Zo worden zelfs de erven van de
Groothertog van Saxen er bij gehaald wegens
een servituut van het Afvoerkanaal dat het
bouwen in het gebied van het kanaal verbiedt.
Een tramtracé met abri’s zou te breed zijn en
de weg is net opnieuw ingericht met een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.
Jan Lautenbach stelt dat met bijna alle voorgestelde tracés alleen het Norfolkgebied wordt
ontsloten en niet het haventerrein. Ook zou de
brug over de pijp zijn geschrapt, maar de gemeente ontkent dat en beargumenteerd vaag
dat er nog veel gebouwd gaat worden… Nog
een tramverbinding tussen Norfolkterrein en
de andere havens?
am
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Meld Graffiti

U hoeft het alleen maar te melden.

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

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de

Buitengewoon schoon!

kans dat er meer graffiti bij komt!

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

Ongewenste graffiti ontsiert uw huis
en de straat ziet er rommelig uit.
De gemeente laat het gratis verwijderen.

www.denhaag.nl/graffiti
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Enkele tekeningen over de plannen met het Norfolkterrein en
het haventerrein naast de Visafslag

Vlaggetjesdag

Op deze overzichtstekening kunt zien wat
de plannen zijn met
het Norfolkterrein.
Aan de linker kant
en op de kopse kant
wordt hoogbouw
gepland, zodat de
huizen er achter in
de luwte van de wind
leggen.

Op deze tekening is het gedeelte tussen de Boulevard en de Visafslag getekend. Naast de
semafoor is de driekant van een hotel gepland dat minstens een verdieping of 10 gaat tellen. Met het rode stippellijntje is aangegeven hoe de bezoekers en leveranciers er kunnen
komen. De rode lijn geeft de rijbaan weer. De rijbaan leidt naar een parkeergarage in wat
nu de dijk is. De nu aanwezige parkeerterreinen zijn niet meer ingetekend. De overige gebouwen zijn visgerelateerd en er is een ruimte voor de attractie Fish.

COLOFON
Volvo ocean race

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

Kopijdatum
De einddatum voor het inleveren van
kopij voor de volgende Klinker (september
2015) is
2 september 2015
6

Kielstraat-Het staat er niet meer
Kielstraat -Een stukje van vroeger – Het staat
er niet meer.
Na het lezen van een artikel “Het staat er niet
meer” gingen mijn gedachten naar een gedeelte van de Kielstraat, hetwelk nu een zo geheel
ander beeld geeft, zodat de huidige generatie
geen idee heeft dat op zo’n klein stukje grond
zoveel gezinnen hebben gewoond.
Wanneer men vroeger op Scheveningen vernam dat je in de Kielstraat woonde, hoorde je
negen van de tien keer: “O, dan woon je in Bauzenburg”.
Als kind zei me dat niets en hoorde ik niet de
negatieve klank, maar later begreep ik dat men
er eigenlijk mee bedoelde te zeggen: “Nou,
nou, daar woont nog al een slag mensen, zo’n
beetje van alles door elkaar”.
Dat laatste is zeker waar inderdaad werd de
Kielstraat door een mengelmoes van mensen
bewoond.

Het best kan ik daar een voorbeeld van geven
door te vertellen over het gedeelte Kielstraat
tussen de Schipperstraat en de Kotterstraat,
Daar in het midden op nummer 45 woonde ik
met mijn ouders, broer en zusjes.
Op de hoek van de Schipperstraat en de Kielstraat zat een filiaal van bakkerij Van de Ree,
waar familie Keus de winkel runde. Op de
andere hoek zat in de dertiger jaren familie
Uithoven met een kruidenierszaak. Op de hoek
van de Kielstraat en de Kotterstraat zat de
melkwinkel van Oomen en op de hoek daartegenover was een kapperszaak.
Later in de tweede helft van de dertiger jaren
is daar een nieuwbouwhuis neergezet. Tegenover de kapperszaak zat een groentewinkel
van Zandbergen, nu een eensgezinswoning.
Op de andere hoek was een water- en vuurstokerij en ook daar zijn een paar nieuwe huizen
gebouwd. Mijn tante heeft er tot de evacuatie
in 1943 gewoond en het beneden- en bovenhuis zien er nog onveranderd uit als toen.
Naast ons was, gewoon in de voorkamer van
het woonhuis, een groentewinkeltje van de
familie Everstijn, oorspronkelijk afkomstig uit
Poeldijk en tegenover hen woonde nog een
familie Everstijn, een broer met zijn gezin,
eveneens uit Poeldijk en deze families waren
katholiek, terwijl het benedenhuis daarnaast
werd bewoond door een gereformeerd gezin,
de uit Urk afkomstige familie Wakker.
Vader en moeder Wakker droegen nog de Urker dracht. De zonen Piet en Jaap waren na
de oorlog de trotse bezitters van de kotter genaamd “De twee gebroeders”.
Boven familie Wakker woonde familie de Graaf
en zowel de man als de vrouw werkten voor de

oorlog bij Joosse, de speelgoedzaak in de Badhuisstraat.
Zij hadden één dochtertje, waar ik vaak mee
speelde, want daar was veel speelgoed, waar
weliswaar een mankementje aan zat en niet
meer kon worden verkocht, maar als kind zagen wij dat niet.
Links en rechts van de familie Wakker woonden twee grote gezinnen, Pronk en Den Dulk,
ieder met ruim een dozijn telgen en iets verder
familie Van Dongen, ook met een twaalftal.
Echt kleine gezinnen waren een uitzondering,
zodat er later heel veel volwassenen kunnen
zeggen in de Kielstraat te hebben gewoond.
Boven ons woonde familie Turfboer, waarvan
de man in de bouw werkte. Twee deuren links
van ons woonde familie Marijt, waarvan de
jongste dochter jaren mijn vriendin is geweest.
De moeder droeg Scheveningse dracht en had
altijd haar hoofdijzer op en de vader werkte bij
een melkinrichting.
Daarnaast woonde familie de Rassel, de heer
des huizes was voerman en boven hen woonde
de zoon Gerard met zijn gezin.
Rechts van ons woonde zowel in het benedenals in het bovenhuis twee oudere echtparen
Vrolijk en Storm, beide vrouwen in Scheveningse dracht, vaak met nachtmutsje op, terwijl schuin tegenover ons de familie De Roode
woonde, eveneens een groot gezin. Daarnaast
een katholieke familie van Es, waarvan de vader werkte bij “Van Santen kolenhandel” en
diens buurman Van Dongen was bij de reiniging.
Aan de overzijde van ons richting Kotterstraat
familie de Grijn; die kwamen uit IJmuiden,
de vader was schipper en in dat gezin heb ik
kreeft leren eten, maar de luxe daarvan besefte
ik toen niet.
Het beneden- en bovenhuis naast de Grijn
werd bewoond door familie Klein en familie
Van Beelen, mevrouw Van Beelen eveneens in
Scheveningse dracht met meestal haar nachtmutsje op.
Beneden familie De Grijn was ook een katholiek gezin, de familie De Bruin.
Boven de melkzaak van Oomen woonde familie
Van Balen en zij waren de eerste die noodgedwongen door de evacuatie de Kielstraat verlieten.
Vrij snel volgden de overige bewoners en de
eens zo levendige Kielstraat, want dat was het,
veranderde in een troosteloze spookstraat.
Nu bestaan de meeste huizen van toen niet
meer.
Levendig was het zeker en leegstand was er
gedurende die jaren slechts heel kort, want zodra er iemand ging verhuizen was het al weer

bewoond en zo hebben er in dat kleine stukje
Kielstraat, waar ik als kind heb gewoond, heel
wat gezinnen vertoefd.
Familie Jongejan verhuisde naar de Badhuisstraat, familie Oosterbaan naar Duindorp;
familie De Boer, een schoenmaker naar de
v.Tuylstraat.
Jan Pat is verhuisd uit de Kielstraat naar de
hoek van de Kotterstraat en de Roerstraat en
heeft daar een tweedehands zaak gehad in de
toenmalige snoepwinkel van juffrouw Slooten.
Ook nog een jong echtpaar heeft er gewoond
een dochter van familie de Rassel en die was
getrouwd met een Poolse visserman, Jozef.
Eveneens ook nog een familie uit ‘s-Gravenzande, de man was politieagent en op het hoekje
van de Kotter- en de Kielstraat in het benedenhuis woonde “Kattikse Leentje” met haar man
Job, die altijd een zwart plat petje droeg.
Het is dus waar.
Er woonde een mengelmoes, maar één ding
had men gemeen; er werd hard gewerkt om de
moeilijke crisisjaren door te komen en ons als
kinderen, het nodige te geven.
Wij kinderen speelden naar hartenlust op
straat, terwijl door de ouders en buren op ons
werd gelet. Kort geleden had ik een gesprek
met een oude buurjongen: ”Ach Im”, zei hij, “we
hadden als kind het paradijs op aarde” en dat
was ik met hem eens.
Al die verschillende mensen vormden toch
een eenheid en die geloven, katholiek, Ned.
Hervormd, Gereformeerd, Joods of niet kerks,
het maakte allemaal niets uit in dat oude vertrouwde straatje, de Kielstraat in Bauzenburg
op Scheveningen.
Immetje.
PS.
Dit is nog maar een willekeurige moment-opname, want van sommige van bovengenoemde
families weet ik dat zij zijn verhuisd en weer
door andere zijn vervangen.
Ik geloof dat, als ik even doorga, dat half Scheveningen in de Kielstraat heeft gewoond.
-o-o-o-o-o-o-

Dit artikel is reeds eerder gepubliceerd in het
bulletin “Praaiberichten” van de Historische
en Genealogische Vereniging Scheveningen en
wordt op verzoek en met toestemming van Immetje in De Klinker geplaatst,]
Link: http://www.allesoverscheveningen.nl/
verhalen/view-verhaal.php?id=0

fotoimpressie van de zomerborrel van het Kalhuis en het WOS

Volgend jaar toch maar even langs komen!
7

PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN No. 47
Inmiddels is het volop zomer en de haring (zij
het met vertraging) in het land. De Scheveningse Dag heeft weer bewezen de belangrijkste dag
na(ast) Vlaggetjesdag te zijn. De jarige Scheveningseweg biedt alle gelegenheid voor een
wandeling door het lommerrijk struweel met
als eindpunt onze zomertentoonstelling over dit
‘Wereldwonder van Scheveningen’.
Biertappende wethouder
Die tentoonstelling werd op woensdag 13 mei
onder grote belangstelling geopend door wethouder Joris Wijsmuller. Filmmaker Bob Entrop gaf een toelichting op zijn documentaire
over de Scheveningseweg en liet alvast een
paar fragmenten zien. Gastconservator Kees
Stal, die samen met medegastconservator Paul
Crefcoeur ontzettend veel werk heeft verricht
om er een mooie tentoonstelling van te maken,
gaf een historische inleiding. Daarbij onthulde
hij een opmerkelijke ‘vondst’: niet Constantijn
Huygens ontwierp de Scheveningseweg, maar
landmeter Johan van Swieten. Dat moet in de
annalen worden bijgeschreven! Dat geldt trouwens evenzeer voor de bijzondere openingshandeling die JorisWijsmuller verrichtte: het
tappen van het eerste biertje van Brouwerij
Scheveningen. Hij deed dat met zo’n vaardige

hand dat er na dat eerste openingsbiertje nog
vele moesten volgen om de rij wachtenden te
bedienen. ’s Avonds vond in Pathé de première
plaats van de documentaire van Bob Entrop.
Een prachtige productie, waarin de geschiedenis en betekenis van de Scheveningseweg centraal staat. De film wordt doorlopend gedraaid
tijdens de tentoonstelling, die loopt tot en met
27 september. U hebt dus de hele zomer de gelegenheid.

Nieuwe aanwinst: fotoarchief
Van de heer Lucien van der Eijk (van AlbaSign
belettering in de Keizerstraat) ontvingen we
een fraaie aanwinst voor de fotocollectie van
Muzee Scheveningen. Het betreft het Schevenings fotoarchief van L. van der Eijk en W.
Spaans, bestaande uit twintig multobanden en
zeven mappen met foto’s, zes dozen dia’s en
een doos negatieven. De foto’s werden vroeger
verkocht vanuit een winkel in de Keizerstraat
(Kopiedeel2 zit) en op Vlaggetjesdag. Zij bevatten prachtige beelden van het Scheveningen
van toen. Hartelijk dank aan schenker Van der
Eijk voor deze bijzondere aanwinst. Het is van
belang dat onze collectie door schenkingen
kan blijven groeien.

Topdrukte Scheveningse Dag
Maar liefst en welgeteld 1530 mensen bezochten onze jaarlijkse Scheveningse Dag, dit jaar
op zaterdag 27 juni. Het mooie weer en het
gevarieerde programma waren daar debet aan.
De Vrienden van Muzee Scheveningen hadden
deze 44ste editie van de Scheveningse Dag weer
voortreffelijk georganiseerd. Zij verzorgden

demonstraties van oude Scheveningse ambachten, verkochten Scheveningse artikelen
en ventten hun gebakken en gerookte vis uit
als waren het echte ‘gosianten’. De dag werd
geopend door Jaap Spaans, oud-voorzitter
van het wijkberaad Duindorp en momenteel
voorzitter van het comité ‘100 jaar Duindorp’.
De openingshandeling verrichtte hij samen

met wethouder Boudewijn Revis door het
geven van een forse draai aan een oude misthoorn, die ooit op de logger dienst deed. Met
dat startsein begon er van alles. Klederdrachtenshows uit Noordwijk en Rijssen, muzikale
optredens door het Shantykoor Scheveningen,
de Trefpuntzangers en het Harde Handen-

koor. Voor kinderen waren er de grabbelton,
de Scheveningse poppenkast en een try out
van de kindervoorstelling ‘Flessenpost’. Danny
Verbaan vertelde het verhaal van de ontsnapping met de reddingboot Zeemanshoop op
14 mei 1940, waarmee vier studenten en 42
voor merendeel Joodse opvarenden na een
riskante tocht Engeland wisten te bereiken. Hij
signeerde na afloop het boek dat hij over deze
gebeurtenissen schreef. Kortom, een alleszins
geslaagde dag!

Stadsspeld voor Hes Hulleman
Voor een van onze ouwe getrouwe vrijwilligers
was het ook een bijzondere dag. Wethouder
Boudewijn Revis was niet zo zeer speciaal naar
de Scheveningse Dag gekomen om aan een
misthoorn te draaien, als wel om een stadsspeld uit te reiken aan Hes Hulleman. Deze
gemeentelijke onderscheiding ontving Hes
voor zijn vele verdiensten als vrijwilliger en
als een van de Vrienden van Muzee Scheveningen. Al sinds het eind van de jaren zestig,
dus ruim vijfenveertig jaar, is hij actief voor
het museum. Hij was jarenlang bestuurslid en
stelde in 1992, het jaar waarin het museum
veertig jaar bestond, het jubileumboek ’40 jaar
verzamelen’ samen. Ondanks zijn hoge leeftijd
is Hes nog wekelijks actief. Zo waakt hij samen
met ‘erepleinwacht’ Karel Pronk over het binnenplein van het museum dat zij samen netjes
en schoon houden. Ook vanuit dit Praaibericht
alle hulde en dank aan Hes Hulleman, die het
onweerlegbare bewijs levert dat vrijwilligers
en vrienden in ons museum onmisbaar zijn.
Wij wensen decorandus Hes nog heel veel
‘veegjaren’ toe!
Aquarium in oude glorie hersteld
We hebben ons tropisch aquarium geruime
tijd moeten missen nadat het wegens niet te
verhelpen lekkages moest worden vervangen.

Nu zijn er inmiddels vier aquaria voor teruggeplaatst die naar verwachting over een paar
weken hun levende have hebben. Eerst moet
de dode koraal met bacteriekolonies - in vakkringen bekend als ‘levend steen’- in het water
zijn werk doen en dan gaat elk aquarium met
zijn eigen bijzondere inhoud worden gevuld.
Een aquarium met tropische zeepaardjes, een
met zeeanemonen en kardinaalvissen, bij kinderen beter bekend als ‘nemovissen’. Een derde aquarium wordt gevuld met grotere dieren
zoals doktersvissen en in de vierde bak zullen
tropische garnalen, zeeëgels en veel ander levend goed te zien zijn. Zo kunnen we weer de
boeiende wereld onder water laten zien. Het
Noordzee-aquarium met koudwatervissen is te
vinden in de educatieruimte.
Namens iedereen in Muzee een mooie zomer
toegewenst!
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen

Muzee Scheveningen en Brouwerij Scheveningen: een
smaakvolle combinatie!
De genodigden voor de opening van de nieuwe
tentoonstelling van Muzee Scheveningen over
350 jaar Scheveningseweg hadden de primeur:
zij konden als eersten proeven van het nieuwe
geestrijk gerstenat dat sinds kort op Scheveningen gebrouwen wordt: bier van Brouwerij
Scheveningen! Wethouder van cultuur Joris
Wijsmuller tapte bij wijze van openingshandeling de eerste glazen ‘Zuidwester Ur Pilsch’,
een goudblond bier gebaseerd op de traditionele Tsjechische Pilsener uit 1842. Het eerste
vat van dit smaakvolle bier was snel leeg. Het
wordt gebrouwen van Schevenings duinwater
en in Muzee Scheveningen van de tap geschonken. Andere biersoorten, zoals het amberkleurige Bomschuit bier en de Scheveninger
Tripel zijn in museumcafé De Halve Vleet op
fles verkrijgbaar. Deze stoere ambachtelijk gebrouwen bieren van Brouwerij Scheveningen
passen goed in de ambiance en traditie van het
authentieke Scheveninger visserscafé. Bezoekers die Muzee Scheveningen specifiek voor
het museumcafé of de museumwinkel aandoen, hoeven geen entree te betalen. ’s Zomers
kunnen zij op het zonnige terras op de binnenplaats van het museum genieten van een
lekker biertje.
Hoe komt Muzee aan dit bijzondere café? Het
interieur is afkomstig uit het gelijknamige café
dat Albert Haffert en zijn vrouw Dora, de oorspronkelijke eigenaren, dreven op de hoek van
de Basiusstraat en de Van Wesebekestraat. Dit
was een plek met erg veel aanloop, van vissers,
maar ook van de bedrijven uit de buurt en negotianten.
Doortje was een vrouw die erg zorgzaam en
behulpzaam was en bij wie iedereen een luisterend oor vond. Ze stond voor iedereen klaar:
was de jenever op kon je bij hen altijd achterom terecht.
Na de dood van haar man heeft zij de zaak nog
enige tijd voortgezet, maar na haar overlijden
werd het café in de jaren ’70 gesloten. In haar
testament had zij laten opnemen dat het hele
interieur aan Muzee moest worden geschonken.
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