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PRODUCT INFORMATIE
AVOND ZONNEPANELEN

waarschuwing

Van 1 maart tot
1 september
2018 kunnen
deze vuilniszakken worden
opgehaald bij
Stadsdeelkantoor Scheveningen Stadsdeelkantoor
Stadsboerderij
Waaygat.

UITNODIGING
Welzijn Scheveningen, het Wijk Overleg
Scheveningen-Dorp betrekken graag alle bewoners, ondernemers, scholen, bibliotheek
enzovoorts bij de kansen, ideeën en de mogelijkheden om Scheveningen groener, leefbaarder en gezonder te maken. Maar hoe krijgen
we Scheveningen volledig van het aardgas af
en werken wij aan een duurzame toekomst ?
Op vrijdagavond 23 maart 2018 vanaf 19.00
uur is iedereen van harte welkom voor de
productinformatie avond over zonnepanelen.
Roel Pronk van Solar Engineers zal dieper
ingaan op het toepassen van zonnepanelen.
Roel heeft de volgende tip; neem een kopie
van uw elektriciteit nota mee zodat hij vrijblijvende informatie kan verstrekken over het te
plaatsen aantal zonnepanelen op uw dak met
een kostenindicatie.
Ruurd Abma van Buurt Energie Statenkwartier zal iets vertellen over zijn ervaringen met
de toepassing van collectieve zonnepanelen.
Gasvrij Scheveningen wil een groeiend netwerk van Scheveningers en derden zijn die
nieuwe kansen, financieringsmogelijkheden
en producten benut op weg naar een Duurzame Toekomst. Tijdens de inloop kunt u zich
aanmelden voor de netwerkgroep Gasvrij
Scheveningen.
Vrijdag 23 maart inloop vanaf 19.00. Aanvang
19.30, zaal WOS 1e etage Badhuisstraat 175
Voor nadere informatie over dit project:
Hans Grijzen tel. 0612151222 mail: hansgrijzen@outlook.com
www. gasvrijscheveningen.nl
facebook.com/gasvrijscheveningen

Namen voor playground

Op mijn oproep voor een Nederlandse naam voor
de Playground aan de Haringkade hebben mij 4
suggesties bereikt:
De Kampioen(en) - Koos Hoogervorst
Openlucht gym en gymveld- LR. Melis
Balkengat door Hans Grijzen die nog wist dat
vroeger op die plek hout in het water van de haven
lag voor verwerking door de zagerij/timmerman.
Heeft nog iemand ideeën?
am
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Gratis extra stevige gele
vuilniszakken tegen
meeuwenoverlast

Haal die zakken en help
mee om

MEEUWENOVERLAST TEGEN TE GAAN
Zo vraag je om een woningbrand. Plaats afval niet
foto, Hans Grijzen
tegen een huis aan!
Afgelopen maanden zijn er diverse branden geweest. Het betreft branden ontstaan in losliggende
objecten in de buurt. Er zijn auto’s verbrand en
spullen die aan de gemeentereiniging zijn aangeboden. De ergste brand is geweest in de Rogstraat.
Daar hadden bewoners spullen buiten gezet die de
volgende morgen met de reiniging mee moesten.
Doordat de straat erg smal is stonden de spullen
tegen de pui aan, net als bovenstaand te zien is.
Die spullen zijn in brand gevlogen en hebben het
huis waar het tegenaan stond in brand gestoken.
De brand is overgeslagen naar de woning. Het is
niet bekend of de woning nog te redden valt.

Les: Er is iemand die het leuk vindt fikkie te steken.
Om te voorkomen dat de huizen ook in de fik gaan,
leg de spullen die moeten worden opgehaald pas
buiten als de reiniging er aan komt. Kan dat niet
zorg er dan in ieder geval voor dat huizen, auto’s en
andere kostbaren spullen niet mee in de fik gaan.
En nu maar duimen dat de persoon of personen
snel een andere minder schadelijke hobby vinden.
am

De Scheveningse Stoeptegel
Het Muzee
heeft nog een
paar Scheveningse Stoeptegels. Dit zijn
echt de laatste.
Indien u er nog
een wilt aanschaffen, zult u
zo spedig mogelijk naar het
Muzee moeten
spoeden om die
Tegel nog in uw bezit te krijgen.
Ze komen echt niet meer.
am
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Verslagen vergaderingen Algemeen Bestuur
Datum: woensdag 25 oktober 2017

Datum: woensdag 29 november 2017

Datum: woensdag 31 januari 2018

Opening / vaststelling agenda
De voorzitter opent rond 20.00 uur de vergadering.

De voorzitter opent rond 20.00 uur de vergadering.
De agenda wordt conform de uitnodiging vastgesteld.

Opening / vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. De agenda
wordt vastgesteld.

Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
De wijkagenten zijn niet aanwezig.
Een aantal onderwerpen welke bij het rondje door
de wijk aan de orde komen, zijn in het verslag bij
agendapunt wat verder ter tafel komt opgenomen.

De Gemeente heeft een Denktank ingesteld voor
de Scheveningse Bosjes (inclusief de Waterpartij) en het Westbroekpark
Piet Hein Scheer, wijkbewoner en lid van de Denktank, licht het advies van de
Denktank toe. Het advies
is te vinden op de website www.denktankscheveningsebosjes.nl . Vooral de
gedeeltelijke verdieping en
overkluizing van de Teldersweg wordt door de vergadering positief ontvangen. Hierdoor ontstaat een
goede en veilige verbinding binnen het gebied.

De Gemeente heeft als eigenaar van het pand
Badhuisstraat 175-177 recentelijk onderhoud
gepleegd, dan wel vernieuwingen aangebracht
(schilderen, dubbel glas enz.)
Het ligt in de bedoeling van het Dagelijks Bestuur
(DB) om de 1e etage van het pand, in gebruik bij
het WOS en de AVN, op te knappen.
Het DB stelt voor een werkgroep in te stellen, welke met een voorstel moet komen wat er binnen in
het pand moet gebeuren. De vergadering gaat met
dit voorstel akkoord. Na afloop van de vergadering
kan men zich voor de werkgroep opgeven.

Verhuur woningen
De laatste tijd zijn er huiseigenaren, maar ook
huurders van woningen, die hun huis tijdelijk via
Airbnb verhuren. In de praktijk betekent dit een
snel wisselend “huurders” bestand. Deze huurders
zijn over het algemeen vakantiegangers. In Amsterdam levert dit veel klachten bij de overige bewoners op. Een inventarisatie in de vergadering levert
op dat dit fenomeen ook in Scheveningen-Dorp de
kop opsteekt. Soms gaat het om panden, welke speciaal voor dit doel zijn gekocht. In andere gevallen
zijn het woningen waarvan de bewoners tijdelijk
hun huis verhuren. Waakzaamheid blijft geboden.
Verslag vergadering Algemeen Bestuur gehouden op woensdag 30 augustus 2017.
Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd.

Mededelingen
Op 31 oktober vindt in Muzee de jaarlijkse inloopbijeenkomst van het stadsdeelkantoor plaats. Op
deze bijeenkomst kunnen bewoners en ondernemers onderwerpen aandragen, welke in het Uitvoeringsplan 2018 van het stadsdeel Scheveningen
moeten worden opgenomen.

Wat verder ter tafel komt
Bij dit agendapunt komen de navolgende onderwerpen aan de orde:
• Nieuwbouw bij de Vuurtoren
• 30 km zones
• Wel/niet parkeren op een woonerf
• De kapotte trap bij de Zeeruststraat
• Betaald parkeren tegenover het Uiterjoon
• Kapotte verkeerspaal hoek Marcelisstraat/
Werfstraat en de snelheid van reageren op
klachten hierover door de gemeente.
Rondvraag/sluiting
Geen bijzonderheden.

Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
De wijkagenten zijn niet aanwezig.
Aan de orde komen het verplaatsen van een bloembak in de Keizerstraat, de veiligheid (of het gebrek
daarvan) van de voetgangersoversteekplaats in de
Duinstraat.
E.e.a. wordt opgepakt.
Gasvrij Scheveningen
Het ligt in de bedoeling binnen Scheveningen-Dorp
een project op te starten gericht op energiebesparing en het verminderen van de uitstoot van CO2
Hans Grijzen licht het project toe. Het is een gezamenlijk project van Welzijn Scheveningen en het
WOS. Het is de bedoeling dat bewoners en ondernemers informatie uitwisselen hoe energiebesparing in hun woning te realiseren. In januari 2018
treden de initiatiefnemers met het project naar
buiten.

Omgevingswet
Binnen een paar jaar treedt de omgevingswet in
werking. De wet komt in de plaats van diverse wetten op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningsaanvragen
In de wet wordt ook de participatie van bewoners,
ondernemers en andere lokale belanghebbenden
geregeld. Het WOS heeft het aanbod gekregen door
middel van een game-sessie kennis te nemen van
de werking van de wet. Afgesproken wordt, dat de
voorzitter informatie hierover zal verspreiden.
Mededelingen
De eigenaar van de Nieuwe Kerk in de Duinstraat
heeft besloten de kerk te verbouwen tot hotel. De
eerdere bestemming kantoren is van de baan.
Wat verder ter tafel komt
D’66 heeft aangeboden samen met het WOS een
wijkschouw te houden. Dit wordt opgepakt.

Rondvraag/sluiting
In een eerdere vergadering (31 augustus 2017) is
besloten, dat het WOS en omwonenden voor het
terrein van het milieudepot een programma van eisen voor de nieuwe bestemming maakt. Een aantal
omwonenden hebben dit intussen zelf opgepakt.
Besloten wordt dat het WOS nu even afwacht.
D’66 zal over de weigering van de Gemeente een
verbod voor motoren op de boulevard in te stellen
vragen aan het college van burgemeester en wethouders stellen.

Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
Bij het politiebureau in Scheveningen zijn 4 nieuwe
wijkagenten aangesteld. De wijkagent gaat kijken
naar de parkeersituatie in de Zeilstraat.
Gasvrij Scheveningen
Op dinsdag 23 januari is het project gestart. De
opkomst was goed en het ligt in de bedoeling de
activiteiten te verbreden en te verdiepen.
Marcelisstraat driehoekje
De planontwikkeling zit nu in de eindfase.

Sportlocatie Haringkade
Op de locatie waar nu de voetbalkooi staat komt
een zogenaamde playground. Dit is een locatie
waar meerder “sporten” kunnen worden beoefend.
Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt
met de werkzaamheden dit voorjaar begonnen.
Verkiezingen Algemeen Bestuur
De vergadering besluit het aantal leden voor het
Algemeen Bestuur per deelgebied op maximaal 3
te stellen.

Verkiezingen kascontrolecommissie over het
boekjaar 2017
Bert Genuit, Marike Vermeulen en Jessie Moermans
worden in de kascontrolecommissie benoemd.
Mededelingen
Geen mededelingen.

Wat verder ter tafel komt
Bij dit agendapunt worden ondermeer de volgende
punten aan de orde gesteld:
• de staat van de bomen aan het begin van de
Jacob Pronkstraat
• de staat van het hek bij de kinderboerderij
Rondvraag/sluiting
Geen bijzonderheden.

De volgende vergadering van de
is op woensdag 28 maart. Dan
kunt u uw vragen, opmerkingen en
ideeen delen met uw wijkgenoten.

Bank Marcelisdriehoekje

Vrijdag 26 januari heeft er overleg plaats
gevonden op het stadsdeelkantoor over de
nieuwe bank voor het Marcelis driehoekje,
op de foto houdt Freek Henkes de afbeelding voor zijn gezicht, de aanwezige aannemer wilde weten of de uitvoering beton
met een houten zitting akkoord was.
Volgens de gemeente moet er een type
hout (als voorbeeld werden de bankjes op
de Boulevard genoemd) op komen waar
geen onderhoud aan moet worden gepleegd.

Rond de boom komt een betonnen rand
met daarop hout om op te zitten, daar binnen in komt groen en om de boom komt
een blauwe kunststofkoker (de zee) met
daarom heen zwemmende metalen vissen
Als de begroting definitief wordt goedgekeurd kan er begonnen worden met het
maken van het uitvoeringsplan.
Hans Grijzen
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Vorsjies over mêsjesnaeme
‘N goeieg mens ‘êt ‹n lied
‹N boos mens êt tat iet.
Zô is ‹t ôk.
Mense, die ammaar kwaed denke en mar lôpe te fitte, die benne iet in de stemming om ‹n vorsje te zinge;
die ‹ebbe wel wat aars in d›r ‹ôfd.
Aarsom, ‹n mens met-te goeie gedachtes, die is tevreeje en kikt naer ‹t leve met-›n blij gemoed; dà›-ken
iet aars, die gaet, zô ‹ezêd, zingende deur ‹t leve.
An liedjes gien gebrek; d›r benne d›r wat.
As je non allienig mar neempt, die over mêsjesnaeme.
Denk mar an: O Suzanna, wat is ‹t leve wonderschoon of Sofietje, die drinkt ranja met ‹n rietje
Mar ôk ‹n beetje plaegerig, Sientje, lae me los; Blonde Mientje ‹êt ‹n ‹art van pikkeldraed, Louise, zit ‹iet
op je naegels te bête; Marjolêntje, die mar lôp te zuchte.
Over Carolientje benne d›r ôk veul en netuurlek over Willemien.
Wacht, non komme me zô bij de koninklijke naeme, Sofie ‹eb-ik al ‹enoemd, dan valt ‹t mên op dat-ik gien
enkel vorsje ken mè›-mên êge mêsjesnaem; ‹t is toch effe wat.
Om te krête: gien vorsje, die ver›aelt over die toch wel bekende naem....Emma, ôk iet over Emmie of
Immetje.....!
Ik ken, al zeg ik ‹t zellef, ‹êl wat liedjes ût me-›ôfd en ôk zinge.
Ik wil iet zegge, de ‹êle dag, mar d›r gaet gien dag voorbij of ik ‹eb wel lôpe zinge en somtije lôpe neurieje.
As tie van mên an de tellefôn zit is tat somtije ‹inderlek, vooral as ik zô lôp te galleme over de blanke top
der dûne.
Wel ien van me toppers en juichend zing ik tan: Ik ‹eb u lief mên Nederland.
Mên Nederland, mò›-je mên ‹ore, of ik te koningin ben.
Mar om berom te komme op tie naem Emma, effe goed toch iet leuk voor al die Emma-tjes en Immetjes
dat t›r gien vorsje voor zullie is, geniens ‹n straetdeuntje; ‹oe ken dat non dan?
Of t›r in ‹t bûteland zô›n liedje bestaet, dà›-weet-ik iet, mar in ‹Olland, bij mên wete iet.
Meschien moeielek om op te rême, dà›-zou kenne.
Mar wie weet, wat iet is ken nog komme; nôit iet te moed laete zakke.
		
Kwaeje Emma›s en Immetjes bestaen d›r iet.
		
Dus verdiene ze ôk ‹n lied.
Nadruk verboden

Spreukje.
Niet alles is voor geld te koop,
Geluk is en blijft een geschenk.
Immetje

Het muurschilderij
DE FRANSE POORT
is niet meer.
Kees van der Vlies werd op 10 januari gebeld dat
zijn muurschilderij De Franse Poort door de storm
kapot was geslagen van de muur in de Stuurmanstraat.

In Memoriam
Op 20 december 2018 is Wout Bal ons helaas
veel te jong ontvallen.
Ik ken Wout al mijn hele leven, vooral in de tienerjaren kom je elkaar wel eens tegen op Scheveningen maar uiteindelijk verlies je elkaar uit het
oog.
Jaren later kwam ik Wout weer tegen, nu als
“buurman” in de Sleepnetstraat. Wout was betrokken in de bewonerscommissie van onze flat en
Wout was ondertussen ook betrokken geraakt bij
het Wijkoverleg Scheveningen Dorp. Ik heb Wout
leren kennen als een enorm betrokken medebewoner
die niet tegen onrecht kon, daar moest tegen gestreden worden! Maar ook zijn grote liefde SVV
Scheveningen bleef niet onbesproken, zijn ziel en
zaligheid.
Maar zijn allergrootste trots was zijn gezin,
Anja, Tess, Stefan, Danny en de kleinkinderen,
ook voor hen was hij altijd strijdbaar, op zoek
naar het beste van hun.
Helaas heeft zijn strijdbaarheid het niet gewonnen
van zijn ziekte en is Wout op 20 december 2017
overleden. Ik mocht bij de uitvaart aanwezig zijn
en deze was zeer drukbezocht, naast het verdriet
was er ook ruimte voor herinnering en een indrukwekkend eerbetoon namens het 1e van SVV Scheveningen maakte het een bijzonder geheel.
Ik zal Wout missen, hem niet meer tegen komen op
Scheveningen of op het voetbalveld blijft een spijtige gedachte.
Karin Bakker
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Ter voorkoming van ongelukken hebben Colin Stormer en Robin Rietveld van Sign Plantation, zonder

in-/outdoor reclame & design
T 070 - 350 11 28
E info@SignPlantation.nl
W www.SignPlantation.nl

hiervoor kosten in rekening te brengen, het muurschilderij, van de muur getild.

Kees van der Vlies heeft toen moeten vaststellen
dat restauratie van het muurschilderij, na 29 jaar
weer en wind te hebben doorstaan, niet meer te
restaureren was.
Een stuk Scheveningse historie is helaas verloren
gegaan.
Hans Grijzen

De Dutch Don’t Dance Division & Matangi Quartet:
Last 7 Words
Lourdeskerk (naast AFAS Circustheater)
Speelperiode: 10 t/m 31 maart 2018
Ontdek in de Passietijd iets anders dan de traditionele Matteüs

‘Last 7 Words’ is een dansvoorstelling op ‘The Last
Seven Words of Our Saviour on the Cross’ van Joseph Haydn. De 7 sonates verhalen over de laatste
zinnen die Jezus sprak aan het kruis. Het wordt
tijdens de voorstelling gespeeld het Matangi Quar-

tet. Artistiek leider Thom Stuart creëert deze voorstelling voor 10 dansers van De Dutch Junior Dance
Division.
14 jaar geleden is het idee ontstaan om deze voorstelling te maken. Nu gaat het uitgevoerd worden.
Locatie:
Berkenbosch Blokstraat 9, Den Haag
Prijs: €22,50 ex. service kosten
Tickets en meer info: www.ddddd.nu

Museon zoekt herinneringen aan Haagse
verzetsheldin Ru Paré

Het Museon in Den Haag opent eind april de
verzetstentoonstelling ‘De onderduikkinderen
van Ru Paré’, over de Haagse schilderes en
verzetsheldin Ru Paré (1896-1972). Onder de
schuilnaam ‘Tante Zus’ bouwde ze een netwerk op
van onderduikadressen door heel Nederland en
redde in totaal het leven van 52 kinderen.
In 1945 kreeg Ru Paré de Gerrit van der Veenmedaille uitgereikt en in 1968 heeft zij een eigen
boom in de Laan der Rechtvaardigen van Yad
Vashem gekregen. Sinds 1988 is in de Haagse
Houtwijk de Paré straat.
Het Museon zoekt de ‘kinderen’ van Ru Paré
Voor de tentoonstelling zoekt het Museon nog
naar mensen kennis hebben over mensen die iets
weten over onderduikadressen, mensen die er
zelf nog iets over weten en weten over de mensen
die er bij betrokken zijn geweest. Het Museon
gaat in april een herdenkingsbijeenkomst voor de
onderduikkinderen organiseren.
Vanaf augustus zal in Studio Pulchri parellel een
tentoonstelling te zien zijn over de kunst van Ru
Paré.

G a l e r i e 4 4 , Molenstraat 44, 2513 BL Den Haag
VOORBIJ DE HORIZON
een expositie van Christine Bittremieux
16 februari tot en met 4 april 2018
Slechts een glimp van een landschap staat op de
schilderijen van Christine Bittremieux. Het gaat bij
deze schilderijen om de formele aspecten van de
schilderkunst: kleur, streek, drager, textuur.
Een deel van het werk wordt in de Haagse Oudkatholieke kerk getoond. Die kan alleen worden
bezocht tijdens de reguliere rondleiding op
zaterdag (aanvang 14:30 uur in G a l e r i e 4 4;
niet op 31 maart 2018) en tijdens de vieringen.
openingstijden: woensdag , vrijdag en zaterdag
13.30-17.00 uur

vernissage: zaterdag 17 februari 2018 om 16:30
uur in de Oud-katholieke kerk, Juffr. Idastraat 7,
2513 BE Den Haag
vervolg op pagina 4 , 3e kolom

Vuurtoren

Motoren op de Boulevard

Tijdens het verkiezingsdebat georganiseerd door
de BOH kreeg Emil Driesenaar de gelegenheid aan
Karsten Klein een vraag te stellen over de voortgang van het proces over de nieuwbouw naast de
vuurtoren. het antwoord is gereserveerd bemoedigend.

Het WOS heeft politieke steun gekregen in haar initiatief om motoren te weren op de Boulevard. D’66
heeft vragen gesteld aan de gemeenteraad:

Vraag Emil Driesenaar:
Mijn naam is Emil
Driesenaar, bewoner van de Vuurbaakstraat. Ik maak
me het afgelopen
jaar sterk tegen de
hoogbouw naast
de vuurtoren. De
ontwikkelaar heeft
onlangs een lager ontwerp ingediend.
Ik wil graag van de Wethouder Klein weten wat de
huidige status van deze nieuwbouwplannen zijn,
of we voor de verkiezingen voortgang kunnen verwachten, en als dat langer gaat duren wil ik graag
van de andere partijen weten wat hier hun standpunt over is.
Antwoord Karsten Klein:
De hoogbouw naast de Vuurtoren -daar zijn we
druk aan het kijken hoe we dat op een voor iedereen acceptabele wijze kunnen doen. In het
verleden zijn ooit uitgangspunten
vastgesteld door de gemeente die
naar de Raad is gestuurd. Zo werkt
de procedure. De raad heeft hierop
niet gereageerd. Nu blijkt dat er
toch weerstand over ontstaat, ook in
de Raad. Dus moeten we kijken hoe
tot een oplossing te komen. Want
de Raad is het orgaan waar een wijziging voor het bestemmingsplan
aan wordt gericht. En als we doorgaan op deze weg en het bestemmingsplan wordt niet gewijzigd, dan
werkt het niet.

Aan de andere kant is het wel zo dat
we met de projectontwikkelaar een
serieus gesprek moeten voeren. In het verleden
hebben we gezegd wat de mogelijkheden zijn, dan

Schriftelijke vragen
Geluidsoverlast motoren op
Scheveningen
Gemeenteraadsfractie D66 Den Haag
Haag, d66@denhaag.nl, 070 3533728

, Spui 70, 2511 BT Den

Den Haag, 16 februari 2018
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Meer informatie over het behoud van de vuurtoren: www.vuurtorenweg.com

Max Liebermann
Een zomers impressionist

Max Liebermann (1847-1935) brengt tussen 1870
en 1914 verschillende zomers in Nederland door.
Hij schildert het mondaine leven samen met zijn
vriend Jozef Israëls; zonovergoten volle terrassen,
ruiters en badgasten op het strand.

Op Scheveningen hebben bewoners regelmatig
last van motorrijders die met veel lawaai optrekken. De motoren maken hierbij zoveel geluid dat dit door bewoners als zeer hinderlijk
wordt ervaren. De vrijkomende uitlaatgassen
die door dit overdreven optrekken vrijkomen
zijn uitermate schadelijk voor de bewoners van
Scheveningen.
De overlast doet zich voornamelijk voor bij mooi
weer als Scheveningen veel toerrijders trekt
waardoor veel bewoners hun ramen noodgedrongen moeten dichtlaten. De geluidsoverlast
en stank worden door bewoners vooral ervaren op de doorgaande wegen zoals de Jurriaan
Kokstraat, Duinstraat, Prins Willemstraat, op de
boulevard, de Vissershavenstraat, Vissershavenweg, Treilerdwarsweg, Schokkerweg, Zeesluisweg en de Westduinweg. In het verleden
hebben er op diverse plekken borden gestaan
die motorrijders waarschuwde voor mogelijke
boetes bij te veel geluid. Hoewel de overlast
toen niet helemaal over was, hielp het wel iets.
Voor een boete is echter wel een constatering
op heterdaad nodig.
Met inachtneming van artikel 30 van het reglement van orde stelt de fractie van D66 de volgende vragen:
1. Is het college bereid om vanaf het voorjaar weer borden te plaatsen die motorrijders wijzen op mogelijke boetes bij geluidsoverlast?
2. Is het college bereid te zorgen voor voldoende handhavers om ook daadwerkelijk geluidsoverlast te kunnen constateren?

kan je niet zomaar zeggen dat we het nu ineens
anders willen gaan doen. Er is sprake van een dialoog. Maar ik kan u wel zeggen dat de vuurtoren
een mooi op zichzelf staand object is en dat het zo
moet blijven.

vervolg van paina 3, 3e kolom

3. Ziet het college nog andere mogelijkheden om de geluidsoverlast van motoren
tegen te gaan?
Hoogachtend,
Robert van Asten
D66

Handen aan het roer:
omgevingswet ahoy !
In april organiseren bewonersorganisatie de
Groene Eland & de Haagse Mug vier informatieavonden over de Omgevingswet.
In 2021 moeten alle Nederlandse gemeenten de
nieuwe Omgevingswet gaan uitvoeren. Een wet die
gaat over de ´fysieke leefomgeving´. Dus over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water,
zorg, energie-klimaat en economie. Het is een wet
en dus is er scholing/voorlichting nodig:
1. 4 april: Omgevingswet voor ´dummies´: een
ABC-tje.
2. 11 april: Hoe gaat de gemeente het aanpakken?
En hoe zit het met de pilots?
3. 18 april: Wat betekent burgerparticipatie? En
hoe vullen wij dit het beste in?
4. 25 april: In de ring: de politiek, beleidsmakers
en bewoners in debat.
De avonden vinden plaats in wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek (Elandstraat 88, Den Haag).
Het avondprogramma is van 20.00 uur tot 22.00
uur (inloop vanaf 19:30 uur).
Meer informatie: haagsemug.nl/omgevingswet

Publicaties
Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige
publicatie. Het bevat reproducties van Liebermann
en historisch beeldmateriaal (Uitgeverij WBOOKS,
24,95). Er is een nieuw kinderkunstboek De zee
van meneer Max geschreven door Koos Meinderts
en geïllustreerd door zijn echtgenote Annette Fienieg.
Richard Hutten

Zit!
10 maart t/m 19 augustus 2018

Richard Hutten ontwerpt en verzamelt stoelen.
Hij heeft inmiddels meer dan 100 zitobjecten.
Opvallende exemplaren zijn de 250 kilo zware
Layers Cloud Chair, de Juno Chair van ontwerper
James Irvine, een afstudeerwerk Wieki Somers en
prototypes en schaalmodellen uit Huttens eigen
archief.

Na zijn afstuderen raakt hij betrokken bij het label
Droog Design. Daarnaast is hij creatief directeur
bij Gispen en werkt hij als vormgever voor
meubelfabrikanten als Moooi, Moroso en Kvadrat.
Hij ontwierp een bureau voor toenmalig koningin
Beatrix en stoelen voor de gasten van het huwelijk
van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.
vervolg op pagina 5, 3e kolom
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Nadat ik op 15 jarige leeftijd bij de firma Tomson aan de Zeesluisweg was gaan werken als hulpje van
Maarten Letsch, de haarden en kachelmonteur, die ook in de weekenden met een bootje badgasten meenam
vanaf het strand tot de pier en terug, wilde ik echt gaan varen, dus nadat ik een paspoort en een monsterboekje had aan gevraagd kon ik gaan solliciteren bij een echte scheepvaart maatschappij en dat was de VNS,
de Vereenigde Nederlandse Scheepvaartmaatschappij te Rotterdam.
Dus met de trein naar Rotterdam nadat ik een brief had ontvangen voor een Gesprek, ik kon als ketelbinkie
ook wel matrozenjongen beginnen, dat hield in dat je 7 dagen per week en ongeveer 10 uur per dag moest
werken dus hutten, gangen, douches en wc’s reinigen. Ook 3 maal per dag tafels dekken en voor koffie en
thee zorgen tijdens PIKHEET (onderbreking van de scheepswerkzaamheden voor een kwartier op 10 en 15
uur, om een bakkie te doen, red.), raar woord eigenlijk!!!

In het Gemeentemuseum zijn interieurelementen
zoals de banken, winkeldisplays en bijzettafels in
de Tuinzaal en de stoelen in museumrestaurant
Gember (gevestigd in het naastgelegen pand
van Fotomuseum Den Haag/GEM) door hem
ontworpen.
Art Nouveau in Nederland
21 april - 28 oktober 2018

Art nouveau (1884-1914) de zwierige, losbandige
zweepslaglijn zou niet passen bij de vermeend
nuchtere Hollandse inborst. Maar ontwerpers en

Bij de Firma Tomson verdiende ik 35 gulden per week, en mijn vader die broodbezorger was bij HUS verdiende 57 gulden, maar bij de VNS kreeg ik voor al dat werk 92 gulden bruto dat was 80 gulden netto, dat
was dus in 1959!! Over kinderarbeid gesproken!!! Er is dus wel heel wat veranderd.
Mijn eerste twee reisjes met de Almkerk een schip van 10.000 ton waren zogenaamde kustreisjes; Hamburg
Bremen en Antwerpen. En dan weer terug naar Rotterdam.
Aan boord waren nog enkele Scheveningers Giel Grootveld en Giel Pronk, deze twee zijn mij het meest bijgebleven, echte stoere zeebonken. In de ogen van een 15 jarige!!
Daarna heb ik nog 2 grote reizen gemaakt, een helemaal rond Afrika, deze reis duurde 3 maanden en een reis
langs alle kustplaatsen van Australië van Freemantle tot Brisbane. Op deze reizen werkte ik in de machinekamer als handlanger en verdiende het vorstelijke salaris {gage} van ruim 300 gulden per maand en voor 50
uur per week, het was toen 1961.
Mijn moeder was altijd weer dolblij wanneer ik weer thuis kwam
in Scheveningen, want ze vond dat
varen van mij maar niks.
Ik heb ook nog gevaren bij Waling
van Geest uit ‘s Gravenzande met
een bananenboot tot ik op mijn
23ste mijn vrouw Emmy Toet een
echte Scheveningse leerde kennen
en stopte met varen. We waren 38
jaar getrouwd en is op haar 56ste,
dat is nu 12 jaar geleden aan de
gevreesde ziekte is overleden. Dit
was dus echt trouw tot de dood
ons scheidt…..

Thorsten Brinkmann
Life is funny, my deer
31 maart t/m 17 juni 2018

Leo, die van de GEDE

Nieuw: Workshops Social Media in bibliotheek
Scheveningen
Twitter, LinkedIn, Instagram... je weet waarschijnlijk in
grote lijnen wel wat het is en sommige van deze social
media gebruik je ook.Is Instagram nog een mysterie
voor je. Of je hoort steeds dat LinkedIn zo handig is
om te solliciteren of te netwerken, maar je vindt het
maar lastig hoe te beginnen. Of al die sites zijn nog
geheimtaal voor je en je wilt in elk geval een beetje
weten wat het is.
Bibliotheek Scheveningen biedt met drie workshops
een kennismaking vanaf de basis. Hoe maak je een
profiel aan, waar moet je op letten? Hoe wil je social
media gebruiken en welk platform is daarvoor het
meest geschikt? Hoe houd je zelf zicht op wat je privé
houdt en wat openbaar is?
Het zijn workshops, het is geen cursus of complete
training. We kunnen in anderhalf uur niet alles bespreken, maar je krijgt een goed beeld van de mogelijkheden en of het iets voor je is om mee verder te gaan.
De workshops worden gegeven op drie maandagavonden van 18.30-20.00 uur:
LinkedIn:
Twitter:
Instagram:
handig)

19 februari
16 april
23 april (smartphone meenemen is

kunstenaars blijken niet ongevoelig voor de internationale vormgeving. Vooral in Den Haag in de
architectuur en in de toegepaste kunsten. Meer
dan 350 kunstwerken, affiches, boekbanden, kalenderbladen, natuurstudies, metaalwerk, meubels
en complete interieurs laat zien wat er toen hoog
mode was.
Bij de tentoonstelling verschijnt bij WBooks een
tweetalige catalogus (Nederlands, Engels), met
teksten van Jan de Bruijn, Frouke van Dijke en Madelief Hohé, conservatoren van het Gemeentemuseum (€24,95).

De Facebook workshop kan bij voldoende belangstelling nog een keer worden aangeboden. Meedoen
is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt.
Reserveer dus tijdig een plekje via scheveningen@
bibliotheekdenhaag.nl , telefonisch 3538620 of in de
bibliotheek aan de Scheveningseweg 333.

Nieuwe 55+ Workshops in Bibliotheek
Scheveningen

Thorsten Brinkmann (Herne, 1971). Is een ‚serieverzamelaar‘. Te zien zijn meer dan 60 werken over
de (mis)match tussen ons lichaam en de objecten
die ons omringen.
De kunstenaar koppelt alledaagse voorwerpen
als emmers, kommen, eierdopjes, gordijnroeden

Er zijn weer een aantal nieuwe 55+ workshops van
Indigo Preventie gepland in bibliotheek Scheveningen!
Maandag 19 maart: ‘Meer Plezier en Vitaliteit’
In deze workshop kijken we factoren die je plezier en
je vitaliteit beïnvloeden. Dit brengt ieder voor zich in
kaart. Zo weet je beter waar je tevreden over bent en
wat méér aandacht verdient. We bespreken tips en
ideeën en je maakt een plan voor meer vitaliteit en
plezier in je eigen leven.
Maandag 26 maart: ‘Communicatie’
Contacten met anderen zijn belangrijk voor je welzijn en geluk. De manier waarop je communiceert is
hierbij belangrijk. In deze workshop staan we stil bij
wat je zegt èn bij wat je uitstraalt. Aan de hand van
voorbeelden krijg je meer inzicht en handvatten om
sterker te staan in contact met anderen.
Reserveren
Meedoen is gratis, maar vanwege het persoonlijke en
interactieve karakter is het aantal deelnemers beperkt.
Reserveer dus tijdig een plekje bij één of meer van
de workshops! Dit kan telefonisch (3538620), per mail
(scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl ), of aan de
balie aan de Scheveningseweg 333.

en kleding aan het menselijk lichaam. De resultaten zijn bizar; een tong hangt aan een vork, een
voet is verbonden aan een doucheslang of vingers
van een hand worden vervangen door wiebelige
worstjes. Zo creëert hij speelse, autonome beelden
in verschillende uitdrukkingsvormen; fotografie,
film, video, beeldhouwkunst, installaties en performances. Voor de tentoonstelling in het GEM maakt
Brinkmann een nieuwe vijf meter lange ‘hoorn des
overvloeds’. Er is ook een installatie van een boksring met boksers in een bioscoop worden zijn films
getoond.
Bij de tentoonstelling verschijnt een Duits/Engelstalige catalogus.
vervolg op pagina 6 ,3e kolom
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’n Roopje van de Noordster (3)
De bak is er af….

Op het moment waarop ik dit roopje schrijf hebben we net een historisch moment achter de rug.
Vandaag 28 februari werd bij ijzige kou en besneeuwd scheepsdek het laatste gedeelte van de
voorbak verwijderd. De Noordster heeft daarmee
op het voorschip weer haar oorspronkelijke aanzicht gekregen, zoals zij dat vanaf de stapelloop
in 1949 had. De bak werd er een jaar of twee later
omstreeks 1952 op geplaatst om het overkomende
water tegen te houden en de bemanningsleden die
uit het vooronder kwamen te beschutten tegen
weer en wind. Zo werd de Noordster een van de
eerste loggers met een bak.
Dat was overigens een mooi
voorbeeld van een adequate
aanpassing aan de omstandigheden en een redersbeslissing
met vooruitziende blik. Vleetloggers zonder bak bleken al
gauw nauwelijks nog bij de
bemanning in trek, waardoor
deze schepen steeds moeilijker waren te bemannen. Zo’n
65 jaar lang heeft de bak het
beeld van de logger bepaald
- hij werd zelfs nog een keer
verlengd - maar nu heeft de
snijbrander zijn onverbiddelijke werk gedaan. Zonder
bak heeft de romp van de
Noordster weer veel meer het
silhouet van de oude vleetlogger van toen – een belangrijke
stap in het restauratieproces.

De werkzaamheden aan
boord gaan ondanks een aantal dagen ‘vorstverlet’ gestaag
door. Het oude toilet in de douche/wc-ruimte onder de brug wordt vervangen door een moderne
combinatie die aan gasten en bemanning genoegzaam comfort biedt. Benedendeks is een begin
gemaakt met het ontroesten van de dekspanten. Op
het voordek is een naar oorspronkelijk ontwerp ge-

Gratis Energiescan

construeerde stalen kap
geplaatst die
toegang geeft tot het vooronder, precies
op de plek waar die vroeger
ook stond. Doordat de voorbak is verwijderd komt de karakteristieke vorm van de kap nu mooi tot zijn recht. Aan
stuurboordzijde van de voorsteven wordt in de
verschansing weer het kluisgat aangebracht waar
vroeger de reep doorheen liep waaraan de vleet
vastzat.

Verder valt in het bijzonder te vermelden dat in dit
voorjaar de samenwerking met het ROC Mondriaan
gestalte gaat krijgen doordat studenten hout- en
staalbewerking in het kader van het stagebegeleidingstraject onder leiding van hun begeleiders
oude traditionele onderdelen
opnieuw gaan vervaardigen.
Bijvoorbeeld de vier galgen
met trawlblok waarover de
stalen lijnen liepen waarmee
het trawlnet werd voortgesleept, de luikhoofden op het
dek waarop weer de klassieke
‘vleetdekluiken’ komen en het
timmerwerk in het vooronder,
dat nu nog helemaal kaal is
maar straks is omgetoverd tot
een bemanningsverblijf anno
1950. Zo is ons restauratieproject tegelijkertijd een prachtig
leerproject!
En zo gaan we met een mooi
op schema liggend restauratieplan het voorjaar tegemoet.
Vroeger heette dat de ‘Graaitijd’, maar op de Noordster
graaien we het hele jaar door!
Er ligt aan boord een flyer
voor u klaar waarmee u zich
kunt opgeven als Vriend van
de Noordster voor het geval u dat nog niet bent.
Maar dat kan ook via onze website www.sch236.nl
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting SCH 236 Noordster Terug op
Scheveningen

Via de gemeente Den Haag en het Stadsdeelkantoor kan een eigenaar van een huis in Scheveningen een energiescan aanvragen, gratis ter waarde van € 200. Er zijn geen verplichtingen aan de
scan verbonden. Het geeft inzicht in de kosten, besparingen, subsidies en financieringsmogelijkheden van energiebesparende maatregelen voor uw huis
Hoe vraag je zo’n energiescan aan
BouAd adviesgroep bv uit Katwijk is door de gemeente gecontracteerd om de onafhankelijke scan
uit te voeren. De adviseur bekijkt de opbouw van het dak, gevels en de begane grondvloer. Binnen
2 weken ontvangt u vervolgens een advies op maat over de wijze waarop u uw huis energiezuiniger kunt maken en voor welke subsidieregelingen u in aanmerking kan komen.
U kunt zich aanmelden via www.bouad.nl/energiescan. Bellen kan ook: 071-3611722.

Gemeentemuseum Den Haag heeft primeur:
geprint porselein
Nieuwe aanwinst van Olivier van Herpt
Het Gemeentemuseum bezit een aantal Delftse
tulpenvazen uit de zeventiende eeuw die zijn
opgebouwd uit diverse gestapelde onderdelen.
Soms gaat het om een enkel onderdeel dat
bewaard is gebleven. In opdracht van het museum
heeft ontwerper Olivier van Herpt (1989) een
‘verweesd’ basement van een Delfts blauwe
bloemenpiramide een nieuw aanzien gegeven. Het
gestapelde ontwerp is laag voor laag opgebouwd
met een door hemzelf ontwikkelde 3D-printer.
De titel van het werk, Arcanum, verwijst naar het
geheime fabricageprocedé van het gewilde Chinese
porselein dat men in het zeventiende-eeuwse
Europa koortsachtig probeerde te achterhalen. Bij
gebrek aan porseleinklei, kaolien, wist men in Delft
met tinglazuren aardewerk te produceren dat in
verschijningsvorm porselein het beste imiteerde.
Uniek vervaardigingsproces
De ontwerper-pottenbakker-uitvinder
ontwikkelde tijdens zijn afstuderen aan de
Design Academy Eindhoven een 3D-printer voor
het printen van aardewerk. Laag voor laag kan
hij hiermee de meest uiteenlopende vormen
produceren. Bovendien staat het nieuwe digitale
ontwerpprocedé het toe uniforme elementen naar
wens te vergroten of te verkleinen. Dit maakt het
bij uitstek geschikt voor het ontwerpen van een
gestapelde bloemenpiramide.

Van Herpt experimenteerde speciaal voor het
Gemeentemuseum voor het eerst met het printen
van porselein. Dit bemoeilijkte het procedé omdat
het materiaal tijdens het drogen en bakken flink
krimpt en porselein op een hoge temperatuur moet
worden afgebakken (circa 1300 oC). Aansluitend bij
het basement koos hij er bovendien voor kobalt te
gebruiken, het pigment dat Delfts aardewerk en
Chinees porselein hun karakteristieke blauw-witte
kleurstelling geeft.
Een nieuwe oven en talloze vorm- en kleurproeven
verder is het ideale vervaardigingsproces
doorgrond. Wat in Europa uiteindelijk pas in de
achttiende eeuw lukte – het vervaardigen van
porselein – tilt Van Herpt met zijn procedé weer
naar een hoger niveau.
Tulpenvazenproject
De aanwinst van Olivier van Herpt markeert een
nieuw hoofdstuk in het tulpenvazen project dat het
museum in 2007 is gestart. Eerder hebben Ineke
Hans, Wieki Somers en Jurgen Bey onderdelen
van voorheen meerdelige Delfts blauwe vazen
bekroond met aanvullingen naar eigen ontwerp.
Arcanum is nu te zien in het Gemeentemuseum.

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

Uw gevel gratis graffitivrij

REDACTIE
Eindredactie Ap Mos

Ongewenste graffiti

C

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

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.

te melden. Hoe eerder u

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.

Kopijdatum
DPZ 2016

het meldt, hoe kleiner de

www.denhaag.nl/graffiti

De einddatum voor het inleveren van kopij
voor de volgende Klinker (mei 2018) is
2 mei 2018
6
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Ringen aan zee
Als je op de Boulevard bent geweest kan het haast
niet anders dan dat je de Ringen hebt gezien. Het is
een opvallend werkstuk. Ik heb nog niemand gehoord die het niet mooi of leuk vindt. Het is eigenlijk ook erg simpel gemaakt. Er is geen zand voor
aangevoerd, er is niets voor afgebroken en het staat
op dit moment niemand in de weg. Wel is er een
3D tekening en GPS aan te pas gekomen. Zo zouden
er vaker oplossingen moeten worden gezocht en
gevonden. Ik kan hier van alles schrijven en vertellen hoe het is en hoe het beleefd kan worden, maar
ik zou zeggen lees de achtergrond informatie, kijk
naar de foto’s en ga zelf even kijken. Doe dat wel
voor 8 april want die dag is de sloopdag. Dan mag
iedereen helpen het weer met de grond gelijk te
maken.Een soort Zuiderstrandtheater, maar dan
vééééél korter.
am

Bruno Doedens

Tijdens de opening was er een
percussiegroep aangestuurd
door Cesar Zuiderwijk

glazen schelpen met verhalen

Achtergrondinformatie

Rikke Munkholm Laursen maakt de gezichten aan de
zeekant van de uitlopers van de ringen

7

Over Bruno Doedens
Stichting Landschapstheater en Meer van Bruno
Doedens maakt het alledaagse ongewoon en schept
zo ruimte voor verbeelding en verwondering. SLeM
opereert op het snijvlak van landschapsarchitectuur, locatietheater, beeldende kunst en film en
onderzoekt hoe kunst een landschap kan vormen en
vervormen. Het landschap wordt een plek met een
verhaal en een geheugen. Het publiek is deelnemer
en toeschouwer tegelijk. www.slem.org
Feiten over Ringen aan Zee
• 20 ringen staan voor 20 decennia badcultuur
• De rondgang in de Ringen is ruim 5 kilometer
• De binnenste ring is 2,5 meter hoog
• De laagste buitenste ring is 1,2 meter hoog
• Het hele kunstwerk is 100 bij 350 meter
groot
• Voor het kunstwerk is 20.000 kubieke meter zand gebruikt

PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN No. 63
Voorjaar verschijnt
De schaatsen weer in het vet; het voorjaar ontluikt
nu echt. Bij het schrijven van dit 63e Praaibericht
is de voorjaarvakantie voorbij en het dooit; een
nieuw begin.
Ook in de komende maanden is er weer volop
activiteit op Scheveningen; in Muzee en daar buiten. Vaak in het kader van Feest aan Zee; 200 jaar
Scheveningen-Bad. Ik neem u er graag weer even in
mee.

Tot eind maart: Vis en Bad in woord en beeld
Deze maand biedt de laatste kans om de tentoonstelling ‘Haring en Scheveningen: de beste maa
tjes!’ te bezoeken in Muzee. Met foto’s, filmpjes en
vele objecten is (de geschiedenis van) de haringvisserij zichtbaar en voelbaar gemaakt. Mis het niet en
grijp uw kans!
Vanaf 9 mei: In touw voor de toerist
Eerder schreef ik al over de op handen zijnde tentoonstelling In touw voor de toerist. De website die
Den Haag en Scheveningen promoot maakt alvast
goed reclame: “In de zomertentoonstelling van
Muzee Scheveningen 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.
Strandberoepen als badman, badvrouw, ezeltjesdrijver en ijsjesverkoper passeren de revue. Wie

waren deze mensen? En hoe hebben zij de opmars
van de badplaats de afgelopen 200 jaar beleefd? In
touw voor de toerist biedt een inkijkje in een onderbelichte doelgroep die de badplaats Scheveningen zo groot heeft gemaakt.”
Hoe is die opmars van de badplaats eigenlijk beleefd op Scheveningen? Het is mooi dat er naast
een tentoonstelling ook een boek van de hand
van Danny Verbaan zal verschijnen om ook op die
vraag in te gaan. Het is tenslotte echt een onderwerp dat niet alleen bedoeld is om de toerist de
ontwikkeling te laten zien, maar is ook voor Scheveningen zelf!

Sch236 – Noordster
Wat is het goed te lezen dat de Stichting ‘Noordster
terug op Scheveningen’ voortvarend aan het werk
is met het
restauratieproject
van de
Sch236.
Het werk
ligt op
schema,
maar kan
nog altijd
uw steun
gebruiken.
Vanuit de
verbondenheid
die Muzee
voelt bij dit
bijzondere
project
vraag ik er
graag uw
aandacht
voor. Kijkt
u eens op
www.sch236.nl hoe u kunt ‘aanmonsteren’ door
Vriend van de Sch236 te worden … voor het geval u
dat nog niet was

Dag van de Haagse Geschiedenis:
vreemde vogels
Op zaterdag 14 april is er weer de dag van de
Haagse Geschiedenis. Met dit keer als titel “Vreemde vogels”. Muzee doet daar vol aan mee onder het
thema: Meeuwen in de stad. Muzee Scheveningen
doet dat door op 14 april te gast te zijn in een badExpohuisje. Dat is een hedendaagse interpretatie
van de ouderwetse badkoets. Daarin laat Muzee alles over meeuwen zien: wat ze eten, over hun leef-

Spaanse dansen in het Kalhuis
Carmen Vidal is een ervaren danslerares die al
jaren Sevillanasdansles geeft. De Sevillana is de
meest bekende dans uit Spanje
Waar: In het Kalhuis Badhuisstraat 177

Wanneer:
Maandag   van 15.30 tot 16.15 kinderen vanaf 8 jaar
Woensdag van 14.45 tot 15.30 kinderen vanaf 6 jaar
Donderdag van 15.30 tot 16.15 kinderen vanaf 6 jaar
Donderdag van 16.30 tot 17.15 kinderen vanaf 8 jaar
met ervaring

Aantal lessen
Maandag:   van 22 januari tot 23 april, 12 lessen € 55.
Van 14 mei tot 9 juli, 8 lessen € 36.
Woensdag : van 24 januari tot 25 april, 13 lessen € 60.
Van 16 mei tot 11 juli, 9 lessen € 40.
Donderdag: van 25 januari tot 26 april, 13lessen € 60.
Van 17 mei tot 12 juli, 9 lessen € 40.
Aanmelden of meer informatie (ook voor andere dagen
of tijden)?
Carmen@spaansedans.nl

omgeving en waarom ze toch zoveel geluid maken.
Meeuwensoorten worden geshowd met een aantal
opgezette exemplaren.
Een gedichtenworkshop biedt de kans om de fantasie over deze vreemde vogels de vrije loop te laten
gaan én er is de kans om samen met Huis van Gedichten een eigen meeuwengedicht te maken.

De Schelpendag
Op 7 april is de voorjaars schelpendag. Inmiddels bij velen een bekend: de lades met duizenden
schelpen gaan open en al het materiaal wordt overzichtelijk uitgestald. Ook is er voor deze dag nieuw
materiaal aangekocht. Alles van goede kwaliteit en
natuurlijk voorzien van een etiket met alle data.
Alle kans voor verzamelaars om de collectie uitbreiden en mede verzamelaars te ontmoeten.
Muzee doet meer
Muzee is museum én is het Schevenings
Cultuuranker. Daarmee biedt Muzee ruimte aan en
ontplooit zelf allerlei culturele activiteiten. Zo zijn
er de steeds populaire Friday Night Jazz avonden,
is er historisch Toneel “Adieu Indië” en staan
lezingen van Yvonne Keuls e.a. op de agenda.

Kortom: er zijn ook weer volop culturele
activiteiten in Muzee. Houdt u de site www.muzee.
nl er voor in de gaten om niks te missen

drs. Chris Schaapman
Voorzitter Muzee Scheveningen

Stille zaterdag

Tekenen en schilderen in het Kalhuis:
Elke woensdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur
wordt er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177,
tekenen en schilderen gegeven.
Kosten hiervoor bedragen : € 6.00 per les
(Met Ooievaarspas krijgt u 20% korting)
U kunt zich persoonlijk aanmelden bij de balie van
het Kalhuis of bellen 070- 3069900. Vol=vol!

Nederlands voor beginners in het Kalhuis
Elke maandagochtend van 10.00-11.00 uur wordt
er in het Kalhuis Nederlandse les voor beginners
gegeven
De kosten hiervoor bedragen € 12,00 voor 4 lessen.
U kunt zich persoonlijk aanmelden bij de balie van
het Kalhuis of bellen 070- 3069900.
Nederlandse les voor licht gevorderden in het
Kalhuis
Elke Woensdag middag van 17.00-18.00 (licht gevorderden) wordt er in het Kalhuis Nederlandse
les gegeven.
De kosten hiervoor bedragen € 12,00 voor 4 lessen.
Voor informatie kunt u bellen 070 3069900.
Jokeren in het Kalhuis
Elke eerste vrijdag van de maand is er een gezellige
kaartmiddag in het Kalhuis
Tijd: van 13.30 tot 15.30 uur
Deelname is € 2,00. U kunt leuke prijzen winnen. U
kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis
Tel: 070 - 3069900

’t Graaikistje in het Kalhuis
Elke woensdag van 10.00 – 13.00 uur is er in het
Kalhuis ’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 babyen peuterschoentjes/laarsjes. U bent van harte
welkom.
Conversatie Engels in het Kalhuis
Elk donderdagavond van 19.00-20.30 uur wordt er
in het Kalhuis conversatie Engels gegeven.
De kosten hiervoor bedragen € 3,50 per les.
U kunt zich persoonlijk aanmelden bij de balie van
het Kalhuis of bellen 070- 3069900.
Engelse voor licht gevorderden in het Kalhuis
Elk woensdag van 13.30-14.30 uur wordt er in het
Kalhuis Engelse les voor licht gevorderden gegeven.
De kosten hiervoor bedragen € 3,00 per les
U kunt zich persoonlijk aanmelden bij de balie van
het Kalhuis of bellen 070- 3069900.

Op paaszaterdag, 31 maart om 19.30 wordt er een speciale stille-zaterdag viering in de sfeer van Taizé
gehouden in Bethel Buurt- en Kerkhuis in de Thomas Swenckestraat. Het is een ingehouden paaswake
‘rondom het graf’ waarbij aan het eind we al een glimp van het paaslicht verwelkomen. Iedereen is welkom, gelovigen of zoekenden of als je gewoon van kaarslicht en samen zingen houdt. Verdere mededelingen op #TaizeBethel070 of info via Jokeadriana@outlook.com.
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