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Zaterdag 8 april brengt Scheveningen een Ode aan Immetje.

Er Was Eens, …………onze Immetje……..
Een zeer geliefde vrouw op Scheveningen,
Kranig, krachtig en vooral creatief.
Wekelijks sieren haar praetjes (preitjes)
als pareltjes de Scheveningse Courant.

Haar boeken met verhalen en gedichten
staan bij velen van ons in de kast.
Om onze waardering voor haar enorme
inzet om de Scheveningse taal levend te
houden te tonen willen wij Immetje op
een originele manier bedanken.
Hoe, dat blijft nog even een verrassing.
Nieuwsgierig geworden wat deze verrassing zal zijn?
U bent van harte uitgenodigd op zaterdag 8 april 2017 vanaf 13.00 uur in de
Wassenaarsestraat ter hoogte van nummer 144/146.
Noteer deze datum vast in uw agenda!
Het volledig programma leest u binnenkort in de Scheveningse Courant.
De ode aan Immetje is een gezamenlijk
project van het Stadsdeelkantoor Scheveningen en het WOS.
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Open brief aan de directeur Stadsdeelkantoor Scheveningen
mw. drs. A.G. van Veen.
Betreft: Spectaculaire reddingsactie Heemraadstraat.

Beste Mendy,
In de nacht van dinsdag op woensdag 8 februari
2017 is de bewoner van Heemraadstraat 16 onwel
geworden, de medewerkers van de Ambulance
vonden het noodzakelijk om de hoogwerker van de
Brandweer in te schakelen om de bewoner te evacueren. Deze reddingsactie van de Brandweer (zie
foto) en Ambulance laat zeer duidelijk zien waar

de stoep in de bocht ter plaatse van Heemraadstraat 20 verbreed moet worden om het parkeren
onmogelijk te maken. De hulpdiensten moeten onbelemmerd de Heemraadstraat in kunnen rijden,

in een officieel aangelegd parkeervak, er wordt niet
gehandhaafd. Elke woensdagmorgen is het weer
de vraag of de wagen van de HMS erdoor kan of dat
de wagen vanuit de andere kant van de straat achteruitrijdend de straat in moet. Bij de plannen voor
de herinrichting van de Heemraadstraat in 2014 is
door mij zeer uitdrukkelijk verzocht om de brede
stoep, zoals die in overleg met gemeente in 1985
is aangelegd, in de bocht te handhaven, echter het
ingenieursbureau heeft dit geweigerd. Tijdens de
Meet en Greet op 25 oktober 2016 in Muzee is dit
probleem door mij wederom aan de orde gesteld

bij de wegbeheerders Scheveningen, zie ook mijn
eerdere mails over dit onderwerp d.d. 27/6; 22/8;
5/10; 7/10 2016 en 20/02/2017.
Wanneer wordt deze inrichtingsfout weer hersteld
of moeten er eerst toch slachtoffers vallen?
Bij de betrokken bewoner is direct bij aankomst in
het ziekenhuis een stent geplaatst en hij is weer op
de been in afwachting van verdere onderzoeken.
Met vriendelijke groet,
Hans Grijzen.

Inhoud

dit kan alleen niet als er voor
huisnummer 20 in de bocht
vóór het aangelegde parkeervak wordt geparkeerd. De
witte auto (zie foto) staat niet
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Verslag vergadering
Algemeen Bestuur

Datum: woensdag 26 oktober 2016
Vragen aan de wijkagent / rondje door de wijk
De aanwezigen en de wijkagent praten elkaar bij
over een aantal zaken, die er spelen.
De wijkagent is niet op de hoogte waar/locatie
het vreugdevuur op 31 december 2016 zal gaan
plaatsvinden.

Toekomst van Scheveningse Bosjes (inclusief
Waterpartij) en het Westbroekpark
• De opkomst bij de verschillende Stadslabs
was wisselend. De opkomst bij de bijeenkomst
voor het Stadsdeel Scheveningen was, zoals te
verwachten viel, hoog. De opvattingen wat er
met het gebied moet gebeuren verschillen, maar
de nadruk ligt op behoud van het bos en park
zoals het er nu ligt, maar wel met verbetering
van het onderhoud. De volgende stap is dat er
een divers samengestelde Denktank komt, die
in 2017 met een advies aan de Gemeente moet
komen.
• Aan de orde komt ook nog de plannen van
Madurodam om uit te breiden in het bos
achter Madurodam. De vergadering is geen
voorstander van uitbreiding ten koste van het
bos.

Wat verder ter tafel komt
In de vergaderingen van het Algemeen Bestuur
van 31 augustus en 28 september 2016 zijn
een aantal onderwerpen aan de orde geweest,
welke de voorzitter heeft ingebracht in het
Kuststrookoverleg Scheveningen van 13 oktober
2016.
Het gaat hierbij om:
• Bezoekers welke (vanuit hun auto’s) door het
helmgras naar de boulevard en het strand lopen
• Teveel evenementen tegelijkertijd op het strand
wat niet alleen veel bezoekers trekt, maar
waardoor voor andere strandbezoekers op het
strand minder ruimte overblijft
• Parkeren bij evenementen
• Vuilniswagens, auto’s van leveranciers en
politieauto’s, welke veel ten onrechte op de
boulevard rijden
• Motoren op de Strandweg en achterliggende
straten
• Schoonmaken van de boulevard.
Deze onderwerpen hebben de aandacht van de
gemeente.
De geluidshinder ten gevolge van motoren is al
verminderd, doordat een bord aangeeft dat bij te
snel rijden er een forse bekeuring volgt.

Verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur van het WOS in 2017

Ieder jaar houdt het WOS verkiezingen voor leden
van het Algemeen Bestuur (AB).
In 2017 hebben Karin Bakker en Jack Kroes hun 2
jaarlijkse periode er weer op zitten. Zij zijn beide
herkiesbaar.
In een aantal deelgebieden van het WOS zijn ook
nog vacatures in het AB.
Per deelgebied kunnen maximaal 3 leden worden
gekozen. Op onze website www.scheveningendorp.
nl kunt u vinden in welk deelgebied de straat waar
u woont thuishoort.
Onderstaand per deelgebied het aantal zetels
waarvoor verkiezingen plaatsvinden:

Badhuisstraat West 		
2
Badhuisstraat Oost 		
1
Keizerstraat Oost 		
1
Keizerstraat West 		
3
Kop Keizerstraat 		
3
Renbaankwartier West
2
Vuurbaakstraat e.o. 		
1
Seinpostduin 			3
Zeijlplas 			3

Bent u die betrokken bewoner, die zich samen
met ons wil inzetten voor een nog mooier, veiliger,
schoner en socialer Scheveningen Dorp, meldt u
zich dan aan als kandidaat voor het Algemeen Bestuur.
U kunt zich aanmelden door een briefje te schrijven aan:
WOS Badhuisstraat 175, 2584 HH Scheveningen,
te mailen naar wos@scheveningendorp.nl
of een telefoontje te plegen naar 070-350 00 34.
Met vriendelijke groet,
Jan Lautenbach, voorzitter

Stand van zaken Actiecomite
Geen Hoogbouw naast de
Vuurtoren
Gesteund door 3000 online en 500 papieren steunbetuigingen tegen hoogbouw naast de Vuurtoren,
richt het actiecomité zijn pijlen nu op de besluitvormers in de gemeente en andere invloedrijke
partijen om hoogbouw te voorkomen.
Kondor Wessels houdt desondanks voet bij stuk en
houdt vast aan hun 34 meter hoge ontwerp. In een

Op 25 maart is het jaarlijkse benefiet concert ten
bate van het fonds ‘Vakantie voor een Kind’’. De
bands Ignition, Trouble en Paradise spelen belangeloos en deze keer is er de Jukebox editie waarbij het
publiek tegen inlevering van een muntje kan stemmen op nummers.
De band spelen akoestisch en elektrisch covers uit de
jaren 70 , tot 00
Uitaard gaan de entree (5,-) en alle bijdragen direct
in het fonds!
Het fonds ‘Vakantie Voor een Kind’ is een bescheiden
fonds van YMCA Den Haag e.o. dat jaarlijks ca 20
kinderen die dat hard nodig hebben aan een fijne
vakantie helpt! Door de lage prijzen van alle kampen van de aangesloten verenigingen kunnen we
al voor ruim 100 euro een kind aan de noodzakelijk
week ontspanningen en plezier helpen.
De aanvragen voor kinderen worden door de aangesloten verenigingen gedaan op basis van adviezen
van scholen, artsen e.d. en worden door een commissie gescreend. (u kunt dus niet zelf opgeven)
Uiteraard kun ook direkt een bijdrage storten op NL
67 INGB 0000 3051 40 t.n.v. C.S. YMCA Den Haag
e.o. onder vermelding van . Fonds VVK Elke euro is
welkom !
Info : http://www.ymcadenhaag.nl/

Brand in de Marcelisstraat
In de nacht van 3 op 4 maart is er in de Marcelisstraat brand geweest. Waarschijnlijk is er uit
baldadigheid tussen de fietsen en brommers naast
het pand waar de drogist in heeft gezeten brand

Rondvraag/Sluiting
Bij de rondvraag vestigt de voorzitter nog
de aandacht op de nieuwe website Jong op
Scheveningen. Hierop staan de activiteiten voor
jongeren in het Stadsdeel Scheveningen vermeld.

De heerlijkste pannenkoeken op woensdagmiddag, lekker en goedkoop bij de Buurtsupper!
Vanaf 1 februari 2017 hebben wij een nieuwe actie!
Elke woensdag middag tussen 12.00 en 16.00 kunnen kinderen genieten van pannenkoeken voor
maar 50 cent en ranja voor maar 50 cent! In de
Buurtsupper van de YMCA Scheveningen te vinden
op locatie keizerstraat 58 worden elke woensdag
middag heerlijke verse pannenkoeken bereid.
Natuurlijk zijn grote mensen ook welkom en kunnen voor 1 euro genieten van zo’n heerlijke pannenkoek.
Kom jij na school ook even heerlijk genieten bij de
Buurtsupper?
Voor meer informatie: www.ymcascheveningen.nl

Benefiet concert :
GUN KINDEREN EEN VAKANTIE

klein comité met enkele bewoners hebben ze een
nieuwe uitwerking laten zien die 0,5 meter lager
was dan het originele plan en met een andere balkon indeling met dezelfde massale impact.
Verder voldoen ze niet aan de Nota van Uitgangspunten op de volgende belangrijke punten:
• Er wordt geen aanpassing aan het gebouw gedaan als overgang van de Vuurtoren.
• Er wordt niet tegemoet gekomen aan de eis dat
de “landmark functie” van de Vuurtoren niet
wordt verstoord.
Daarom gaan we door met onze lobby om te voorkomen dat de gemeenteraad instemt met de benodigde bestemmingsplanwijziging.
Volg ons op www.vuurtorenweg.com
Emil Driesenaar

gesticht. Door snel ingrijpen van de brandweer is
de brand niet overgeslagen naar het leegstaande
pand. De schade is beperkt gebleven tot een verkeersbord en lantarenpaal, een zwartgeblakerde
muur en dakgoot en een gesprongen ruit. Het
kozijn is dicht getimmerd. De fietsen en brommers
kunnen worden afgeschreven.
am
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Paerd van de aerappeleboer
Kik, tat vin ik non zô gezellig van bezook.
Je zit an ‘n bakje met wat-t’r bij, je raekt an de praet en as je ‘t ken opbrenge om te lûstere, dan ‘oor je nog
wel-d’r-is wat.
Non zatte me te kalle over datte Scheveningse vrouwe vrooger, azze ze de bô’schoppe in de buurt deeje,
nôit iet ‘n tas meenamme.
Neen, alles gong in d’r schort.
Die tilde ze van ondere of, met-twie ‘ande, om’ôg en lans, dan verdween d’r ‘n karrevracht in.
”Wel”, zee de manneleke ‘elleft van ‘t’ bezook,, ” non we-’t-’r ‘ier zô over ‘ebbe, dat doe’-me denke an ‘n
voorval ût te têd dà’-mên vaeder nog mè’-áerepele langs de deure gong en z’n wijke dee mè’-paerd en
waege.
Dat paerd ‘a’ zô’n goed ge’euge dat-tie precies wis waer die ‘n sukkerklontje kreeg of ‘n stik brôd, ‘t was
net of tie ‘n ‘êle lêst in z’n paerde’ôfd ‘a’.
Omdat-tie zôveul kreeg van de klante raekte z’n paerdemaeg wel knap vol en ôk taer ‘a’die wat op’evonne.
Want ‘t was of tie klok kos kikke.
Precies op te êge têd voor ‘t êge ‘ûs liet-tie ‘t ien en ‘t aar achter ... en trok vorders de kar weer vort.
Op ‘n dag komt-t’r ‘n vrouw naer de zaek van me-vaeder met-t’r schort vol bô’schoppe.
Teminste dat doch me- vaeder, mar neen, toe’ze voor de deur sting, liet ze de slippe van d’r schort los en
daer lee .... ‘n strael garrentkoppe en staerte op te straet.
“ ‘Ier”, zee ze, “non ken je ôk is reddere net as ik ammaar mot as jouw paerd zô nôdeg alles voor
mên deur mot doen”.
Daer sting me vaeder wel wat beteuterd van te kikke.
Mar ze gong nog vorder en zee ôk nog teuge d’m: “Je aerappele benne veuls te grôt, die mò’-je onder
je arrem neme om te schille.....!”
Niks deugde d’r mêr.
Ze ‘a’ flink te brom in.
Jae, wà’-mos me vaeder daer non teuge doen, de aerappele’andel was z’n brôd.
Komp têd, komp raed; ‘t verkêr wier drukker en me vaeder morrek dat ‘t paerd ammaar angsteger wier.
Voor ‘t wit van ‘n zêbraepad was tie bang en mos me vaeder van arremoei met-’m over de stoep lôpe.
‘IJ wier zô schrikachteg dà’-me vaeder is over’egaen op ‘n bestelauto, ‘t kos iet aars.
Anvankelek gaf ‘t paerd dus probleme, mar zurregde d’r êgelek ôk weer voor dà’-me vaeder meegong in de
mederne têd.”
Immetje.
Nadruk verboden
Spreukje
Als je echte vrienden bezit
verarm je nooit.
Immetje.

Kindertentoonstelling ‘Retourtje Wenen–New
York, op reis met Mondriaan en De Stijl’ in bibliotheek Scheveningen
Een kleurrijke bedoening is het in bibliotheek
Scheveningen met werkstukken van leerlingen van
de Willem De Zwijgerschool uit groep 6 tot en met
8. Docenten van de Stichting Haags Kinderatelier,
ook voor jongeren (HKA) geven er les over design
van meubels,
gebouwen, wanddecoraties, glas
in lood en mode.
De tentoonstelling vindt plaats
in het kader van
de manifestatie
100 jaar Dutch
Design, met als
startpunt De Stijl,
het kunstcollectief dat in 1917
werd opgericht.
Kinderen leren
bij het HKA over
het leven in die tijd, met zijn grote maatschappelijke veranderingen, waar kunstenaars en architecten
hun positieve steentje aan hebben bijgedragen. Het
meest bekende lid is de kunstenaar Piet Mondriaan, maar het was vooral Theo Van Doesburg die
de internationale contacten legde met vooruitstrevende geestverwanten. Architect Jan Wils, die de
Haagse Papaverhof ontwierp, was ook lid van De
Stijl en ook Gerrit Rietveld, Bart van der Leck, Cesar Domela en andere vernieuwende ontwerpers.
Maar ook de ideeën van Schotse MacIntosh, de
Wiener Werkstätte en het Bauhaus hadden invloed
op de Nederlandse ontwerpers. Veel van hun werk
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The End of an Age
4 februari t/m 3 september 2017
Paul Graham, Rineke Dijkstra, Thomas
Struth en Thomas Ruff zijn jonge fotografen van de jaren ’90.

Rineke Dijkstra (1959) maakte een
serie strandportretten (1992-1994)
van jonge mensen op stranden.
Paul Graham (1964) fotografeerde
dansende, fuivende en dronken jongeren.
Thomas Ruff (1958) en Thomas Struth (1954),
hebben een eigen typerende portretfotografie.

Monique Zajfen Collectie & The Vincent Award
Sinds 2014 heeft het Gemeentemuseum de Monique Zajfen Collectie in bruikleen. Twee keer per
jaar is er een tentoonstelling van werk uit deze
collectie wordt samen met werk uit de eigen collectie. Deze tentoonstellingen zijn te zien in de The
Vincent Award Room.

Lee Bontecou
25 februari t/m 2 juli 2017
Hedendaagse kunst van de Amerikaanse is bijzonder. Zij heeft speciaal voor deze tentoonstelling
een nieuwe, zaalvullende installatiegemaakt met
de naam Sandbox. Dat moet ons Scheveningers
aanspreken.

vormt de basis van de latere, grootschalige industriële productie van woningen, inrichting, serviesgoed, speelgoed en kleding.
Op de tentoonstelling in bibliotheek Scheveningen
is het kleurrijke Dutch Design van deze leerlingen
te zien, die al jaren ervaring opdeden in lessen van
het HKA: meubels, gebouwen, composities en meer.
Ieder kan gewoon binnenlopen tijdens de openingstijden van de bibliotheek aan de Scheveningse
weg 333.

Zij heeft naam gemakt met tekeningen en verrassende sculpturen. Daarvoor gebruikt ze klei,
porselein, plastic, ijzerdraad, staal, hout, gevonden
stenen, gedroogde botanische elementen, gidsfossielen en botfragmenten.
Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde publicatie (NL: Hannibal, ENG: Walther König
€24,95)

Raquel Maulwurf - The Carbon War Room
18 maart - 18 juni 2017

Gedurende heel 2017 geven kunstenaars en architecten van het HKA in de hele stad les over 100
jaar Dutch Design. Het programma heet Retourtje
Wenen – New York, een reis langs plekken waar industrieel design is geboren en ontwikkeld, met De
Stijl als middelpunt. Er zijn twaalf lessen beschikbaar, die tot december 2017 in de hele stad kunnen
worden gegeven. Dit programma is op te vragen
via info@haagskinderatelier.nl.

Ooit wel eens verlangt om in een tekening te willen
rondlopen? Dan is nu uw kans. Speciaal voor het
Gemeentemuseum ontwikkelde Raquel Maulwurf
(Madrid, 1975) de installatie ‘The Carbon War
Room’.
‘The Carbon War Room’ bestaat uit een
ruitvormige Black Box, een apocalyptisch
landschap dat lijkt op de eeuwig brandende
kolenvelden in India en andere door oorlog
omwoelde landschappen. Veel houtskool.
Het Gemeentemuseum Den Haag, Museum
Voorlinden Wassenaar, Rijksmuseum Amsterdam,
Teylers Museum Haarlem, Stedelijk Museum
Schiedam, Museum van Bommel van Dam Venlo,
Rijksmuseum Twenthe hebben stukken van haar
werk.

vervolg op pagina 4, derde kolom

Brief van de gemeente over de geluidsoverlast op de
Boulevard met persoonllijke aantekeningen

vervolg van pagina 3, 3e kolom

G a l e r i e 4 4 , Molenstraat 44 in Den Haag
een initiatief van de Haagse Oud-Katholieke
Parochie
“Erinnerte Zeichen”

Duo tentoonstelling van Leidse kunstenaars Lisa
van der Heijden, schilderijen en Marjan Waanders,
keramiek.

Het werk van Lisa bestaat uit losse flarden van
herinneringen die zich laten zien als een serie
kruisen in groot formaat. Bij enkele werken
verwijzen de kleuren naar schilderijen uit de
Renaissance. Tijdens de tentoonstellingsperiode
zal werk van haar ook in de Oud Katholieke Kerk te
zien zijn.
Marjan Waanders beeldt rituelen en
kwetsbaarheid uit. De manier waarop zij werkt
zorgt voor speciale effecten.

Folkert de Jong – Weird Science
22 april t/m 20 augustus 2017
Folkert de Jong (1972) maakt levensgrote
mensfiguren met een glimlach. Voor het GEM
maakt hij een nieuwe installatie naar het beeld
van De Stijl, de kunstbeweging rondom Theo van
Doesburg en Piet Mondriaan. De Jong belicht de
verhouding tussen kunstwerk, kunstenaar en
maatschappij.

Folkert krijgt veel internationale belangstelling
voor zijn werk. Hij exposeert regelmatig in galeries
in onder andere New York, Mexico City, Valencia
en Milaan. Zijn werk kunt vinden in de Saatchi
Collection Londen, Montreal Museum of Fine Arts,
Los Angeles County Museum of Art, Groninger
Museum en Gemeentemuseum Den Haag.

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

Vergaderingen over uw buurt
bijwonen?

C

Iedere laatste woensdag van de maand luisteren
en vertellen.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur aan de
Badhuisstraat 175. Er is koffie en thee!

ontsiert uw huis en de
straat ziet er rommelig
uit. De gemeente laat het

Meld graffiti

gratis verwijderen.

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

U hoeft het alleen maar

Meldpunt Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

het meldt, hoe kleiner de

Buitengewoon schoon!

kans dat er meer graffiti

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

bij komt!

plek om in te wonen, werken en leven.

DPZ 2016

te melden. Hoe eerder u

www.denhaag.nl/graffiti
4
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Kort verslag bijeenkomst Marcelispleintje (Marcelisdriehoek)
dd. 2 november 2016
Naar aanleiding van de oproep in de Klinker september 2016 en flyers zijn er 14 reacties bij het
WOS binnen gekomen. Onderstaand een inventarisatie van de ideeën/ suggesties;
Parkeerplaatsen vervallen (3)
Parkeerplaatsen handhaven (1)
Zitbanken rond boom (2)
Groen en bloemen/planten (4)
Waterput (1)
Orac’s (3)
Fietspad (4)
Schilderwerk aan woningen (2)
Wipkip (1)
Lunchroom met terras (1)
Bank verwijderen (1)
Prullenbak verplaatsen (1)
Prullenbak handhaven (1)
Duingras en Japanse naaldbomen (1)
Skatepark opknappen (1)
Wees fietsen verwijderen (1)
Verkeerd geplaatste lantaarnpalen in de Marcelisstraat (1)

gemeld.
Freek Henkes heeft op eigen initiatief een maquette gemaakt voor het pleintje, Hans zal deze ter
beoordeling naar het stadsdeelkantoor brengen.
Vanuit de aanwezigen worden de onderstaande
suggesties gedaan;

Dit jaar vieren we dat er al 70 jaar vlaggetjesdagen
zijn. De organisatie pakt flink uit en heeft Jan Smit
op het programma staan. Vlaggetjesdag is dit jaar
op 17 juni. Jan Smit is te horen vanaf 17.15 uur op
het overdekte podium.

1. Parkeerplaatsen (8 stuks) laten vervallen,
achteruit parkeren is gevaarlijk aan de kant
van de Jurriaan Kokstraat.
2. Als alternatief wordt langsparkeren genoemd aan de zijde Jurriaan Kokstraat, er
wordt onderzoek naar de parkeerdruk ter
plaatse ingesteld.

Tijdens het overleg is ook nog het volgende gemeld;
Fietsbeugels laten vervallen
Parkeerplaatsen laten vervallen
Plaatsen van Orac’s
Fietspad aan de gevelzijde
Pascal Korving en Freek Henkes hebben beiden een
tekening ingediend met een idee van en bank rond
de boom.

Mercuur

De Mercuur wordt op dit moment ontdaan van
asbest. Na de opknapbeurt wordt het schip in Vlissingen afgemeerd. Het schip is dan te vinden in het
gerenoveerde dok Van Perry. Het is de bedoeling da
het schip daar weer een museumschip wordt.

3. Dubbelfietspad aan de zijde woningen met
eventueel bajonethek.
4. Koppeling met het (nieuwe) straatprofiel
onder de Marcelispoort.

Concerten op het strand

5. Onderzoek om de rijbaan vanuit de Marcelisstraat aan de zijde seksshop richting
gevel te verschuiven, hierdoor komt de aanwezige boom centraal te staan.

Kort verslag bijeenkomst Marcelispleintje d.d. 22
november 2016, zaal WOS.

Aanwezig stadsdeelkantoor: Marco van `t Wout en
Casper Kooijman.
Na een korte voorstel ronde worden de punten van
het overleg d.d. 2 november 2016 door genomen
op haalbaarheid.
De voorstellen voor: Waterput, Orac’s, Wipkip,
Lunchroom worden niet realistisch geacht.
Schilderwerk aan de woningen is een privéaangelegenheid.
Opknappen skatepark en verkeerd geplaatste verlichting dient op het stadsdeelkantoor te worden

Voor u gelezen

Anouk treed op 8 september op op het strand
Doe Maar is daar te vinden op 9 september

De optredens zijn in het kader van Life on the
Beach.

6. Is het mogelijk om het plein te kantelen, de
rijbaan vanuit de Marcelisstraat loopt dan
rechtdoor in plaats van de huidige situatie
naar rechts op de Jurriaan Kokstraat aan te
sluiten.

Stop de stille sluipmoordenaar
Ventileren, controleren en alarmeren. Dat is de
oproep van de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’
die is gelanceerd door de Nederlandse Brandwonden Stichting, Brandweer Nederland, alle brandweerregio’s en de GGD. Want dat een koolmonoxidevergiftiging iedereen kan overkomen blijkt
steeds weer uit de vele meldingen van (bijna-)
ongevallen met koolmonoxidevergiftiging.

Eerst moeten de verkeerskundige vraagstukken
worden opgelost voordat er met de herinrichting
kan worden begonnen.
Tot slot stelt de voorzitter voor om de naam van
het Marcelispleintje te wijzingen in Marcelisdriehoek, dit ter voorkoming van verwarring met het
“Marcelisplein” aan het einde van de Badhuisstraat.

Uit de bewonersbrief die de gemeente heeft gestuurd over de plannen met de Scheveningen Haven,
De gemeente heeft grote plannen
met de Scheveningse Haven, de herinrichting van de openbare ruimte,
verkeersmaatregelen, en een project zeezeilhaven.
Het project zeezeilhaven behelst
de bouw van een kraan voor grote
vaartuigen, parkeerruimte voor
evenementen , de inrichting van De
Kom en ruimte voor bezoekende
schepen. De gemeente blijft ook
vasthouden aan de bouw vaneen
brug over de pijp en ziet een horecagelegenheid in het Sluiswachtershuis.

Aan de Hellingweg bij De Kom
wordt gedacht aan een slank gebouw van 40 meter hoog met 44
huurwoningen. Nog dit jaar wordt
er een omgevingsvergunning aangevraagd. In het voormalige hoofdkantoor van de Norfolkline is bedrijfsruimte voor innovatieve bedrijven
op maritieme bedrijvigheid gepland.

Ontwikkelingen Scheveningen Haven

Bouw ontwikkelingen
Herinrichting openbare ruimte
Private buitenruimte

Beach City

Sportstrand

Wonen
Hotel

NOORDELIJK HAVENHOOFD
Ontwikkellocatie Vis, Recreatie & Horeca
Begane grond
bedrijfsruimte

3e HAVEN INNOPORT
Bedrijfsmatig & Zeezeilen

NORFOLK

Ontwikkellocatie
Wonen & Werken

Visafslag; Visserij gerelateerde bedrijven
Wonen & Werken

Aanleg kade

Watertaxi

Voorhaven
“De Kom”

Sluiswachtershuis
Horeca

1e HAVEN Visserijhaven
Zeezeil centrum

Ontwikkellocatie bedrijfsruimte

Tramtracé
Entreegebouw Innoport
Wonen en Werken

Het Noordelijk Havenhoofd wordt
voorzien van een driesterren hotel,
visrestaurants en een parkeergarage.

Hellingbaan mindervalide

Brug over de pijp

2e HAVEN Bedrijfmatig & Recreatief

Horeca

Wonen & Werken

Wonen & Bedrijfsruimte
Horeca
Aansluiting Nieboerweg
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Horeca
Rotonde Westduinweg
& omgeving

en wat reclame

Nog meer

Ben Entrop laat in deze film delen van de geschiedenis van Scheveningen op een
bijzondere manier zien. Het laat de geschiedenis zien vanaf 1818, het moment
waarop Jacob Pronk hier een badhuis bouwde. Er komen vele (on)bekenden aan
het woord die verhalen over vroeger, heel vroeger, maar ook een paar tientallen
jaren geleden.
Deze DVD is een film die ongeveer anderhalf uur duurt. Dat is best wel lang. De
DVD is voor thuisgebruik, dat is mooi, dan kan je hem even op pauze zetten voor
een bakkie, voor een discussie of een opmerking. De DVD is te koop bij het Muzee
(€ 12,95) en bij Bol.com (€ 16.95).
De film is tijdens openingstijden doorlopend te zien in het filmzaaltje van Muzee
Scheveningen
Er is ook een trailer, die kunt u vinden op: https://vimeo.com/198186666
am

COLOFON

Help mee om de vuurtoren zichtbaar te houden

Bovenstaand schilderij is ‘Zeegezicht bij Scheveningen’van Vincent van Gogh. Dit
schilderij is nu te zien in het Muzee tot en met 30 maart. Het is geschilderd tussen
december 1881 en september 1883 toen Vincent in Scheveningen en Den Haag
verbleef. De tentoonstelling in het Muzee bevat een aantal reproducties van het
werk van Van Gogh tijdens de Scheveningse periode.
Wilt u meer weten over het schilderij Zeezicht, dan kunt ook naar het Jan van
Goyenhuis, Dunne Bierkade 16a. Daar wordt aandacht besteed aan de tot standkoming van het Schilderij.
De tentoonstelling is samengesteld door Wimmie Hofstra , zij heeft een boek over
deze periode van Van Gogh geschreven onder de tiltel ‘De Haagse streken van
Vincent van Gogh’.
am

www.vuurtorenweg.com

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 (mei 2017) is
3 mei 2017

ZOEKT U EEN GESCHIKTE VERGADERRUIMTE IN HET HART VAN SCHEVENINGEN?
Weet u dat het WOS een prachtige vergaderruimte heeft?
• Waar u met maximaal 50 personen terecht kunt.
• Wij in het hart van Scheveningen Dorp gevestigd zijn, dus goed
bereikbaar.
• U kunt onze ruimte huren voor uw vergadering, cursus of andere
bijeenkomst.
• De prijs per dagdeel heel redelijk is, namelijk € 55.
• Voor € 25 extra zetten wij koffie en thee voor u.
Bent u op zoek naar een gezellige, open ruimte voor uw bijeenkomst aarzel
niet om een kijkje te komen nemen. Op dinsdag- en donderdagochtend is onze
administratief medewerker aanwezig om u rond te leiden.

Voor een afspraak op andere dagen kunt u ons bereiken op
nummer 070-3500034 of via ons e-mailadres: wos@scheveningendrop.nl. Wij nemen dan contact met u op
om een afspraak te maken.
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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
Voor meer info: 06-28795016

Mediteren in het Kalhuis
Elke woensdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur
wordt er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177,
gemediteerd.
In de meditatieochtenden zullen met de aandacht
naar binnen gaan. Met behulp van muziek, beweging, ontladen, vertragen, het lichaam voelen, de
adem, stilte. Ontspannen en loslaten kunnen we
ons gewaar worden van dit moment. Zolang we gewaar zijn, zijn we in meditatie. Er is ook een mogelijkheid tot delen van je ervaringen met de andere
deelnemers.
Gun jezelf een ochtend waarin je helemaal kunt
‘zijn’
Kosten hiervoor bedragen : € 6,00 per keer
Opgegeven bij Joëlle Bogaert:
0648837902 of www.vijayayoga.com

Zumba
Elke woensdagavond van 20.15-21.15 uur er in het
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 Zumba gegeven.
De kosten hiervoor bedragen: € 15,00 per maand
(4 lessen).
Voor informatie kunt u bellen 070 3069900. Zumba
is een combinatie van aerobics en een vereenvoudigde vorm van Latin Dance. Met Zumba kun je,
volgens wetenschappers, tot wel 1.000 calorieën
per uur afvallen.
Tai- Chi
Elke maandagmiddag van 13.00 – 15.00 uur wordt
er in het Kalhuis aan de Tai Chi gegeven door docent Rick Verbaan, de kosten hiervoor bedragen €
20,00 voor 4 lessen. Voor informatie kunt u bellen
070 3069900. Tai Chi bestaat uit een aaneenschakeling van vechtbewegingen die zonder tegenstander op een langzame en vloeiende manier worden
uitgevoerd. Tai Chi heeft een stimulerend effect en
een rustgevende uitwerking op de gezondheid van
lichaam en geest.

Patchwork/Quilt
Elke dinsdag van 14.00 – 16.00 uur wordt er in het
Kalhuis patchwork/quilt gegeven.
Kosten: € 16.00 voor 4 lessen. Wij kunnen nog
nieuwe leden gebruiken.
Opgeven bij de receptie. Tel. 070 3069900.

Kleien in het Kalhuis
Wie durft de uitdaging aan om met klei te werken!
In Het Kalhuis wordt je deze mogelijkheid geboden.
Noem het zoals je wilt, kleien, boetseren, handvormen met klei. Beginners en gevorderden krijgen
tegelijkertijd les en iedereen krijgt persoonlijke
aandacht en suggesties.
Ben je een beginner, dan worden de verschillende
technieken van het werken met klei aan je geleerd.
Ben je gevorderd, werk je graag zelfstandig maar
stel je begeleiding op prijs of werk je graag zelfstandig zonder begeleiding, dan is dat geen enkel
probleem.
De cursus is voor iedereen die nieuwsgierig is en
zijn of haar creativiteit verder wil ontdekken en
ontwikkelen.
Wat je ook maakt, het wordt met respect behandeld.
Wil je wat meer weten over de klei, de diverse bakprocessen, het glazuren en andere vormen om, al
dan niet gebakken, klei te bewerken dan wordt je
daarover geïnformeerd en wordt je daarin begeleid.
De cursus wordt gegeven door Peter Waltman, een
ervaren vakkracht.
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Badhuisstraat 177 070-3069900
Op de volgende dagen wordt de cursus gegeven.
maandagmorgen        van 09.00 – 11.30 uur
maandagmiddag        van 11.30 – 14.00 uur
dinsdagavond             van 19.30 – 22.00 uur
woensdagmorgen      van 09.30 – 12.00 uur
Een éénmalige proefles bedraagt € 7,=.
Voor informatie over de lesgelden, de beschikbaarheid van cursusdagen of een proefles kunt u
telefonisch contact zoeken met Het Kalhuis onder
telefoonnummer 070-3069900.
Het is mogelijk gebruik te maken van kortingen op
de lesgelden via de Ooievaarspas en een strippenkaart als ingeschreven cursist.
De docent en de cursisten kijken naar jou uit!

High Tea in het Kalhuis
Donderdag 23 maart van 14.00-17.00 uur wordt er
in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177, High Tea
gegeven.
Kosten: € 6,-.
U kunt zich opgeven bij de receptie van het Kalhuis.
Rommelmarkt in het Kalhuis
Komt u zaterdag 1 april van 10.30 tot 15.00 uur
ook naar onze rommelmarkt in het Kalhuis aan de
Badhuisstraat 177.
De toegang is gratis.
Met natuurlijk weer een loterij
Ons wijk- en dienstencentrum staat die dag weer
vol met bijzondere ‘rommel’! Datgene wat door de
één wordt weggedaan heeft voor de ander misschien een ‘onschatbare’ waarde! Ook voor u is er
vast iets waardevols bij!
We maken we er weer een gezellige dag van!
U kunt voor 6 euro een tafeltje huren.
U komt toch ook?!

Leeskring Mijn

heldere afgrond

Overpeinzingen van een moderne gelovige / My
Bright Abyss. Meditations of a Modern Believer
De Amerikaanse dichter Christian Wiman is opgegroeid op het platteland van Texas met een strenge,
bevindelijke variant van het christelijk geloof dat
hij losliet zodra hij op zichzelf ging wonen. Veel
later werd het geloof door de liefde voor zijn vrouw
weer wakker gekust. In dezelfde tijd werd bij hem
een zeldzame en ongeneselijke soort kanker gediagnosticeerd.
In 2013 kwam zijn lang verwachte, autobiografisch
boek in de VS uit, sinds 2015 ligt de vertaling ervan
door Willem Jan Otten hier in de schappen. Met
deze “overpeinzingen van een moderne gelovige”
zet Wiman uiteen, hoe men überhaupt kan geloven: “Hoe beantwoord je het brandend verlangen
van het zijn?” Een ongewoon boek, in een soort
dagboek-formaat, met vaak losstaande gedachten,
gedichten en korte essays. En ook een fenomenaal
boek dat je niet loslaat, dat zinzoekers veel nieuwe,
moderne inzichten en gelovigen een compleet
nieuwe taal voor God en het geloof aanreikt.
Wij zullen de Nederlandse vertaling van Wimans
boek bespreken, maar mensen die de originele
Engelse versie hebben gelezen, kunnen ook prima
meedoen. Voor de eerste bijeenkomst gaan wij
ervan uit dat blz. 7 t/m 41 (Engelse versie: blz. 3
t/m 32) zijn gelezen. Het zou leuk zijn als iedere
deelnemer kort over de gedachte kan vertellen die
hem/haar het meest heeft geraakt.

Data: woensdagmiddagen: 1 februari, 1 maart, 5
april, 3 en 31 mei – vrijdagavonden: 3 februari, 3
maart, 7 april, 3 mei (woensdagavond i.v.m. Bevrijdingsdag) en 2 juni.

Tijd en plaats: woensdagmiddag: 15.00uur in de
Houtrustkerk / vrijdagavond 20.00uur in buurt enkerkhuis Bethel, Thomas Schwenkestraat 28
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de koffie
Aanmelding: wordt op
prijs gesteld, maar is niet
vereist

Inzamelingsactie
statushouders Den Haag
Beste Stadsgenoten,
Samen met Stichting Mijn Wijk wordt er vanaf zaterdag 4 februari elke zaterdag een inzamelingsactie
georganiseerd voor onze nieuwe stadsgenoten/buurtbewoners.
Helaas hebben zij zelf niet de middelen om huishoudelijk apparatuur, meubels etc… aan te schaffen.
Door huisraad op deze manier in te zamelen en beschikbaar te stellen kunnen we onze nieuwe
buurtbewoners helpen met het inrichten van hun nieuwe thuis.
Elke zaterdag kunt u uw huisraad aanbieden:
Van 10:00 tot 15:00 uur in de Rac hallen aan de 1e van der kunstraat 282-284.
(Aan de overkant van de Gamma Megastores)
Wegens wegwerkzaamheden is het verstandig om via de Waldorpstraat te rijden.
Er is behoefte aan: huishoudelijk apparatuur, meubilair, fietsen ( met name kinderfietsen),
jaloezieën, etc.
Kortom alles dat nog in goede staat is en werkt. (dus niet gescheurd, versleten of gebroken is)
Als u zelf echt niet in de gelegenheid bent om deze spullen langs te brengen.
Dan kunnen wij deze ook ophalen op de zaterdagen tussen 10:00 en 14:00 uur.
Wel vragen wij u deze dan op de begaande grond aan te bieden indien er geen lift aanwezig is.
Hiervoor kunt u een afspraak maken via onze :
email
:
statushoudersdenhaag@gmail.com
website
:
www.statushoudersdenhaag.nl
Graag alle bevestigingsmateriaal, losse onderdelen en eventuele beschrijvingen in een zakje aan de
spullen bevestigen.
Vanaf 10:00 uur tot 14:00 uur kunnen de nieuwe stadsgenoten de spullen afhalen in de Rac hallen.
Gelijk een leuk moment om kennis met elkaar te maken.
Volg en Like ons ook op Facebook : statushoudersdenhaag stichtingmijnwijk

E-mail:
website :
telefoonnummer:
Volg ons ook op Facebook:

statushoudersdenhaag@gmail.com
www.statushoudersdenhaag.nl
06 33 21 05 57 (ook WhatsApp berichten)
statushouders Den Haag Stichting Mĳn Wĳk

Gespreksleiders: ds.
Karl van Klaveren, tel.
06-11041992, en ds. Axel
Wicke, tel. 070-3316432
Hartelijke groet,
Axel

ds Axel Wicke
PKN-Predikant in Den
Haag: (Buurt- en Kerkhuis
Bethel / Bergkerk /
Maranathakerk)
Egelantierstraat 75
NL-2565 XJ Den Haag
070-3316432
telefonisch spreekuur:
ma/woe/do 1011uur en vr 14-15uur,
dinsdag, zaterdag en
vrijdagochtend vrij
axel.wicke@
betheldenhaag.nl
twitter: @elziax
Facebook: Buurt-enKerkhuis-Bethel-Den-Haag
www.bergkerkdenhaag.
org - www.
maranathakerkdenhaag.nl
- www.betheldenhaag.nl
Preken: www.bethelkapel.
nl/eredienst/preekarchief
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De zee geeft

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’, dichtte
Herman Gorter in 1889 in zijn ‘Mei’. De dagen lengen weer en op het strand is het ‘Graaitijd’. Geleidelijk krijgt dat zijn zomerse kleed van strandpaviljoens en zonmeubilair. Nog één badseizoen en dan
gaan we volgend jaar vieren dat tweehonderd jaar
geleden Jacob Pronk met de stichting van zijn houten badhuis - naar althans algemeen wordt aangenomen - de grondslag legde voor ScheveningenBad. In Muzee Scheveningen gaan we de komende
maanden echter veel verder terug in de tijd, en wel
zo’n tweeduizend jaar …

Scheveningen heeft weer iets gevonden wat uit de
zee komt en wellicht in de toekomst werk en inkomen gaat opleveren. Zeewier. Zo’n 15 kilometer
uit de kust is een proeflocatie voor het kweken van
zeewier. Het zeewier groeit als kool en kan in april
worden geoogst. Maar wat hebben we aan dat zeewier? Zeewier wordt gebruikt als voedsel, medicijnen en cosmetica.

Tentoonstelling ‘De Romeinse kust’
Vanaf 22 april zal namelijk in ons museum de (reizende) tentoonstelling ‘De Romeinse kust’ zijn te
zien. Die gaat over het leven van Friezen, Romeinen
en andere bewoners aan de kust - en dus ook over
de vroege Scheveningers – in de Romeinse tijd.
Uiteenlopende objecten uit de diverse Romeinse
vindplaatsen langs de Noordzeekust (denk aan de
opgravingen aan onze Scheveningseweg) geven
een indruk van het leven van zowel de ‘inheemse’
bewoners als de Romeinen. Er zijn gebruiksvoor-

verzameld - maken veel verhalen los. Het is ook
bijzonder om te zien wat voor rijke variatie aan
voorwerpen we uit het Scheveningse verleden in
huis hebben. Dat we die uit de beslotenheid van
het depot hebben gehaald ontmoet veel waardering. Mocht u nog niet zijn geweest, haast u dan: de
tentoonstelling is voor het laatst te zien op 1 april.
Nieuw bestuurslid
We zijn erg blij dat we Henk den Heijer (1950)
bereid hebben gevonden om onze bestuursgelederen te komen versterken. Henk is geboren en
getogen op Scheveningen, was in zijn
werkzame leven
onder meer hoogleraar maritieme
geschiedenis aan de
Universiteit Leiden
en publiceerde veel
over Atlantische
handel en scheepvaart in de zeventiende en achttiende eeuw. Daarnaast deed hij onderzoek naar
de Nederlandse visserijgeschiedenis. Hij maakte
zijn debuut in 1987 met het boek ‘Scheveningse
haringvissers’ en in de tweedelige Geschiedenis
van Scheveningen nam hij de Scheveningse visserij
voor zijn rekening. Vorig jaar verscheen van zijn
hand het boek over De Sleep, deel 21 uit onze Historische Reeks. Het zal niet verbazen dat Henk den
Heijer met al die kennis en expertise onze cultuurhistorische collectie als bijzonder aandachtsgebied
zal hebben.
Recente aanwinst
In februari ontvingen we een serie van 28 foto’s
van portretfotograaf Pascal Ollegott (1970-2016).
Het betreft een fotoserie van bewoners van de
Ducdalfstraat, die Ollegott in 1997 maakte als
eindexamenwerkstuk bij de Koninklijke Academie

werpen te zien zoals kookpotten, weefgewichten
en dobbelstenen. Ook fraai versierd wapentuig,
godenbeeldjes, handelswaar en kostbaarheden
zoals ringen en andere sieraden. De archeologische
vondsten komen uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden en uit musea in de kustregio.
Onder de topstukken bevindt zich het prachtige
bronzen viziermasker – een pronkmasker dat Romeinse ruiters droegen tijdens toernooien - dat
in 1996 bij Leiden is gevonden. Maquettes en
artist impressions van forten, schepen en havens
brengen het leven bij het water in beeld. De afdeling Archeologie van Den Haag stelt replica’s van

Romeinse mijlpalen beschikbaar en ook de zilverschat die in november 2014 werd gevonden op
het nieuwbouwtraject van de Rotterdamse baan.
De bijzondere schat bestaat uit meer dan honderd
munten uit de Romeinse tijd en uit enkele zilveren
sieraden. De tentoonstelling is te zien van 22 april
t/m 1 oktober.

Jubileumtentoonstelling
Onze op 3 december geopende jubileumtentoonstelling ‘Muzee duikt in depot’ wordt goed bezocht.
De tentoongestelde voorwerpen – een selectie van
objecten die we in de afgelopen 65 jaar hebben

van Beeldende Kunsten, studierichting Fotografische Vormgeving. Zijn afstudeerproject werd
met lof ontvangen en in 1998 genomineerd voor
de Zilveren Camera. Pascal Ollegott werkte sinds
zijn afstuderen voor diverse media, waaronder
Nieuwe Revu, VARAgids en Het Parool. Naast zijn
werk als fotograaf doceerde hij fotografie aan de
Amsterdamse Fotoacademie. Muzee kreeg de foto’s
in langdurige bruikleen van de familie van de fotograaf en zal deze binnenkort exposeren. Zij geven
een karakteristiek beeld uit een recent verleden.

Zeewierkenners worden hier lyrich van

Zo ziet de lijn van Scheveningen er uit als je hem boven water haalt.

Naast de boerderij voor Scheveningen is er ook een
proeflocatie voor Texel. Voor Scheveningen is de
methode een lange lijn waar zaad in zit. De boerderij heeft een afmeting van 25ha. Voor Texel is een
boerderij met de afmeting van 100 ha en bestaat
uit een rond frame, de Spoetnik. Daar is voor het
eerst in juni 2015 geoogst.

De Spoetnik bij Texel

In de zee is plaats genoeg. Er wordt gedacht om de
ruimte tussen de molens in windmolenparken te
gebruiken. Daar wordt de doorgaande scheepvaart
er niet door gehinderd.

Vanuit uit Muzee een vrolijke Voorjaarsgroet!
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen

plaats genoeg

am
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