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Bericht van Hans Grijzen
MIJN TWEEDE LEVEN.

Op donderdag 12 april was ik samen met mijn
buurman Leo Spaans en Wouter van Heteren van
Solarengineers op weg naar boven om vast te stellen hoeveel zonnepanelen onze VVE op het dak zou
kunnen plaatsen.
Aangekomen op het tweede balkon gingen Leo
en Wouter via een ladder als eerste het dak op, ik
stelde de ladder nog even zeker en liep ook naar
boven, halverwege de ladder kon ik over de dakrand kijken, dit is het laatste wat ik mij kan herinneren om vervolgens bij kennis te komen in het
Westeinde ziekenhuis.
Het door Wouter
gebelde 112 nummer heeft geleid
tot een zeer effi
ciënte reddingsoperatie van politie, ambulances
en de trauma
helikopter. Leo
was intussen via
de muur van de
buurman geklommen en heeft mij
blijkbaar aan de
praat gehouden,
inmiddels was de
deur door de politie ingeramd om
de trauma artsen
toegang tot de tuin
te verschaffen.
In het Westeinde
ziekenhuis heeft
het SEH team van
ca. 30 artsen en
verpleegkundigen diverse breuken vastgesteld.
Vervolgens werd ik overgebracht naar de afdeling
IC en een dag later naar de Cardio afdeling. Tijdens
de controles is er op verschillende momenten een
hartritme storing van 4 tot 6 seconden vastgesteld.
Dit is de meest waarschijnlijke verklaring waarom
ik van de ladder gevallen ben, vervolgens is er een
pacemaker ter ondersteuning van het hart geplaatst.
Na een paar dagen op afdeling Heelkunde ben ik op
25 april overgebracht naar het Sofia revalidatiecentrum om aan mijn tweede leven te beginnen.
Ik wil de alarmcentrale, ambulancepersoneel, politie, de trauma artsen, alle artsen en verpleegkundigen uit het Westeinde, Leo Spaans en Wouter van
Heteren oprecht danken voor alles wat er is gedaan
om mij dit tweede leven mogelijk te maken. Ook
wil ik alle buren en Scheveningers bedanken voor
de morele steun die mijn vrouw Wilma heeft mogen ontvangen.
Het voelt goed om een Scheveninger te zijn !!!
Hans Grijzen
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PRODUCT INFORMATIE
AVOND ISOLATIE

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 1 juni 2018 vanaf 19.00 uur
is iedereen van harte welkom voor de productinformatie avond over isolatie.
De avond wordt gepresenteerd door Dik
Spaans. Aanwezig zullen een aantal deskundigen en vertegenwoordigers van bedrijven zijn
die u alles over isolatie zullen vertellen en uw
vragen kunnen beantwoorden
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 1 juni inloop vanaf 19.00. Aanvang
19.30, zaal WOS 1 etage Badhuisstraat 175
Voor nadere informatie over dit project:
www. gasvrijscheveningen.nl
Mfacebook.com/gasvrijscheveningen

Meer Gasvrij Scheveningen

Op 22 mei is er een avond in strandtent The Shore,
te vinden tussen havenhoofd en rotonde Vissershavenweg, over het hoe, wat en waarom Gasvrij
Scheveningen. zie pagina 5 voor de poster.
Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen
op 10-11 en 17-18 augustus 2018
Voor de 39e keer strijden verschillende landen weer om het mooiste vuurwerk. Het is op
Scheveningen en het is gratis.

Historisch Festival zoekt
vrijwilligers

Het Historisch Festival Scheveningen zoekt nog
vrijwilligers. U kunt u aanmelden via de site:
https://historischfestivalscheveningen.nl/
Het festival vindt plaats op 18 augustus 2018 tussen 11.00 en 17.00 uur. Er is behoefte aan mensen
die mee willen doen aan de historische taferelen,
maar ook aan mensen die hand- en spandiensten
willen verrichten.

Voedselbank zoekt meer vrijwilligers voor uitdeelpunt Scheveningen!

Vanuit het wijk- en dienstencentrum Het Kalhuis aan
de Badhuisstraat 177 te Scheveningen worden door
voedselbank uitdeelpunt scheveningen wekelijks
ruim 100 voedselpakketten uitgedeeld. Het team is
dringend op zoek naar ‘sterke mannen’ die kunnen
helpen bij het sjouwen en uitdelen van de pakketten. Zit je hart op de goede plaats en wil je graag
mensen die het ‘wat minder’ hebben ondersteunen
meld je dan bij ons aan. De hulp is nodig op donderdagmiddag van 12 tot 17 uur!
Voor aanmelden kunt u terecht bij het Kalhuis. Tel
070-3069900 of via mail Kalhuis@welzijnscheveningen.nl

Inhoud

Bericht van Hans Grijzen
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Verslagen vergaderingen Algemeen Bestuur
Datum: woensdag 28 februari 2018
Opening / vaststelling agenda
De agenda wordt conform de uitnodiging vastgesteld.

Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
De wijkagenten zijn niet aanwezig. Vanuit de vergadering wordt aandacht gevraagd voor problemen
in de Sleepnetstraat. Overwogen moet worden de
oprichting van een buurtinterventieteam (BIT).
Financieel verslag boekjaar 2017
De penningmeester licht het verslag toe en beantwoordt de gestelde vragen.
Voor de vergadering van 28 maart 2018 wordt het
verslag opnieuw geagendeerd. De kascontrolecommissie is dan ook bijeen geweest.
Verkiezingen leden Algemeen Bestuur
De in de agenda voorgedragen leden voor het Algemeen Bestuur worden bij acclamatie gekozen

respectievelijk herkozen. Als zich nog kandidaten
melden, komt het agendapunt terug op de vergadering van 28 maart 2018.
Ieder jaar treden de leden van het Dagelijks Bestuur af en zijn herkiesbaar
Hans Grijzen wordt herkozen als penningmeester
en Jan Lautenbach als voorzitter.

Gasloos Scheveningen
Op 23 januari 2018 heeft de eerste bijeenkomst
plaatsgevonden. Op 13 maart volgt de tweede met
o.m. een debat tussen vertegenwoordigers van een
aantal politieke partijen. Op 23 maart 2018 volgt
een bijeenkomst over het gebruik van zonnepanelen.

De Kust Gezond
Noord Boulevard en plannen voor de verkeersontwikkeling. De vergadering wordt over de stand van
zaken bijgepraat.
Mededelingen
Geen bijzonderheden.

Wat verder ter tafel komt
Mail 26 februari 2018 inzake werkgroep Keizerstraat. De inhoud van de mail wordt ter kennisgeving aangenomen.
Verslag vergadering Algemeen Bestuur gehouden
op woensdag 31 januari 2018. Het verslag wordt
goedgekeurd.

Rondvraag/sluiting
Aan de orde komt ondermeer pollers in de Keizerstraat en het pleintje voor het stadsdeelkantoor. Op
het pleintje kunnen mogelijk bloembakken worden
geplaatst.
Datum: woensdag 28 maart 2018
Opening / vaststelling agenda
De agenda wordt conform de uitnodiging vastgesteld.
In verband met het afscheid van niet terugkerende
gemeenteraadsleden in het stadhuis zijn er geen
gemeenteraadsleden aanwezig.
De voorzitter deelt mee, dat Wim Taal, oud lid van
het Algemeen Bestuur op 88 jarig leeftijd is
overleden.
Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
In de Jacob Pronkstraat staat een container met
bouwafval waaronder hout. (n verband met de recente brandstichtingen in Scheveningen verzoekt

een van de aanwezigen de container weg te laten
halen. De voorzitter zegt toe het bedrijf, dat eigenaar van de container is, te verzoeken deze weg te
halen. (Opmerking notulist: op vrijdag 30 maart is
de container weggehaald).
Aandacht wordt gevraagd voor de pollers hoek
Wassenaarsestraat / Zeilstraat. Deze kunnen zonder sleutel te gebruiken worden verwijderd.
Financieel verslag boekjaar 2017
Op voorstel van de kascontrolecommissie wordt
het financieel verslag 2017 goedgekeurd en de
penningmeester Hans Grijzen decharge verleend.

De Kust Gezond
Hans Grijzen doet verslag van de informatiebijeenkomst De Kust Gezond op woensdag 14 februari
2018.
De gemeente heeft hier het definitief ontwerp van
de Noord Boulevard en de ongelijkvloerse kruising
Zwolsestraat / Gevers Deynootweg gepresenteerd.
Over het algemeen hebben de aanwezigen bij de

informatiebijeenkomst hier positief op gereageerd.

Mededelingen
De leden van het Algemeen Bestuur Joke Damen
en Hans Groeneweg hebben zitting genomen in
de werkgroep Keizerstraat van de gemeente. De
werkgroep moet met een advies komen om de
zichtbaarheid van de Keizerstraat als winkelstraat
te vergroten.
Het Dagelijks Bestuur heeft een gesprek gehad bij
de gemeente over de in 2017 in het Stadsdeel Scheveningen geconstateerde overtredingen. Vooral
voor parkeerovertredingen zijn er veel sancties
door de Gemeente opgelegd.
Wat verder ter tafel komt
Openbare laadnetwerk
De gemeente is bezig een inventarisatie te maken
voor locaties voor oplaadpalen voor het opladen
van elektrische auto’s.

Rondvraag/sluiting
In de rondvraag wordt de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) aan de orde gesteld. De doelgroep is over het algemeen weinig bekend met de
inhoud van de wet. Voorgesteld wordt hierover een
informatiebijeenkomst te houden. Het Dagelijks
Bestuur zal dit bekijken.
Datum: woensdag 25 april 2018
Opening / vaststelling agenda
De voorzitter memoreert dat Herman Annegarn,
oud lid van het Algemeen Bestuur, is overleden.
Herman is vele jaren lid van het Algemeen Bestuur
geweest. Op maandag 16 april 2018 is in kleine
kring afscheid van Herman genomen.
Onze penningmeester Hans Grijzen is na
ziekenhuisverblijf opgenomen in Sofia Revalidatie.

Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk
De wijkagenten zijn niet aanwezig.
Wederom wordt vanuit de vergadering aandacht
gevraagd voor de motoren op de boulevard en
de geluids- en stankoverlast hiervan. Er wordt
voor gepleit dat op het bord, dat voor een te hoge
snelheid waarschuwt, ook wordt aangegeven wat
de hoogte van de bekeuring is.
De voorzitter deelt mee dat hij de Vereniging van
Strandhouders heeft gevraagd aan hun leden te
verzoeken dat deze en hun leveranciers als ze met
de auto op de (beneden) boulevard moeten zijn, dit
met een gepaste (lage) snelheid te doen.
Aan de orde komt verder de problemen aan de
Zeekant, bij de Vuurtoren en in het duintje bij
het Uiterjoon. Nu de zomer nadert nemen de

problemen toe. Tevens komen de problemen bij de
Haringkade/Sleepnetstraat wederom aan de orde.
Afgesproken wordt bovenstaande punten opnieuw
aan de orde te stellen bij de bevoegde instanties te
weten de politie en Haagwonen.
Verkiezing tot lid voor het Algemeen Bestuur
voor het deelgebied Keizerstraat-Oost
Arjan Roeleveld wordt als lid van het Algemeen
Bestuur gekozen.
Mededelingen
Er zijn geen andere mededelingen.

Wat verder ter tafel komt
Bouwplan bij de Vuurtoren. Het laatste plan
van de ontwikkelaar houdt in, dat het gebouw
1 verdieping lager wordt. De werkgroep van
omwonenden heeft in een brief aan wethouder
Klein steun aan dit plan gegeven.
In eerdere vergaderingen is aan de orde geweest
het plan van bewoners van het Uiterjoon tegenover

de ingang van het Uiterjoon bomen te planten ten
einde het uitzicht te verfraaien. Bomen planten is
problematisch in verband met de zoute wind. Het
ligt nu in de bedoeling dat er bloembakken komen.
Rondvraag/sluiting
Geen bijzonderheden.

Het

vraagt:

Geachte heer de Bruijn,

In het najaar van 2016 hebben de Denktanks u de
Verkeersvisie aangeboden. Onze Bewonersorganisatie (WOS) heeft in de 3 Denktanks geparticipeerd. Het is buitengewoon betreurenswaardig dat
het daarna richting de leden van de Denktanks stil
is geworden. Dat komt de bereidheid van burgers
en ondernemers om te participeren niet ten goede.
In de brief van 22 november 2016 aan de Gemeenteraad/betrokken Raadscommissie staat dat in de
eerste helft van 2017 het uitvoeringsprogramma in
afstemming met de Denktanks zal worden ontwikkeld. Het kan zijn dat dit ons is ontgaan maar we
hebben er in ieder geval niets van gemerkt.
In het najaar van 2017 en medio januari 2018 heeft
het WOS geïnformeerd naar de actuele stand van
zaken. Beide keren is gezegd dat het uitvoeringsprogramma bijna gereed was.
Tot op heden heeft het WOS of de leden van de
Denktanks nog niets gezien laat staan dat er
afstemming is geweest.
Het ziet er naar uit dat het over de Gemeenteraadsverkiezingen heen wordt getild en dan begint de
discussie ongetwijfeld opnieuw. Concreet betekent
dit anderhalf jaar tijdverlies en een boel frustraties.
In dezelfde brief wordt de integrale verkeersstudie
Westduinweg aangekondigd. De studie is in 2 delen
gesplitst. Het eerste deel is verschenen en met betrokkenen besproken.
Voor het tweede deel moet de concept-opdracht
voor het externe bureau nog worden opgesteld.
Hiervoor geldt hetzelfde als voor het uitvoeringsprogramma te weten tijdsverlies.
Uw reactie zie ik graag op korte termijn tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Jan Lautenbach

Voorzitter WOS

2

Ouwe geweuntes verdwêne

Verbouwing Oude Kerk

‘Ût’ael
We ‘ebbe non ’n têdperrek dat-t’r snel veul veranderd, ouwe geweuntes verzinke in ’t niet.
Neem non enkelt en allien mar de weke tusse Paese en Pinkstere, vergeleke mè’-vrooger, in de dorteger
jaere van de vorige êuw.
Voor de Paese mos ‘t ‘êle ‘ûs van de zolder tot en met-te kelder brand en brandschôn worre ‘emaekt; dar
‘iette op Scheveninge, de ‘ût‘ael en of ’t non vroor dat-’t kraekte, de kole’kachel wier iet mêr an’emaekt.
As kind krege we ’n wolle trui an en vorders wiere d’r iet veul woorde an besteed, ‘t ‘oorde non ienmael
zô..
Laeter in ons trouwe was die ouwerwesse‘ût‘ael al iet mêr an de orde, mar d’r ‘êlemael an ontkomme,
non, dat ôk weer iet.
We begonne in ’t voorjaer an de schônmaek .
Dat ‘iel veulal in dat-’t plefond wier ‘ewitted en ’n aar be’angetje in ien van de kaemers en iet te vergete
‘ier en daer ’n vurrefje.
Netuurlek deeje die van mên en ik daer an mee en ’t wastoendertêd nôdig want-t’r wier overal nog ‘erôkt
en dat zurregde voor brûne anslag .
Non mot ik zegge dat-tie van mên van alle markte thûs was en veul zellef dee.
“Alles wat je mè’-je êge ‘ande ken doen, is ’t êrst verdiend”, zee die en daer ‘a’ die gelik in .
Ien naedêl, ik mos goed op me-keukespulletjies lette, want in z’n ijver nam die ’t iet zô nauw.
Laen ik ’n voorbeeld geve: as toe ’t plefond gong witte, nam die ien van me-grôte ‘oute lepels ût me
lepelrek; mos tie effe ’n potje ope maeke, nam die ’t aerepelmesje en lee rustig ‘t mesje zonder punt weer
in de keukelae.
Voor stêfsel te maeke om te be’ange, weer ‘n ‘oute lepel en as tie an ’t be’ange was ‘a’ die ’t varreke
gebruk om ’t glad te strêke .
As ik tan zee: ”Ken je daer non gien borstel voor kôpe, was z’n antwoord: ”Im, je lôpt toch iet de ‘êle dag
met-’t varreke en blik”.
Och jae, dan ‘iel ik mar me-mond, want ien ding mot ik zegge, die van mên maekte alles zô mooi, dat ik
non nog wel-d’r-is verlang naer die têd.
Zô ik al zee, de tij-je verandere snel, rôke in ‘ûs is ûte-te boze, deur de centraele verwarreming is ’t iet
mêr zô stoffig as met-te kolekachels en deur de stofzûger staet ’t varreke en blik vaek ongebrukt in ‘n
‘ookje, ’t aerepelmesje met punt in de lae, de pollepels netjies in ’t rek .
Och jae, ’n mens gaet vanzellevers met z’n têd mee en dat is van alle tij-je.

In de Oude Kerk in de Keizerstraat heeft een verbouwing plaats gevonden. Tijdens die verbouwing
is er gefilmd en geschilderd. Van deze beelden is
een tentoonstelling in de Kerk ingericht die nog tot
26 mei is te bezoeken.
De verbouwing betrof vloerverwarming, een andere opstelling van de banken en een nieuwe videoen geluidsinstallatie .
Anneloes Groot heeft van de werkzaamheden
aquarellen gemaakt en Marleen Staalduinen een
film. Anneke Roeleveld heeft enkele oude stenen
van de kerk hergebruikt, deze dienen nu als
sokkels van haar traditionele beelden .

Immetje
Nadruk verboden

Spreukje
Overal belang aan hechten,,
niets te belangrijk vinden.
Immetje
SPAANSE les voor licht gevorderden
Elke vrijdagochtend van 10.00-11.30 uur wordt in het Kalhuis
aan de Badhuisstraat 177 Spaanse les voor lichtgevorderden
gegeven nivo B1 en B2
De kosten hiervoor bedragen : € 21,00 voor 7 lessen..
Voor aanmelding kunt u langskomen of bellen 070 3069900
Restoratieve - & Yin YOGA in het Kalhuis
Elke maandagochtend van 9.30 – 10.30 uur wordt er in het
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 Restoratieve - & Yin Yoga
gegeven
Kosten: € 4,00 per les
Voor aanmelding kunt u langskomen of bellen 070 3069900

AFRIKAANS DANSEN IN HET KALHUIS
Elke dinsdagavond van 20.00 - 21.15 uur, wordt er in het
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177
Afrikaans dansen gegeven. Voor mannen en vrouwen van alle
leeftijden.
Gemakkelijk zittende kleding dragen en dansen op blote
voeten.
De kosten hiervoor bedragen € 12,00 per 4 lessen.
Voor aanmelding kunt u langskomen of bellen 070- 3069900

ZUMBA in het Kalhuis
Elke woensdagavond van 20.15-21.15 uur wordt er in het
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 Zumba gegeven.
De kosten hiervoor bedragen: € 16,00 per maand (4 lessen).
Voor aanmelding kunt u langskomen of bellen 070 3069900
Zumba is een combinatie van aerobics en een vereenvoudigde
vorm van Latin Dance.
Met Zumba kun je, volgens wetenschappers, tot wel 1.000
calorieën per uur afvallen.
Voor aanmelding kunt u langskomen of bellen 070 3069900

TAI- CHI in het Kalhuis
Elke maandagmiddag van 13.00 – 15.30 uur wordt er in het
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177.
Tai-Chi gegeven door docent Rick Verbaan,
de kosten hiervoor bedragen € 20,00 voor 4 lessen.
Voor aanmelding kunt u langskomen of bellen 070 3069900
Tai Chi bestaat uit een aaneenschakeling van vechtbewegingen
die zonder tegenstander op een langzame en vloeiende manier
worden uitgevoerd.
Tai Chi heeft een stimulerend effect en een rustgevende
uitwerking op de gezondheid van lichaam en geest.
Spirituele YOGA in het Kalhuis
Elke donderdagavond van 20.15 – 21.15 uur wordt er in het
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 Spirituele Yoga gegeven
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Kosten: € 16,00 per 4 lessen
Voor aanmelding kunt u langskomen of bellen 070 3069900
KAARTEN in het Kalhuis
Elke vrijdagmiddag is er een gezellige kaartmiddag in het
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177.
Tijd: van 13.30 uur met drankje en wat lekkers gratis
Deelname is € 1,00 euro.
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis
Tel: 070 - 3069900

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN (MBVO)
Elke dinsdagochtend van 10.30-11.30 uur en dinsdagochtend
van 11.30-12.30 uur
elke donderdagochtend van 12.30 – 13.30 uur, wordt er in het
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177.
meer bewegen voor ouderen (MBVO) gegeven.
De kosten hiervoor bedragen € 7, 00 per maand.
Voor aanmelding kunt u langskomen of bellen 070 306990.
MBVO is voor mensen die door de jaren heen minder zijn gaan
bewegen, terwijl de noodzaak daarvan juist toeneemt.
De lessen worden door een speciale daarvoor opgeleide
vakkracht gegeven.
Maar natuurlijk is gezelligheid ook een heel belangrijk
ingrediënt!
Heeft u interesse dan kunt vrijblijvend een proefles komen
volgen.
CHINEES in het Kalhuis
Elke donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur wordt er in het
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 Chinese les gegeven.
Kosten: € 12.00 voor 4 lessen
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis
Tel: 070 - 3069900
ENGELSE les voor beginners in het Kalhuis
Elk woensdag van 15.00 -16.00 uur wordt er in het Kalhuis
aan de Badhuisstraat 177, Engelse les voor beginners
gegeven.
De kosten hiervoor bedragen € 12.00 voor 4 lessen
Opgeven bij de receptie. Tel. 070 3069900.

ENGELSE les voor lichtgevorderden in het Kalhuis
Elk woensdag van 13.30 -14.30 uur wordt er in het Kalhuis
aan de Badhuisstraat 177, Engelse les voor Lichtgevorderden
gegeven.
De kosten hiervoor bedragen € 12.00 voor 4 lessen
Opgeven bij de receptie. Tel. 070 3069900.

Primeur in Scheveningen: de
Vraagelkaargelukscarrousel op 24 mei
Vraagelkaar introduceert gelukscarrousel voor
meer sprankjes geluk
Zou u een museum willen bezoeken, een fietstocht willen
maken of genieten van het heerlijke weer op het terras,
maar weet u niet met wie? Op 24 mei kan iedereen
buurtgenoten ontmoeten tijdens de Gelukscarrousel in het
Kalhuis in Scheveningen. De Gelukscarrousel is een nieuw
initiatief van Vraagelkaar om meer mensen een sprankje
geluk te laten ervaren door meer voor elkaar te betekenen.

Tijdens de Gelukscarrousel gaan de voetjes van de
vloer in het danscafé, kan iedereen ontspannen in het
verwencafé, wat bijleren over technologie in het ICTcafé
of lekker spelletjes spelen en kletsen. Het mooie van de
carrousel is dat mensen niet hoeven te kiezen tussen de
activiteit, aangezien er een roulatie plaatsvindt. Naast
deze verschillende activiteiten zal er ook een gelukstafel
zijn. Aan deze gelukstafel kunnen deelnemers zijn of
haar wensen delen met één van de inspiratiecoaches van
Vraagelkaar. Met behulp van de gelukstafel wordt het
mogelijk om nog meer verbindingen te maken en daardoor
het leven van meer mensen mooier te kleuren.
Over Vraagelkaar
Vraagelkaar is een hartverwarmende beweging voor
mensen die iets voor elkaar willen betekenen. Dit kan
door hulp te bieden met iets wat je leuk vindt om te doen
of door samen met iemand iets te ondernemen wat je
altijd al wilde maar niet wetend met wie. Naast de website
https://www.vraagelkaar.nl organiseert Vraagelkaar ook
Vraagelkaarcafés.
Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de Gelukscarrousel in het Kalhuis?
U kunt zich aanmelden via de website https://www.
vraagelkaar.nl/cafe/Detail.45 of bellen met 088-7878901.
Het café is van Van 13.30 - 15.30. Het aantal plekken is
beperkt dus geef u snel op, want vol = vol! Vraagelkaar,
gewoon doen! Zo kunnen we meer voor elkaar betekenen!

Motoren op de Scheveningse Boulevard Het antwoord van de Gemeente

Nabeschouwing chatsessie
Beste bewoner van Scheveningen-Dorp,

In 2017 deed u mee met een online chatsessie in
Scheveningen-Dorp. In deze chatsessie werd onder
andere gepolst of er animo is voor een wijkbudget:
een geldbedrag waarmee u als bewoner zelf actief
aan de slag kunt om uw eigen buurt mooier, beter
en prettiger te maken.
Dankzij het enthousiasme in uw wijk, is het geld
nu ook daadwerkelijk aan de bewoners van Scheveningen-Dorp toegekend. Uw wijk krijgt dus een
bedrag van € 50.000,- ter beschikking en ú kunt
(mee)beslissen waaraan dit wordt uitgegeven.

U heeft in de online chatsessie aangegeven graag
mee te willen denken, vandaar dat wij u nu al informeren.
U kunt op verschillende manieren meedoen:
• Indienen van een idee: op 9 april wordt er
per post en via de website van Scheveningen
informatie vrijgegeven hoe een initiatief kan
worden aangedragen en welke voorwaarden
dit moet voldoen. Alle inwoners van Scheveningen-Dorp mogen vanaf dat moment een
initiatief indienen.
• Aanmelden als jurylid: het initiatief of de initiatieven die uiteindelijk het geld ontvangen
voor het project, worden mede uitgekozen
door een jury. Er zijn nog maximaal 3 plaatsen
beschikbaar in de jury. Indien u hierin zitting
wilt nemen, dan hoor ik dat graag. De drie eerste respondenten op deze mail zijn van harte
welkom om plaats te nemen.

Het Scheveningse Lied

Na een aantal voorrondes zal er op 28 mei 2018
een grote finale worden gehouden voor de verkiezing van het Scheveningse Lied. De verkiezing is
georganiseerd op initiatief van Popagenda Scheveningen en Muziek café De Maatschappij.

De winnaar ontvangt het opnemen van het lied in
een professionele studio, een albumrelease, een
videoclip en een plek op Parkpop en andere podia
zoals Vlaggetjesdag en Hipfest. En om het compleet
te maken; repeteren in de oefenstudio’s van de
Scheveningse Muziekschuur en een waardebon van
de gitaarspeciaalzaak Max Guitar.
Elke maandag om 17.45 uur zendt TV West het programma
Zeegezichten uit. Het betreft allerlei verhalen over de zee
en de stad (en het dorp natuurlijk), de verbondenheid en
de verbanden er tussen.
TV West is te vinden op kanaal 709 van Ziggo.
In memoriam
Willem Taal
Op 28 maart 2018 is
op 88 jarige leeftijd
overleden Wim Taal.
Wim is jarenlang
lid geweest van het
Algemeen Bestuur
namens deelgebied
Badhuisstraat-West.
Begin 2017 is hij wegens
gezondheidsredenen
teruggetreden.
Naast zijn inbreng in
de vergaderingen van het WOS denken wij met
respect en waardering terug aan zijn hulp bij het
organiseren van activiteiten van het WOS.
Op dinsdag 3 april 2018 hebben wij afscheid van
Wim genomen in crematorium Ockenburg.
Het bestuur van het WOS wenst zijn kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte
toe bij het overlijden van Wim.
Jan Lautenbach
Voorzitter WOS

cursussen in bibliotheek Scheveningen
Veilig online
U heeft er vast al een en ander over gehoord in het
nieuws: de nieuwe privacy wetgeving. Organisaties en
bedrijven moeten uw gegevens beter beschermen, maar
u heeft ook zelf een verantwoordelijkheid om niet uw
‘digitale voordeur’ open te laten staan.
Wat betekent dat voor u en uw gebruik van computer,
smartphone en andere media? De cursussen van bibliotheek Den Haag helpen u verder! Bibliotheek Scheveningen heeft de komende tijd nog plek bij de volgende
cursussen:
•
“Veilig op internet”: dinsdag 22 mei
• “Downloaden en kopiëren van internet”: dinsdag 29 mei en 5 juni
• “Werken met de e-overheid”: donderdag 24
mei, 31 mei en 7 juni
Alle lessen zijn van 10.00-12.00 uur. De cursussen kosten 10 euro per dagdeel. Bibliotheekleden krijgen 50
procent korting, Ooievaarspashouders zelfs 75 procent
korting.
Interesse? Reserveer dan snel uw plekje! Inschrijving is
definitief bij betaling aan de balie van de bibliotheek aan
de Scheveningseweg 333. Voor meer informatie, kijk op
de website van bibliotheek Den Haag of mail (scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl) of bel (070-3538620) ons.
Tot ziens in bibliotheek Scheveningen!

Workshop middeleeuws speelgoed maken (4-12
jaar) (Ik vermeld deze cursus i.v.m. onderstaande alinea “Ik wil meeeer!”)
Op woensdag 25 april 14.00 uur organiseerde bibliotheek Scheveningen in samenwerking met het HIP (Historisch Informatiepunt) en de dienst Archeologie een
leuke workshop voor kinderen!
Waar speelden kinderen vroeger mee? Veel speelgoed
werd door de kinderen of door hun (groot-)ouders zelf
gemaakt. Een archeoloog komt hier iets over vertellen
en laten zien.
We lezen eerst een leuk prentenboek over archeologie.
Daarna vertelt de archeoloog over het speelgoed van
vroeger en gaat met jullie aan de slag om ook middeleeuws speelgoed te maken. Bijvoorbeeld een bal of een
popje.
De workshop is voor kinderen van 4-12 jaar. Jonge kinderen hebben wel wat hulp nodig van de ouders.

“Ik wil meeeer!”
Vind je dit soort workshops leuk? Op de woensdagen na
de meivakantie staan nog meer leuke workshops gepland! Hier alvast de data: woensdag 23 mei: 3D printen
(8+), woensdag 30 mei: Romeinse beautysalon (4+).
Ook voor deze workshops kan je je alvast opgeven
via scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl, telefonisch
3538620 of kom gewoon even langs aan de Scheveningseweg 333. Alle workshops zijn gratis maar vol
is vol dus meld je wel even aan! Tot ziens in de bibliotheek!
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’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
en baby- en peuterschoentjes/laarsjes.
U bent van harte welkom
elke woensdag en vrijdag
van 10.00 – 14.00 uur.

Tijdens de schoolvakanties gesloten.
Het Kalhuis
Badhuisstraat 177
2584 HH Scheveningen
kalhuis@welzijnscheveningen.nl
www.welzijnscheveningen.nl

De Stadsspelen Den Haag zijn weer begonnen.
Kom samen met vrienden, familie of buren sporten en bewegen! Iedereen kan gratis meedoen.
Doe mee met sporten die je al kent of probeer
eens een nieuwe sport. Je kunt kiezen uit veel
verschillende activiteiten. Zoals voetbal, hockey, judo,
tennis, boksen, BMX-fietsen, (rolstoel)basketbal of
dans. Iedereen kan meedoen: jong en oud, sporters
en niet-sporters, mensen met en zonder beperking.
Samen sporten en van sport genieten staat centraal.
Onthulling
In 2017 is de bibiiotheek aan de Badhuisstraat
opnieuw ingericht. In de oude Bibliotheek hing
daar een wandvullend kunstwerk. In de nieuwe
inrichting was daar geen plek voor, maar wel er net buiten in
de ingang.

Het kunstwerk is weerbestendig gemaakt en is op 10 april
2018 onthuld door Elise Penning en Wendy van Dijk. Daarbij
was de weduwe van de initiatiefnemer René van Ginneken
en zijn zoon aanwezig. René heeft veel voor de bibliotheek in
Scheveningen gedaan en met dit kunstwerk blijft er een mooie,
dankbare herinnering aan hem.
Het paneel is geschilderd door Willy Sluiter.

Bij sporten hoort ook een gezonde levensstijl. Je
kunt testen hoe fit je bent en je eigen drankje maken
op de smoothiefiets! En heb je een leuke sport
ontdekt en wil je hiermee verder? Kijk dan op www.
heeldenhaagsport.nl voor alle adressen, acties en
aanbiedingen van Haagse sportaanbieders.

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

Voor Hagenaars die niet of weinig aan sport doen
zijn er ook laagdrempelige activiteiten in de wijken.
Bijvoorbeeld voor volwassenen met overgewicht,
ouderen en mensen met een beperking. Ook kunnen
Hagenaars een fittest laten afnemen bij een aantal
organisaties. Buurtcoaches adviseren over de
mogelijkheden om te sporten en te bewegen in de
buurt.

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

In elk stadsdeel een evenement: in Scheveningen: 21
mei (achter het Beachstadium, Open dagen aan zee)

www.denhaag.nl/graffiti
5
161028_DPZ_140x100mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd 1

De Stadsspelen worden op 16 en 17 juni
afgesloten met een groot sportief feest in en
rondom Sportcampus Zuiderpark. Er is een bomvol
programma voor jong en oud, sportief of juist niet. Er
zijn sportclinics en sportdemonstraties. Maar ook op
cultureel, culinair en muzikaal gebied is er van alles te
beleven. Je kunt actief meesporten of gewoon gezellig
kijken. Iedereen is welkom!

05-07-16 08:51

’n Roopje van de Noordster (4)
Graaitijd
Sinds mijn vorige Roopje is er aan boord weer het
nodige werk verzet. Onze Graaiploeg blaakt van
enthousiasme. Het is weer heerlijk weer om aan
dek te werken in deze voorjaarstijd. De tijd waarin
vroeger de haringvloot werd gereedgemaakt voor
de visserij en het aan de haven een drukte was van
belang. Op de Noordster herleeft dezer dagen dat
oude ‘graaitijdgevoel’. Om het met een variant op
de beginregel van Herman Gorters bekende gedicht
‘Mei’ te zeggen: Een nieuwe lente en een nieuwe
teelt!
Stand van de werkzaamheden
Zo is in de wc-ruimte een nieuwe vloer gestort, zijn
de wanden keurig witgeschilderd en eigentijdse
voorzieningen zoals wasbak, toilet en urinoir aangebracht. De afvoer vindt niet meer zoals vroeger
rechtstreeks plaats in zee, maar in een vuilwatertank die in de machinekamer is geplaatst. De zogenaamde ‘blaezekrebbe’ – dat is de op het voordek
aan bakboordzij bestemde ruimte voor het opbergen van de blazen die de vleet drijvend houden – is
van een ijzeren hekwerk voorzien. De zogenaamde
reepkluis in de boeg begint zijn vorm te krijgen.

de SCH 236 Noordster kiest zee op Vlaggetjesdag begin jaren vijftig.
Foto: Charles Smith (collectie Muzee Scheveningen]

Op de planken van het gerestaureerde en al in de
primer gezette voordek wordt een slijtlaag aangebracht. Zodra dat is gebeurd - en het voordek dus
waterdicht is - komt het materiaal aan boord voor
de betimmering van het voorlogies. Verder staat er
aan bakboordzijde inmiddels een naar authentiek
model vervaardigde ‘voorgalg’ die evenals de nog
te plaatsen ‘achtergalg’ werd gebruikt bij de uitoe-

fening van de trawlvisserij. Zo kunnen we al een
beetje gaan zien dat de Noordster niet alleen een
vleetlogger was. Op het voordek komt ook een echt
stokanker te liggen: we kregen er zo maar twee
van de firma Meeuwisse! De graaiploeg is verder
druk bezig om het voorschip in de oorspronkelijke
kleuren te brengen en de binnenkant van de verschansing van de vele lagen oude verf te ontdoen:
er komen kilo’s van af… De voormast blijft voorlopig nog even staan totdat de twee masten klaar zijn
die momenteel bij de sponsorende scheepswerf
Globaltic Marine SP in Gdynia in Polen worden
gemaakt en naar verwachting begin deze zomer
gereed zijn. Kortom het is aan boord een leevent
breitje.

Subsidie SIOS
Het kan allemaal niet zonder inzet van mankracht,
maar zonder geld evenmin. Zoals u elders in de media hebt kunnen lezen kregen we van de Stichting
Initiatief op Scheveningen (SIOS) weer een prachtige subsidie van 30.000 (!) euro, die nog eens met
een bonus van 1.500 euro werd verhoogd, doordat
wij als derde eindigden in de publieke stemmingsronde. Namens bestuur en bemanning hartelijk
dank aan een ieder die een stem op de Noordster
heeft uitgebracht. Tot in de volgende ronde!
Op naar Vlaggetjesdag…
Over een paar weken is het zo ver: zaterdag 16
juni Vlaggetjesdag. De Noordster zal weer evenals
vroeger versierd met vlaggen en wimpels aan de
kade liggen. Maar meer nog: ook naar zee gaan!
Tijdens de jaarlijkse VissersVlootschouw, waarbij
de deelnemende schepen strijden om de wimpel
voor de beste staat van onderhoud en de meest
originele bevlagging, zal de Noordster fungeren
als juryschip. De schepen varen in kiellinie naar
buiten met de Noordster voorop! Kom kijken: voor
het eerst sinds decennia gaat dan weer een echte
haringlogger rijkelijk bevlagd naar zee. Maar als u
nog geen donateur bent, ga dan eerst naar www.
sch236.nl en wordt Vriend van de Noordster – het
Vlaggeschip van Schevening’!
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting SCH 236 Noordster terug op
Scheveningen

Bevrijding 2e wereldoorlog

Elk jaar wordt in mei stilgestaan om op 4 mei te
herdenken, en op 5 mei de bevrijding te vieren.

Drie dagen na de bevrijding - op 8 mei 1945 - was
onze “persoonlijke” bevrijder in Nederland aangekomen en de volgende dag - 9 mei 1945 - stond
hij voor de deur op ons evacuatieadres Waldeck
Pyrmontkade te Den Haag, namelijk onze oom: 1e
luitenant Peter van Maastricht, Amerikaan, en familie van mijn moeders kant die lang voor de oorlog naar de V.S. emigreerden.

Hij was de eerste en enige Amerikaan die 3 dagen na de bevrijding in Den Haag aankwam, in
zijn Jeep met bestuurder Brox. Onze oom die vanuit
Duitsland ons adres in Den Haag had gevonden en
voedsel meebracht voor ons en de familie in Scheveningen.
Als 10-jarige reed ik de volgende dag - op 10 mei mee in zijn Jeep, dat was spannend in zo´n auto die

ik nog nooit eerder gezien had, en in Scheveningen
aangekomen waren er nog gewapende Duitse soldaten, maar die salueerden naar ons!
Mijn moeder had een
dagboek (55 blz.) bijgehouden `van 29 april
t/m 13 mei 1945, en
onze oom had brieven
geschreven (25 blz.)
over dezelfde periode;
samen geeft dat een
goed beeld van de gebeurtenissen in die moeilijke periode.
v.l.n.r.
mijn vader,
moeder,
oom, en
tweeling
Albert en
Piet;
geheel
rechts,
ondergetekende Piet

De Reddingbootdag op
Scheveningen

Op het moment dat we aan boord mochten was het
droog. De bewolking zorgen voor een wat dramatisch decor en de wind hield zich in, dus een mooie
gelegenheid om met de boten van de KNRM kennis
te maken. Eerst de Kitty Roosmale Nepveu, dat is
die snelle, wat ging dat hard. De boot heeft een ac-

celeratie waar je die voor in je auto zou wensen.
Het was goed vasthouden, fotografie werd een
hachelijke onderneming, maar… het is gelukt. Je zit
dan op die snelle boot, dat gaat als een speer, maar
vast te leggen is dat haast niet. Dat ging wel vanaf
de Javazee, die boot vaart een stuk rustiger en als
dan die Roosmale langs komt varen kan je daar
goed foto’s van maken.
De Javazee is een monument. Het schip is in 1967
in dienst gesteld tot 2006. Het is daarna in bruikleen gegeven aan het Reddingsmuseum Dorus Rijkers in Den Helder.

De KNRM doet veel goed werk. De organisatie
draait volledig op giften, schenkingen en donaties.
Zij kunnen alle steun goed gebruiken. Zo kan je al
donateur worden vanaf € 5 per maand, maar er
zijn meer mogelijkheden. Kijk hiervoor op www.
knrm.nl voor meer informatie.
Het is ook mogelijk vrijwilliger te worden, opstapper, aan boord van de schepen, er is een
Radio Medische Dienst en er zijn Lifeguards
die toezicht houden op strandbezoekers. En
voor de jeugd zijn er de Jonge Redders, maak
uw kinderen er lid van of misschien willen
ze dat zelf wel. Het is gaaf om er bij te
horen, zie ook hiervoor de site www.knrm.nl
voor de mogelijkheden,
am

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
Bijgaande foto - met oom en de Jeep - kreeg ik veel
later met nog meer informatie van nazaten van
onze familie in de V.S. waarmee nog steeds goede
en dankbare contacten zijn.
Piet Bal

De einddatum voor het inleveren van kopij
voor de volgende Klinker (juli 2018) is
27 juni 2018
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Elektrisch vervoer in Den Haag blijft groeien
Steeds meer mensen in Den Haag stappen over
op elektrisch vervoer. Rijden op elektriciteit is immers goed voor de luchtkwaliteit en ook nog eens
goedkoop. Met de groei van elektrisch vervoer
neemt ook de behoefte aan goede laadinfrastructuur toe. Daarom investeert de gemeente in deze
succesvolle ontwikkeling. In dit artikel vindt u de
locaties waarin uw buurt oplaadpalen zijn gepland.
Daarnaast lichten we toe hoe we tot een keuze voor
locaties komen.
Uitbreiden laadnetwerk
Om aan de vraag naar openbare oplaadpunten voor
elektrische voertuigen te kunnen voldoen, worden
er in heel Den Haag het komende jaar laadpalen
bijgeplaatst. Ze worden uiteraard goed verdeeld
over de stadsdelen en wijken. En ze komen op de
meest geschikte locaties. Het project loopt tot eind
2018, hoeveel laadpalen er daarna geplaatst worden is afhankelijk van het nieuw te vormen college.
Van plan naar plaatsen
Bij het kiezen van een locatie voor oplaadpunten
moeten we met nogal wat zaken rekening houden.
De gemeente kijkt bijvoorbeeld eerst of een locatie
voldoet aan de volgende voorwaarden:
• een laadpaal komt bij voorkeur op de hoek van
de straat of een blinde muur
• niet voor de (ingang van een) woning
• een stoep mag niet smaller worden dan hij al is
• niet in het openbaar groen
• de locatie moet verkeersveilig zijn
• een laadpaal komt ook op een locatie waar eenvoudig twee parkeerplaatsen ingericht kunnen
worden voor ladende auto’s
daarnaast moet worden gekeken of er geen ondergrondse kabels en leidingen in de weg liggen.
Tot nu toe worden palen geplaatst op verzoek van
elektrisch rijders. Als blijkt dat het laadnetwerk
uitgebreid moet worden naar aanleiding van zo’n
verzoek dan doen we dat. Het team ‘Den Haag

taarns (laadpunten in lantarenpalen) en er is een
pilot met laadhagenaartjes (laadpunten in Hagenaartjes) in de Jacob Mosselstraat.
CO2 uitstoot en groene energie
Veel mensen denken dat elektrische auto’s helemaal niet minder CO2 uitstoten, omdat de elektriciteit waarop ze rijden niet duurzaam wordt
opgewekt. De elektriciteit in Den Haag komt wel
degelijk van duurzame bronnen: alle laadpalen
leveren elektriciteit afkomstig van wind, water,
zon en biomassa uit Nederland. En verder is het
zo dat volgens een analyse van TNO een volledig
elektrische auto bij gebruik van overwegend grijze
stroom nog altijd 30% minder CO2 uitstoot dan
een gemiddelde benzineauto. Bij gebruik van groene stroom gaat het om 70% minder CO2-uitstoot.
Toekomst elektrisch vervoer
We krijgen ook vaak de vraag of elektrisch rijden
de toekomst heeft. Dus of het echt wel zin heeft om
laadpalen te plaatsen. Daar zijn we als gemeente
van overtuigd. De verwachting is dat na 2025 1 op
de 8 auto’s een elektrische of hybride auto is. Dat
zijn er maar liefst 1 miljoen. Dat komt doordat de
prijs van de accu’s daalt en de capaciteit van accu’s
stijgt. Elektrisch auto’s worden daarmee steeds
goedkoper en krijgen een groter bereik. Zo komen
er in 2018 diverse volledig elektrische auto’s op de
markt met een bereik groter dan 300 kilometer
Verder verbeteren luchtkwaliteit
Het uitbreiden van het laadnetwerk is een maatregel uit het Actieplan Luchtkwaliteit 2015-2018.
Voor meer informatie: www.denhaag.nl/luchtkwaliteit.
Wist u dat:
• Meer dan 4.000 Hagenaars elektrisch rijden?
• Er in Den Haag meer dan 825 oplaadpalen
staan?
• Het Haagse openbare laadnetwerk afgelopen
jaar stroom leverde voor meer dan 13,5 miljoen schone kilometers?
• De elektriciteit voor het Haagse laadnetwerk is
opgewekt door onder andere windmolens?
Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/
luchtkwaliteit

Drugs gebruik

elektrisch’ van de gemeente doet een voorstel voor
locaties waar in een wijk oplaadpunten kunnen
komen. Dat is dus een plan met locaties die in principe mogelijk zijn, een zogenoemd concept plaatsingsplan.
Voor uw buurt is het concept plaatsingsplan klaar.
U ziet het op het kaartje bij dit artikel. Daar ziet u
iconen die op het kaartje worden verklaard
Parkeerdruk
Bij het plaatsen van laadpalen krijgen we vaak te
horen dat het zoveel parkeerplaatsen kost. Als de
parkeerdruk in de wijk hoog is, zorgen we er daarom voor dat de parkeerplaatsen waar elektrisch
voertuigen kunnen laden op bepaalde tijden van de
dag ook door andere voertuigen kunnen worden
gebruikt. Dat regelen we met zogenoemde ‘venstertijden’.
Dit betekent dat een laadplek tussen bepaalde
tijden, van 10.00 uur ’s ochtends en 22.00 uur ’s
avonds, alleen voor opladende auto’s is. Buiten
deze tijd mag op de parkeerplek ook geparkeerd
worden door andere auto’s.
Innovatie
Als gemeente proberen we ook andere laadoplossingen uit. Zo zijn er op dit moment twee pilots
gaande. Een op de Kerketuinenweg met laadlan-
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Op 4 plekken in stadsdeel Scheveningen is het
vanaf nu verboden om softdrugs te gebruiken in de
openbare ruimte. Deze maatregel moet de overlast
tegengaan. De afgelopen jaren kwamen er bij de
gemeente uit verschillende stadsdelen veel klachten binnen over stank- en geluidsoverlast door blowende mensen.
Blowverbod
Het blowverbod geldt voor een periode van twee
jaar. Daarna wordt de maatregel beoordeeld. Wel
bekijkt de gemeente elk half jaar of er aanpassingen nodig zijn op het verbod. De politie doet de
handhaving van het blowverbod. Wie het verbod
overtreedt, kan een boete krijgen. Zo krijgen mensen de tijd om aan de maatregel te wennen.
Informatiecampagne
Samen met de politie start de gemeente een online
en offline informatiecampagne.
Zo worden flyers verspreid bij coffeeshops, voorzieningen voor dak- en thuislozen en andere belanghebbende organisaties.
De plekken in Scheveningen zijn:
•

•

•

Kuststrook. Omsloten door en inclusief Strandweg, Gevers Deynootweg, Adriaan Maasplein,
de gehele Zeekant, Rederserf, Noordelijk havenhoofd, Zwarte Pad.
Haringkade. Omsloten door en inclusief Badhuiskade, Jurriaan Kokstraat, Havenkade, Neptunesstraat, Seinpostraat, Rijslag, Kapelplein,
Kapelweg, Nieuwe Duinweg, Haringkade.
Gebied Tesselseplein en de binnen een afstand
van 50 meter gelegen straten en andere openbare ruimte.

Ter informatie hierbij het hele artikel: https://
dagblad070.nl/blowen-is-nu-verboden-op-deze13-plekken-in-den-haag/

Gemeente museum
Naar buiten!
School van Barbizon
24 maart t/m 24 juni 2018

Het museum laat van het werk van de deelnemers
aan de School van Barbizon: Théodore Rousseau,
Jean François Millet, Jean-Baptiste Camille Corot
en Charles-François Daubigny een selectie van 45
prenten zien
Een groep jonge kunstenaars werkt vanuit het
dorp Barbizon, vlakbij het bos van Fontainebleau
nabij Parijs. Daar schilderen ze de omgeving en de
boerenbevolking op een manier die een nieuwe
kunstvorm doet ontstaan. En wordt beoefend door
een internationaal gezelschap
Galerie 44
een initiatief van de Haagse Oud-Katholieke Parochie S P R I N G T I M E
INGRID STASSEN, solo-expositie, 6 april t/m 23
mei 2018
De abstracten
van Ingrid hebben een veelheid
aan kleur is vol
passie en lyrische
poëzie. De verflagen en de streken
van de kwast
en het paletmes
maken een bezoek waard.”

Molenstraat 44, 2513 BL Den Haag
Openingstijden: woensdag, vrijdag en zaterdag
13.30 – 17.00

Gemeentemuseum heeft een art nouveau-inktstel
van de Nederlandse art nouveau-ontwerper en
sierkunstenaar Theo Nieuwenhuis aangekocht.
Deze nieuwe aanwinst is te zien in tentoonstelling
Art Nouveau in Nederland

Het inktstel uit 1903 werd gemaakt in de
werkplaats van de Amsterdamse kunsthandel E.J.
van Wisselingh & Co. en maakt deel uit van een rijk
versierd interieur dat onder meer de eikenhouten
schrijftafel bevat waarvoor het was gemaakt.
Het messing en roodkoperen inktstel is
versierd met plantenranken, het wapen van
Amsterdam en het jaar van vervaardiging.
Geëmailleerde inktpotjes met dierenriemtekens
en rechtspraaksymbolen. Ferdinand Kranenburgj
gaf Theo Nieuwenhuis (1866–1951) in 1899
de opdracht om zijn kantoor annex woonhuis
in te richten. Te zien zijn naasst het instel een
grote schrijftafel, stoelen dossierkasten, deuren,
een gedeeltelijke lambrisering, een marmeren
schoorsteen met spiegel, een cassettenplafond,
twee glas-in-loodvensters, lampen en een
vloerkleed.
Fotomuseum
Jan Banning
Retrospectief 1981-2018
5 mei – 2 september 2018
Hoe breng je een abstract begrip als ‘bureaucratie’
in beeld? De Nederlandse fotograaf Jan Banning
(1954) verbeeldt dit treffend in zijn serie
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Bureaucratics (2003-2007). In acht verschillende
landen fotografeerde hij ambtenaren achter
hun bureau; hij legt ze vast in een vrijwel lege
hut in Liberia, met jachttrofeeën aan de wand
in Texas of tussen de stapels bijna versteende
paperassen in India. Deze en vele andere series,
zoals Troostmeisjes (2010),The Sweating Subject
(2016), in Bannings eerste grote oeuvreoverzicht

Zomer lonkt
De zomer is in aantocht. Bij het schrijven van dit
64e Praaibericht is de meivakantie begonnen en
zijn de vooruitzichten goed: de zomer lonkt!
In de zomermaanden is er weer volop activiteit op
Scheveningen; in Muzee en daar buiten; ook in het
kader van Feest aan Zee; 200 jaar ScheveningenBad. Ik neem u er graag weer even in mee.

Vanaf 12 mei: In touw voor de toerist
Helemaal passend bij het feestthema 200 jaar
Badplaats opent Muzee de tentoonstelling In touw
voor de toerist. Mooi dat historicus Heino Walbroek, die woont en onderneemt op Scheveningen,
die opening wilde doen. De tentoonstelling laat
een portret van Jacob Pronk (1762-1838) zien, zijn
eerste badkoets, de kostuums van Jacob en zijn

vrouw Wilhelmina Sarter, het stedelijk Badhuis waarop later het Kurhaus gebouwd is - en ook de
geschiedenis van de badkleding. Daarvan wordt
ook enkele weken een deel in de Bijenkorf tentoon
gesteld. De tentoonstelling laat verder ‘de gewone
man’ zien, die op het strand en op de boulevard
zijn brood verdiende aan de badgasten en strandbezoekers. Het strand heeft in 200 jaar een grote
opmars gemaakt. Hoe is die eigenlijk beleefd op
Scheveningen? Schrijver Danny Verbaan zal in een
boekje -dat binnenkort ook verschijnt- ook op die
vraag in gaan. Al met al is het een tentoonstelling
(en boekje) voor de toerist om de ontwikkeling te
laten zien, en voor Scheveningen zelf om terug te
kijken op de eigen geschiedenis!

of mei 1602. Prins Maurits gebruikte de wagen
om zijn welgestelde gasten te vermaken. Met deze
uitvinding verwierf Stevin
faam tot in het buitenland.
Veel meer dan een curiositeit
was het echter niet, omdat
de wagens alleen bij een
voordewindse koers konden
rijden. De laatste tijd is hard
gewerkt aan een replica, die
eerst op het strand zichtbaar
zal zijn en daarna aan de
collectie van Muzee wordt
toegevoegd.

Muzee doet meer
Muzee is behalve museum ook hét Schevenings
Cultuuranker. Daarmee biedt Muzee ruimte aan en
ontplooit zelf allerlei culturele activiteiten. Zo zijn

Zaterdag 23 juni Scheveningse Dag
De week na Vlaggetjesdag (die is op 16 juni) is het
weer tijd voor De Scheveningse Dag met weer talloze activiteiten voor, in en achter Muzee: van net-

tenboeten tot shanty- en popkoren, van verlotingen
tot grabbelton. En uiteraard is er volop (vis) te eten
en te drinken. Dat wordt weer een drukke dag, dus
wees er op tijd bij!
Grote zeebiologische collectie
Dat Muzee 146.000 geregistreerde objecten uit
de zeebiologische collectie heeft is niet heel breed
bekend. En de collectie is groeiende! Niet doorvertellen hoor
Deze grote collectie omvat meerdere
deelverzamelingen, waarvan de schelpencollectie
verreweg de grootste is. Slechts een klein deel van
deze objecten is in de vaste presentatie in Muzee
te zien. Het grootste deel daarvan ligt opgeslagen
in het afgesloten museumdepot, maar is wel via de
website te bewonderen. Genieten dus!
Zeilwagen op Scheveningen
De bekende Simon Stevin werd niet het meest
bekend door zijn wetenschappelijke publicaties,
maar veeleer door de
twee zeilwagens die hij
voor prins Maurits ontwierp. De eerste officiële
tocht met de grote zeilwagen vond plaats in april

Dirk Kome toont Tonnis Post
Fotograaf van de vooruitgang
28 april – 9 september 2018
Historische foto’s van Tonnis Post (1877-1930)
gecombineerd met zijn eigen foto’s van de zelfde
plekken in het heden

Alphons Hustinx
Perspectief van een reiziger
28 april – 2 september 2018
IN 23 maart 1932 zijn Fotograaf Alphons Hustinx
(1900-1972) en zijn vriend Theo Regout (1901-

1988) uit Limburg in een A-Ford in acht weken
via het Midden-Oosten naar eindbestemming
Herat in Afghanistan gereden. Tijdens de reis
maakt Hustinx ongeveer 250 foto’s en tientallen
filmopnamen. Stadsgezichten, landschappen en
portretten gemaakt in Syrië, Irak en Perzië.
Hij is een van de eerste fotografen die goed met
kleurenfotografie kan omgaan en gebruikt dat in
Tweede Wereldoorlog en tijdens de wederopbouw
om het alledaagse leven vast te leggen. In de
tentoonstelling staat A-Ford Cabriolet, hetzelfde
type als waarmee de vrienden hun reis toen
maakten.
Cultuur aan zee
Tot 1 juli een gratis toegankelijke openluchttentoonstelling op de boulevard.

er de steeds populaire Friday Night Jazz avonden,
is er historisch Toneel “Adieu Indië” en zijn er activiteiten voor de kinderen. Volop culturele activiteiten in Muzee dus. Houd de site www.muzee.nl er
voor in de gaten om niks te missen
Steun ons gerust en word donateur of bedrijfsdonateur.
Het is een groot goed dat Muzee de geschiedenis
en cultuur van Scheveningen kan laten zien. Dat
verdient steun en ondersteuning, om dit ook in de
toekomst te kunnen blijven doen. Wij zijn blij met
zo’n grote inzet van een grote groep vrijwilligers,
die met plezier in en voor Muzee actief zijn. Daar
kan nog meer bij, dus twijfel niet langer: steun ons
met uw inzet of - wat ook mag - als donateur. Ook
als bedrijf kunt u Muzee steunen. Hoe dat te doen?
Zie www.muzee.nl
drs. Chris Schaapman
Voorzitter Muzee Scheveningen

Voorstellingen van Solo’s @ the Sea door De Dutch
Don’t Dance Division in strandpaviljoen De Fuut
zijn er dit jaar voor de 11e keer . Muziek, dans én
het diner met het thema ‘film’.
Speeldata:
Mei: 17, 18 (uitverkocht), 23, 24, 30 (uitverkocht),
31 (uitverkocht)
Juni: 13, 14

Inloop: 18:30 uur
Toegang: €41,- incl. driegangendiner
Reserveren: info@defuut.nl
Locatie: Strandpaviljoen De Fuut. Strandslag 10
(linkerkant). Markenseplein (eindpunt tram 12),
Den Haag. Voor wie liever niet over het donkere
strand terug loopt, wordt veilig naar de tramhalte
gebracht door de eigenaar van De Fuut.
Meer info: www.ddddd.nu
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