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Het WOS en de Klinker wensen u een opbouwend, goed sporend en voorspoedig 2017toe
Oproep aan de gemeenteraad: Kies voor Kwaliteit - Stem tegen hoogbouw naast Vuurtoren!
Oproep aan bewoners van Scheveningen: teken de
petitie tegen de hoogbouw naast de vuurtoren. De
vuurtoren als gezichtsbepalend monument van
Scheveningen zal definitief ten prooi vallen aan de
hoogbouw als de plannen van de gemeente
doorgaan.

Een gebouw dat twee keer zo hoog is als het
huidige gebouw zal de vuurtoren voorgoed in de
schaduw zetten als de gemeenteraad de
vergunningsaanvraag “Appartementengebouw
Vuurtorenweg 35-37” van bouwer Kondor Wessels
goedkeurt. Dit zal een van de laatst overgebleven
monumentale iconen van Scheveningen voorgoed
verminken en het rijtje “kustlijnspijtobjecten” uit
de jaren 80 aanvullen.

In de nota van uitgangspunten wordt medewerking
aan de bestemmingsplanhoogtewijziging al
toegezegd van de huidige hoogte van 26 meter
boven NAP naar maar liefst 34 meter. Zoals te zien
in de Artist Impression zal het gebouw over de
volle breedte zes lagen hoog worden - dat is twee
keer zo hoog als de huidige drie lagen. De
vuurtoren zal vanaf de haven en havenmond
nauwelijks meer te zien zijn.
U kunt ons helpen om de hoogbouw te voorkomen.
Teken de petitie op www.vuurtorenweg.com. Of
stuur het formulier op pagina 2 naar WOS
Scheveningen, Badhuisstraat 175, 2584 HH
Scheveningen. Op 25 januari 2017 vergadert het
WOS en staat de hoogbouw op de agenda. U bent
daar van harte welkom.
Emil Driesenaar

IN MEMORIAM

BASTIAAN VAN DER TOORN
Op 11 november 2016 is in de leeftijd
van 86 jaar overleden een van de
oprichters van het WOS.
In de oprichtingsakte d.d. 13
december 1975 van het Werk verband
Opbouw Scheveningen wordt de naam
van Bastiaan van der Toorn als
secretaris vermeld.
Bas heeft deze functie gedurende 25
jaar uiterst plichtgetrouw uitgevoerd.
Deze erg bescheiden man is van
zeer grote betekenis geweest voor
Scheveningen.
Het Algemeen Bestuur wenst zijn
nabestaanden sterkte toe bij het
verwerken van dit verlies.
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Punt voor in uw agenda
Heeft u al een agenda voor 2017? Sla dan de
pagina op 8 april open en zet daar een heel
groot kruis neer. Dan kunt u voor die dag
geen afspraken meer maken. Deze dag dient
u vrij t ehouden voor een speciaal Schevenings
evenement. Een evenement met muziek, een
onthulling, iemand die heel speciaal echt
Schevenings is wordt in het zonnetje gezet. Er
zullen tal van festiviteiten zijn en het heeft een
officieel randje. Het gaat zich midden in het
Dorp afspelen. U, die dit leest, bent een van de
eersten die er van hoort, dus houdt het geheim.
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Verslag Algemene Bestuursvergadering
30 november 2016
Er zijn veel bewoners van het gebied rondom de
Vuurtoren.

1.
Vuurtorenweg 35-37.
- Zoals bekend is het gebouw naast de vuurtoren,
het voormalige RDW en Joegoslavië Tribunaal, te
koop aangeboden door het Rijksvastgoedbedrijf.
Via openbare aanbesteding is het gebouw en de
grond verkocht aan ontwikkelingsmaatschappij
KondorWessels Vastgoed en Oeverzaaijer
architecten.
- Vanavond geeft dhr. Versluijs van OZ architecten
een presentatie van het voorlopig ontwerp. Omdat
het hier om een beeldbepalend gebied gaat is er
een nota van uitgangspunten door de gemeente
Den Haag opgesteld. RIS 282917 + bijlage/RIS
282918, onder deze nummers is de nota van
uitgangspunten op de website van de gemeente
Den Haag terug te vinden. Dit gebied valt onder
het bestemmingsplan Scheveningen Haven dat
op 28 november 2013 door de Gemeenteraad
gewijzigd is vastgesteld. Hier zijn bezwaren
tegen ingediend tot aan de Raad van State, maar
uiteindelijk is na enkele wijzigingen op 15 juli
2015 het bestemmingsplan onherroepelijk
geworden. In het bestemmingsplan zal de
bestemming van Vuurtorenweg 35 gewijzigd
worden in een gemengde functie. Voorheen was
dit een kantorenfunctie maar omdat er steeds
minder behoefte bestaat aan kantoorruimte
is er een wijzigingsbevoegdheid binnen de
kantoorbestemming opgenomen op grond waarvan
het college bevoegd is om overige functies toe te
staan. Bestemming is nu wonen, leisure, zie ook
het vastgestelde bestemmingsplan Scheveningen
Haven, dat eveneens terug te vinden is op de
website van de Gemeente Den Haag bij de
bestuurlijke stukken.
Ook is een bestemmingsplanwijziging nodig om de
beoogde hoogte zoals geschetst in de “envelop” aan
te passen naar de 34 meter boven NAP, de huidige
bebouwing is 26 meter boven NAP en een klein
gedeelte is nu 30 meter.
- Dhr. Versluijs toont ons de voorlopige
ontwerpen voor de locatie. Volgens de architecten
is er rekening gehouden met de omgeving qua
kleur, openheid, zicht op zee, de vuurtoren enz.
In het voorjaar van 2017 start de verkoop van
circa 70 loftappartementen van verschillende
grootten. Er is ook een groot binnenplein gepland
wat voor iedereen toegankelijk moet worden.
- Veel bewoners van het gebied rondom
de Vuurtorenweg zijn naar de vergadering
gekomen om de plannen te horen en zij reageren
geschokt op de massaliteit van het ontwerp.
De verkeersdruk in de Vissershavenstraat/
vuurbaakstraat/Zeekant/Vuurtorenweg is al
enorm, zeker in de zomermaanden. Het betreft
hier smalle straatjes en éénrichtingverkeer. Men
voorziet hier grote problemen voor de buurt,
de toename van verkeersbewegingen zal de
leefbaarheid enorm onder druk zetten als er
geen andere toegangsweg zal komen dan de
Vuurbaakstraat. De beeldbepalende vuurtoren zal
ook grotendeels in het niet vallen bij een dergelijk
robuust gebouw. Een openbaar toegankelijke park/
pleinfunctie zal zeker in de zomermaanden alleen

Ik ben TEGEN hoogbouw
naast de vuurtoren.

Naam: ________________________________________
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Handtekening:

________________________________________

inleveren Badhuistraat 175, 2584 HH

maar voor meer overlast zorgen, overlast die er
nu al is in deze zomermaanden. Parkeeroverlast
wordt gevreesd, de bewoners krijgen immers
bezoek, en het aantal parkeerplaatsen in het
gebouw is minder dan het aantal woningen - dat
lijkt de bewoners aan de krappe kant. Dhr. Versluijs
geeft ook aan dat hij niet weet hoe tweezijdig
parkeren aan de Vuurtorenweg ter hoogte van de
te ontwikkelen locatie zal worden gerealiseerd,
en waarom de parkeerplaatsen ter hoogte van het
duintje zijn verdwenen, dat is volgens hem aan de
gemeente.
Ook het toekomstig bouwverkeer en het
bouwproces baart de bewoners grote zorgen.
De straten zijn niet berekend op zulk verkeer,
de huizen in deze omgeving zijn op leeftijd, wat
zal het effect van de bouw zijn op de bestaande
huizen? Men vreest scheuren, verzakkingen, enz.
Wordt er een 0-meting verricht voorafgaand aan
de bouw? Er komen zonnepanelen op het dak,
deze “installaties” komen qua hoogte nog bovenop
de 34 meter. Men vraagt zich af of we hier te
maken hebben met een beschermd stadsgezicht?
Ook word gevraagd wat de effecten zijn op de
bezonning. Dhr. Versluijs geeft aan dat geen
bezonningsstudie kan worden getoond, maar
dat dat later zal volgen. Hij geeft aan dat aan de
bezonningsnorm zal worden voldaan.
- Voor de plannen moet een omgevingsvergunning
en bestemmingsplanwijziging aangevraagd
worden. Deze wordt ook voorgelegd aan de
Welstand- en monumentencommissie die
de plannen toetst aan de Welstandsnota. De
Welstandsnota wordt door de gemeenteraad
vastgesteld. Het bevat de criteria en kaders
waaraan het uiterlijk van een bouwplan moet
voldoen. Dit proces zal door de bewoners met veel
aandacht gevolgd worden met het oog op eventuele
procedures van bezwaar en beroep. De bewoners
realiseren zich dat je met de vrijgekomen ruimte
iets moet doen maar de plannen zoals deze nu
voorliggen wijzen zij in grote meerderheid af.
Tot zover, wordt vervolgd.

2.
Mededelingen:
- evaluatie jaarwisseling 2015/2016 is
hedenmiddag in de Raad aan de orde geweest
evenals de instructie voor het Vreugdevuur
2016/2017. Tijdens het bouwen moeten de
stapelaars gezekerd worden, voor vervoer van
personen moet een gesloten bak ter plaatse zijn,
het is verboden om met de open paletbak naar
boven te gaan. Hier zal strikt op gehandhaafd
worden, evenals op geluidsoverlast.
- Overlast haal/breng verkeer school Gaffelstraat.
Jan Lautenbach heeft een gesprek hierover gehad
met de directeur van de school. Zij zal hier via
sociale media en op het schoolplein aandacht voor
vragen.
3.
WOS activiteiten/begroting 2017.
Het nieuwe jaar staat voor de deur, het Dagelijks
Bestuur verzoekt het Algemeen Bestuur met
voorstellen te komen voor activiteiten in 2017 in
het WOS gebied. Op de volgende vergadering komt
dit punt terug.
- OBS het Volle Leven wordt opnieuw gebouwd
op haar oude plek. Het WOS is gevraagd om
een bijdrage voor de inrichting van het nieuwe
speelplein. De vergadering gaat akkoord met de
bijdrage.
7. Wat verder ter tafel komt.
- Er is een groot probleem met betrekking tot
handhaving rondom het gebied Vuurtorenweg,
Zeekant. Men rijdt twee richtingen terwijl een
richting is toegestaan, erg verwarrend en leidt tot
gevaarlijke situaties.
- Wildplassen is een groot probleem. Veel
mensen die via de brug van de boulevard af komen
gebruiken de stoepjes, de duinen, enzovoorts als
openbaar toilet. Iets waar voor gewaarschuwd is
maar de gemeente wilde/kon geen geld vrijmaken
voor een 2e openbare toiletgroep bij lijn 11.

Standpunt WOS vernieuwing
tramlijn 1

1. Wij kiezen voor de variant 3B (VLZKMM =
verschoven ligging 3,60 m zonder kastanjes
met middenmast), wij zijn van mening dat
alle zieke bomen en bomen die een optimaal
tramtracé in de weg staan in 1 keer moeten
worden vervangen. Dit voorkomt dat er
achteraf, als het werk gereed is, weer zieke
bomen moeten worden gerooid.
2. Voor elke gerooide boom moeten er 2 nieuwe
bomen worden geplant.
3. Het fietspad aan de boszijde moet op het
niveau van sterroute worden gebracht.
4. De kruising Kanaalweg moet direct worden
meegenomen bij de spoor vervanging van
tramlijn 1, werk met werk uitvoeren.
5. Het nieuwe spoor van tramlijn 1 moet direct
aansluiten op de nieuwe rotonde Duinstraat/
Scheveningseweg/Badhuisstraat/Prins
Willemstraat, werk met werk uitvoeren.
6. Mocht het Tolhuis in de weg staan van het
nieuwe spoor dan dienen hiervoor aanvullende
maatregelen te worden genomen, deze zijn ook
van toepassing op de Eetkiosk en Koffiehuis bij
de nieuwe rotonde.
7. Ondanks onze keuze voor de variant 3B
realiseren wij ons dat er in de praktijk op
sommige delen andere keuzes noodzakelijk
kunnen zijn.

Ontsluiten Norfolkterrein door
aanleg van een tram
U weet vast nog wel dat er een jaartje geleden
heftige reacties zijn ontstaan door de adviezen
die een werkgroep over de verbinding heeft
uitgebracht. De gemeente heeft nu geconcludeerd
dat er nog nader moet worden uitgezocht op
een aantal aspecten die met de aanleg te maken
hebben. In een 20 bladzijden tellende brief wordt
dit haarfijn uitgelegd en aan het einde samengevat.
Kortheidshalve geef ik hier de samenvatting weer.
Dat scheelt een heleboel leeswerk en zo weet u
bijna alles. De hele brief is overigens bij het WOS
aanwezig. U kunt er daar naar vragen.

De samenvatting:
• Er komt een onderzoek naar de
verkeersafwikkeling op de route
Westduinweg-Duinstraat vanaf de
Scheveningseweg tot aan de Duindorpdam.
• Aan de hand van de resultaten van deze
studie bepalen of wordt voldaan aan de
randvoorwaarden.
• Gelijktijdig hiermee zal overleg en
onderzoek van Den Haag en MRDH
(Metropoolregio Rotterdam Den Haag)
plaatsvinden inzake de financiering en
het oplossen aanvullende beheer- en
exploitatie-vraagstukken. Het college zal in
de eerste week van april een raadsvoorstel
indienen.
am

De trap van het Seinpostduin

De fysieke uitvoering van de trap op het
Seinpostduin begint naar het zich laat aanzien
begin 2017, het overige straatwerk start op 9
januari.
De trap wordt in twee delen gesplitst, omdat er
halverwege de helling een toegangspoort is die
door autoverkeer moet kunnen worden gebruikt.
Het een en ander staat in een bestemmingsplan
van het betreffende pand. Ook is er rekening
gehouden met de wensen van de glazenwasser. Die
kan nu in het nieuwe ontwerp zonder problemen
blijven zemen.
am
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Klinker-preitje
Non schrêve we al weer twie dûzend zeuvetien.
As te dag van gistere ‘oor ik me nog teuge die van mên zegge :”’T zel iet meevalle om de daetem iet mè’-19
te beginne”.
“Im”, zee die , “Je zel zien ‘oe gauw dut geweun is; eer je ‘n paer jaer vorder ben weet je iet mêr beter”.
Ik ken iet aars zegge ‘ij ‘eb gelik want lans, lans, wat gaet-te têd snel en wat verandert t’r veul in de lôp d’r
jaere.
Neem non mar in ‘t jaer twiedûzend zag je benae gien mens, die met ‘n mobieltje zô op straet liep en
plotsklaps stil sting om te kikke naer zên of ‘uur leste berichje. Non de normaelste zaek van de wurreld, ‘t
valt non mêr op as je gien mobieltje bij je ‘eb.
Wat ik ‘êl gevaerlek vin is azze ze midde op de rijweg op de fiets met ien and ‘an ‘t stier en in de aa’re ‘and
d’r mobiel en daer zitte ze met ien en al andacht op te kikke. ]
‘Oe komt-’t terecht, vraeg je je êge of.
Non weet ik wel, ik ben ouwerwes, ik schrêf nog in geweune zakagenda mên ofspraeke, mar mên
buurvrouw ‘eb t’r laptop, smartphoon, iPad (of wat-t’r allemael nog mêr bestaet) as agenda.
Zô ‘è’-’je teugewoordig ôk dat Jan en alleman – te pas en te onpas – selfies maeke tot in de restaurants an
toe.
As ‘t personeel ‘t’ ete opdient motte ze êrst wachte, want-t’r motte foto’s ‘van ‘emaekt worre. Daer is iet
iederien blij mee.
Wat ôk raer andoet is dat kleuters op school al motte wenne an ‘n robot, die ze les mot geve.
As je zô naegaet is t’r in die zustien jaere van de twintigste eêuw al ‘êl wat veranderd.
O jae, ôk de Klinker is aars de leste jaere, mar dat mot ‘ezêd in ons voordêl.
Vrooger was tie zwart-wit , mar dat is iet mêr, neen de Klinker is non verrikt met prachtige kleure- foto’s
naest-te artikele. Kleure-foto’s’ in grôt en klên formaet.
As je non d’r-is bedenkt dat de Klinker ‘êlemael deur vrijwilligers wordt ‘emaekt.
Êgelek ôk weer iet zô vreemd, want alles wat je in de Verslaege van de vergaederinge in dut Wijkorgaen
voor Scheveninge-Durrep leest is allemael vrijwilligerswerk !
As de lezers dut onder ôge krêge, ik weet iet of tan de zon schênt, mar wij - die van mên en ik – wulle alle
WOS- en Kliinkermedewerkers in ‘t zonnetje zette en iederien een ‘êl voorspoedig nieuwjaer wense.

G a l e r i e 4 4, Molenstraat 44 in Den Haag

openingstijden: 6 januari tot en met 1 maart 2017
woensdag , vrijdag en zaterdag 13.30-17.00 uur
Lefteris Olympios

GESCHONDEN SCHOONHEID

Lefteris Olympios is Cyprioot. Hij doorliep de
School voor Schone Kunsten van Athene en rondde
in Nederland zijn studie af. Sinds 1984 woont
en werkt hij in Amsterdam. Een terugkerende
thematiek in zijn werk betreft een aanklacht tegen
onderdrukking en (religieuze) intolerantie als wel
de hoop op verzoening.
‘Geschonden Schoonheid’ gaat de kunst van
de Grieks-Orthodoxe kerk. In het bijzonder de
verdwenen en vernielde iconen van de iconostase
in kerken, die in het door Turkije bezette deel van
Cyprus liggen.

Immetje
Nadruk verboden

Spreukje.
Een welgemeend compliment ontvangen
doet onze wangen rood kleuren.
Immetje.

Verplaatsing bushalte in de
Prins Willemstraat
De bushalte in de Prins Willemstraat wordt
verplaatst naar de Duinstraat. In augustus is het
verkeersbesluit is in gang gezet maar ergens in de
ambtelijke molen is de uitvoering blijven hangen.
Er zal nu met spoed uitvoering aan de procedure
worden gegeven. Er is geen zekerheid, maar het is
mogelijk dat de verplaatsing van de bushalte nog in
het voorjaar van dit jaar gaat plaatsvinden.

Scheveningseweg 90-92
In de panden aan de Scheveningseweg 90-92
hebben zich inmiddels ongeveer 45 mensen
gevestigd in 14 appartementen. De bewoners zijn
van Syrische en Eritrese afkomst. In het pand is een
huismeester, de heer Lossie, tussen 11.00 en 14.00
uur aanwezig. De heer Lossie is aanspreekpunt
voor bewoners en omwonenden.
De bewoners worden op de hoogte gesteld van de
Nederlandse normen en waarden, leren onze taal,
krijgen dagbesteding en worden intensief gecoacht
door Vluchtelingenwerk.
U kunt zich voor deze mensen
inzetten als bijvoorbeeld ‘maatje’.
‘Maatjes’ maken de vluchtelingen
wegwijs in Den Haag en bieden
daarmee hulp bij het integreren
van de vluchtelingen. Wilt u zich
aanmelden als hulp, dan kan dat
bij Welzijn Scheveningen via www.
welzijnscheveningen.nl of marike.

vermeulen@welzijnscheveningen.
nl.
Informatie over de asielzoekers
kunt u vinden op www.denhaag.
nl/statushouders, het e-mailadres
is statushouders.scheveningen@
denhaag.nl.
am

Origine – een expositie door Hedwig Smulders
Van 6 januari tot en met 1 maart 2017
Hedwig Smulders haalt haar inspiratie uit de
natuur en de beweging, de energie en het proces
van ontkiemen en groeien en voegt dit samen met
veelal met (Franse) poëzie; Baudelaire, Rimbaud
en anderen. Zij gebruikt natuurlijke materialen als
hout en steen.

Gemeentemuseum Den Haag presenteert:
Sculpturale informatiebalie van Atelier Van
Lieshout
Nieuwe blikvanger aangeboden door jubilerende
Vriendenvereniging

Vanaf vandaag is in de centrale hal van het
Gemeentemuseum Den Haag een nieuw kunstwerk
van Joep van Lieshout te zien. De acht meter hoge
sculptuur doet dienst als ontvangstbalie en is een
knipoog naar de ‘wedijver’ tussen H.P. Berlage,
architect van het Gemeentemuseum, en zijn
Belgische tijd- en vakgenoot Henry Van de Velde.

Het Gemeentemuseum wilde een museumwaardige
balie te hebben. Deze moest anders zijn dan balies
de we normaal in winkels en stations tegenkomen.
Werner Bischof
Standpunten
17 december 2016 t/m 12 maart 2017
Heet werk van de Zwitserse fotograaf Werner
Bischof (1916-1954) is veelzijdig. Hij werkte

vervolg op pagina 4, 3e kolom
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De Regisseur
In de Jacob Pronkstraat/ Scheveningen bevindt
zich een gezellige ontmoetingsplek waar iedereen
welkom is.
Je wordt ontvangen door gastheren en vrouwen
die graag (weer) van betekenis willen zijn voor
andere mensen en zeker voor die mensen die wel
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij weten
namelijk als geen ander dat het leven niet altijd van
een leien dakje gaat en kennen het nare gevoel wat
door eenzaamheid wordt veroorzaakt.
Bij de Regisseur komt je nooit verloren binnen, de
koffie en thee staat klaar en is helemaal gratis. Een
praatje, een spelletje, meedoen met een activiteit,

lekker wegduiken in de leesmap, niks moet en er
kan veel. Bij de Regisseur regisseer je het zelf. Elke
maand is er een leuke en leerzame themamiddag.
Diverse thema’s kwamen het afgelopen jaar al aan
bod; wat is autisme en hoe ga je er mee om, kennis
over de verschillende culturen, alles over PTSS,
natuurlijke verzorging, etc.
Ook zijn er creatieve workshops, dansmeditatie,
kun je een henna tatoeage laten zetten of tijdens
het hart voor gezondheidspreekuur tips opdoen
voor een gezonde levensstijl en het maken van
een gezond hapje. De Regisseur is sinds kort
ook de plek voor het steunpunt stemmen horen
Haaglanden. Hier leren mensen die stemmen horen
er anders mee om te gaan. Elke donderdagavond
is er een gezellige inloop voor jonge mensen tot
dertig jaar.
Bij de Regisseur ontmoet je elkaar en kom je vaak
tot de geruststellende gedachte dat je niet de enige
bent voor wie het leven niet altijd gemakkelijk is.
De Regisseur is warm, hartelijk en richt zich op
het positieve, op je kracht en je (nog te ontdekken)
talenten.
Voel jij je wel eens eenzaam, denk je dat je de enige
bent die het leven soms maar ingewikkeld vindt,
ken je mensen die dit gevoel ook kennen en een
steuntje in de rug kunnen gebruiken?
Lijkt het je leuk om zelf eens workshop te geven,
wil je anderen iets vertellen of leren over een
thema waar je veel ervaring mee hebt; ook dan ben
je van harte welkom.
De eerste stap is aan jou de rest lopen wij, als je dat
wilt, met je mee.
Adres: Jacob Pronkstraat 6
2584 BS Den Haag
070- 3587543
Facebook: Jacob de Regisseur.

De medewerkers van het Kalhuis wensen u allen een
gelukkig 2017
Kom in het nieuwe jaar een keer langs in het
gezellige Kalhuis en doe mee met onze leuke
activiteiten!
Mantrazingen in het Kalhuis
Elke woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur
worden er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177
mantra’s gezongen begeleid met gitaar.
Mantrazingen is een meditatietechniek die ons kan
helpen het denken los te laten, in het hier en nu te
komen en vanuit ontspanning de hartverbinding
met onszelf en de groep mensen om ons heen te
voelen.
Een mantra is een woord, zin of gedicht met een
specifieke trilling en betekenis. Door met intentie
een mantra steeds opnieuw te zingen heeft het een
reinigende en helende werking.
De kosten bedragen 6 euro per keer.
Opgeven bij Joëlle Bogaert:
0648837902 of www.vijayayoga.com

als fotojournalist voor tijdschriften als Life en
Picture Post. \Het fotomuseum laat u ongeveer
220 vintage foto’s en contactafdrukken zien,
maar ook persoonlijke brieven en fotoboeken.
De tentoonstelling is samengesteld door Marco
Bischof, de oudste zoon van de fotograaf. Er zijn
ook circa dertig nog nooit eerder getoonde foto’s
te zien, die Bischof in het najaar van 1945 in
Nederland maakte.
Lara Gasparotto
Ask the Dusk
Fotomuseum Den Haag
17 december 2016 – 26 februari 2017

De Belgische fotografe Lara Gasparotto (1989)
presenteert haar fotoserie Ask the Dusk als een
dagboek dat het midden houdt tussen droom en
werkelijkheid. Ze toont mystieke landschappen,
portretten van haar geliefden en indrukken van
haar omgeving.

Bingo!
Elke laatste dinsdag van de maand is er bingo in
het Kalhuis.
We maken er elke keer een gezellige avond van!
Natuurlijk zijn er leuke prijzen te winnen!
Zaal open: 19.00 – 22.00
Kosten: € 8,50 8 ronden

Crea workshop in het Kalhuis
Elke derde vrijdag van de maand wordt er van 13.0
0 tot 15.30 uur een crea workshop gegeven in het
Kalhuis.
De kosten bedragen € 3,50 incl. materiaal,
aanmelden bij de receptie; tel 070- 3069900
Ontwikkel je talent in onze gezellige Kleigroep in
het Kalhuis.
Je bent welkom op Maandagmorgen: 9.00 – 11.30
uur, Maandagmiddag 11.30 - 14.00 uur
Dinsdagavond 19.30 – 22.00 uur en
Woensdagmorgen 9.30 – 12.00 uur
Kom eens langs en doe eens mee. Voor aanmelding
kunt u bellen 070 3069900 of gewoon bij ons
binnenwandelen.

Beste muziek- en
leesliefhebbers en
meditatiegenoten,

Na alle mooie maar zeker drukke en intensieve
dagen in de decembermaand is het weer tijd voor
een moment voor jezelf en elkaar met wat muziek,
tekst, een gesprekje en stilte. Daarom herinner ik
jullie graag aan de komende themamiddag in de
pastorie van de Abt (aan de Scheveningseweg nr
233) op zaterdag 21 januari aanstaande van 15.00
tot 16.30 uur. We komen weer bij elkaar rond een
thema dat aansluit bij onze belevingswereld en
de tijd van het jaar. Dit maal is het thema ‘Sterren’.
Er is wat met sterren en januari; de Epifanie,
de wijzen uit het oosten, de vruchten die we
oogsten, het licht wat we zoeken in deze duistere,
saaie maand. Dat kan ons bijvoorbeeld brengen
op de vragen: Wat zijn dan onze sterren? Onze
wegwijzers? En natuurlijk nog veel meer!
Je hebt niets nodig, behalve zin en een open hart!
De rest wordt verzorgd.
Het zou fijn zijn als je even laat horen of je komt of
niet!
Hartelijke groet, en voor degenen die ik nog niet
gezien heb: een gezegend 2017

Nacht ontwaakt
Fotomuseum Den Haag
17 december 2016 – 26 februari 2017

Fotografie bestaat bij de gratie van licht.
Fotografen maken een spel van tussen licht en
donker, zwart en wit, zichtbaar en onzichtbaar, en
roepen met hun foto’s sferen op. Het Fotomuseum
toont nu de nachtelijke en schemerrijke
hoogtepunten uit deze collectie, aangevuld met
bijzondere particuliere bruiklenen.
Sol LeWitt. A Tribute
GEM, museum voor actuele kunst
17 december 2016 t/m 9 april 2017

Tien jaar na zijn dood eert het Gemeentemuseum
Den Haag de Amerikaanse kunstenaar Sol LeWitt
- pionier van de Minimal Art en de conceptuele
kunst - met een tentoonstelling met bijdragen
internationaal toonaangevende kunstenaars: Jose
Dávila, Susan Hefuna, Esther Tielemans en Rana
Begum.

Joke Kievit
06.20417766
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Kruispunt Duinstraat
Scheveningseweg

Begin december 2016 is inspraakgroep KDS
opgeroepen voor een bijeenkomst om bijgepraat
te worden over de voortgang van het project.
Dat de voortgang van het project zo lang op zich
laat wachten heeft te maken met de stroperige
afhandeling van een aantal juridische aspecten
van de uitvoering van de rotonde. Dit heeft onder
andere te maken met eventuele aansprakelijkheid
van de gemeente en de HTM als er na
ingebruikneming van de rotonde aanrijdingen
zouden plaatsvinden. Slimme advocaten zouden de
gemeente en/of de HTM dan kunnen beschuldigen
van het niet correct aanleggen van de rotonde.
Binnenkort valt de beslissing hoe het moet worden
opgelost. In het eerste kwartaal van dit jaar zal
het ontwerp worden vrijgegeven voor inspraak
en dan kunnen er definitieve afspraken worden
gemaakt met de snackbar, de koffietent en de
Franse School. Daarna zal het nog twee tot twee en
een half jaar duren voor het doorlopen van diverse
procedures en het uitvoeren van de rotonde. In de
tussentijd zal er na het opleveren van het gebouw
waarin Hoogvliet komt, medio 2017, een tijdelijke
voorziening worden getroffen voor het afhandelen
van het parkeerverkeer in de parkeergarage onder
het gebouw.
De fundering van de tram zal in 2018 moeten
worden vervangen. Er wordt nu geprobeerd die
vervanging gelijk met de verlegging van het spoor
te realiseren. Het spoor zal dan 4 meter richting de
ventweg moeten worden verlegd.
am

Deze plek hoort net niet bij het gebied van het WOS, het is
wel belangrijk, dus;

Hellingbaan.
De Hellingbaan van de Schokkerweg naar de 2e binnenhaven zal begin dit jaar worden opgeleverd. De
Hellingbaan krijgt een aansluiting op de Schokkerweg, maar dat is tijdelijk. In 2018 is het de bedoeling
dat er op de Westduinweg ter hoogte van de Schokkerweg een rotonde wordt aangelegd. De Hellingbaan
zal dan op deze rotonde worden aangesloten. De bijgaande tekening geeft de situatie weer zoals die er
na voltooiing uit zal gaan zien tot het moment dat de rotonde wordt aangelegd. Onderdaan vindt u de
rotonde zoals die er uit moet gaan zien.
am

Ondergrondse toegang tot
parkeergarages

Aan het programma De Kust Gezond is een tweetal projecten toegevoegd. Het gaat om de ondergrondse ontsluiting van twee parkeergarages op
Scheveningen Bad:
-een ongelijkvloerse kruising in twee richtingen,
startend aan het eind van de Zwolsestraat,
onder de Gevers Deynootweg door, naar de
nieuwe parkeergarage die onderdeel is van de
vastgoedontwikkeling van Hommerson, en
een extra, ondergrondse ingang van de Zwolsestraatgarage ter hoogte van de Alkmaarsestraat.

De Hellingbaan met aansluiting op
de Schokkerweg.

Door de ondergrondse aan- en afvoer van het
verkeer ontstaat heeft het verkeer bovengronds
geen last van de toenemen van het verkeer door
de nieuwe parkeergarage en is meer ruimte voor
andere dingen.
am

Vergaderingen over uw buurt
bijwonen?
Iedere laatste woensdag van de maand kunt u de
algemene vergaderingen bijwonen die gaan over
zaken die bij u in de straat en directe omgeving
uw interesse hebben of uw wenkbrauwen hebben
doen optrekken. Kom eens luisteren en vertellen.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur aan de
Badhuisstraat 175. Er is koffie en thee!
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De Hellingbaan met een
aansluiting op de rotonde op de
Westduinweg

Digi-wijzer worden in
bibliotheek Scheveningen

Van de dingen die voorbijgaan

Goede voornemens? Laat 2017 dan het jaar
worden waarin u eindelijk vertrouwd raakt met
computer, tablet en internet! Bent u een beginner
of wilt u een stapje verder dan de basis? Met
onze ruime keus aan lesmodules kan iedereen in
bibliotheek Scheveningen terecht. De lessen zijn
laagdrempelig, duidelijk en in een rustig tempo. En
u kunt zelfs een afspraak maken voor één-op-één
advies in het mediaspreekuur!
Dit is ons aanbod tot de zomervakantie:

‘De computer, een eerste kennismaking’:
dinsdag 17 en 24 januari
‘Internet, een eerste kennismaking’: dinsdag 7
en 14 februari
‘Tekstverwerken, een eerste kennismaking’:
dinsdag 21 en donderdag 23 februari
‘E-mail met Gmail.com’: dinsdag 7 en 14 maart
‘Omgaan met bestanden’: dinsdag 21 en 28 maart
‘De tablet, een eerste kennismaking met de
iPad’: donderdag 12, 19 en 26 januari
‘De tablet, een eerste kennismaking’ (Android):
donderdag 2, 9 en 16 februari
‘De tablet, een vervolg’ (iPad): donderdag 9, 16
en 23 maart
‘De tablet, een vervolg’ (Android): dinsdag 4, 11
en 18 april OF donderdag 11, 18 mei en 1 juni
‘Werken met de e-overheid’: donderdag 30
maart, 6 en 13 april
‘Werken met de cloud, een introductie’: dinsdag
9 en 16 mei
‘Veilig op internet’: dinsdag 23 en 30 mei
Mediacafé’s: woensdag 22 februari, 12 april en 24
mei
Mediaspreekuur (vragen over digitale
media, ondersteuning cursisten, Klik&Tik):
dinsdagmiddag en donderdagmiddag op afspraak.
Alle lessen en mediacafé’s zijn van 10.00-12.00
uur.
Bibliotheekleden en ooievaarspashouders
krijgen een hoge korting. Soms krijgt u zelfs
extra korting wanneer u voor meerdere modules
tegelijk inschrijft. Nog geen tablet? U kunt bij
het volgen van een tabletcursus voordelig een
tablet kopen via de bibliotheek. Kijk voor meer
informatie over de modules en tarieven op de
website: www.bibliotheekdenhaag.nl. Voor vragen
en inschrijvingen: mail naar scheveningen@
bibliotheekdenhaag.nl of bel: 070-3538620. Wacht
niet te lang want de lessen zitten snel vol!

We wensen u alle goeds voor 2017 en hopen u snel
te ontmoeten in bibliotheek Scheveningen!
Colette van der Heiden-Planken
Bibliothecaris – mediacoach / Bibliotheek
Scheveningen

Het Marcelisplein aan de
Jurriaan Kokstraat

Dat plein aan de ingang van de Marcelisstraat staat
altijd vol met auto’s. De bewoners willen daar toch
liever iets anders en hebben samen met het WOS
een plan gesmeed.
Op bijgaande foto van de maquette die gemaakt is
door Freek Henkes is te zien hoe de bewoners het
zouden willen hebben.
De foto is gemaakt door Ingrid Steijn.

Wilger’s haringkar in de Badhuisstraat
zullen we moeten missen. Door het
vergunningenstelsel van de gemeente kan er
geen opvolger zijn. De vergunning is 5 jaar geldig
en staat op naam. Zo kan je aan het einde van
de looptijd van de vergunning niets overdragen.
Met bijna 74 jaar vindt hij het ook wel best.
Vanaf 2000 heeft Wim de Scheveningse en de
verdere wereldbevolking voorzien van heerlijke
haring. Met zijn haring heeft hij in de AD test in
2006 de 9e plaats bereikt.

Waar Scheveningen
ook beroemd
mee was was het
theater De Appel
in de Duinstraat.
Dat zullen we ook
moeten missen. De
gemeente gaf niet
langer subsidie en
het Theater vond het
welletjes. Het pand is
inmiddels verkocht
aan het bedrijf dat
de kerk er naast
ook in eigendom
heeft en dat gebouw
aan de binnenzijde
heeft verbouwd tot
kantoren. Laten we
hopen dat dit gebouw ook blijft bestaan.

Vanaf januari kunt ook niet meer uw grof vuil of
niet zo graf vuil wegbrengen naar de gemeente
reiniging aan de Vissershavenstraat. Die is
dicht. U zult helemaal naar de Uitenhagestraat

Naast de maquette is er ook een zitbank voor
bij de boom ontworpen door Pascal Korving, zie
onderstaande tekening.

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

VOOR UW LEEFOMGEVING
Iedere laatste woensdagavond van de
maand gaat het het over uw stoep,
straat, verkeer vanaf 20.00 uur,
Badhuisstraat 175.

moeten. Daar heeft de gemeente een nieuw
vuilophaalstation gebouwd. Dat is met de snelte
route volgens de ANWB 4,8 kilometer verder
en met de auto 12 minuten rijden als er geen
vertraging is. Moet je wel een auto hebben. Ik
geloof dat het met het openbaar vervoer ook
wel te bereiken is, lijn 11 en een beetje sjouwen.

Kopijdatum
De einddatum voor het inleveren van kopij
voor de volgende Klinker (maart 2017) is
1 maart 2017
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18 jaar geleden heb ik de Skatespeciaalzaak Rollerwave overgenomen, toen nog een klein winkeltje
gevestigd op nummer 114. Een logische stap aangezien ik op dat moment een Skateschool had en al mijn
cursisten altijd al doorstuurde naar deze winkel. Toen ik hoorde dat het te koop stond hoefde ik daar
dan ook geen twee keer over na te denken. Met wat gesprekken met de bank was het al snel rond. De
Badhuisstraat heb ik vanaf de eerste dag een hele leuke straat gevonden. Onderling met de ondernemers
is het altijd erg gezellig en ik had ook al heel snel een vriendenkring opgebouwd en vaak mazzel gehad
met goede werknemers. De Badhuisstraat is natuurlijk echt een straat waar een hoop speciaalzaken
zitten en wij zaten en zitten dan ook echt op onze plek. Het duurde dan ook niet lang voordat ik privé ook
naar Scheveningen ben verhuisd.

Op 28 januari treed de Marconi Sound Machine
op in de Keizerstraat 58. Wees er snel bij, want
vol is vol.

En ondertussen ben ik persoonlijk zeer gehecht aan heel Scheveningen. Ooit een kleine uitstapje gemaakt
buiten Den Haag omdat je daar toch echt een groter huis kan kopen voor hetzelfde geld. Maar het was mij
eigenlijk al heel snel duidelijk dat ik liever in een klein huisje op Scheveningen zit dan in een wat groter
huis buiten Scheveningen. De Havens, het Strand, de Boulevard, de Pier, het Westbroekpark, Pathé, de
Passage en binnen no-time in het centrum, wie wil dat nu niet.++
De winkel is inmiddels een stuk groter geworden en zes jaar geleden zijn wij verhuisd naar nummer
118 (voormalig Muziekhuis Gevee). Hoewel wij als Rollerwave (fysieke winkel) zijn begonnen, kennen
de meeste mensen ons als Onlineskateshop.nl. Al sinds de eerste web-shops werden geopend zijn wij
begonnen met deze online shop. Onze klanten zijn soms drie uur onderweg om naar onze winkel te
komen, iets wat wij nog steeds heel bijzonder en een eer vinden. En natuurlijk helpt het dat men een
bezoek aan onze winkel direct kan combineren met een dagje genieten op het mooie Scheveningen.
Roy Hoogendorp

Ik nomineer Hans Beugeling van Verhuur Scheveningen.

Danna zang
Louis basgitaar
Jason Thomas toetsen
Dennis slagwerk
Charles gitaar

Freek Henkes ontwerpt dingen

Een van zijn laatste ontwerpen is een muziektent, zie bijgaande tekeningen. Leuk, zo’n muziektent en dit
ontwerp heeft wel wat. Het zou best wel eens in de buurt kunnen staan, denkt u. Dat klopt, dat zou best
wel eens kunnen. Een waar is dan bij u in de buurt? En zo komen we bij de vraag bij deze tekeningen;
heeft u een idee waar deze muziektent zou kunnen passen, Waar zou dit mooie ontwerp goed tot zijn
recht komen, waar staat dit leuk?
Heeft u een goed idee? Stuur het idee naar het WOS, Badhuistraat 175 en wie weet staat binnen
afzienbare tijd in eens die muziektent op de plek die u in gedachten had.
am

Elk weekend

07
Van Ossenhaas
jan Sing along-jam sessie
08
Dram Tune met
jan Die Feedes & Friends
15
Fast it’s a fact
jan mmv Roland Verbiest
Scheveningen
21
Het Certificaat vanSurprise
uitmuntendheid
dat door
act
jan
Tripadvisor is uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
aan het Muzee.
28
Marconi Sound
jan
Machine

PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN NO. 56
Jubileumjaar aangebroken!
Bij het schrijven van dit ‘roopje van de brug’ ligt de
nieuwjaarsbijeenkomst van 7 januari net een
etmaal achter mij. Ondanks het ijzige weer zat de
Scheveningenzaal vol en met de wethouders
Karsten Klein en Boudewijn Revis als bijzondere
gast. We trapten het nieuwe jaar feestelijk af met
de onthulling van het logo waarmee wij het hele
jaar door onder het motto ‘2017 Muzee bij de tijd’
laten zien dat de Stichting Oud Scheveningen - de
voorloper van de huidige Stichting Muzee
Scheveningen - 65 jaar geleden op 12 juni 1952
werd opgericht. De jubileumcommissie, die bestaat
uit Frouke Basters, Hans Boin, Paul Crefcoeur,
Loukie Levert, Peter Maronier en Piet Taal, heeft
een rijk gevarieerd programma in petto. Zoals een
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serie lezingen over de geschiedenis van
Scheveningen, elke maand een historisch stukje in
De Scheveningsche Courant, een quiz voor
scholieren in de
vakantie, diverse
activiteiten in
samenwerking met het
strandleven en
arrangementen met
zustermusea. Met de
activiteiten maakten
we al een begin met de
op 3 december
geopende
jubileumtentoonstelling ‘Muzee duikt in Depot’,
waarop (tot 1 april) een selectie is te zien van

objecten die we in de afgelopen 65 jaar hebben
verzameld. Een belangrijke dag is natuurlijk onze
verjaardag op maandag12 juni zelf. Die zal worden
gevierd met een ‘dagje-uit’ voor iedereen die aan
ons museum verbonden is.

Recordaantal bezoekers in 2016
Op de nieuwjaarsbijeenkomst blikten we als
gebruikelijk terug op het afgelopen jaar. Dat
konden we afsluiten met 35.778 bezoekers, dat zijn
er 870 meer dan in 2015 en nog veel meer dan in
2014: toen zaten we nog op 30.750 bezoekers. Een
mooie stijgende lijn. In dit verband moeten ook de
ruim 4.300 leerlingen uit basis- en voortgezet
onderwijs worden genoemd die met zo’n 980

vervolg op pagina 8

begeleiders de 191 lessen en 44 workshops van
ons educatieprogramma bezochten. Ander heuglijk
feit is dat ons Meerjarenbeleidsplan 2017-2010
door de gemeente werd goedgekeurd en we boven
de toegekende subsidie extra financiering kregen
voor de invulling van de vacature voor een
conservator historische collectie en voor een
medewerker in het kader van onze functie als
Cultuuranker. Die is inmiddels is aangetreden in de
persoon van Tamara Peers.

Certificaat van Uitmuntendheid
Het is belangrijk dat je veel bezoekers krijgt, maar
ook dat zij allemaal tevreden zijn. Op de
nieuwjaarsbijeenkomst werd bekendgemaakt dat
Muzee Scheveningen een zogenaamd Certificaat
van Uitmuntendheid heeft gekregen van
Tripadvisor. Dat is een onderscheiding die wordt
toegekend aan bedrijven/instellingen die
uitstekende reizigers- of bezoekersbeoordelingen
op de site van Tripadvisor hebben ontvangen over
wat zij te bieden hebben en de gastvrijheid die zij
verlenen. Van de bezoekers aan ons museum
oordeelde 31,6% uitstekend en 55,3% heel goed!
Een prachtige score waar we trots op mogen zijn
en waarmee we na de Pier en het Museum Beelden
aan Zee als derde op de ranglijst staan. Het is
allemaal te danken aan de enorme inzet van al onze
gastvrijheid verlenende medewerkers, vrijwilligers
en suppoosten. Directeur Paul de Kievit kreeg als
eindverantwoordelijke voor goed gastheerschap
het certificaat overhandigd door vrijwilliger Peter
Maronier, die in het geheim voor deze verrassing
had gezorgd.
Gaande en komende man
In december namen we afscheid van Wim
Harteveld, die maar liefst 43 (!) jaar lid is geweest
van ons bestuur en veel voor ons museum heeft
betekend. Hij had onder meer tentoonstellingen en
bouwzaken in portefeuille en vervulde een
essentiële rol tijdens de verbouwing en verhuizing
van het museum in 2005. In 2013 ontving hij onder
meer wegens zijn verdiensten voor ons museum
een koninklijke onderscheiding. We zijn Wim zeer
erkentelijk voor zijn jarenlange inzet. In zijn plaats
verwelkomden wij als nieuw bestuurslid Chris
Schaapman. Hij is geen onbekende op
Scheveningen en is vertrouwd met ons museum.
Hij begeleidde destijds namens de gemeente Den
Haag met veel inzet en expertise de fusie tussen
Museum Scheveningen en het Zeemuseum. Wij zijn
blij met zijn komst en zullen aan hem stellig ‘een
goeie’ hebben.
Aanwinsten collectie
2016 was ook een mooi museaal jaar wat de
aanwinsten betreft. Laatstelijk nog werd de
collectie werd verrijkt met een omvangrijke
schenking van de familie Bron-Tinga van een grote
collectie boeken en verzameling van fraaie
souvenirs over de badplaats Scheveningen uit de

nalatenschap van de heer Jacques Tinga. Werkelijk
een topstuk is het schilderij dat we na het
overlijden van de heer Bas van der Toorn - die

vanaf 1957 bijna 32 jaar zelf van ons bestuur deel
uitmaakte - geschonken kregen van de Stichting
Van der Toorn. Het toont de landing van Prins
Willem zoals die op 9 december 1913 op het
Scheveningse strand werd nagespeeld. Reder Arie
Cornelis van der Toorn Jzn. speelde daarbij de rol
van de prins en liet het historische tafereel daarna
in 1914 op doek vastleggen door Cornelis C.
Dommelshuizen. Puur toevallig op hetzelfde
gebeuren hebben twee prenten betrekking die we
geschonken kregen van jhr. mr. G. Hooft Graafland.
De ene ets stelt het vertrek voor in 1795 van Prins
Willem V vanaf het Scheveningse strand naar
Engeland. De andere de terugkeer van zijn zoon
Prins Willem VI, de latere koning Willem I, op
Scheveningen op 30 november 1813. Het
bijzondere van de kort na vertrek en landing
vervaardigde prenten is verder dat zij zich nog
altijd bevinden in twee identieke eigentijdse lijst
van toen en zo samen een mooi tweetal vormen.
Om nog even op het strand te blijven: van het
Haags Historisch Museum kregen we een schilderij
van Mesdag in langdurige bruikleen, voorstellende
de ‘Vissersvloot op volle zee’. Het doek werd
schoongemaakt door restaurator Kim Kroes met
financiële steun van de Familievereniging Levert en
voorzien van een nieuwe lijst die werd geschonken
door kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder.
Tentoonstellingen & evenementen 2017
Het nieuwe jaar heeft een aantal mooie
tentoonstellingen in petto. Na de huidige
tentoonstelling volgt van april t/m september ‘De
Romeinse kust’ – een reizende tentoonstelling over
Romeinse vindplaatsen langs de Noordzeekust (en
dus ook op Scheveningen) in samenwerking met
het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In
augustus/september een tentoonstelling over de
Joodse inwoners van Scheveningen, die in 1942
– dit jaar 75 jaar geleden – uit Scheveningen werd
weggevoerd. In oktober zal er weer de
Scheveningse Salon zijn, een
verkooptentoonstelling met werk van hedendaagse
Scheveningse kunstenaars. Ten slotte gaat in
november de tentoonstelling over ‘De
Haringvisserij’ van start, die zal lopen t/m maart
2018. Vanzelfsprekend hebben we in 2017 ook
onze vaste evenementen: de Scheveningse Dag op
zaterdag 24 juni en Kerstland op zaterdag 16
december. Weliswaar is allemaal nog lang niet zo
ver, maar u kunt het maar beter alvast in de agenda
hebben staan.

Op stapel: nieuw deeltje Historische Reeks
Op zaterdag 10 juni zal de presentatie plaatsvinden
van het 21e deeltje in de Historische Reeks Muzee
Scheveningen. Dat zal gaan over de
Scheveningseweg en wordt geschreven door Kees
Stal. Het boek bevat tal van wetenswaardigheden
over het ontstaan en de geschiedenis van de in
1665 aangelegde Scheveningseweg – ook wel het
‘wonder van Scheveningen’ genoemd - en bevat
feiten die tot dusverre
niet bekend waren. De
prijs van het boek zal
rond de vijftien euro
zijn, maar het is zoals
elk deeltje in de reeks
gratis voor donateurs. U
bent het toch zeker al?
In het afgelopen jaar
kwamen er ruim
honderd donateurs bij!
Einde voorzitterschap
Op diezelfde 10e juni
zal ik als voorzitter
afscheid nemen. Na 22
jaar lid van het bestuur
te zijn geweest,
waarvan de eerste elf
jaar als penningmeester, is mijn bestuursfunctie
ten einde. Niet omdat ik niet langer wil, maar
omdat ik niet langer mag. De statuten schrijven nu

eenmaal een maximale zittingsduur voor van twee
maal vijf jaar en die is verstreken. Ik mag terugzien
op een mooie bestuursperiode. Wie de
voorzittershamer zal overnemen blijft een
verjaarsverrassing tot 10 juni…

foto: Loukie Levert

Nieuwjaarsuitboezeming en wens
Zo hief ik dus op de nieuwjaarsbijeenkomst
als voorzitter voor de elfde en laatste keer met
iedereen het glas op het nieuwe jaar en besloot
ik voor de laatste keer met de gebruikelijke
19e eeuwse ‘uitboezeming op dichtmaat’.
Vanzelfsprekend in een daarbij passende
uitdossing en met een gelegenheidscoupletje voor
de stadsdeelwethouder Scheveningen en – hoe kan
het aars? – op z’n Schevenings*:
‘Et jaer is weer klaks om ‘evloge,
‘et ‘is weer Bouweteelt.
De daege lenge zienderoge,
Nog effe en de Graaitêd is in beeld.

Kik ons Muzee: ‘e tis een smul!
Nurregens ‘e je zulk prachtig spul.
Schûtevoorin, schullep en Schevening’
Klêderdracht – d’r ontbreekt gien ding.
Vêf en zusteg jaer
Kwamme de spullie van ‘ier en daer.
We benne grôs op ons bestaen
En zelle ‘iet klauwbukkend vorder gaen!
‘K geef an Muzee as beste wense:
In ’t nieuwe jaer nog veul mêr mense!
‘Oe mêr bezookers kommen en gaen,
‘Oe rikker we ommers kenne bestaen.
Gij, menêr Karsten Klein, die de wet mot ‘ouwe,
Belije we alle steun en alle vertrouwe.
Daerom zeg ik in dankbaer’êd en graeg:
Bedankt voor de centjies ût De ‘Aeg!
Maar ‘eb studie en ‘ou je vast an ienig ding:
Lang leve’ Schitterend Schevening’!
Straks legt er in de ‘aeve weer een vleetlogger an
de kant:
‘ou daer een geitje vrij voor een museum op ’t
land.
An iederien op Schevening’ en in De ‘Aeg
Wens ik ‘êl ‘artelek en graeg:
‘Zegen en Bewaering!’
En een lekker scheepje ‘aering!
Of ôk nog ‘aars ‘ezed:
‘Al ‘et nôdige voor têd en eeuwigêd!
Mr Henk Grootveld
Bestuursvoorzitter Muzee Scheveningen

*Verklaring van enige termen:
Klaks: snel
Bouweteelt: einde van het haringseizoen
Graaitêd: tijd waarin de loggers in het voorjaar
voor de haringvisserij werden klaargemaakt
Klauwbukkend: geen of te weinig geld hebbend
‘Eb studie: pas op
Schitterend Schevening: titel column van Karsten
Klein in De Scheveningsche Courant
Geitje: gaatje (plek bedoeld voor gebouw bij de
museumlogger SCH 236 Noordster)
Zegen en Bewaering: wens die men vroeger
meegaf als de visserman naar zee ging
‘Al ‘et nôdige: oude Scheveningse nieuwjaarswens

8

