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Het WOS wenst u een voorspoedig, gezond, gelukkig, vruchtbaar, fraai, dynamisch, gezellig en opbouwend 2018
Haags Warmtemanifest ook op Scheveningen

Wethouder Duurzaamheid Joris
Wijsmuller heeft toegezegd aanwezig te zijn bij de start van het
project Gasvrij Scheveningen.
Buurtinitiatieven en bewonersgroepen in Den
Haag en Scheveningen willen de warmtetransitie
versnellen en zo een klimaatneutrale stad in 2040
realiseren.
In de werkgroep Duurzame Haagse Warmte wordt
al een jaar gepraat over de toekomst van de warmtevoorziening in de stad. De gemeenteraadsverkiezingen en de aanloop naar een stadsbreed Energie
Akkoord hebben gezorgd voor dit initiatief dat is
samengesteld door de bewoners. Het is een initiatief dat is ontstaan uit overleg door bewoners en
niet door de gemeente; dus van onder naar boven
in plaats van zo als gebruikelijk van boven naar
beneden.

De hoofdpunten van dit manifest
Samen met beleidsmakers, bedrijfsleven een
transitie bewerkstelligen
• Lokale oplossingen voor duurzame warmte en
het betrekken van de oplossingen voor duurzame warmte die al zijn genomen. Dit zijn onder
andere aardwarmte, warmte koude opslag, biomassa en warmterivier (restwarmte onttrekken aan gezuiverd afvalwater).
• Organiseer de transitie decentraal, dus per
wijk of buurt waar de bewoners mede-eigenaar
ervan kunnen zijn. Stimuleer isolatie en zelf
opwekken van warmte.
• Ontwikkel alternatieven die om de gevestigde
bedrijfsbelangen heen kunnen worden uitgevoerd. Er dient een transparante markt te komen om kleine en grote partijen gelijke kansen
te geven.
• Laat de gemeente zorgen voor eerlijke regulering van het proces en waken voor vertragingen.

•

Dit manifest is opgesteld door 14 bewonersinitiatieven. Deze initiatieven komen samen in de Werkgroep Duurzame Haagse Warmte met ondersteuning van stichting Duurzaam Den Haag (DDH).

Een aantal voorgestelde maatregelen:
Per stadsdeel een lokale transistiewerkgroep
bestaande uit ambtenaren, vertegenwoordigers
van de wijkinitiatieven en technische adviseurs
• Het opstellen per wijk van een plan, de uitvoering en de voortgang van dit plan
• Collectieve, dus geen individuele, subsidies,
beoordeling naar effectiviteit
• Gelden voor ontwikkeling en continuering
• Democratische besluitvorming door de bevolking over het transitieplan.

INLOOP GASVRIJ SCHEVENINGEN
Welzijn Scheveningen en het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp en bewoners betrekken graag alle
bewoners, ondernemers, scholen, bibliotheek en
zo voorts bij de kansen, ideeën en de mogelijkheden om Scheveningen gasvrij te maken.

Op dinsdag 23 januari 2018 VANAF 19.00 UUR
is iedereen van harte welkom op de inloopbijeenkomst van Gasvrij Scheveningen.
Wij presenteren de eerste filmpjes over Scheveningers die nu al bezig zijn om minder energie te
gebruiken zoals rondom isolatie, ledverlichting,
zonnepanelen, groene daken, nieuw type cvketels, warmtepompen, warme truien, tochtvrije
brievenbussen enz. Maar ook een facebookpagina,
en plannen voor de website om met elkaar te kunnen delen waar we mee bezig zijn. 23 januari willen we ook ophalen waar Scheveningers nu al mee
bezig zijn.
Wij, Gasvrij Scheveningen, zijn ook met ondernemers en andere partijen in Scheveningen en Den
Haag in gesprek over hun bijdrage in de oplossingen voor een Gasvrij Scheveningen.

Gasvrij Scheveningen wil een groeiend netwerk
van Scheveningers en derden zijn die nieuwe
kansen, financieringsmogelijkheden en producten
benut op weg naar een Duurzame toekomst.
De inloop is op dinsdag 23 januari 2018
Kalhuis, Badhuisstraat 177,
inloop vanaf 19.00 uur.

•
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Voor nadere informatie over dit project:
Hans Grijzen tel. 0612151222
e-mail: hansgrijzen@outlook.com
www. gasvrijscheveningen.nl

Op vrijdag 19 januari houdt het Wijkoverleg
Scheveningen-Dorp(WOS) samen met het
Kalhuis de traditionele nieuwjaarsreceptie. De
nieuwjaarsreceptie vindt plaats in het Kalhuis,
Badhuisstraat 177.
U bent welkom vanaf 17.00 uur.
Tot vrijdag.
Jan lautenbach
Voorzitter WOS

Inhoud
Warmtemanifest
Gasvrij Scheveningen
Nieuwjaarsreceptie
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Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: woensdag 27 september 2017
1. Opening / vaststelling agenda
Er is nog geen verslag van 30 augustus 2017
De Denktank Westbroekpark en Scheveningse
Bosjes heeft zijn visie uitgebracht en wordt in
de 1e week van oktober besproken in een bijeenkomst. De Visie is te downloaden op www.
denktank/scheveningsebosjes.nl

2. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de
wijk
De wijkagenten zijn afwezig i.v.m. te weinig mankracht en vele vacatures (3 van de 10
plekken). Vragen (mail ze ook aan WOS) worden
aan hen gemaild.
De vragen:
• Er wordt gewoon op het boulevard wandelgedeelte gefietst, ook tijdens markten en evenementen. Punt in het uitvoeringsplan 2018 Stadsdeel Scheveningen van maken.
• Om beter te laten zien aan bezoekers dat ze
Scheveningen Dorp hebben bereikt en ingaan is
het dan een idee om een muurschildering te maken op de blinde muur van de apotheek aan de
Prins Willemstraat hoekje Duinstraat. Dat is een
mooie locatie. Dit zou ook op andere plekken
kunnen. Werkgroep voor oprichten?
• Bewoners rond Duinstraat zijn blij met nieuwe
halte bij voormalig Appeltheater van bus 22. De
halte zou tijdelijk zijn, de nieuwe projectleider
gaat hier naar kijken.
• Het zebrapad Duinstraat hoek Zwaardstraat is
ondanks het opnieuw verven van de zebra en
aanbrengen bliksemflitsen nog steeds te donker.
Vanaf de Zwaardstraat is er geen zicht op aankomende auto’s van links. Met de wegbeheerder is
hier contact over.
• Gaat er na aanleg rotonde Scheveningseweg/
Duinstraat nog steeds een tram door de Duinstraat? Ja.
• Hoe is het met de status van de “Scheveningse
trappen”? Het wachten is op stoeptegels uit China.
• De lopende handhavers zijn verdwenen, er
wordt her en der illegaal op stoepen en hoeken
geparkeerd, dat is gevaarlijk. De brandweer bijvoorbeeld kan er dan niet door.
• Doordat men denkt dat er 50 km mag worden
gereden is de snelheid in de straten te hoog. Er
zou duidelijker aangeven moeten worden dat
het 30 km is. Misschien een idee om een quiz
met bewoners te maken, want ze weten de snelhedenregels blijkbaar niet. Dit is sympathieker
dan bekeuren.
Uitvoeringsplan met deze punten gaat naar het
stadsdeelkantoor.

3. Beach City; het sportstrand van Europa.
• Volgens een van de leden van het algemeen
bestuur is het een merkwaardig stuk. Een opwaardering voor Scheveningen om het in de
vaart der volkeren op te laten stoten. Maar het
is echter heel erg ondoordacht voor bewoners,
wel fijn voor ondernemers. Het geeft vooral de
strandtenthouders meer omzet, ze doen echter
niets terug voor de Scheveningers. Ook is niet
aan aan- en afvoer van al dat volk gedacht. In het
hele stuk worden maar 1x de omwonenden genoemd.
• Een ander lid vraagt voor wie het een “doorontwikkeling” is.
• Het Beachstadion wordt veel groter dan er staat,
wel 20.000 bezoekers?
• Het stadion heeft nu al elke avond feestvergunning tot 1 uur ’s-nachts met veel lawaai. Meeste
geluidsoverlast komt echter van evenementen
die er naast gehouden worden. De gemeente
meet alleen bij strandtenten en niet bij evenementen. Er komt volgend jaar projectdocument.
Tijdens het sporten is er ook veel geluidsoverlast
• Tip van Martin Wörsdörfer: namens WOS
bezwaar indienen aan gemeenteraad. De raad

heeft aandacht voor overlast voor bewoners en
verkeer. Jan Lautenbach gaat de brief opstellen.
Heeft iemand nog punten dan zo spoedig
mogelijk doorgeven aan hem.
• Een opmerking: sport in de buitenruimte is goed
voor de gezondheid, daarom wordt het gebouwd
met een groot parkeerterrein erbij, kom dus met
de auto om te gaan sporten is de boodschap.

4. Brief d.d. 5 september 2017 aan de
Gemeenteraad (RIS 297806)
Brief bewoners/betaald parkeren in
omliggende buurten per 30-11-2017 aan
gemeenteraad.
• De WOS is al voorstander van belanghebbenden
parkeren sinds 2010. Bewoners die in andere
wijken al een vergunning hebben voor
belanghebbende parkeren/betaald parkeren
hoor je niet meer.
• Vraag: de bewoners in verzorgingshuizen
hebben geen kans vergunning aan te vragen
voor hun bezoekers bijv. zoals in Uiterjoon in
Vissershavenstraat waar slechts de manager
brief over aanvraag vergunning ontving en
het niet aan de bewoners doorgaf (volgens de
voorzitter moet dit wel gebeuren). Bewoners
van aanleunwoningen mogen wel vergunning
aanvragen. Er zijn daar tot nu toe geen
parkeerproblemen,
• Op bezoekerspas kan je tot 9 auto’s aanmelden
per keer.
• Mantelzorgers kunnen speciale vergunning
krijgen, maar dan moeten ze wel ergens als
zodanig geregistreerd staan.
• Vraag: In de Vissershavenstraat zijn veel
garages onder de woningen, die nu vaak als
bedrijfsruimte gebruikt worden en eventueel
ook als garage. Op de inrit staat dan de 2e
(werk)auto van bewoners. Straks mag dat
niet meer, er kan geen bewoners vergunning
aangevraagd worden en dat gaat ten koste
aan parkeerplek in de rest van de straat. Soms
past de auto niet eens in de garage. Antwoord:
hef de garage op, wel in een bewonersoverleg
beslissen, als dit toch bedrijfsruimte is, dan is
wel vergunning voor 1e auto aan te vragen. Of
koop elektrische auto, dan krijg je binnen 300
m een parkeerplek met oplaadpunt. Deze palen
komen nu vaak bij sociale woningcomplexen,
omdat gemeente foutief er van uit gaat dat hier
minder bewoners met een auto zijn. Zijn er
nog andere oplossingen? Anders komen er 2
auto’s bij in een straat, maar worden de opritten
reguliere parkeerplek. Er heerst ook zwaarste
parkeerregiem, dus de hele dag betalen.
• Vraag: vergunningsaanvraag wordt nu niet
ontvankelijk verklaard. Er is een uitnodiging
voor een gesprek met bewoners comité,
gemeente en Karsten Klein.
• Zoals het plannen voor Westbroekpark etc. nu
gaat, is een goed voorbeeld hoe iets kan groeien
en er goed over nagedacht wordt.
• Aanvragen van de vergunning gaat lastig per
internet op dit moment. De site wordt wel steeds
verbeterd.
• Na 1 december zullen meteen bekeuringen
uitgeschreven worden.
• Vraag uit het Uiterjoon: in de 2 enquêtes
stond niet dat je met een garage (die vaak
vissers gerelateerd zijn, dus anders dan rest
Scheveningen) geen vergunning krijgt.
Volgens de voorzitter gaat de gemeente geen
uitzonderingen maken. Op de openbare weg mag
iedereen elke officiële parkeerplek benutten, je krijgt
geen gereserveerde plek, ook niet voor je werkauto.
Maar gebruik de onvolledige enquêtes als argument.
• Vanuit milieuoogpunt zou de 1e vergunning
duurder moeten zijn volgens GroenLinks.
• Ga vooral naar alle inloopavonden! Ambtenaren
willen best luisteren. Geef je vraag op papier aan
ze af.
• Als er leegstaande garages in de buurt zijn

kunnen de bewoners niet gedwongen worden
die te huren. Als je een garage op eigen grond
hebt, betekend het dat je geen 1e vergunning
krijgt. Wat als garage niet op koopakte staat?
Grijp dat als argument voor vergunning aan.
• Betaald parkeren lost niet alles op, maar wel
veel.
5. Ontwikkelingen terrein aan de
Vuurtorenweg naast de Vuurtoren
Geen nieuws bebouwing Vuurtorenweg.

6. Wat verder ter tafel komt
• In de 1e brief geluid milieuhinder motoren
staat de suggestie voor een motorverbod
op de Boulevard, daar gaat de gemeente
(burgemeester Krikke) mee aan de slag. Er is
een 2e brief uitgegaan waarin staat dat het geen
oplossing is om soms Matrixborden te plaatsen
en verder niets. Er is 3e brief uitgegaan (zie de
november Klinker) en daar is nog geen antwoord
op.
• Jacob Pronkstraat: daar zouden bomen herplant
worden, de kademuur is kapot als je er omhoog
gaat. Er stonden hekken maar die zijn nu weer
weg.
• Wassenaarsestraat wacht ook op de 3 bomen.
• Werfstraat flexibele drempels: de bewoners zijn
er blij mee. Het helpt.
• Adriaan Coenenstraat: er is speelplek van zand
voor de kinderen, maar katten vinden dat ook
fijn. Dit wordt ingebracht bij de plannen voor
2018.
• Naast Scheveningse krant is een nieuwe krant
erbij gekomen “De Scheveninger”
• Een complimentje voor gemeente: voor
brandweerkazerne naar speelplek toe zijn
haaientanden gemaakt, dat is veiliger voor de
fietsers.
• De voorzitter is bezig met de wensenlijst voor
uitvoeringsplan 2018.

Nieuwe Kerk
In het verleden
is in het Algemeen Bestuur
wel gevraagd
wat de bestemming van de
Nieuwe Kerk
wordt. In eerste
instantie lag het
in de bedoeling
van de nieuwe/
huidige eigenaar
in het gebouw
kantoren te
realiseren. Recentelijk (27
november 2017)
heb ik op www.

overheid.nl gelezen dat er een procedure loopt
om van het gebouw een hotel te maken.
Jan lautenbach
Tussen haakjes; ik heb vernomen dat het naastgelegen
voormalig Appeltheater, zie hieronder, door de huidige
eigenaar van de Nieuwe Kerk is gekocht.
am.
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‘Aeze én kenênevelle…
Daer rinkelde de tellefoon. Ik nam-’m op en ‘oorde de stem ‘van ’n kennus.
“Im”, zee die, “laen ïk mar gelik met-te deur in ‘ûs valle’; we ‘ebbe ’t op ouwejaers-aevend over je ‘e’aad, in
‘t goeie ‘oor’. Lustert”.
“Dà’-‘doen ik, Jan , vertel”.
“Benon, jij ‘eb jaere ‘eleeje ‘eschreve ‘datte ze vóór de Twiede wurreldoorlog nae de Korsemus en oud en
nieuw, deur de straete liepe, al ropende “‘Aeze én kenênevelle’.
Zô’n man ‘a’ dan al somtij-je ‘êl wat van die velle om d’m ‘één ‘ange’, gelik ‘n raer model bontjas. Dat zat ik
zô te vertelle op ouwejaersaevend en opiene zee me-klênzeun: ”Opa, daer gelôf ik niks van“ ën Im, daer
zat ik, want ’t is toch wel degelek waer datte wij, as kind, dut ‘ebbe ‘mee’emaekt”.
“Wel zeker, Jan, mar toch ken je ‘t je klênzeun iet kwaelek neme. Die jonge ken z’n êge gien voorstelling
maeke ‘oe ons durrep d’r in onze jeugd ûtzag en wat-t’r allemael ofspeulde. Kik Jan, voor ons was ’t in die
têd geweun datte veul mense op t’r urrefje ’n ‘ok aa’ne staen mè’-‘kenêne, die wiere vet’emest ‘voor de
Korsemus’.
Ôk wier d’r in die crisisjaere veul ‘estrôpt ín de dûne en naest ‘n wild kenêntje vinge ze ôk wel ‘n ‘aes’.
Die wiere ôk nog al-d’r-is verkocht an ‘otelêgenaere‘. ‘Oe ‘dan ôk, wij wazze geweun an aller’ande geweuntes, die non benae iet mêr voorkomme.
Neem non enkelt mar dat achter ’t ûs ‘n lêntje wier ‘espanne’, waer ‘ezoute ‘scharretjies an te drôge ‘inge’.
Die ouwers en grôtouwers van ons wazze van alle marte thûs en wisse vaek van ‘n dubbeltje ‘n gulde te
maeke, spreekwoordelek ‘ezêd.
Nog weet ik as de dag van gistere ‘oe grôs ik was’, toen mên moeder twie zakke van bont op me-jas ‘a’
‘enaaid. Dat-‘t van de kenêne was, deerde me iet .
Mên vaeder ‘a’ die velle ‘eprepareerd, zôas tat wier ‘enoemd. De mense lêrde veul van mekander om in
levesbeoefte te voorzien.
Non in deuze têd van welvaert en luxe ken je de jonk’êd iet verwête datte ze alles zô vanzellefsprekend
vinne .
Wij vonne ‘t ‘geweun dat in de jaere dortig d’r ‘n man deur de straete liep te rope “ ‘Äeze én kenênevelle’”.
Voor ons ouwere dus ‘n taek, omdat ‘t geschiedenis is, ‘t deur te vertelle.
Immetje
Nadruk verboden

Het heeft even geduurd maar op 24 november
2017 heeft wethouder Boudewijn Revis onder begeleiding van de vrienden van Muzee de trap op
het Seinpostduin officieel in gebruik genomen.

Graag wil ik Wim Hermis, E.M. Ohlsen-Hulst, Rinus
Aandewiel, Jan Schmidt, Nico de Jong, Leen Korving, Nicky de Reu, Margreet Visser, J.J. Hogervorst,
Leo van Dongen,, Nellie de Groot, G.Tromp-Krijgsman, Petra Kool, Willem van der Hak, Joke van de
Graaf Blokzijl, Pierre Visser, P.F.W. Sebok,, Wilma
Redeker, Rosalien van Oostrum, Francien KeusBruin, Petra Walburg, Sjef Koolman, van Amrooy
Pronk, Verdegaal Sweens, Kleinjan Roeleveld, Bert
Petitjean, Marianne Mater Heinen, Marjon van der
Harst en Helena Stembert bedanken voor hun suggesties naar aanleiding van de oproep in de Klinker.

Spreukje.
Zal de man, die men door de straten zag lopen,
Gedacht hebben…ik zal de huid(en) duur verkopen?
Immetje

Kruispunt Duinstraat Scheveningseweg
Aangepast ontwerp
In overleg met betrokkenen is het concept ontwerp iets gewijzigd, zo is de situatie van de kiosken en het
fietsparkeren rond de Franse school aangepast.
Hoe verder
Inmiddels is er een Collegebesluit over vrijgave voor inspraak. Op donderdag 25 januari 2018 van 17.00
tot 19.30 uur zal er een inloopbijeenkomst worden gehouden in het WOS, Badhuisstraat 175. Dan zullen
bijgaande tekeningen veel duidelijker te zien zijn. Van 1 januari tot 18 februari 2018 kan er formeel worden
geageerd op de plannen.
De projectgroep hoopt vervolgens vóór het zomerreces van 2018 een Raadsbesluit te kunnen nemen voor het
vaststellen voorontwerp. Dan kan de uitvoering van de plannen in 2019 beginnen.
am

Zoals uit onderstaande opsomming blijkt zijn er
met veel creativiteit namen bedacht;
Mesdagtrappen, Mesdagtreden, H.W. Mesdagtrap,
De Scheveningse Trappen, De Seinpost Trappen,
De Gangway,, De Jacobsladder, De Scheef, De Aftrap, de Afstap, Mesdag Trede, De Vluchtheuvel,
Het Sniergat, Panorama Mesdagtrap, De Klinker
Trappen, Lange Seizing, De Dorpsestrappen, De
Haringstrappen, Escalera, De Kazemattrappen, De
Atlantiktrappen, De Duyntrappen, Het Want, Naar
Het Strang, De Duk, Het Nauw, De Dworsligger, De
Glesbaen, Het Ierdeur, De Neptunes Trap, De Pronk
Trappen, De Noordzeetrap(pen), De Branding,
Seinpostduin Trap, Kusttrap, Signal Upstairs, Sein
Trap, De Trap naar de Boulevard, De Schuimkoppen Opgang, De Zeetrap, De Treden naar het Water,
Stairway to the Movies, De Beeldende Opgang, De
Scholletrappen, Boedhoes Trap (badhuis), Renbaantrede.

Tineke en Nico de Jong

Uit de vele inzendingen heeft het College gekozen
voor de door Nico de Jong bedachte naam:
DE SCHEVENINGSE TRAPPEN
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Hans Grijzen

SVV Scheveningen
bijna 100 jaar
Al reeds eerder werd aandacht
geschonken aan het te verwachten 100-jarig bestaan van de voetbalvereniging S.V.V.Scheveningen
op 1 juli 2019.
Om dit 100 jarig bestaan te vieren is een “Team100jaarSVV” ïn
het leven geroepen om o.a. een
overzichtstentoonstelling te
maken.
Daarom roept men op te willen
nagaan of iemand in het bezit is
van foto’s, vaantjes, etc, kortom
alles dat kan bijdragen om dit
tot een succes te maken.

Ik ondersteun dit initiatief van
harte en herhaal voor de lezers
van de Klinker deze oproep .
Wanneer u iets beschikbaar
kunt en wilt stellen, wilt u
dan contact opnemen met Cees
Ouwehand,Telefoon: 06-46722182
of Jacco Buis, telefoon: 0654317929.

Ger Moen
oud-bestuurslid
Scheveningen-Holland-Sport en
S.V.V.Scheveningen

IN MEMORIAM

JAAP BOSMA

Op 12 december 2017 heb ik de laatste eer
bewezen, aan de op 5 december in de leeftijd
van 76 jaar te vroeg overleden, oud-voorzitter
Jaap Bosma.

De gentleman/bankier Jaap Bosma heeft eerst
een jaar als lid van het Algemeen Bestuur de
belangen van de Kop van de Keizerstraat behartigd en van 1997 t/m 23 februari 2005, als
voorzitter, het WOS met verve geleid.
“Never a dull moment” schreef Jaap bij zijn
afscheid in de Klinker, hij doelde zeer waarschijnlijk op het eerste Masterplan Scheveningen-Kuststrook van Wilbert Stolte.
Dit masterplan is tijdens zijn voorzitterschap
tot stand gekomen, wie herinnert zich niet de
verhitte discussies tijdens de WOS-vergaderingen (geheime GSBO-afspraken?) en de bijeenkomsten in de grote zaal van het Kurhaus
onder de leiding van Victor de Koning waarbij
de Scheveningers in groten getale aanwezig
waren.
Wat te denken van de discussies over het invoeren van belanghebbenden parkeren, de
opening van de skatebaan de Windvang, het
slopen van de Ducdalfstraat gevolgd door de
nieuwbouw van de Olieberg.
Bovenstaande is een kleine bloemlezing van
enkele onderwerpen die Jaap Bosma als voorzitter op een voortreffelijke wijze heeft geleid.
Het bestuur van het WOS wenst zijn echtgenote Jeanne en verdere familie veel sterkte
toe.
Jan Lautenbach, voorzitter.

Strandjutters
Het stadsdeelkantoor is op zoek naar mensen voor het project Strandjutters met als missie schonere
stranden en zo schonere oceanen te krijgen. We zijn nu op zoek naar deelnemers vanuit de
strandpaviljoenen, bedrijven,… maar ook vanuit bewoners.
Spreek je dit aan en wil je deelnemen aan dit project neem dan contact op met het WOS, Jan Lautenbach,
telefoon 070-3500034 of mail naar wos@scheveningendorp.nl.
Projectteam Strandjutters Stadsdeelkantoor Scheveningen

Zaterdag 17 maart 2018: de tweede editie van de
Haagse Museumnacht Kids

Museumnacht Kids is voor kinderen tussen 4 en
12 jaar. Twintig Haagse musea en culturele instellingen openen zaterdag 17 maart 2018 hun deuren
tussen 17:00 en 22:00 uur. Er zijn bijzondere tentoonstellingen en films, spannende speurtochten
en geinige workshops, speciaal voor kinderen.

Programma en thema
Het thema is ‘Beestenboel’ in bijna twintig plekken.
De feestelijke opening is in het Gemeentemuseum,
daar treed de kikkerband Rock Frogs op. Daarna
start het bedwingen van de uitgebroken beestenbende door jonge nachtinspecteurs. Ook kun je een
robothond aaien, insecten snacken - als je durft,
of een gedicht schrijven voor je huisdier, wat denk
je van spinnen, muizenoren en hondenstaarten te
knutselen. Museumnacht Kids wordt dansend en
springend afgesloten op het eindfeest in het Haags
Historisch Museum.
Vervoer
Er is een gratis pendeldienst met historische bussen van het Haags Busmuseum. De bussen rijden
tussen het centrum en het Gemeentemuseum, Nest
en Voorburg.
Beestachtig lekker eten
Op bijna alle plekken is wat te snacken en te drinken. Er zijn grommende burgers, insecten proeven,
pannenkoekjes en gepofte aardappels.

Informatie en kaartverkoop
Kaartverkoop start 8 januari 2018. Vroege vogels
kopen hun tickets online voor € 5,- p.p.. Na 17 februari zijn tickets onder meer te koop bij de VVV,
het Gemeentemuseum en Kinderboekenwinkel In
de Wolken voor € 7,50 p.p.. Het tarief is voor kinderen en ouders gelijk. Ooievaarspashouders kunnen
hun ticket met 50% korting bij de VVV in het stadhuis kopen. Op de website www.museumnachtkids.
nl is alle informatie over het programma en de
kaartverkoop te vinden.

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

Morgan Betz
Flies on Milk, Green Eggs & Ham
3 februari – 3 juni 2018

C

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

Het heeft iets weg van de
moderne pictogrammen.
Maar dan kan je van alles
bij verzinnen, zoals gebeurtenissen uit heden en verleden.

Betz gebruikt geen penseel,
maar een transfertechniek.
Hij smeert een stuk karton met verf in en dat drukt
hij op het doek. De oneffenheden die zo ontstaan
geeft het aanzien van iets ambachtelijks.
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De tentoonstellingstitel Green Eggs & Ham, is naar een boek van de Amerikaanse schrijver Dr. Seuss. Flies on milk verwijst naar een regel uit een
gedicht van de Franse Middeleeuwse dichter Francois Villon.
Bij de tentoonstelling verschijnt een Engelstalige oeuvrepublicatie, uitgegeven door Willem Baars Projects, met teksten van Mischa Andriessen,
Dominic van den Boogerd, Johan Gustavsson, Hans Janssen, € 24,95.
Galerie 44
een initiatief van de Haagse Oud-Katholieke Parochie
WINTERSFEREN   In de stad en op het platteland
12 januari tot en met 14 februari 2018
Annemarie Spijkerman
Schilderijen van aquarellen en acryl
over de winter in de stad en op het
platteland.
In december al de beloftevolle knoppen aan heesters en in bomen.
Winter, wachten en dan, op een dag de
eerste tekenen van het komend voorjaar.
Groene puntjes in de aarde: léven.
Molenstraat 44, 2513 BL Den Haag
openingstijden: 12 januari tot en met
14 februari 2018, woensdag, vrijdag
en zaterdag 13.30-17.00 uur

Michael Wolf
20 janunari 2018 tot en met 22 april 2018
Op een regenachtige morgen in de bus op weg naar je werk naar buiten
kijken, dat gebeurt je hier ook wel
eens. Michael Wolf legt dit soort
beelden vast. De metroreiziger in
Tokio, zie foto, staat klem tussen
de passagiers en kan geen kant
op wanneer fotograaf Michael
Wolf de scene vastlegt. Gedurende
de jaren 2010 - 2013 keert Wolf
telkens terug naar hetzelfde perron
in Tokyo. De resultaten ziet u in de
tentoonstelling Tokyo Compression.
Privacy en voyeurisme mag dat
eigenlijk wel? Michael Wolf werkt
in dichtbevolkte wereldsteden met
deze thema’s. Het Fotomuseum
Den Haaglaat Wolfs werk zien
vanaf zijn vroegste jaren als
documentairefotograaf tot en met
zijn recentere series Architecture of
Density (2003 - 2014) en Transparent City (2006).
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Deze maand is het 65 jaar geleden dat dat ik ben geboren in de Scheveningse Katwijkstraat, als derde
dochter van Jan en Emma Toet, die van de vleischhouwer, zoals de oude Scheveningers wel weten. Die
familie kwam weer uit Katwijk, waar in die tijd nog veel dracht werd gedragen.
In het zogeheten renbaankwartier waren toen nog een aantal winkels, zoals slagerij van Teijlingen, waar
mijn moeder op de pof kon kopen tot vrijdags het loonzakje van mijn vader die bouwvakker was, weer binnen kwam.
Bij de fietsen zaak van Pietje Bel op de hoek van de Renbaanstraat kon je een fiets huren voor 25 cent per
uur, op de andere hoek zat slijterij Het Anker, die er na al die jaren nog steeds is.
De Koningin Emma School in de Stevinstraat was de lagere school waar ik naar toe moest, wel lekker
dichtbij. Hierna ging ik naar de huishoudschool aan de Vissershavenstraat waar je leerde een goede huisvrouw te worden.
Maar ik wilde alleen maar in een winkel werken, want mijn oom Job was winkelchef in Centra, een kruideniers winkel in de Stevinstraat waar ik langs kwam op weg naar de schooltuintjes aan de Zwolsestraat,
waar toen ook nog de nettenboetsers zaten, ik ging dan altijd even de winkel in en vertelde hem dat ik in
de winkel wilde werken als ik van de huishoudschool kwam, maar dat is er nooit van gekomen, want we
verhuisden naar de Withuistraat bij de Gouverneurlaan,
In deze buurt heb ik in allerlei winkels gewerkt zoals de bakker, groenteboer en slagerij, dat is nu al 50
jaar en moet ik nog een jaartje in een winkel aan de Van Hoytemastraat. En is mijn jeugddroom toch helemaal uitgekomen!!!!!!
Groetjes van Diny, u weet wel, die van de vleischhouwer…
Het stokje wordt doorgegeven aan Ton Toet.

Jokeren en klaverjassen in het Kalhuis
Elke eerste vrijdag van de maand is er een gezellige
kaartmiddag in het Kalhuis aan de Badhuisstraat
177.
U kunt er jokeren en/of klaverjassen. Het is van
13.30 tot 15.30 uur
Deelname is € 2,00 euro. Hiervoor krijgt u koffie
en/of thee en wat lekkers.
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis
Tel: 070 - 3069900
Spelletjesochtend
Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
wordt er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177
een gezellige spelletjesochtend georganiseerd.
De toegang is Gratis! U kunt gewoon binnenlopen
en meedoen!
Chinees in het Kalhuis
Elke donderdagavond van
19.00 tot 20.00 uur wordt er
in het Kalhuis aan de
Badhuisstraat 177 chinees
gegeven.
Kosten: € 16.00 voor 4 lessen
( € 4.00 per les)
U kunt zich opgeven bij de
balie van het Kalhuis
Tel: 070 - 3069900

’n Roopje van de Noordster (2)
2018 met volle kracht vooruit!
Allereerst namens de hele bemanning van de
Noordster een gelukkig en welvarend 2018 toegewenst - en dat met de oude Scheveningse spreuk
‘Zegen en Bewaering en een lekker scheepje ‘aering!’. Na het officiële begin van de restauratiewerkzaamheden op 1 november, die onder andere
door Omroep Max en TV West werd uitgezonden,
hebben de ‘graaiploegen’ een vliegende start gemaakt. De Noordster is schoongemaakt, het interieur uit de voorpiek is verwijderd zodat daar het
oorspronkelijke voorin kan worden teruggebouwd
en onderdelen die niet
meer gebruikt zullen worden zijn van
boord gehaald. Deze
voorbereidende werkzaamheden worden in
de komende maanden
voortgezet. Zo wordt
van het voordek onder
de buiskap - beter bekend als de ‘bak’ - de
bovenlaag van kunststof afgehaald, opdat
het oorspronkelijke
houten dek weer te voorschijn komt. En ook de
voorbak zelf gaat worden verwijderd omdat die er
oorspronkelijk niet op hoort.

Als u regelmatig langs de Noordster kuiert, fietst
of rijdt dan kunt u de vorderingen zien. Daarbij
zal u zeker zijn opgevallen dat de Noordster in
december een mooie verlichting had gekregen. Dit
is gedaan in het kader van de Scheveningen Light
Walk, die op zaterdag 9 december werd gehouden.
Hierbij zijn zo’n 7500 wandelaars langs de Noordster gewandeld, die door onze vrijwilligers werden
voorgelicht over het project. Ze kregen veel vragen
en nog veel meer enthousiaste reacties. Op vrijdag
15 december werd aan boord voor alle vrienden
en sponsors een ‘bouweteeltborrel’ gehouden, of
eigenlijk was het een ‘stapelloopborrel’ omdat het
die dag precies 68 jaar geleden was dat de Noordster op 15 december 1949 op de Scheveningse
sleephelling van stapel liep. Het verjaardagsfeestje

werd gesponNautic en Rederij

sord door Boeg
Groen.

De volgende dag hadden
we tijdens Kerstland
in Muzee Scheveningen een kraam waar ook weer
onze vrijwilligers aanwezig waren. Zij zaten daar
om informatie te geven over het project en nieuwe
Vrienden van de Noordster te werven. Het was een
succes en mede hierdoor hebben we nu ruim 220
Vrienden. Verder is de website www.sch236.nl vernieuwd en u kunt ons ook sinds kort op facebook
volgen onder @stichtingnoordster.
Ander belangrijk
nieuwtje is dat de
belastingdienst onze
stichting heeft aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften onder
bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar
zijn en de stichting
over verkregen giften of legaten geen
(schenk)belasting hoeft te betalen.
Als u het project financieel wilt steunen dan kunt
u aanmonsteren als Vriend van de Noordster met
een minimale donatie van € 23,60 per jaar. Maar
al het meerdere is vanzelfsprekend van harte welkom. Het aanmeldingsformulier kunt u vinden op
de website.
De graaiploegen van de Noordster zijn er klaar
voor en met de slogan: “2018 met volle kracht
vooruit!” hebben zij na de kerstvakantie op 8 januari de werkzaamheden hervat.
Tot zover ons ‘roopje’ vanaf de brug van de Noordster. Tot de volgende keer en voor nu ‘Over en sluiten maar’
Het bestuur van de Stichting Noordster Terug op
Scheveningen

Zet 17 februari in je agenda.
ANEMARY presenteert dan de pre-release
van de nieuwe single bij
Saturnus Keizerstraat 58
Zaal open om 20.30 uur
entree €5,00 pp
Als je een voorproefje wilt, kan je kijken op haar Youtube-kanaal; https://
www.youtube.com/user/Annemarieoverwijn95

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

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 (maart 2018) is
28 februari 2018
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‘Playground’ aan de Haringkade

Cool Event Scheveningen

Begin 2017 heeft de gemeente Den Haag samen met Streetsport Den Haag, het jongerenwerk in Scheveningen, de wijkagent en OBS Het Volle Leven een ontwerp gemaakt ter vervanging van de voetbalkooi aan
de Haringkade. De kooi zal worden afgebroken om plaats te maken voor een ‘playground’, vrij vertaald
speelplaats, maar dan een die ook door volwassenen wordt gebruikt.
De speelplek wordt ingericht om zoveel mogelijk verschillende sporten te kunnen doen. Zo zijn er mogelijkheden voor basketbal, voor klimmen, voor voetbal, zie voor meer op de afbeelding hieronder.
Het slopen van de huidige kooi zal ongeveer 2 weken vergen. De bouw van de nieuwe kooi zal omstreeks
maart beginnen, een opleveringdatum is afhankelijk van het weer en dus nog niet bekend. Wilt u meer
informatie ga dan naar de inloopbijeenkomst op woensdag 31 januari vanaf 18.00 uur in de voetbalkooi.
De gemeente zorgt dan een tent met verwarming en warme chocolademelk. U bent vanaf 18:00 uur van
harte welkom. De bijeenkomst wordt om 20.00 uur afgesloten.

De elfde editie biedt een schaatsbaan, een ijssculpturenexpositie ‘Ice Expo’ en een 30 meter lange
roetsjbaan bij De Pier. Deze editie is te bezoekn
van 11 november t/m 21 januari 2018. Voor meer
informatie: www.cooleventscheveningen.nl
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Cool Event-mascotte Rico de Pinguïn winterevenement op het
Kurhausplein.
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S p o r t l o c at i e H a r i n g k a d e

DJ Paal

deze ‘geluidspaal’ bestaat uit
een afgeschermde versterker
met daarboven een plaatje
waarop een smartphone kan
worden gelegd. De afgespeelde
audio wordt versterkt door
de DJ paal en de hele groep
kan dus de training volgen c.q.

op de muziek met elkaar
trainen.

BarForz Veld

Het Cool Event wordt mogelijk gemaakt door;
Damiano D’Alba, stichting Feest aan Zee - 200
jaar badplaats, Gemeente Den Haag, BKS Parking,
Koninklijke Nederlandse Schaats Bond (project
IJstijd), Buitengewoon Scheveningen, Belangenvereniging Kurhausplein en Palace Promenade.

De voormalige Brandweerkazerne aan de Duinstraat

In 2014 heeft de brandweer het pand verlaten en
heeft zich een stukje verderop geïnstalleerd in een
nieuw pand. Wat nu met het oude pand? Het pand
is toen aangekocht door de dienst Stadsherstel.
Deze dienst koopt markante panden op die niet
zo best in de markt liggen. Zo ook de brandweerkazerne. Het pand is erg groot en ouderwets. De
dienst heeft daarom het pand opgedeeld in appartementen en deze laten opknappen doormiddel
van een leerproject. Leerlingen aan het werk in
een praktijk situatie, ervaring opdoen en leren, dat
staat goed op de cv.
Het project is inmiddels afgewikkeld en de appartementen zijn al verhuurd. De appartementen zijn
allemaal anders. Er zijn er met een tuin of met een
dakterras of ze bestaan uit meerdere woonlagen.
Er is er ook een met een eigen opgang, een trap en
met de originele glijpaal, dus als je snel naar beneden wil….naar boven kan natuurlijk ook, maar dat
is iets lastiger. De huurprijzen bedragen per maand
van € 1075,00 tot 1.395,00. De oppervlakten bedragen van 92 tot 142 m2.
Als u iets bijzonders wil huren, bezoekt u dan eens
de website van deze dienst:
www.stadshersteldenhaag.nl
am
2015

CityBox

Vraag aan de lezer

De redactie vraagt zich af of er een goede Nederlandse naam is voor deze ‘Playground’. Letterlijk vertaald staat er speelplaats. Het is een plaats waar diverse sporten kunnen worden beoefend, individueel
of in teamverband. Een sportplek zou meer op zijn plaats zijn.
Er kan natuurlijk ook een naam worden bedacht die meer met de locatie van doen heeft of een Scheveningse sporter eert.
Zijn er mensen die een goed idee hebben hoe we deze plek zouden kunnen noemen? Heeft u een naam
in gedachten en u wilt die naam delen, stuurt u die dan naar wos@scheveningendorp.nl of stuur een
kaartje naar het WOS, Badhuisstraat 175.
am
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PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN No. 62

Vrienden van het Muzee

Een nieuw jaar
Bij het schrijven van dit 62e Praaibericht dooft de
eerste zaterdag van januari 2018. De dag waarop
de Nieuwjaarsbijeenkomst in Muzee gehouden
wordt en we Scheveningen en elkaar ‘al het nôdige’
toewensten…..2018 is begonnen!

200 jaar badplaats, dat moet u wel heel bekend
voorkomen na het lezen van deze Klinker. In het
kader van dit 200 jaar badplaats had de club Vrienden van het Muzee een leuk initiatief ontwikkeld.
De Vrienden hebben aan de Nieuwjaarsuik meegedaan. Niet zomaar, maar met het Muzee in gedachten niet in bikini of zwembroek, maar in min of

2017 was top
Muzee kan met de vrijwilligers terugkijken op een
pracht jubileumjaar. Museum Scheveningen 65 jaar
is goed gevierd met een recordaantal bezoekers.
Maar liefst 40.000 bezoekers. Een mooi nieuw
record, met een grote variëteit aan activiteiten,
exposities en tentoonstellingen waarmee Muzee
opnieuw midden in Scheveningen stond en vele
gasten van buiten trok.
De culturele activiteiten van Muzee groeien. Dat is
mooi om te zien en mooi om aan deel te nemen. Ik
nodig u van harte uit om af en toe even op www.
muzeescheveningen.nl te kijken om te zien welke
bijzondere activiteiten er op de rol staan en om
daar snel een kaartje voor te boeken!

2018: opnieuw feest
In de zomer van 1818 ging dankzij Jacob Pronk de
1e badkoets met badgasten de zee in en is de badcultuur geboren. Nu, 200 jaar later, vieren we dat
onder de titel “Feest aan Zee, 200 jaar badplaats”. U
had er vast al wel van gehoord of over gelezen. Veel
activiteiten op Scheveningen zullen dit jaar dan
ook in het teken staan van “Feest aan Zee” en er
zijn ook nieuwe, extra activiteiten. Muzee is volop
in dit evenement betrokken dat het hele jaar duurt.
In de afgelopen maanden heeft Muzee al veel informatie aangeleverd waarmee “Feest aan Zee” de 200
jaar badplaats in beeld bracht. Muzee fungeert als
kenniscentrum en vraagbaak voor de geschiedenis van de badplaats en neemt zelf ook actief deel
met diverse activiteiten: een reconstructie van de
zeilwagen van Simon Stevin, die vanaf mei tijdens
diverse evenementen op het strand zal worden in-

rische collectie van Muzee Scheveningen. Bijzonder

is nog te vermelden dat een belangrijke collectie
voorwerpen rond de haringvisserij van redersfamilie Van der Toorn in de loop van 2018 naar Muzee
komt. Muzee is er erg dankbaar voor.

Naast de vis(serij) opent Muzee ook Bad en Badcultuur in een tentoonstelling onder de titel “In touw
voor de toerist”. In deze zomertentoonstelling ligt
het accent op ‘de gewone man’, die op het strand
en op de boulevard zijn brood verdiende aan de
badgasten en strandbezoekers. Deze Scheveningers
oefenden beroepen uit die karakteristiek waren
voor de badplaats en tegenwoordig in veel gevallen
totaal zijn verdwenen. Wie waren deze mensen?
En hoe hebben zij de opmars van de badplaats de
afgelopen 200 jaar beleefd? De tentoonstelling zal
een inkijkje bieden in een onderbelichte doelgroep
die de badplaats Scheveningen zo groot heeft gemaakt.
Muzee doet meer
Als we zo aan het begin van het jaar al even vooruitblikken op wat komen gaat, dan is de schelpendag in het diepe voorjaar, op zaterdag 7 april alvast
te noteren.
Ontdek wat Muzee aan rijke schelpencollectie in
huis heeft!
Naast de tentoonstelling is van 14 januari tot en
met 14 maart een expositie van Schevenings werk

gezet; een pop-up tentoonstelling in De Bijenkorf
over badmode en een tentoonstelling, waarover
hierna meer. De agenda van “Feest aan Zee” is te
vinden onder www.feestaanzee.nl met daarop alle
activiteiten. Wat voor de niet-Scheveninger misschien nog nieuws is, weet de Scheveninger allang:
Met Muzee is het altijd feest aan zee. Mooi dat
we dit in 2018 extra vieren en dat dit jaar zoveel
anderen het feest dat Scheveningen heet mogen
ontdekken.

Vis en Bad in woord en beeld
De tentoonstelling ‘Haring en Scheveningen: de
beste maatjes!’ is nog tot en met maart te bezoeken
in Muzee. Talloze foto’s, filmpjes en vele objecten

meer originele badkleding. Dat is best lastig. Die
kleding is gemaakt van katoen. En dat werkt niet
mee als het nat wordt. Op de foto ziet u dan ook
een paar verkleumde vrijwilligers van het Muzee

in deze natte, koude historische kleding. Naast de
baders waren er ook drie verzorgers aanwezig. De
mannelijke verzorgers waren gekleed in waterwerdende jassen met zuidwesters op. Eén had een
toeter om de baders die te ver in zee gingen terug
te gebieden. De vrouwelijke verzorger was gekleed
in meer traditionele Scheveningse dracht. De be-

doeling was dat deze verzorgers de baders zouden
opvangen en hen voorzien van handdoeken. Dat
heb ik helaas niet kunnen constateren.
van kunstenaar Mia Westerhof.
En zijn er weer volop culturele activiteiten

Kortom: ook in 2018 bent u weer van harte welkom in en bij Muzee. Als bezoeker, met gast, als
donateur, vriend(in) en/of vrijwilliger….Wellekom!

zijn te zien die alles met de haringvisserij te maken
hebben. Schepen, tonnen, netten, vlaggen, monsterboekjes, allemaal uit de omvangrijke cultuurhisto-

drs. Chris Schaapman
Voorzitter Muzee Scheveningen

Het was dan ook erg druk.
am
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