
de klinker
WIJKKRANT VOOR SCHEVENINGEN-DORP
De klinker is een uitgave van de Stichting WijkOverleg Scheveningen-dorp, Badhuisstraat 175, 2584 HH Scheveningen, tel. 070-3500034, e-mail: wos@scheveningendorp.nl, website scheveningendorp.nl

November 2017
33e JAARGANG - NR 288
OPLAGE 7500 EXEMPLAREN

1

Inhoud
Herontwikkelingsprocedure
Vuurtorenweg 35-37 1

Weesfietsen	 1,4
Motorverbod Boulevard 1

Verslag AB 30-08-2017 2
Immetje - de Dakkelôpers 3
Oud en nieuw 3
Cultuur	 3,4,5,6,7

Parkeeroverlast	 4
Visie	parkeeroverlast	bewoner	 4
Scheefse Belevenissen 5
Reacties over cruiseschepen 5

Kalhuis	 6
De	vernieuwde	bibliotheek	 6
‘n Roopje van de Noordster 7

Ooievaarsfestival 7
Ontmoet en groet 7
Praaibericht Muzee 8
Het laatste bericht 
(Duurzaamheidssubsidie kleine VvE) 8

Met het bijgaand ontwerp zal ontwikkelaar Kondor 
Wessels Vastgoed eind dit jaar de vergunningsaan-
vraag compleet maken. 

De	hoogte	van	dit	ontwerp	is	slechts	0,5	meter	
lager	dan	het	ontwerp	dat	in	2016	aan	het	WOS	is	
gepresenteerd:	19,5	meter	boven	het	maaiveld.
De ontwikkelaar komt dus niet tegemoet aan de 
oproep	van	de	commissie	tegen	hoogbouw,	ge-
steund door meer dan 3500 tekenaars van de pe-
titie tegen deze hoogte - zie www.vuurtorenweg.
com.
Wethouder Karsten Klein had begin dit jaar aan de 
ontwikkelaar en vertegenwoordigers van de com-
missie gevraagd om te proberen er in onderling 
overleg uit te komen. Maar na diverse sessies heeft 

KWV het ontwerp wel wat kleiner maar niet lager 
gemaakt. Helaas kon de wethouder wegens ziekte 
niet de laatste vergadering voorzitten.

Als	de	vergunningsaanvraag	klaar	is,	kunnen	
belanghebbenden	binnen	6	weken	hun	ziens-
wijze indienen. De punten die de commissie 
aandraagt	tegen	het	definitieve	ontwerp	zijn:
1. Het ontwerp is nog altijd onacceptabel 

hoog: 8 meter hoger dan het huidige be-
stemmingsplan op het grootste deel van het 
pand. 

2. Het	ontwerp	is	te	massaal,	verdrukt	het	
vuurtorencomplex en vormt allerminst een 
samenhangende	beeldkwaliteit,	wat	eisen	
zijn uit de Nota van Uitgangspunten. 

3. Er is geen oplossing geboden voor het ver-
keer door de smalle Vuurtorenweg en de 
resulterende toenemende verkeersdruk in 
en om de wijk.

Bent u ook belanghebbende? Dan kunt u ook 
een zienswijze indienen - wij kunnen u daarbij 
helpen: Stuur uw vraag naar wos@
scheveningendorp.nl.

Namens de bewo-
nerscommisie Tegen 
Hoogbouw naast de 
Vuurtoren,
Emil Driesenaar

Weesfietsen	opruimen	in	zes	gebieden 
 
Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte) is in 
Duinoord op pad gegaan met het Buurt Informatie 
Team	(BIT)	en	handhavers	om	weesfietsen	op	te	
sporen. Het is één van de toenemende ergernissen 
in de stad die door de gemeente wordt aangepakt. 

Boudewijn Revis: “Het is goed om te zien hoe be-
trokken deze bewoners zijn. Samen met de buurt 
selecteren	wij	kapotte	fietsen	en	fietsen	die	er	te	
lang staan. De ervaringen in het Regentesse-/Valk-
boskwartier bewijzen dat dit uitstekend werkt. De 
straten en pleintjes zijn veel minder rommelig en 
de buurt kan optimaal genieten van een mooie en 
aantrekkelijke buitenruimte.”
Veel	bewoners	ergeren	zich	aan	weesfietsen	omdat	
ze	ruimte	innemen	voor	fietsen	die	wel	gebruikt	
worden. Bovendien ziet het er rommelig uit. Om 
overlast	van	weesfietsen	tegen	te	gaan	is	in	oktober	
de	weesfietsenregeling	gestart	in	Duinoord	en	vijf	
andere	gebieden:	Bezuidenhout,	Stationsbuurt,	
Leyenburg,	Rustenburg-Oostbroek	en	Strandweg/
Boulevard.	In	de	aangewezen	gebieden	mogen	fiet-
sen niet langer dan 28 dagen ongebruikt op straat 
staan.  

Herontwikkelingsprocedure Vuurtorenweg 35-37 binnenkort 
van start - de laatste ontwikkelingen

Aan Gemeente Den Haag
T.a.v. de heer Teule
Hoofd Afdeling Verkeer
Postbus	12600
2500 DJ  DEN HAAG

Den	Haag,	31	oktober	2017
Ons kenmerk: U17.102/2/JL
Uw kenmerk: uw brief met kenmerk 2017-923
Onderwerp: Aanvraag motorverbod Scheveningen

Geachte	heer	Teule,

Uw brief is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van woensdag 25 oktober 2017 besproken. 
Uw conclusie wordt door het Algemeen Bestuur niet gedeeld.
U schrijft dat een motorverbod in de praktijk mogelijk, maar nauwelijks handhaafbaar is. Dit laatste 
bestrijdt het WOS.
Als op de Scheveningse boulevard een motorverbod wordt ingesteld, betekent dit dat het “rondjes” 
rijden over de boulevard en de achterliggende straten niet meer mogelijk is en derhalve de aantrek-
kelijkheid om met de motor door Scheveningen te crossen aanzienlijk wordt verminderd. Handha-
ven door de politie is bij een motorverbod op de boulevard relatief eenvoudig.
De bewoners aan de boulevard en hun bezoekers kunnen via andere straten hun woning bereiken 
en via de boulevard is dit overigens helemaal niet mogelijk.
Vanaf de Scheveningse Slag tot de rotonde bij de Haven/Vissershavenweg kan/mag het verkeer, 
waaronder motoren, de boulevard helemaal niet verlaten.
Uw reactie op ons (aangapaste) voorstel zien wij gaarne tegemoet.

Met	vriendelijke	groet,
Jan Lautenbach
Voorzitter WOS

Weesfietsen
DE EERSTE STAP IS GEZET NU NOG DE VERORDE-
NING AANPASSEN !!

Zie voor vervolg van over de weesfietsen , het opsporen en verwij-
deren, pagina 4, 1e kolom

Laatste nieuws

In januari 2018 is er een 

inspraakavond met als 

onderwerp het 

Kruispunt Duinstraat 

Scheveningseweg
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1. Opening / vaststelling agenda
- De voorzitter memoreert het overlijden van Mar-
ten Dijkstra op 87 jarige leeftijd. 
Hij	heeft	zich	jarenlang	voor	het	WOS	ingezet,	on-
dermeer als redacteur en fotograaf voor de Klinker. 
Ook heeft hij grote verdiensten voor de erkenning 
van het Scheveningse wapen. Op 21 juli 2017 is 
Marten begraven op de Algemene Begraafplaats 
aan	de	Kerkhoflaan.
- Brief College van Burgemeester en Wethouders 
van 12 juli 2017 over communicatie
De voorzitter zegt toe de naar aanleiding van de 
brief gevoerde mailwisseling over de schouw in 
de Keizerstraat (terrassen) naar de leden van het 
Algemeen Bestuur te sturen.
- Brief College van Burgemeester en Wethouders 
van 31 juli 2017 inzake geluidsoverlast door mo-
toren op Scheveningen.
De	vergadering	is	van	mening,	dat	de	door	de	
burgemeester in haar brief genoemde maatregelen 
niet tot een afname van de geluidsoverlast hebben 
geleid.
Het matrixbord heeft men in de afgelo-
pen tijd niet waargenomen.
Op het door het WOS voorgestelde mo-
torverbod wordt niet ingegaan.
De vergadering besluit nogmaals een 
brief naar de gemeente te sturen over 
het onderwerp geluidsoverlast.

2. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de 
wijk
Duintje Uiterjoon
Afgelopen zondag was er een knokpartij en poli-
tie optreden bij het Uiterjoon duintje. Bewoners 
voelen zich in het duintje niet meer veilig. Sugges-
ties ter verbetering van de situatie worden aan de 
politie voorgelegd.

3. Uitvoeringsprogramma (UVP) 2018 stads-
deel Scheveningen
Ieder najaar maakt het stadsdeelkantoor een 
uitvoeringsprogramma voor het daaropvolgende 
jaar. In dit uitvoeringsprogramma worden voor het 
stadsdeel	de	activiteiten	opgenomen,	waarvoor	het	
stadsdeelkantoor verantwoordelijk is.
Vanuit de vergadering worden de volgende onder-
werpen aangedragen:
Adriaan Coenenstraat
Bij deze straat is een speelterreintje. De katten 
gebruiken de zandbakken om hier hun behoeften 
in te doen. Misschien kunnen de zandbakken van 
nieuw zand worden voorzien en kan ook naar de 
bestrating worden gekeken.
Ankerstraat
De Ankerstraat is aan herbestrating toe.
Dit is volgens een bewoner ook door de gemeente 
toegezegd,	toen	de	inmiddels	uitgevoerde	bestra-
ting van de Wassenaarsestraat aan de orde was.
Ankerstraat/Korendijkstraat/Zeilstraat
Een aantal jaren geleden is de school in de Koren-
dijkstraat verbouwd tot appartementen. Het bouw-
verkeer heeft schade toegebracht aan de bestrating 
van bovengenoemde straten.
Na	afloop	van	de	verbouwing	/	nieuwbouw	zijn	
genoemde straten niet her-bestraat. 
Dit is zo langzaam wel nodig.
Hoek Badhuiskade / Jurriaan Kokstraat
Bij de glasbakken ligt op de straat altijd veel water. 
Het lijkt erop dat de riolering kapot is.
Vuurbaakstraat / Zeekant
Hier is een trap van / naar de boulevard. Rolstoe-
len,	kinderwagens,	scootmobielen	enz.	kunnen	
hiervan uiteraard geen gebruik maken. Een helling-
baan zou de oplossing zijn.
Omgeving Blinkerd
Een groep hondenbezitters wil bij de Blinkerd een 
hondenspeelplaats tot stand brengen.
Uiterjoon / Vissershavenstraat / Treilerweg
Een aantal bewoners van het Uiterjoon heeft de 
wens uitgesproken tegenover het Uiterjoon ter 
verfraaiing van het uitzicht bomen te planten.

In de dagen na de vergadering zijn er nog een aan-
tal activiteiten voor het uitvoeringsprogramma  bij 
het WOS binnengekomen. Deels zit hier overlap in 
met in de vergadering genoemde activiteiten.
Volledigheidshalve worden deze hieronder in het 
verslag van de vergadering opgenomen. 
• Promotie en stimulering van gebruik van de 

kliko’s	en	gele	vuilniszakken	in	straten,	waar	
geen orac’s staan of komen

• Klassieke lantaarnpalen Vissershavenstraat / 
Vuurtorenweg / Vuurbaakstraat

• Vissershavenstraat meer groen
• Zeekant moderne lantaarnpalen zoals op de 

boulevard
• Veiligheid in het verkeer
In een heleboel straten wordt veel te hard gere-
den	door	auto’s,	motoren,	scooters	enz.	Bewoners	
dringen daarom aan op een veel striktere hand-
having,	dan	momenteel	het	geval	is	(verborgen	
automatische	flitsapparatuur?).	ook	zou	gekeken	
kunnen worden of het instellen van éénrichtingver-

keer of indien dit regime er al is het veranderen va 
de rijrichting soelaas biedt. Mogelijk kunnen ook 
verkeersdrempels een oplossing bieden. Ook in 
straten,	waar	de	hulpdiensten	hun	route	hebben.

4. Terrein milieudepot aan de Vissershaven-
straat
Op de vergadering van het Algemeen Bestuur ge-
houden op woensdag 28 juni 2017 heeft de voor-
zitter	gemeld,	dat	het	WOS	en	de	BOH	door	een	
projectontwikkelaar zijn benaderd om samen met 
omwonenden een bouwplan voor deze locatie te 
ontwikkelen.
Op vrijdag 30 juni 2017 heeft hierover een gesprek 
met de projectontwikkelaar plaatsgevonden. Van 
dit gesprek is een verslag gemaakt. Dit is via de 
mail op 19 juli 2017 aan de leden van het Alge-
meen Bestuur gezonden. Uit de daaropvolgende 
mailwisseling is gebleken dat een aantal leden 
van het Algemeen Bestuur niet via een mailwis-
seling	tot	besluitvorming	willen	komen,	maar	het	
ontwerp in een vergadering van het Algemeen 
Bestuur willen bespreken. Uit de discussie in de 
vergadering blijkt dat het Algemeen Bestuur niet 
met een projectontwikkelaar in zee wil gaan. De 
vergadering wil samen met de omwonenden een 
programma van eisen voor de nieuwe bestemming 
van de locatie te maken.
Aldus wordt besloten.

5. Tonnenmonument
Het Comité Respect voor het Tonnenmonument 
wil het monument verplaatsen naar een plek bij 
de Eerste Haven. Wethouder Klein heeft gezegd 
hieraan	medewerking	te	willen	verlenen,	indien	de	
Scheveningse organisaties het monument ook wil-
len verplaatsen.
De voorzitter en zijn collega van de BOH hebben 
een gesprek met het comité gehad op dinsdag 15 
augustus 2017. In dit gesprek heeft de voorzitter 
benadrukt,	dat	het	onderwerp	nog	niet	op	de	agen-
da van de openbare vergadering van het Algemeen 
Bestuur van het WOS heeft gestaan en het WOS 
dientengevolge over de eventuele verplaatsing van 
het monument (nog) geen mening heeft.
Uit	de	discussie	in	de	vergadering	blijkt,	dat	vanaf	
het	begin,	dat	het	Tonnenmonument	aan	de	orde	
was er binnen de Scheveningse bevolking verschil 
van	mening	was	over	de	plek,	waar	het	monument	
een plaats zou moeten krijgen.
Ook vanavond passeren verschillende locaties het 
revue.
De	eindconclusie	van	de	vergadering	is,	dat	het	

WOS zich niet wil mengen in de noodzaak tot ver-
plaatsing van het monument en over de keuze voor 
een locatie na een eventuele verplaatsing.

6. Ontwikkelingen terrein aan de Vuurtorenweg 
naast de Vuurtoren
Emil Driesenaar doet verslag van de stand van 
zaken. Er zijn gesprekken gevoerd over hoe tijdens 
het	afbreken	van	het	huidige	gebouw	en	de	nieuw-
bouw het bouwverkeer moet rijden. Het is niet de 
bedoeling,	dat	dit	verkeer	door	de	Vuurbaakstraat	
en de Vuurtorenweg gaat. 
Ook het verkeer na het tot stand komen van de 
nieuwbouw is aan de orde geweest.
Uit	de	enquête	blijkt,	dat	degenen,	die	deze	enquê-
te hebben ingevuld in grote meerderheid tegen de 
hoogte van de nieuwbouw zijn. Zodra de gemeente 
officieel	een	besluit	over	de	nieuwbouw	heeft	ge-
nomen,	kunnen	er	zienswijzen	worden	ingediend.	

7. Verslag vergadering Algemeen Bestuur ge-
houden op woensdag 31 mei 2017
Bij agendapunt 2 (vragen aan de 
wijkagent/rondje door de wijk) wordt 
gesproken over een motorverbod.
Dit voorstel is niet door wethouder 
Klein	gedaan,	maar	door	een	lid	van	het	
Algemeen Bestuur.
Met deze aanvulling wordt het verslag 

goedgekeurd.
Werfstraat
Een	bewoner	merkt	op,	dat	de	3	geplaatste	drem-
pels (speedbumps) goed werken. Er wordt minder 
snel gereden door scooters en andere voertuigen.
De wegbeheerder merkt op hier blij mee te zijn. Als 
de bewoners aangeven eenrichtingsverkeer te wil-
len,	kan	dit	maar	de	bewoners	moeten	ook	aange-
ven vanuit welke richting het eenrichtingsverkeer 
moet komen.
Verslag vergadering Algemeen Bestuur gehouden op 
woensdag 28 juni 2017 
Het verslag wordt goedgekeurd.

8. Beach City is het sportstrand van Europa
De nota komt vanavond niet meer aan de orde en 
wordt behandeld op de vergadering van september.

9. Mededelingen
Deze zijn al aan de orde geweest.

10. Rondvraag/sluiting  
Het	probleem	met	fietsen	in	de	Nieuwe	Laantjes,	
welke een oprit versperren wordt door (aan de 
orde geweest bij agendapunt 2) Cees Pluijmgraaff 
aan het College van Burgemeester en Wethouders 
voorgelegd. 
Van een bewoner is schriftelijk de volgende vraag 
binnengekomen: op zondag 27 augustus 2017 was 
er een straatfeest in de Vuurtorenweg. Maar de 
straat	was	afgesloten	met	hekken,	dus	de	auto’s,	
die wilden parkeren aan de Zeekant en bij de 
Vuurtoren konden dit niet. Waarom niet de auto’s 
de	Zeekant	linksaf	laten	rijden	voor	1	dag?	Zodat	ze	
toch nog konden parkeren.
De voorzitter heeft op deze vraag via de mail als 
volgt gereageerd: het gaat hier om een kleinschalig 
evenement (minder dan 250 bezoekers). De buurt/
organisator kan dan volstaan met een melding aan 
de gemeente en de dranghekken kunnen bij de 
gemeente worden geleend. Een tamelijk eenvou-
dige procedure derhalve. Als tijdens zo’n feest de 
rijrichting moet worden aangepast dan wordt het 
al wat ingewikkelder en moet de gemeente wor-
den ingeschakeld en dat nog los van de vraag of de 
gemeente daar mee instemt.
Persoonlijk denk ik dat voor die ene dag (of een 
gedeelte van de dag) dan maar op een andere plek 
moet worden geparkeerd.
  
De voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid 
en sluit de vergadering.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur
woensdag 30 augustus 2017



As	ouwere	mense	over	d’r	ouwers	of	grôtouwers	gaen	vertelle,	mò’-je,	of	je	wul	of	iet	,	in	de	geschiedenis	
dûke,	zô	‘ezêd	‘n	têd,	die	‘ier	op	Scheveninge	iet	mêr	bestaet.
De mense weunde veulal in klêne ‘uisjies met veul kindertjies.
De	vaeder	en	moeder	sliepe	in	de	besstee	en	‘t	klênste	kind	lee	in	‘n	wiegje,	ôk	in	de-ienegste	kaemer.
Op	te	zolder	leeje	de	aa’re	kindere	onder	de	panne,	iet	of’etimmerd,	neen	geweun	de	panlatte,	vorders	ni
Dat-‘iel	in	dat-as	‘t	snauwde	d’r	nog-al-d’r-is	‘n		vlokje	deur	de	splete	viel	en	as	‘t	‘ard	vroor,	wiere	de	kin-
dere d’r aesem êsblomme an de dakpanne.
Veul van die klêne ‘uisjies wazze teuge de dûnwande ‘ebouwd.
Nae	zwaer	sturremweer	‘oopte	‘t	zand	op	teuge	de	‘uisjies	en	,	net	as	non,	‘a’	je	toe’-ôk	bengels,	die	katte-
kwaed ût’aelde.
Zô- ‘aa’ne ze ontdekt dà’-je mè’-gemak op te daeke kos klimme en dat deeje de snaeke ôk.
As	‘t	gong	deemstere	en	de	klêne	kindertjies	op	te	zolder	in	d’r	bedje	leeje,	liepe	ze	over	de	daeke	te	stom-
mele	en	boe…te	rope	en	zô	de	arreme	schaepe	de	stûpe	op	t’r	lêfje	te	jaege.
Deur al dat leve op ‘t dak wiere ze bang en lagge krêtende te rope om d’r moeder.
Die kwam netuurlek gauw kikke wat of t’r gaende was. 
Ôk zij ‘oorde dà’-gestommel.
Ze	‘a’	gelik	deur	wat	of	‘t	was	en	ze	zee:	“Blêve	jûlie	mar	lekker	legge	‘oor,	dà’-benne geweun mar de dak-
kelôpers….” en ze dekte d’r kindertjies weer lekker toe.
Azze ze ‘t koud ‘aa’ne  dee ze ‘t met-t’r moltonrok en d’r schoermantel.
Vaeder	was	ôk	komme	kikke	en	toe’-die	de	vorst	‘a’	‘ezien	an	de	dakpanne	,	broch-tie	zên	zwaere	jekker	
mee as dekbed voor de kindere en zee: “Krûp mar lekker teuge mekander an dan blêve jûlie warrem.”
Dan daelde vaeder en moeder van de trap of naer beneeje en kos de vaek zên werrek doen.
De ôgies viele dicht en de kindertjies gonge op wegt naer drômeland.
Ze drômde datte ze sliepe onder ‘n dak van kristalle en diamante en soms viel d’r ‘n diamantje op t’r kônt-
jies,	mar	ze	voelde	‘t	iet;	ze	‘oorde	allien	nog	te	echo	van	moeders	stem:
“Blêf	mar	lekker	legge	‘oor,		‘t	benne	geweun	mar	de	dakkelôpers…!”

Immetje
Nadruk verboden.

Spreukje.
Elk weldenkend mens
Bezit het vermogen
Een glimlach te toveren 
Op het gezicht van een medemens.
Immetje.

 Bieke Depoorter 
As it may be / Mumkin  
21	oktober	2017	–	14	januari	2018 
 
Magnum*)-fotograaf Bieke Depoorter is sinds 2011 
regelmatig in Egypte. De Arabische Lente zorgt 
voor grote onrust. In die sfeer gaat Depoorter op 
zoek	naar	een	nieuwe	plaats	om	te	overnachten,	
liefst bij een familie thuis. De fotograaf zoekt 
naar de intieme momenten. Deze beelden 
leverde Depoorter eerder dit jaar de prestigieuze 
talentenprijs Prix Levallois op.

Bieke probeert bij de mensen thuis door te dringen 
tot de privé vertrekken. Dat is lastig want deze 
ruimten	zijn	strikt	gescheiden,	buitenstaanders	
worden	er	uit	geweerd.	Toch	lukt	het	haar,	er	is	
een boek van gemaakt.
 
Terugkeer naar Egypte
In	2017	gaat	zij	terug	naar	Egypte	met	dat	boek,	en	
praat met de mensen over de foto’s. Passanten uit 
het hele land schrijven hun gedachten en ideeën 
op de fotowerken. Zo krijgen de foto’s  ondertitels. 
In de tentoonstelling zijn de originele foto’s  en de 
commentaren naast elkaar te zien. 
Over de fotograaf

Bieke	Depoorter	(1986,	Kortrijk)	is	in	2009	afge-
studeerd aan het KASK in Gent. 

Publicatie 
Gelijktijdig met de tentoonstelling verschijnt de 
Nederlandstalige publicatie As it may be / Mumkin 
bij	Uitgeverij	Hannibal	(ISBN	978	94	9267	717	4;	
euro	57,50).	De	Engelstalige	editie	bij	verschijnt	bij	
Aperture (New York) en de Franstalige editie bij 
Edition Xavier Barral (Parijs).

*) Magnum Photos is een exclusieve coöperatieve 
vereniging van fotografen.

 
Kinderkunstboek bij grote Art Deco tentoonstelling
Paul Poiret - Dromen van de Oriënt door Enzo 
Pérès-Labourdette

Art	Deco,	weelderige	kostuums,	luxueuze	
interieurs en eclectische kunst. Paul Poiret is een 
Franse	couturier	die	samenwerkt	met	kunstenaars,	
ontwerpers	en	architecten.	Art	Deco	-	Paris	(14	
oktober	2017	–	4	maart	2018),	maar	ook	de	
hoofdpersoon van het kunstprentenboek dat naar 
aanleiding van deze tentoonstelling verschijnt: 
Paul Poiret - Dromen van de Oriënt. De tekeningen 
en de tekst zijn van Enzo Pérès-Labourdette. 
 
In de tentoonstelling Art Deco – Paris zijn alle 
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De dakkelôpers…!”

vervolg op pagina 4, 3e kolom

Oud en Nieuw
Al drie jaar lang stelt het College van B&W vuurwerkvrije zones vast in Den Haag. Deze jaarwisseling zul-
len we voor het eerst ook gaan werken met bewonersinitiatieven voor een vuurwerkvrije buurt en/of 
straat. Bij wijze van proef wordt dit jaar hiermee gestart in het stadsdeel Scheveningen.
Bewoners kunnen zelf met hun buren afspraken kunnen maken om geen (knal)vuurwerk af te steken in 
hun	(deel	van	de)	straat,	hofje,	pleintje	of	speeltuin.	Er	wordt	vanuit	de	gemeente	of	politie	niet	op	ge-
controleerd. Het gaat om vrijwillige afspraken tussen bewoners onderling. Bij het WOS zijn formulieren 
te krijgen waarmee borden zijn te bestellen waarop staat dat uw gebied als vuurwerkvrij is bestempeld. 
Deze borden zult u zelf moeten ophangen en ook weer verwijderen.
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Wethouder Tom de Bruijn zet eerste stap in realise-
ren Verkeersvisie Scheveningen 
  
De parkeeroverlast in Scheveningen wordt nog 
dit jaar aangepakt. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft mede op verzoek van bewo-
ners	besloten	om	in	het	Haven-,	Staten-	en	Geu-
zenkwartier vanaf 30 november betaald parkeren 
in te voeren. Ook is het straks in de gehele kust-
strook goedkoper om te parkeren in de parkeer-
garages dan op straat. Op deze manier zal er een 
einde komen aan de enorme parkeerdruk en het 
zoekverkeer voor bewoners en ondernemers in dit 
stadsdeel. 
  
Bewoners en ondernemers in Scheveningen heb-
ben al jaren last van de vele dagjesmensen die 
hun auto in de woonwijk parkeren in plaats van in 
de daarvoor bedoelde parkeergarages. Het verbete-
ren van de bereikbaarheid van de badplaats is een 
onderwerp dat bij de gemeente hoog op de agenda 
staat. Vertegenwoordigers vanuit de wijken heb-
ben daarom samen met de gemeente gewerkt aan 
de zogenaamde Verkeersvisie Scheveningen. 
  
Deze regeling is de eerste grote maatregel van de 
Verkeersvisie die wordt gerealiseerd. De plannen 
zijn na uitvoerig overleg met de bewonersorganisa-
ties van de drie betreffende wijken tot stand geko-
men. Wethouder Tom de Bruijn (Verkeer): “Scheve-
ningen is een geweldige badplaats waar toeristen 
graag komen. We stimuleren als gemeente bezoe-
kers zoveel mogelijk om met het openbaar vervoer 
te komen. Daarvoor is er deze zomer zelfs een Park 
en Beach in Babylon geopend. Maar uiteraard zijn 
er ook bezoekers die liever met de auto komen. Wij 
willen graag dat zij de parkeergarages gaan gebrui-
ken. Deze maatregelen moeten daaraan bijdragen. 
Hiermee kom ik tegemoet aan een wens van veel 
bewoners.” 
  
Om ervoor te zorgen dat bezoekers aan Schevenin-
gen	ook	echt	de	garages	gaan	gebruiken,	is	parke-
ren in de garages straks goedkoper dan op straat. 
Het	tarief	in	de	garages	ligt	tussen	de	2,40	en	3	
euro	per	uur,	terwijl	parkeren	op	straat	3,50	euro	
gaat kosten. Ook geldt in een groot deel van het 
gebied	een	maximale	parkeerduur.		In	het	Haven-,	
Staten- en Geuzenkwartier moet  er straks zeven 
dagen	per	week	tussen	13.00	en	24.00	uur	worden	
betaald tegen een regulier tarief. In de haven wordt 
het uurtarief vooralsnog gedurende drie jaar maxi-
maal	1,70	euro,	zonder	maximale	parkeerduur.	
Hiervoor is gekozen na uitvoerige gesprekken met 
vertegenwoordigers van de maritieme bedrijven 
die	24	uur	per	dag	in	en	rond	de	haven	actief	zijn. 
De extra parkeerinkomsten worden beschikbaar 
gesteld voor investeringen die de bereikbaarheid 
van Scheveningen verbeteren. 
  
De komende periode organiseert de gemeente 
bewonersavonden in de betreffende wijken. Bewo-
ners en bedrijven kunnen dan vragen stellen over 
de parkeerregeling of uitleg krijgen over het aan-
vragen van parkeervergunningen. De parkeerrege-
lingen in de vergunninggebieden Scheveningen en 
Geuzen- en Statenkwartier worden een jaar na de 
invoering geëvalueerd.

Geachte	heren	Lautenbach	en	Grijzen,
  
Zojuist De Klinker gelezen.
Weer	een	evaluatie	over	het	parkeren,	er	wordt	
wat “afgeëvalueerd”. Bij Omroep West las ik 
ook	al	over	nieuwe	plannen,	heel	Den	Haag	mag	
verplicht parkeergeld betalen.
We zijn ook heel tactvol die kant opgestuurd 
door de Gemeente. Elke keer een stukje erbij.
 
Wanneer ik nu dus met de auto naar vrienden 
zou	gaan,	moet	ik	bij	hen	ook	parkeergeld	
betalen.	Komen	zij	naar	mij,	betalen	zij	ook.	
Terwijl wij allen in het bezit zijn van een 
parkeervergunning.
Flauwekul dus en lijkt meer op het binnenhalen 
van geld voor de Gemeente.
 
Mijn voorstel aan u om voor te leggen bij de 
Gemeente:
 
Maak van Scheveningen/Den Haag 1 groot 
parkeergebied.
Elke Scheveninger/Hagenaar een pas of sticker 
op	de	voorruit,	klaar.
Overal parkeergemak.
Wat men dan wil  doen met de 2e of 3e auto laat 
ik aan de  financiële plannenmakers over.
 
Bezoekersvergunningen zijn dan bedoeld voor 
niet Scheveningers/Hagenaars.
Een smalle strook direct aan de zee vrijwaren 
van zo’n regeling kan ik mij nog wel voorstellen 
en lijkt ook wel redelijk.
 
Scheveningen	loopt	dan	vol	met	auto’s	zomers?	
Dit	is	nu	trouwens	ook	al.....,	maar	maak	
dan	3	maanden	per	jaar	–weekenden?-	een	
parkeervergunninggrens tot Scheveningen voor 
niet Scheveningers.
 
Ongetwijfeld heb ik een aantal zaken niet goed 
ingeschat,	maar	als	men	het	idee	wil	omarmen	
is er vast een goed doorgetimmerd plan van te 
maken.
Parkeergemak voor iedereen.
 
Hartelijke	groet,
 
Corry de Ridder

Geachte mevrouw de Ridder,

Ondergetekende en de heer Grijzen hebben 
uw mail over het parkeren met belangstelling 
gelezen. Het WOS heeft conform uw suggestie 
de mail voorgelegd aan de gemeente (afdeling 
Verkeer).

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach

originele prenten te zien en er wordt een korte 
film getoond waarin Pérès-Labourdette het boek 
voorleest en demonstreert hoe zijn illustraties tot 
stand komen.
 
‘Leuker dan dit wordt kunstgeschiedenis niet’
Paul Poiret - Dromen van de Oriënt is het 
nieuwste deel in de reeks kinderkunstboeken die 
Gemeentemuseum 
Den Haag uitgeeft 
in samenwerking 
met Leopold. De 
kunstprentenboeken 
voor kinderen geven 
een kijk in de wereld 
van de kunst en niet 
alleen voor kinderen. 

Enzo Pérès-
Labourdette	(1991,	
Le-Puy-En-Velay) is 
een veel geprezen en gelauwerde illustrator met 
een Nederlandse opleiding.
Marthe Wéry

Verfijning op papier
14	oktober	2017	–	4	maart	2018

Het werk van Marthe Wéry (1930-2005) gaat 
om	de	zeggingskracht	van	lijn,	vlak	en	kleur	in	
relatie tot de ruimte. In het Berlagekabinet zijn nu 
hoogtepunten te zien uit haar werk uit de jaren ’70 
en ’80.
	Verschillende	soorten	papier,	Oost-Indische	inkt,	

lijnen	met	verschillende	formaten,	vouwen	in	het	
papier. Dat zijn de bouwstenen van haar creaties. 
 
Marthe Wéry studeerde schilderkunst aan La 
Grande Chaumière in Parijs en leefde en werkte 
daarna in Brussel. 
Art Deco stukken Cartier Collection in Nederland

	14	oktober	2017	–	4	maart	2018

Als onderdeel van de tentoonstelling Art Deco – 
Paris,zijn	er	35	topstukken	uit	de	Cartier	Collection	
te zien. Het zijn juwelen en kostbaarheden uit de 
jaren 10 en 20 waarin Art Deco duidelijk te zien 
zijn. Modieuze vrouwen droegen een zogenaamde 
Vanity Case en uiterst verleidelijke juwelen. De 
Vanity Cases waren gevuld 
met bijvoorbeeld compact 
poeder en lippenstift. 
Cartier	gebruikte	goud,	
email	of	laque	burgauté,	
bezet met juwelen ter 
verfraaiing. Ook worden 
enkele sieraden getoond 
die te zien waren op de 
beroemde Exposition 
Internationale des Arts 
Décoratifs et Industriels 
Modernes die in 1925 in 
Parijs werd gehouden. 

Parkeeroverlast Scheveningen 
voor einde van het jaar aangepakt

Visie van een bewoner van 
Scheveningen over parkeren

vervolg op pagina 5, 3e kolom

vervolg van pagina 3, 3e kol;om

Opsporen van weesfietsen 
Het	verwijderen	van	fietsen	is	niet	zo	makkelijk	
als	het	lijkt.	Elke	fiets	op	straat	is	immers	iemands	
eigendom. Onze handhavers moeten daarom zorg-
vuldig te werk gaan. Bewoners en bewonersorga-
nisaties weten als geen ander waar achtergelaten 
fietsen	staan.	Daarom	sporen	de	handhavers	sa-
men	met	hen	de	weesfietsen	op	om	ze	te	kunnen	
labelen,	registreren	en	fotograferen.	Als	de	fiets	
er	na	28	dagen	nog	ongebruikt	staat,	wordt	deze	
verwijderd en naar het Fietsdepot Haaglanden 
gebracht. Deze regeling geldt al in Regentesse-

Valkenboskwartier en in Zeeheldenkwartier en is 
zeer succesvol.  

Wrakken opruimen 
Voorafgaand	aan	het	verwijderen	van	weesfietsen	
ruimen	de	handhavers	eerst	fietswrakken	op	in	de	
zes aangewezen gebieden. Dit zijn verwaarloosde 
fietsen	(roestvorming,	sterk	vervuild,	zachte	ban-
den,	etc.)	die	rijtechnisch	in	onvoldoende	staat	van	
onderhoud zijn. Fietswrakken worden gelabeld en 
na drie dagen verwijderd. 

Weesfietsen vervolg van pagina 1, 3e kolom



Geacht	bestuur	WOS, 
 
In de laatste Klinker deed u een verzoek te reage-
ren op gemeentelijke plannen de Scheveningse ha-
ven te gaan gebruiken voor de ontvangst van kleine 
cruiseschepen. 
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In de vorige Klinker heb ik gevraagd  naar uw maning over cruiseschepen in de Scheveningse haven. Het 
gaat volgens de gemeente om kleine cruiseschepen. Hieronder een drietal reacties.

De oude Ambachtsschool of LTS.
 
Ik ben nu 74 jaar maar toen ik van de lagere school af kwam, dit was de Cordi Sacratissimo aan de Cornelis 
Jolstraat, moest er gekozen worden voor een ambachtsschool, er was er één in de Zwaardstraat op de hoek 
van de Duinstraat waar mijn opa (Driessen) een groothandel had in drogisterij artikelen, van Brylcreem tot 
zoethout.

Deze ambachtsschool was een openbare maar aangezien de hele familie katholiek was moest ik dus naar 
de RK. Ambachtsschool St. Jozef helemaal aan het Lamgroen-Spui in Den Haag vlak bij de bekende rosse 
buurt. Een tram abonnement was natuurlijk veel te duur dus mijn vader kocht een tweedehands fiets voor 
25 gulden bij Cor van der Wiel in de Lijnstraat, zodat ik zes dagen per week, op zaterdag een halve dag, 
naar school kon fietsen, en toen had je erg veel hele strenge winters!!! De LTS duurde vier jaar en in het eer-
ste jaar kreeg je alle vakken: timmeren, schilderen, metaal bewerken, loodgieten, lassen, solderen en technisch 
tekenen. Ik koos voor drie jaar metaal en techniek en als ik hierop terug kijk is dat een goede keus geweest.

Toen ik mijn diploma had kon ik gelijk aan de slag bij de Firma Tomson aan de Zeesluisweg. Ik was toen 15 
en ik moest samen met een ervaren monteur, Maarten Letsch van de Jacob Pronkstraat, oliekachels plaatsen 
en soms moest er dan zo’n oude Frisia kolenhaard van vier hoog naar beneden, loodzwaar die dingen. Letsch 
had een zeilboot voor passagiers om vanaf het strand naar de oude pier en terug te varen, dat deed hij in het 
weekend. Ook had hij Pepsi Cola reclame in het zeil, ik ben heel wat weekends met hem mee geweest. Mis-
schien ben ik daardoor wel gaan varen van mijn 16e tot mijn 24e maar dat is weer een heel ander verhaal.

Laatst vroeg een oude Scheveninger aan mij “van wie ben jij er ien dah??”. Ik zei “ik ben er ien van de 
GEDE!!”. Hij wist het gelijk.

Leo van Eijnsbergen

De volgende Scheefse zal worden verzorgd door mijn schoonzus Diny Toet.

Cruiseschepen

Jaren geleden heb ik al gezegd dat het een goede 
werkgelegenheid zou scheppen voor veel men-
sen.	Denk	aan	Delft,	Den	Haag,	Madurodam	en	
nog veel meer mogelijkheden.
Ik zeg JA.
Hanny Kolster

lezer
s 

react
ies

Slecht voor het milieu
De wegen rond de haven worden dan overbelast
De mensen van de cruiseschepen zijn gauw uit 
gekeken in de Keizerstraat / Frederik Hendrik-
laan	en	Badhuisstraat,	dan	zullen	ze	waarschijn-
lijk met bussen naar Den Haag gaan waar ook 
veel meer bezienswaardigheden zijn.
Karsten Klein zal wel bedoelen dat het goed is 
voor de Haagse economie en Scheveningen heeft 
het nakijken.

Mvg
J.A vd Oudenhoven

 
Wij,	zijnde	de	meeste	lang-	en	levenslang	wonende	
mensen	op	Scheveningen,	hebben	in	het	verle-
den,	ook	het	recente	verleden,	altijd	propaganda	
gemaakt voor maritieme werkgelegenheid. De 
bedoelde cruiseschepen leveren die werkgelegen-
heid.	Denk	aan	kleine	reparaties,	proviandering,	
bunkeren,	inklaren,	uitklaren. 
 
Het belangrijkst zijn echter de havengelden die 
betaald moeten worden. Volgens de gemeentelijke 
begroting	zijn	de	baten,	hoofdzakelijk	havengelden,	
dit	jaar	€	716.000.	De	exploitatiekosten	voor	de	
zeehaven bedragen € 3.120.000. De opbrengsten 
zijn dus slechts 23% van de kosten. 
 
Des	te	meer	schepen	welke	de	haven	gebruiken,	
des te meer opbrengsten. Als het percentage van 
23 % jaarlijks gaat dalen worden de kosten voor 
onderhoud met steeds meer tegenzin op de begro-
ting gezet. Vooral in economisch slechtere perio-
den welke ongetwijfeld weer eens zullen komen. 
Met een kleiner budget kom je in een neerwaartse 
spiraal. Er zal dan o.a. bezuinigd gaan worden op 
duur baggerwerk om de haven toegankelijk te hou-
den. Mede door de aanleg van de zandmotor bij 
Ter	Heyde,	waardoor	zand	in	noordelijke	richting	
wordt	verplaatst,	is	baggerwerk	essentieel.	Een	
te ondiepe havenmond gaat problemen opleveren 
voor de grote trawlers en op termijn zelfs voor gro-
te kotters en de diepstekende jachten van de Volvo 
Ocean Race. 
 
Om met de woorden van oud-havenmeester de Roo 
te spreken: “Ik zie de haven het liefst helemaal vol 
liggen”. 
 
Vriendelijke	groet, 
 
Jan Hoogenraad

Roaring twenties 
Decadentie en luxe. De juwelen van Cartier laten 
hetzelfde zien als in de mode en beeldende kunst 
van	die	tijd.	U	ziet	invloeden	uit	Egypte,	oosterse	
vormen en kleurencombinaties. Door met blauwe 
en	groene	stenen	te	werken,	deed	het	denken	aan	
pauwenveren. Historici noemen dit dan ook de 

Pauwen-stijl. 

Haagse Chic
STELTMAN 
100 jaar sieraden & zilver 
4	november	2017	–	18	februari	2018

Honderd jaar geleden opende kunstzinnige 
juwelier Steltman Juwelier de deuren in Den 
Haag. De tentoonstelling heeft 
artistieke sieraden van Steltman 
Juwelier	van	1917	tot	nu,	
waaronder enkele ontwerpen 
met een koninklijke historie. 
Jade	uit	het	interbellum,	
Lotusmotieven,	dierfiguren	uit	
de	jaren	50,	het	Lotus-motief	
van	Steltman	verwerkt	in	ringen,	
oorhangers,	manchetknopen,	
broches,	dasspelden	en	
halssieraden. 

Interieur en tafelzilver 
De	tentoonstelling	bevat	ook	ontwerptekeningen,	
ambachtelijke	gipsmodellen,	de	bekende	
‘Steltman-stoel’,	het	theeservies	dat	door	Steltman	
in 1925 werd ingezonden voor de beroemde 
Exposition internationale des Arts décoratifs et 
industriels	modernes	te	Parijs,	en	waar	het	werd	
bekroond met een bronzen medaille.
”
Koninklijke historie 
Deze	bestaat	uit	verlovingsringen,	persoonlijke	
cadeaus en aanpassingen aan de koninklijke 
sieraden. Steltman Juwelier heeft een eigen 
collectie	historische	sieraden,	waaronder	stukken	
die in koninklijke handen waren. Bijvoorbeeld 
de ring die prinses Irene ontving voor haar 
21e verjaardag van de Federatie Goud en 
Zilver. Prinses Irene ontwierp de platinaring 
zelf,	samen	met	Steltman.	In	de	ring	is	één	van	
haar lievelingsstenen – een donkere robijn – 
verwerkt. Bij de tentoonstelling verschijnt een 
fraai vormgegeven catalogus bij Waanders & De 
Kunst	geschreven	door	Marit	Eisses,	over	100	jaar	
Steltman	(€24,95).	

G	a	l	e	r	i	e		4	4	

‘Secret’ – een expositie van 
Jacobien de Korte

Jacobien	de	Korte,	1969,	
maakt foto’s. Haar beelden 
drukken vervreemding/
eenzaamheid/mysterie/
melancholie	uit,	maar	zij	
weet daar een bijzondere 
twist aan te geven. Als 
het dan ook nog op fine 
art papier wordt geprint wordt het anders dan 
gewoon.

Hans de Jong
Keramist
4	november	2017	–	18	februari	2018

“Ik	kan	alleen	dingen	maken	die	ik	zelf	leuk	vind,	
zonder	iets	ermee	te	willen	betogen	of	te	bedoelen,	

vervolg op pagina 6, 3e kolom

vervolg van pagina 4, 3e kol;om
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Kopijdatum

De einddatum voor het inleveren van kopij 
voor de volgende Klinker (januari 2018) is 

3 januari 2018

Mindfulness
Elke dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 wordt er in het 
Kalhuis	aan	de	Badhuisstraat	177,	mindfulness	gegeven.
Kosten	hiervoor	bedragen	:	€		16	per	maand	(4	lessen).
Voor	informatie	kunt	u	bellen	070-	3069900
 
Yoga
Elke  vrijdagochtend van 11.00-12 00 uur wordt er in 
het	Kalhuis	aan	de	Badhuisstraat	177,		yoga	gegeven.
Kosten	hiervoor	bedragen	:	€		16,00	per	maand	(4	
lessen).	Voor	informatie	kunt	u	bellen	070-	3069900
 
Retrogym
In	oktober	start	elke	woensdagavond	van	18.45	
tot 20.00 uur  in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 
177,		retrogym.
Kosten	hiervoor	bedragen	:	€		16,00	per	maand	(4	
lessen).	Voor	informatie	kunt	u	bellen	070-	3069900

’t Graaikistje 
Elke	woensdag	van	10.00	–	14.00	uur		is	er	in	het	
Kalhuis	aan	de	Badhuisstraat	177,	’t	Graaikistje	‘Bent	
u op zoek naar tweedehands kinderkleding voor een 
redelijk	prijsje?		Kom	dan	eens	vrijblijvend	kijken	in	ons	
kinderkledingwinkeltje ’t Graaikistje. U kunt artikelen 
zowel kopen als zelf inbrengen. Het gaat om kleding 
voor 0- tot 12-jarigen. ioU bent van harte welkom.

Conversatie Engels
Elk donderdagavond van 19.30-20.30 uur  wordt er 
in	het	Kalhuis	aan	de	Badhuisstraat	177,	conversatie	
Engels gegeven.
De	kosten	hiervoor	bedragen	€		3,50	per	les	
Opgeven	bij	de	receptie.	Tel.		070	3069900.	

Tekenen en schilderen
Elk woensdagavond van 9.30-12.00 uur  wordt er 
in	het	Kalhuis	aan	de	Badhuisstraat	177,	tekenen	en	
schilderles gegeven.
De	kosten	hiervoor	bedragen	€		6,00	per	les	
Opgeven	bij	de	receptie.	Tel.		070	3069900.	

Leuke dingen
Nu de herfst weer is begonnen en de winter in 
aankomst	is	zijn	er,	naast	de	vele	wekelijkse	activiteiten,	
ook weer leuke eenmalige activiteiten in het Kalhuis aan 
de Badhuisstraat 177 in Den Haag.
We beginnen 9 november met een high tea en 
een	modeshow,	op	zaterdag	18	november	is	er	
rommelmarkt,	8	december	is	er	een	gezellige	muzikale	
winteravond met karaoke en rond Kerst kunnen we 
kerststukjes	maken,	meedoen	met	een	kerstbrunch	en	
op eerste kerstdag organiseren wij een Kerstdiner.  Alle 
kaarten zijn te koop bij de receptie van het Kalhuis.

High tea
Op 9 november organiseert een groep vrijwilligers 
een Hightea in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 in 
Den Haag.  Komt u gezellig langs en proef de heerlijk 
zelfgemaakte lekkernijen. Tijdens deze high tea zal er 
ook	een	leuke	modeshow	zijn.	Kaarten	zijn	voor	€5,00	
te krijgen bij de balie/receptie van het Kalhuis. Tel:070-
3069900		

Rommelmarkt
Zaterdag 18  november van 11.00 tot 15.00 uur is er een 
rommelmarkt in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 .   
De toegang is gratis.
Ons  wijk- en dienstencentrum komt die dag weer vol 
met  bijzondere ‘rommel’! Datgene wat door de één 
wordt weggedaan heeft voor de ander misschien een 
‘onschatbare waarde! 
Er zijn nog tafels te huur. 
We maken we er weer een gezellige dag van!  
U	komt	toch	ook?!	

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

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

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig 

uit. De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar 

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti 

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

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

Meldpunt Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

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

plek om in te wonen, werken en leven.

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

zonder	er	zelfs	aan	te	denken,	wat	er	mee	moet	
gebeuren of waar ze heen gaan.” - Hans de Jong
Met humor en vakmanschap maakt keramist Hans 
de Jong (1932-2011) van klei fantasiebeesten en 
speelse	figuren	met	namen	als	Huilebalk,	Vliegvors,	

Platlander en Zijne Doorzichtigheid. Naast figuren 
maakt	hij	ook	zijn	vazen	en	potten,	maar	je	kan	er	
niets anders mee doen dan neerzetten en er naar 
kijken. 

De tentoonstelling laat circa 70 werken uit de 
periode van 1959 tot en met 2001 zien. Hans de 
Jong noemt zijn figuren steevast ‘poppen’. In 1957 
maakt hij maskers voor de eerste voorstelling van 
Cabaret Tingel-Tangel van Marijke en Sieto Hoving. 
Er	is	ook	een	boek	over	zijn	werk	te	koop;	Hans	
de Jong 1932 - 2011. Keramist verschijnt bij 
Waanders	&	de	Kunst	(NL	ISBN	978	94	6262	156	5	
NUR	644,	€	27,50).

Fotografie	en	vorm 
21	oktober	2017	–	14	januari	2018	

Het Gemeentemuseum Den Haag bezit een grote 
collectie	fotografie,	het	Fotomuseum	Den	Haag	
wil dat graag onder de aandacht brengen. Van die 
collectie wordt deze keer ‘geometrie’ naar voren 
gehaald.
Er zijn foto’s te zien van onder andere Frank van 
der	Salm,	Jan	Dibbets	en	Gerard	Kiljan.	De	drie-
hoek,	de	cirkel	en	het	vierkant	zijnde	kern	van	de	
tentoonstelling. 

vervolg op pagina 7, 3e kolom

vervolg van pagina 5, 3e kol;om

De bibliotheek is vernieuwd
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We zijn begonnen!
Woensdag 1 november jl. is een begin gemaakt met 
de restauratiewerkzaamheden om de voormalige 
Aurora van rederij Groen terug te brengen in de 
oorspronkelijke	staat	van	SCH	236	Noordster.	Een	
haringlogger	die	in	1950	in	de	vaart	kwam,	in	de	
jaren zeventig diende in de sportvisserij en vanaf 
de jaren tachtig werd ingezet voor offshore werk-
zaamheden. Groot was de ontroering onder de 
Scheveningse oud-vissers toen zij jongstleden juni 
op hun jaarlijkse vaartocht voor Vlaggetjesdag de 
voormalige Aurora  op zee verwelkomden en terug-
geschilderd zagen in de oorspronkelijke kleuren: 
zwarte	romp,	roodbruine	opbouw	met	de	naam	
“Noordster’ op de brug en het visserijnummer SCH 
236	op	de	boeg.	Op	Vlaggetjesdag	zelf	werd	de	log-
ger overgedragen aan de Stichting Noordster terug 
op Scheveningen. Het schip ligt sindsdien in de 
tweede haven op de plek waar vroeger het mari-
neschip Hr.Ms. Mercuur lag. Als museumschip zal 
het blijvend gaan herinneren aan het rijke (haring)
visserijverleden van Scheveningen. 
De restauratiewerkzaamheden gaan volgens plan-
ning	zo’n	drie	jaar	duren,	zodat	de	Noordster	er	
in 2020 bij zal liggen in dezelfde volle glorie als 
zeventig jaar geleden. Uit de vrijwilligers is een 
aantal ‘graaiploegen’ gevormd die beginnen met 
de werkzaamheden ter voorbereiding van de res-
tauratie. Bijvoorbeeld het verwijderen van het 
huidige	interieur	van	het	‘voorin’,	dat	weer	tot	het	
oorspronkelijke bemanningsverblijf met kooien 
wordt teruggebracht. Dat  zal een van de ruimten 
zijn waarin de toekomstige bezoeker kan ervaren 
hoe vroeger de leefomstandigheden waren aan 
boord. Bij de restauratie wordt zoveel mogelijk 
van voor naar achter gewerkt waarbij de opbouw 
met	het	stuurhuis,	dat	ook	zijn	oorspronkelijke	
gedaante	krijgt,	zo	lang	mogelijk	blijft	staan	opdat	
volgend jaar nog een tochtje kan worden gemaakt 
op bijvoorbeeld Vlaggetjesdag en tijdens de Volvo 
Ocean Race.
Met dit ‘roopje ‘ – Schevenings voor een ‘roepje’ 
dat de schipper dagelijks vanaf de logger op zee via 
radiotelefonie gaf naar het thuisfront - houden wij 
u van de ontwikkelingen rond de restauratie op de 
hoogte. Meer over het Noordsterproject is te lezen 

op	www.sch236.nl.	Daar	kunt	u	ook	aanmonsteren	
als Vriend van de Noordster als u het project wilt 

steunen met een donatie. Als bewijs van donateur-
schap ontvangt u een niet van echt te onderschei-
den en op naam gesteld ‘monsterboekje’ naar mo-
del 1950.  

Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting Noordster terug op 
Scheveningen

’n Roopje van de Noordster (1)

 
13	oktober	2017	t/m	4	maart	2018
Photo Ark 
 
In het Museon is de tentoonstelling ‘The National 
Geographic Photo Ark’ van fotograaf Joel Sartore 
(1962)	te	zien.	Sartore	probeert	alle	12.000	in	ge-
vangenschap levende diersoorten tegen een zwarte 
of witte achtergrond te fotograferen. Na ruim 
twaalf jaar heeft hij al meer dan 7.000 portretten 
gemaakt. Zijn stelling en streven is: “De Photo Ark 

is geboren uit wanhoop om de wereldwijde achter-
uitgang van de biodiversiteit tot stilstand te bren-
gen of op zijn minst te vertragen.” Van deze foto’s 
zijn		er	60	aangrijpende	en	ontroerende	portret-
foto’s op groot formaat te bewonderen. Daarnaast 
is er een projectie van ruim 5000 foto’s. 

Boek 
De mooiste foto’s uit Sartore’s ‘Photo Ark’ werden 
eerder	dit	jaar	al	gebundeld	in	een	magnifiek	kijk-
boek	(400	pagina’s),	gepubliceerd	door	Fontaine	
Uitgevers in samenwerking met National Geograp-
hic. Het boek is tevens verkrijgbaar in de winkel 
van het Museon. 

González,	Picasso	en	vrienden
25 november 2017 – 2 april 
2018
Metalen sculptuur gemaakt 
door	Picasso,	Gonzàlez	en	
de	vrienden	Julio	González,	
Constantin	Brancusi,	Pablo	
Gargallo,	Hans	Hartung.

Frans Hoogendoorn
Een Haags couturier
4	november	2017	–	18	februari	2018
Couturier Frans Hoogendoorn maakt al meer dan 
40	jaar	mode	voor	het	hof,	adel	en	diplomatie.	On-
der zijn klandizie bevindt zich het Koninklijk Huis. 
Zijn ontwerpen vallen op door gebruik van van hel-
dere	kleuren,	sterke	contrasten	en	ongewone	com-
binaties	grafische	lijnen,	ensembles	in	zwart	en	
wit,	jassen	met	een	pied-de-coq-motief,	avondro-
bes met polka dot-stippen. 

De tentoonstelling bevat 
modetekeningen,	film-
materiaal en vele couture-
ontwerpen en particuliere 
bruiklenen. U kunt een wit 
ensemble	van	prinses	Irene,	
de bruidsjurk van prinses 
Anita en een geliefde jurk 
van prinses Margarita be-
wonderen
Frans Hoogendoorn maakte met gastconservator 
Nicole	Uniquole	een	publicatie	over	zijn	oeuvre,	
uitgegeven door Waanders en De Kunst (ISBN 078 
94	6262	149	7,	€	19,95).

vervolg van pagina 6, 3e kol;om

16 juni 2017:  De Noordster voor Vlaggetjesdag op weg naar de thuis-
haven Scheveningen. Foto Aad Taal.

Ooievaars Kunst & Cultuur
festival 2017

 Op zondagmiddag 19 november 2017 vindt voor de 
15e  keer het Ooievaars Kunst & Cultuurfestival plaats. 
Hét gratis festival voor alle Ooievaarspashouders (ruim 
75.000!) en hun directe omgeving uit Den Haag en Sche-
veningen. 
Het festival vindt dit jaar wederom plaats in het Haagse 
stadhuis aan het Spui. Het stadhuis zal van 12.00 tot 
17.00 uur bol staan van activiteiten voor Ooievaarspas-
houders.	Er	is	een	uitgebreid	programma,	entertainment	
en een mooi aanbod van gratis doorlopende workshops 
voor alle leeftijden. 
Op de begane grond en op de eerste etage is vijf uur lang 
iets	te	zien,	te	doen	en	mee	te	maken.	Er	zijn	optredens,	
presentaties,	workshops,	diverse	terrassen,	waar	bezoe-
kers onder het genot van een hapje en een drankje op 
verrassende wijze kunnen kennismaken met het aanbod 
van de Ooievaarspas. Uiteraard is er ook weer de tombo-
la met mooie prijzen. Er komt een apart danspaviljoen 
op de begane grond. Diverse aanbieders van de 
Ooievaarspas	geven	daar	dansdemonstraties,	waarna	
de pashouders zelf ook een dansje mogen wagen onder 
begeleiding van professionele dansers. Ook is er dit jaar 
het jongerenpodium. De informatiemarkt vindt dit jaar 
niet plaats.
 
Partners
Het	Ooievaarsfestival	heeft	dit	jaar	CultuurSchakel,	
het	Nationale	Theater,	Bibliotheek	Den	Haag,	het	
Kinderboekenmuseum,	UIT	Festival	Den	Haag	en	
Stichting Leergeld als partner. 

Ontmoet en groet met de gemeente.
Op 31 oktober was er een presentatie van alle 
ideeën die bewoners en bewonersorganisaties 
hadden ingezameld. Het was vooral een 
gelegenheid om kennis te maken met 
bewoners,	de	bewonersorganisaties	en	de	
gemeenteambtenaren.. Er was gelegenheid om 

vragen te stellen  
aan mensen die 
normaal gesproken 
niet bereikbaar 
zijn. Netwerken dus 
en dat gebeurde 
heel veel. Nu maar 
hopen dat het wat 
oplevert. Een kleine 
fotoreportage.
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De winter wacht
 
Terwijl ik mijn 2e Praaibericht schrijf worden de 
avonden	en	nachten	kouder,	roert	de	herfst	zich	
langzaam,	wacht	de	winter.	Het	wordt	kouder	en	
guurder. En dus tijd voor warme activiteiten bin-
nen-	en	buitenshuis;	zeker	in	Muzee!

Kerstland

Op	zaterdag	16	december	organiseert	de	Vereni-
ging Vrienden van Muzee het 30e Kerstland! Op-
nieuw een dag vol uiteenlopende activiteiten - met 
onder	andere	het	kerstverhaal	en	zang,	die	Muzee	
zullen	vullen.	En	natuurlijk	is	er	vis,	gluhwein.	Ver-
der	zijn	er	weer	kerststukjes,	tinnen	beeldjes,	glas	
in lood en vele andere zaken. Waarschijnlijk bent 
u er enkele malen of zelfs talloze keren geweest en 
ziet u er met anderen weer naar uit. Te verwachten 
is,	dat	het	ook	nu	weer	volle	bak	wordt!

Schelpendag
Als u dit leest zit de najaarsschelpendag er al weer 
op. Muzee is één van de grootste verkooppunten 
van schelpen in Nederland. Twee maal per jaar 
houdt Muzee een schelpendag = verkoopdag. Een 
mooi moment voor de verzamelaar om zijn col-
lectie aan te vullen. Ook een mooi moment om de 
schelpencollectie in Muzee te ontdekken. Komend 
voorjaar is de volgende schelpendag. We zullen u 
tijdig tippen wanneer deze precies is.

Jubileum
In Muzee opent op 9 december een jubileum ten-
toonstelling gewijd aan de haringvisserij. Op 29 
november	wordt	-	als	voorproefje	op	deze	ten-
toonstelling – een lezing over de haringvisserij 
gehouden.	Voor	€	4,-	per	persoon	kunt	u	een	lezing	
bijwonen. Meer info op www.muzee.nl

2	x	65	jaar!	Onder	de	titel	‘twee	instellingen	no-
digen u uit’ is er op 13 november een feestelijke 
bijeenkomst geweest in Muzee. Het Christelijk 
Mannenkoor Scheveningen en Muzee Schevenin-
gen	bestaan	beide	65	jaar.	Lindsay	de	Jong	heeft	
een	verhaal	van	Immetje,	dat	zij	speciaal	hiervoor	
geschreven	heeft,	voorgedragen.	Natuurlijk	was	er	
volop zang van het Christelijke Mannenkoor en een 
optreden van Something like Sunshine. Mooi om zo 
de jubilea te vieren!

Tentoonstellingen
Op 28 oktober vond de zeer geslaagde opening 
plaats van de tentoonstelling ‘Scheveningse Sa-
lon’. Het is de vijfde editie van 
dit tweejaar- lijks terugkerend 
evenement,	 dat wordt georga-
niseerd door leden van het kun-
stenaarscollec- tief Art&Jazz. Dit 
jaar kent een recordaantal van 
50	deelnemers,	die	ruim	100	werken	exposeren	in	
diverse disciplines. De opening door kunsthistorica 
Tiny de Liefde-van Brakel (tevens overbuurvrouw 
van	Muzee)	trok	maar	liefst	160	belangstellenden.	
De tentoonstelling is nog te zien t/m 19 november.

Haring en Scheveningen: de beste maatjes! Op 9 

december opent Muzee deze tentoonstelling over 
de haringvisserij in Scheveningen. In de late Mid-
deleeuwen is de visserij al de belangrijkste bron 
van bestaan voor de Scheveningse bevolking. Deze 

tentoonstelling beschrijft de geschiedenis van de 
(Scheveningse) haring door de eeuwen heen en 
waar kan dat beter worden gedaan dan in Muzee 
Scheveningen,	het	museum	waar	de	visserij	altijd	
een onderdeel is geweest van de vaste presentatie. 
Haring heeft Nederland in de loop van de eeuwen 

veel voorspoed gebracht en verdient om in het zon-
netje te worden gezet. In het laatste kwart van de 
19de eeuw zorgden bevolkingsgroei en de moder-
nisering van de middelen en methoden om vis te 
vangen,	verwerken	en	vervoeren,	voor	een	snelle	
bloei van de Scheveningse visserij. De expositie 

toont op een overzichtelijke en boeiende wijze in 
de vorm van panelen de geschiedenis van de Sche-
veningse	haring,	eindigend	in	de	huidige	tijd.	Ook	
de	biologie	van	de	haring	(leefwijze,	verspreiding),	
de handel en export en de haringconsumptie ko-
men	aan	bod.	Daarbij	zijn	er	foto’s,	filmpjes	en	vele	

objecten te zien die alles met de haringvisserij te 
maken	hebben.	Schepen,	tonnen,	netten,	vlaggen,	
monsterboekjes,	allemaal	uit	de	omvangrijke	cul-
tuurhistorische collectie van Muzee Scheveningen.

Sinterklaas
Op woensdag 29 november wordt het een groot 
Sinterklaasfeest in Muzee!
Kinderen	kunnen	vanaf	18	november,	de	intocht	
van	Sinterklaas,	in	Muzee	hun	schoen	zetten.	Op	
29	november	is	de	voorstelling	‘Hulp	nodig,	Sin-
terklaas?’	en	daarna	komt	de	Goedheiligman	zelf	
langs. Kinderen kunnen een liedje voor hem zin-
gen,	een	dansje	voor	hem	doen	en	natuurlijk	hun	
tekeningen en brieven voor hem inleveren. Uiter-

aard is er snoepgoed en zijn er presentjes.

Cultuuranker, cultureel seizoen
Zoals u inmiddels gewend bent heeft Muzee ook 
volop culturele activiteiten. Naast de Friday Night 
Jazz,	waarvan	de	eerstvolgende	op	8 december 
is,	vindt	op	zondag	26	november	de	historische	
voorstelling Adieu Indië plaats van de stichting 
Het Portret Spreekt. In deze voorstelling gaan de 
scenes over belangrijke politieke gebeurtenissen 
en scenes over cultuur en samenleving.

Verder treedt op zondag 3 december de bekende 
Nederlandse soul en jazz artieste Shirma Rouse op. 
Zij zingt haar favoriete soul en jazz liedjes.

Al deze activiteiten laten zien hoe mooi (Muzee) 
Scheveningen	bruist,	ook	in	het	najaar	en	de	win-
ter!

drs. Chris Schaapman
Voorzitter Muzee Scheveningen

Praaibericht Muzee Scheveningen no. 61

Informatie Duurzaamheids-
fonds VvE’s

Donderdag	16	november	2017	om	19.15	uur	tot	
ongeveer 21.30 uur is er een informatiebijeen-
komst voor Verenigingen van Eigenaren over 
het nieuwe Haagse Duurzaamheidsfonds voor 
kleine VvE’s . De adviseurs van de VvE-balie ge-
ven informatie hoe u gebruik kunt maken van dit 
fonds.

Het programma is als volgt:
1. Inloop	met	koffie
2. Welkomstwoord
3. Presentatie van de VvE-balie gemeente Den 

Haag
4. Gelegenheid om vragen te stellen en van ge-

dachten te wisselen
5. Sluiting

Deelname is gratis. U hoeft zich niet aan te mel-
den. Bent u niet in de gelegenheid om te komen 
dan kunt het verslag opvragen per e-mail vveba-
lie@xtra.nl of bij Hilde Soutendijk op telefoon-
nummer	06-39436376	op	maandag,	dinsdag,	
woensdag	en	donderdag	tussen	9.00	en	16..	uur.
De bijeenkomst wordt gehouden in het wijkge-
bouw	De	Nieuwe	Vonk,	Jurriaan	Kokstraat	169,	
2586	SG,	Scheveningen.

h e t
l a at s t e
b e r i c h t


