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PRODUCT INFORMATIEAVOND OVER
VERWARMEN EN ELEKTRISCH KOKEN

Geen Grijs maar Groen
Woensdagavond 31 oktober was er een algemene
vergadering van het WOS. Eén van de agendapunten luidde “Wijkbudget Scheveningen-dorp”. In
de ondertekst stond vermeld dat het ging om de
besteding van € 50.000 voor vergroening van het
Dorp. De bewoners en de jury hebben besloten
dat daar het geld aan moest worden besteed. De
indieners van de plannen hebben zich verenigd in
de werkgroep Minder Grijs, Meer Groen. Vanavond
werden de plannen toegelicht, woordvoerder Ester
Blom.

€50.000 lijkt best veel, maar dat viel wat tegen
toen de prijzen van diverse groenobjecten werd
opgevraagd. En de vraag was welke object zouden
moeten worden aangeschaft en niet te vergeten,
het moest ook een langdurig succes zijn. Wat te
doen.
Er werd besloten eerst een landschapsarchitect in
te huren. Dat is niet goedkoop, maar dan krijg je
hopelijk wat. En dat viel mee. Dat viel heel erg mee.
De architect heeft zich uitgebreid in de Scheveningse problematiek en omstandigheden gestort en zijn
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conclusies in een lijvig rapport opgetekend.

De architect heeft de klimaatomstandigheden in
kaart gebracht. Zo heeft het dorp gebieden die
direct aan zee liggen, een strook die daar vlak

achter ligt en vervolgens een strook die een heel
ander klimaat heeft als die vlak aan de kust. Er is
rekening gehouden met zoutgehalte in de lucht,
de sterkte van de wind en het temperatuur verloop. Ook heeft hij de omstandigheden per straat
in ogenschouw genomen; zo is het klimaat in een
smalle straat heel anders dan in een brede. En kan
je mooie beplanting uit die brede straat echt niet
kwijt in een smalle straat.

Rekening houdend met al deze omstandigheden
heeft de architect een toolbox gemaakt waarmee
kan worden bepaald waarmee in welk gebied hoeveel en wat voor groen er kan worden geplant en in
de volle grond of in bakken.
zie voor het vervolg pagina 6
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UITNODIGING 23 november 2018
Welzijn Scheveningen, het Wijk Overleg Scheveningen-drop betrekken graag alle bewoners, ondernemers, scholen, bibliotheek en zo voorts bij de kansen, ideeën en de mogelijkheden om Scheveningen
groener, leefbaarde en gezonder te maken. Maar
hoe krijgen we Scheveningen volledig van het aardgas af en werken wij aan een duurzame toekomst?
Op vrijdagavond 23 november a.s. vanaf 19.00
uur, bent u van harte welkom op de product informatieavond over verwarmen en elektrisch koken.
Elektrisch koken
Ted Stadhouder van Electroworld Stadhouder zal
ons informeren over het koken op elektriciteit.
Wordt het inductie of keramisch? Zijn mijn pannen
hiervoor geschikt of moet ik nieuwe kopen?
Infrarood verwarming
Leo de Mos van Comfort Heating zal informatie
geven over het verwarmen van woningen door
middel van infrarood panelen. Wat is infrarood verwarming en hoe kan ik die toepassen?
Hybride warmtepomp
Gerrit-Jan Konink van het verduurzamingsbedrijf
Energy Guards komt uitleg geven over de werking
en de mogelijkheden van de Elga Hybride warmtepomp.
Nul op de meter
Bastiaan Stevens is trots op zijn energie label A, hij
komt uitleggen welke duurzame maatregelen hij
heeft genomen om zijn 105 jaar oude woning zover
te krijgen.
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 november inloop vanaf 19.00. Aanvang
19.30. zaal WOS 1e etage Badhuisstraat 175.
Voor nadere informatie over dit project:
Hans Grijzen tel. 0612151222
e-mail: hansgrijzen@outlook.com
www. gasvrijscheveningen.nl
facebook.com/gasvrijscheveningen

Rotonde Duinstraat Scheveningseweg wordt aangelegd
Op 12 oktober 2018 is er een gemeenteraadsvergadering geweest over het kruispunt Duinstraat
Scheveningseweg. De vraag was of het plan nu gaat
worden uitgevoerd. Het was niet echt makkelijk te
archterhalen wat er is beslist. Zo heeft Hans Grijzen
anderhalf uur op de tribune de krant zitten lezen
zonder dat het onderwerp
ter tafel kwam.
Thuis gekomen heeft hij
een paar relaties gemaild.
Uit die mailings is gebleken dat de geplande tijd
onverwachts een uur naar voren was geschoven en
dat de belissing nu toch is gevallen. De aanleg van
de rotonde gaat nu echt door en ook de herinrichting van de Prins Willemstraat wordt tegelijk
uitgevoerd. Aanvang staat nu gepland op de 2e
helft van 2019. Kosten 3,9 miljoen.
am

Inhoud

Geen Grijs maar Groen
1,6
Electrisch koken, verwarmen
1
Kruispunt Duinstraat Scheveningseweg 1
De Scheveningseweg
2
Hoog Lindoduin
2
Cultuur

2,3,4,5

Immetje
De Boom
Cursus tekenen in de bibliotheek
Fonds 1818

3
3
3
4

Jong op Scheveningen
Rijrichting Werfstraat
Marcelisdriehoekje

4
4
4

Roopje van de Noordster

5

Scheefse belevenissen
Noord-Boulevard wederwaardigheden
Herinneringen uit mijn jeugd, deel 1

6
6
7

Privacy doet er wél toe!
Kalhuis
Praaibericht Muzee
The Hague HighLights
Vliegend vuurwerk

7
7
8
8
8

De Scheveningseweg

Tweede leven Hoog Lindoduin

Voor degenen die niet zelf kunnen kijken hoe het
gaat op de Scheveningseweg, er wordt daar gewerkt aan de trambaan van lijn 1, een paar foto’s.

Het Hoog Lindoduin is in 1963 gebouwd. Het complex van 14 etages met 182 woningen wordt op het
casco na geheel vernieuwd. Na de renovatie zijn de
woningen gasloos.
Duurzaamheid en wooncomfort

de balkons, galerijen en gevels van Hoog Lindoduin
worden vervangen en de keukens, badkamers en
toiletten totaal vernieuwd. De gevel- en geluidsisolatie tussen de woningenworden aangepast
aan de eisen van deze tijd. Elke woning krijgt een
individuele warmtepomp die is aangesloten op

Wat opvalt: moderne techniek, maar
ook het zorgvuldig
beschermen van de
nog staande bomen.
De foto’s zijn gemaakt
door Hetty Mos en de
eindredacteur

grondwarmte. Deze warmtepomp kan de woning
op warme dagen ook koelen. Kortom, een compleet
pakket duurzame aanpassingen dat zorgt voor een
prettig leefklimaat in de woning en daarbij bijdraagt aan een beter milieu. De nieuwe materialen
en moderne kleuren die architect Jan Splinter voor
het gebouw heeft bedacht, bevestigen de totale
vernieuwing van de woningen.
Naar verwachting worden de woningen uiterlijk
begin 2021 opgeleverd. Bij oplevering komen 143
woningen in de sociale verhuur en worden 39 appartementen op de bovenste drie lagen als vrije
sectorwoningen verhuurd.

Afgelopen vrijdag kwam een grote groep bewoners
bijeen in Muzee Scheveningen. Daar keken zij samen terug op de jaren dat zij samen in Hoog Lindoduin woonden. Als aandenken ontvingen zij een
boek met foto’s en verhalen over de flat en haar
bewoners. Ook is er een foto-expositie geopend die
tot eind december te zien is in Muzee, zie ook pagina 8, het Praaibericht.

Strandbeest in Gemeentemuseum
Vanaf 26 september 2018 Animaris Omnia te zien in
de Tuinzaal
Al sinds 1990 maakt de Haagse kunstenaar Theo
Jansen (1948) strandbeesten. Over hele wereld
zijn de beesten te zien geweest en is er veel over
geschreven. Eindelijk erkenning voor Theo Jansen,
want hij heeft de Haagse Cultuurprijs gewonnen.

Het vervolg van de erkenning is dat een van zijn
strandbeesten een plek krijgt in de Tuinzaal van
het Gemeentemuseum Den Haag: de Animaris
Omnia, het beest van maar liefst tien meter lang en
drie meter hoog.
Animaris Omnia
Theo schreef een column over het gevaar van
de stijgende zeespiegel. Zo kwam hij op het
idee voor de strandbeesten. Hij beschreef in
de column dieren van elektriciteitsbuis die het
strand loswoelen en naar de duinen blazen ter
versterking.

NU in het Museon ‘De Groene Camera’,
natuurfotografie uit Nederland en België
De expositie toont ruim 60 foto’s van

Foto: Nils Poldervaart, winnaar ‘De Groene Camera’

Update Herbestemming Vuurtorenweg
35-37

Sinds de ontvangstbevestigingen van de zienswijzen op het
gemeentelijk ontwerpbesluit van de Vuurtorenweg 35-37 is
er geen nieuws.
Naar verluidt buigt de afdelingen Vergunningen & Toezicht
zich momenteel over deze zienswijzen en melden zich weer
als er een beslissing is genomen over alle zienswijzen.
We wachten af en hopen dat deze afdeling in alle wijsheid
handelt en de belangen van de bewoners van Scheveningen en iedereen die de Scheveningse kustlijn niet wil laten
veranderen in een Noordelijke variant van Torremolinos
hierin zwaarder laten weten dan dat de politiek, gemeente
en projectontwikkelaar tot op heden hebben gedaan.
Namens de Commissie tegen Hoogbouw naast de Vuurtoren,
Emil Driesenaar

landschappen en dieren. De tentoonstelling is te
zien tot en met 3 maart 2019.
De winnaar van De Groene Camera is Nils
Poldervaart.

Femmes Fatales – Sterke vrouwen in de mode
“Welke leeftijd je ook hebt, laat mensen zien dat je
power hebt”
17 november 2018 – 24 maart 2019
De eerste tentoonstelling in de modegeschiedenis
die helemaal gewijd is aan vrouwelijke ontwerpers.
U ziet ontwerpen van Coco Chanel, Vivienne Westwood, Miuccia Prada, Maria Grazia Chiuri (Dior),

vervolg op pagina 3, 3e kolom
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Stienrik

IMMETJE

Stienrik ‘a’ ik kenne weze as je dat zô allemael ziet op zô’n beurs van antiek speulgoed.
Dat antiek zet ik mar tusse twie ‘aekies ‘oor, want je ziet ôk veul ût te zustiger jaere.
Mar wat je voor ‘n stikje speulgoed neer mot telle, mens ‘ou je stil.
Ik was t’r met ‘n vriendin, die verzaemeld antieke poppes.
Toe’-ik daer zô liep viel ik van de-iene in de-aa’re verbaezing.
Ik zag ‘n fornûsje, krek zô ik-’r vrooger ien ‘a’: ‘onderd euro’s , iet ‘êlemael compleet.
‘n teddybeer: twie’onderd euro’s ; ‘n poppewaege ‘met ‘n lappepop: drie ‘onderd euro’s..
“As je non naegaet”, zee ik teuge me vriendin, “datte we veul van wà’-ik ‘ier zie ôk ‘aa’ne.
Waer ‘t allemael verdaegd is, ik zou ‘t iet wete.
Me broer ‘a’ ‘n motorfiets met zêspan, die kos je opwinne, me zus ‘n porcelêne pop met twie
vlechte, ze kos slaepe en mamma zegge; die lee in ‘n schommelwieg.
‘T is toch jammer, dat ‘t allemael weg is.
As je ‘t zô ziet ‘ier, ‘aa’ne we voor ‘n kapitael in ‘ûs”.
Zou me moeder dat geweun mar in de vullisbak ‘ebbe ‘edaen?
Ik ken ‘t me ‘aest iet voorstelle.
Mar jae, meschien is t’r toch wel veul kepot ‘egaen of weg’eraekt, toene me mozze evecuere.
Al ‘oewel, azze me in de-’Aeg weunde ‘aa’ne we toch nog aerdig wat, mar toe kwamme d’r veul
klêne kindere over de vloer.
Meschien ‘êt ze daer wel wat an weg ‘egeve, wie weet?
Zô zel ‘t wel bij veul mense zên vergaen.
De-’êle aevend speulde dat speulgoed mar deur me gedachte.
Die van mên maekte d’r ‘n grap van:
“Im, je’-eb mên toch, ik ben toch ôk bekant antiek speulgoed, of iet soms?”
In bed begon ik weer te urreme.
“Kom Im, ‘ou d’r non is mee op, je ben gezond, dà’s toch ‘n rikdom.”
Zôdoende viel ik gelukkig stienrik in slaep.
Immetje
Nadruk verboden
Spreukje
Wie zijn medemens boven geld verkiest,
Is in wezen schatrijk.
Immetje

vervolg van pagina 2, 3e kolom

Sarah Burton voor Alexander McQueen, Clare
Waight Keller (Givenchy), Stella McCartney, Iris van
Herpen en Fong Leng. Het Gemeentemuseum heeft
Eveline Hall (op 65-jarige leeftijd voor het eerst op
de catwalk) als model gekozen.
Modejournalist
Georgette Koning
heeft een catalogus samengesteld
met interviews en
quotes van bekende
vrouwelijke ontwerpers. Roosje Klap
heeft de catalogus
vorm gegeven en hij
wordt uitgegeven
door Waanders & De
Kunst, verkoopprijs
€ 24,95.

Anne Geene & Arjan de Nooy
The Universal Photographer

13 oktober 2018 t/m 17 maart 2019
Kort nadat U. werd geboren begon U. met het maken van foto’s. U (1955-2016) lag vooral op de rug.

De Boom

Basiscursus tekenen in BibliotheekAtelier
Scheveningen
Er zijn nog een paar ideeën voor de Boom van Lon
Pennock bij het WOS binnen gekomen, ideeën 1
en 2 stonden uitgebreid beschreven in de vorige
Klinker, vanaf nummer 3 zijn de ideeën nieuw.

Idee 1: C.C. Boerstoel
Plaats het op de plaats van het beeld(je) van
de visser die netten binnenhaalt (tegenover de
Scheveningse trappen).
Idee 2: Marijke Jonker
Plaats het op de plek bij Hoogvliet, richting
Zarauthtrap op de hoge Pr. Willemstraat.
Idee 3, Marjan van Haaren
Plaats het op het Marcelisplein bij de Sportschool.
Idee 4, Bert Bus
Op het grasveldje van de rotonde van het “Sleepnethof “in de Sleepnetstraat , deze bevindt zich
achter het parkeerterrein van het Sleepnethof , hij
kan dan in het midden van het aangelegde groen
,met eventueel omgeven met mooie bloembakken van de Gemeente ,want het stadsbestuur wil
van Den Haag een groene stad maken .En vanaf de
poort op de Haringkade dan ook duidelijk zichtbaar .
Idee 5, Bert Bus
Deze had ik gepland op het grasveldje tussen de “
Thuishaven “ en de Blinkerd.
Dit is een ideale plek voor zowel het kunstwerk ,
als voor de omgeving ,en naar al zijn verhuizingen
zal dit kunstwerk zijn Thuis-----Haven hebben bereikt , en kan men nog vele jaren van hem kunnen
genieten , voor zowel voor de bewoners van de
NIEUWE “thuishaven ‘ als de andere bewoners van
de Haringkade en de Sleepnetstraat a ls de vele
toeristen die hier langs komen .
Idee 6 Koos
Groenstrook Haringkade hoek Neptunusstraat
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Altijd al willen leren tekenen?
Geef u dan snel op voor deze cursus in ‹Bibliotheek
Atelier Scheveningen›!
Basiscursus tekenen
Onder leiding van twee docenten, beiden
afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten, leert u in vijf lessen de
basisbeginselen van de tekenkunst. De cursus
is geschikt voor beginners. Ervaring is niet van
belang, wel enthousiasme!

Opbouw lessen
De lessen zijn opgebouwd uit de volgende
onderdelen: de basisvormen, perspectief, lijn,
compositie, schaduw en toon. Elke les wordt
ingeleid met voorbeelden en komen er diverse
technieken aan bod. We werken met potlood, conté
en houtskool op papier.
Interesse?
De basiscursus wordt gegeven op vijf
dinsdagochtenden van 10.00-12.00 uur, van
30 oktober t/m 27 november. Als lid van de
bibliotheek betaalt u maar € 40,00 voor de cursus.
Niet leden betalen € 70,00. Prijzen zijn inclusief
materiaalkosten.
Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers, dus
wees er snel bij! Inschrijven en betalen kan bij de
klantenservice in bibliotheek Scheveningen aan
de Scheveningseweg 333. De inschrijving is pas
definitief indien de betaling is voldaan.
Meer informatie: scheveningen@
bibliotheekdenhaag.nl of 070-3538620.

Deze fictieve persoon wil graag studeren, kopiëren,
verzamelen, combineren en onderzoeken – en gebruikte ongebruikelijke methodes, merkwaardige
voorkeuren en naïeve oplossingen voor zelfgecreëerde problemen. Het voert hier te ver om in te
gaan op de details van het uitgebreide verhaal. Het
museum kan u vast volledig op de hoogte brengen.

Shirin Neshat
Poetry in Motion

27 oktober 2018 t/m 17 februari 2019
I Am Its Secret (Women of Allah Series), 1993.
De Iraanse Shirin Neshat (1957) is op haar
17e naar Los Angeles gaan studeren aan de
kunstacademie. Haar
werk gaat over de
spanning tussen haar
roots en de westerse
cultuur en die van
man en vrouw. GEM
laat de serie Women
of Allah (1993-1997)
zien en maar liefst
vier van haar films.
Turbulent (1998),
Rapture (1999), Zarin
(2005) en Munis
(2008)
vervolg op pagina 4, 3e kolom
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Wat is Fonds 1818
Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding
en door zelf projecten uit te voeren. Fonds 1818 is
er voor iedereen in de regio Delft, Den Haag, Zoetermeer, Leiden en de Duin- & Bollenstreek en tussenliggende gemeenten.

Fonds 1818 helpt buurtbewoners met het verwezenlijken van goede ideeën voor hun buurt

Fonds 1818 steunt 310 nieuwe buurtprojecten
Met advies, begeleiding en ruim € 450.000. Zo
heeft het Fonds de restauratie van de Franse Poort
in de Badhuistraat gefinancierd samen met de BIZ
Badhuistraat.

Den Haag, vrijdag 19 oktober 2018 – De Verrijk je
Buurt-tour is voorbij! Om bewoners te helpen hun
buurtideeën van de grond te krijgen, trok Fonds
1818 dit jaar de regio in met het jubileumproject
Verrijk je Buurt. Deze week vond het 28ste en laatste Verrijk je Buurt inspiratiecafé plaats.

Projectleider Marjet van Os: “Met de Verrijk je
Buurt inspiratiecafés hebben we alle gemeenten
in onze regio bezocht. We hebben 800 bewoners
persoonlijk gesproken die iets nuttigs, bijzonders
of leuks voor hun directe leefomgeving willen
doen. We hebben advies gegeven over het maken
van een begroting of over het werven van vrijwilligers. Ook hebben we inspirerende voorbeelden
uit andere gemeenten laten zien en hebben we geld
gedoneerd. Bewoners hebben inmiddels 340 donatieaanvragen bij Fonds 1818 ingediend. Ze willen vaak aan de slag met groen, speeltuinen en het
opleuken van de straat. We zijn blij verrast dat er
zo veel mensen zijn die iets moois voor hun buurt
willen doen.”
In Den Haag zijn 135 initiatieven gestart om buurten een stukje mooier, gezelliger of leuker te maken. Een goed voorbeeld hiervan is de reünie van
de Scheveningse flat Hoog Lindoduin. Tijdens de
reünie, gehouden in Muzee in Scheveningen, werd
een boek met foto’s en verhalen uit de flat gepresenteerd. Daarnaast werd de tentoonstelling van
de foto’s uit het boek feestelijk geopend.

Een ander initiatief uit Den Haag komt van een
groepje jongeren. De vijftienjarige Marwan, Redouane en Khalid organiseren sinds hun aanvraag bij
Fonds 1818 iedere week bokslessen voor jongeren
uit de wijk.

met 140 lokale professionals. Zo heeft het fonds in
iedere gemeente een stevig netwerk opgebouwd
dat kan helpen bij het realiseren van buurtinitiatieven.
Hulp gaat verder dan de tour
Om het cadeau aan de bewoners in de regio symbolisch te markeren is er een Verrijk je Buurt Toolbox uitgedeeld tijdens de cafés. Hiermee kunnen
bewoners zelf brainstorms organiseren. De box
bevat concrete vragen die beantwoord moeten
worden voor het indienen van een aanvraag, brainstormkaarten om plannen verder uit te diepen en
contactgegevens van het fonds. “Want ook nu de
tour voorbij is gaat onze hulp door’’, vertelt Marjet.

Bewoners met goede ideeën kunnen bij het fonds
terecht voor advies, begeleiding en financiële ondersteuning. Ideeën die passen bij Verrijk je Buurt
komen, na beoordeling door het fonds, in aanmerking voor een donatie tot maximaal € 3.000.
Bewoners kunnen nog tot en met 31 december
2018 aanvragen indienen. Op www.verrijkjebuurt.
fonds1818.nl kunnen ze terecht voor meer informatie en meteen aan de slag met de online toolbox.

Jongeren - even opletten,
speciaal voor jullie

Speciaal voor jongeren in het dorp is er de website

www.jongopscheveningen.nl. Kijk daar eens
voor ideeën en toegang tot verschillende
organisaties. Wellicht zit er iets bij wat je leuk
vindt om te doen.

Foto door Valerie Kuypers

Het Museon wil met de tentoonstelling de interesse
van jongeren voor wetenschap en technologie
stimuleren.

Voorbereiding, reis en vestiging op de nieuwe
planeet
Je moet fit zijn om in de ruimte te reizen, daarom
een fitnessparcours om je jezelf testen en
technische tests om te kijken of je de apparatuur
van het ruimteschip snel en correct kan bedienen.
Contact met Ground Control, bedien het
instrumentarium voor een lancering, wonen en
werken in het ruimteschip en eten, slapen werken.
Kijk live mee met de camera’s van het International
Space Station. Capsules met collega-astronauten
aansluiten op het ruimteschip. En nog veel meer.
vervolg op pagina 5, 3e kolom

Herinrichting
Marcelisdriehoekje
Is de rijrichting Werfstraat
voor de auto’s nog logisch of
kan het beter?

Tijdens de presentatie op 25 september 2018 bij
het WOS zijn de aanwezigen akkoord gegaan met
de herinrichting van de Marcelisdriehoek. De aanwezige ambtenaar van de Gemeente gaf aan dat de
herinrichting nog voor eind 2018 in de planning
staat om te worden uitgevoerd.

De herinrichting is door de gemeente goedgekeurd
en gaat door. Waarschijnlijk zal nog dit jaar de metamorfose gaan plaatsvinden. Het is de bedoeling
dat het allemaal klaar is voor er aan de Jurriaan
Kokstraat gaat worden gewerkt. (De werkzaamheden aan de Jurriaan Kokstraat zijn ten behoeve
van de verlegging van de tramsporen; de afstand
tussen de sporen moet worden verbreed voor de
nieuwe trams.)

Een van de geconstateerde knelpunten is dat het
autoverkeer komende vanaf de Jurriaan Kokstraat
de Marcelisstraat in rijdt en dan vaak tegen het autoverkeer in rijdt dat komt uit de Werfstraat. Wellicht heeft u al eens gezien hoe dat in de praktijk
dan gaat, achteruit, vooruit enz.
Wie heeft er een idee om het autoverkeer dat
gebruik maakt van de Marcelisstraat (gedeelte
richting Keizerstraat), Werfstraat, Korendijkstraat,
Zeilstraat en Ankerstraat beter te laten doorstromen.
Rijrichting (gedeeltelijk) omdraaien? Vanzelfsprekend moeten de tussenliggende parkeerplaatsen
en garageboxen bereikbaar blijven voor de bewoners. Voor het fietsverkeer gaat er niets veranderen.
Stuur uw reactie aan het WOS Badhuisstraat 175
2584 HH Scheveningen of per mail: wos@scheveningendorp.nl

Lokale netwerken
Fonds 1818 organiseerde, vanwege haar 200-jarig
bestaan, 28 Verrijk je Buurt inspiratiecafés in 19
gemeenten. Dit gebeurde in nauwe samenwerking

                                                
Ontdek de wereld van de ruimtevaart in het
Museon Reizen in de Ruimte, op weg naar een
nieuwe aarde.
Tot en met 1 september 2019

Hans Grijzen

Zoals hiernaast is gesteld heeft het verkeer in de
Marcelisstraat hinder van elkaar door in- en uitrijden van auto’s. De bewoners aan de noordkant van
de driehoek hebben last van fietsers die daar niet
mogen rijden, maar dat toch doen op hun weg van
en naar de oversteekplaats in de Juriaan Kokstraat.
Daar moet nog
een oplossing
voor worden
gezocht.
De boom op
het plantsoen
wordt versierd door een
kunstwerk van
Freek Henkes.
am
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’n Roopje van de Noordster (7)
Terug in de tijd
28 oktober 2018 was een historische dag in het bestaan van de Noordster. Toen was het precies vijftig
jaar geleden dat de haringlogger SCH 236 Noordster voor het laatst uitvoer ter haringvisserij. Om
13.30 uur van die maandagmiddag in 1968 ging
schipper Maarten Vrolijk met de Noordster van de
kant. Het was een kort reisje: in de avond van 31
oktober kwam de Noordster rond acht uur al weer
binnen. De haringteelt was ten einde en daarmee
was ook de haringteelt van 1968 de laatste. Nog
in november werd de Noordster samen met nog
twee vleetloggers – de SCH 32 Jupiter en SCH 159
Martina - verkocht aan de N.V. Sportvisserijmaatschappij Noordzee te IJmuiden, die de loggers ging
bezigen voor de hengelvisserij en rondvaarten op
zee. Een mooi tweede leven – maar voor de Noordster niet het laatste…
Voortgang restauratie: benedendeks
Van dit keerpunt in de geschiedenis van de Noordster nu terug naar het heden - oftewel de restauratiewerkzaamheden. Die zijn in volle gang. Benedendeks is begonnen met het demonteren van het
bestaande uit de jaren tachtig daterende interieur
van de messroom, zoals de banken, het plafond en
de zijwanden. Daarachter kwamen weer de houten
wanden van het voormalige tonnenruim te voorschijn – bijna nog in oorspronkelijke glorie…

de galg worden geleid. Verder liggen op het dek
ook al de elementen klaar voor de inrichting van
het dekplan van een vleetlogger. De daarbij te
gebruiken platte houten luiken gaan in de maak.

Tent op dek
Een grote en zeer intensieve klus bovendeks
was het verwijderen van de kunststoflaag op
het dek. Deze was in de jaren tachtig over de
dekplanken aangebracht. Twee weken lang heeft
de Graaiploeg met man en macht gewerkt om de
weerbarstige, want keiharde laag te verwijderen.
Op 31 oktober was die klus geklaard. Die
verwijdering was vanzelfsprekend nodig om de
oorspronkelijke structuur van de dekbekleding
weer terug te brengen: houten dekdelen met
waterwerend materiaal in de naden. De dekdelen
worden zo goed als mogelijk gerestaureerd en
waar nodig door nieuwe vervangen. Om deze
en andere werkzaamheden aan dek onder alle
weersomstandigheden te kunnen verrichten, is
over de volle breedte van het dek een stevige
overkapping geplaatst. Zo blijft het droog aan dek,
kunnen de restauratiewerkzaamheden in de open
lucht gewoon doorgaan en wordt ook voorkomen
dat regenwater naar beneden doorlekt zolang het
dek niet waterdicht is. Met de ‘tent op dek’ ziet de
Noordster er dus tijdelijk even anders uit.
Aanwinsten

collectie aan boord, maar de dissel is ook prima
geschikt om voorlopig als voorzittershamer te
gebruiken aan de bestuurstafel van de Noordster.

Als u iets heeft waarvan u denkt dat het iets is voor
de scheeps- en visserijcollectie van de Noordster,
dan hoor ik het graag. U kunt voorwerpen aan de
Noordster schenken of in bruikleen geven. En wie
nog geen Vriend is van de Noordster – we hebben
er inmiddels bijna driehonderd! – moet dat gauw
worden. Zet daarvoor koers naar www.sch236.nl
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting Noordster terug op
Scheveningen
hendrikgrootveld@telfort.nl
vervolg van pagina 4, 3e kolom

Ad Gerritsen – Actualiteiten
1 december 2018 – 17 maart 2019

Werkzaamheden bovendeks
Bovendeks werd een niet-oorspronkelijke aanbouw van het dekhuis verwijderd.
Op die plaats is de
toegang tot de ‘rêpkee’ teruggekomen,
gemaakt naar oorspronkelijk ontwerp.
Deze reepkeet diende
als bergplaats voor
de reep, een zware,
bijna polsdikke lijn van
enige kilometers lang
waaraan de vleet hing.
De reep werd er tijdens
het binnenhalen van de
vleet door de reepschieter in neergelegd –
een secuur werkje want reepschieter bij rêpkee
hij moest er voor zorgen
dat bij het uitzetten van de vleet de reep er even
snel weer uit liep en niet ‘besneed’.

Een ander nieuw
element aan dek
is de zogenaamde
mosterdpot; een
ovale stalen
constructie met
twee horizontaal
en naast elkaar
liggende schijven,
waarover bij de
uitoefening van de trawlvisserij – en dat deed de
Noordster in de winter ook - de vislijnen naar

In mijn vorige roopje maakte ik al melding van
een aantal voorwerpen die wij ten behoeve van
de collectie kregen geschonken. Daaraan kan deze
keer worden toegevoegd een zogenaamde dissel
en zet, die wij kregen van Kniertje Antiek aan de
Zeesluisweg. De dissel en zet werden zowel aan
de wal als aan boord gebruikt voor het openen
en dichtslaan van de haringtonnen. Met de zet
werden de ijzeren banden aangeslagen die de
duigen van de ton bijeenhouden. Het gereedschap
krijgt vanzelfsprekend te zijner tijd een plek in de

Het beoordelen van iemand door uiterlijke kenmerken of gedrag doen we maar wat snel. Ad
Gerritsen (1940-2015, Arnhem) maakt schilderijen
die mooi maar ook ongemakkelijk zijn. De schilderijen zijn dreigend en het beeld gruwelijk, toch
ziet het er vrolijk uit. Het nuseum noemt het werk
eigenzinnig. De geportretteerden zijn misdadigers,
kwetsbare mensen, getraumatiseerde kinderen,
vrouwen die belaagd worden en psychiatrische
patiënten. Maar aantrekkelijk weergegeven. Al
kijkend ontdek je steeds meer dat er iets niet helemaal klopt.
In de museumwinkel is de uitgave Het ontstellende
werk van Ad Gerritsen (2002) met een groot overzicht van zijn werk en teksten te koop.

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

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.

te melden. Hoe eerder u
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

Ook de huidige keuken (of zo men wil: kombuis)
met het uitgiftebuffet wordt gesloopt. Het alles gaat
plaatsmaken voor de te zijner tijd in te richten expositie- en bezoekersruimte. Het bemanningsverblijf achterin het schip wordt later aangepakt.

www.denhaag.nl/graffiti
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Noord Boulevard
wederwaardigheden
Nadat wij mijn moeder en mijn twee zussen een jaar lang achter de drogisterij de GEDE hadden gewoond
had opa Driessen een huis voor ons gevonden in de vijzelstraat no 77. Een dubbel bovenhuis zonder douche
en warmwater. Maar ik had een eigen kamer en mijn zussen moesten een kamer delen.
Op zaterdag moest ik altijd 2 emmers heet water halen bij de waterstokerij aan het eind van de Loggerstraat, en mijn moeder droeg ze naar boven, een teil werd gevuld en dan kregen we onze wekelijkse wasbeurt. De was ging ook nog met de hand met een wasbord met ribbels. Zo werkte dat vroger!!
Toen ik bij de Firma Tomson ging werken kwam er een geiser en een douche, wat een luxe!!!
In die tijd, ik was 14, kreeg ik een beetje verkering met een heel lief meisje, haar naam was Sjaan Roos uit de
Scholstraat, ze wekte bij Stolzer, volgens mij een kleding zaak?? Maar dat was van korte duur, want Sjaan
was gereformeerd en ik katholiek en dat kon echt niet in die tijd…
Na mijn vaartijd van mijn 16de tot mijn 24ste op de koopvaardij, ontmoette ik Emmy-Immetje Toet en trouwden we een jaar later.
We gingen bij haar opa wonen in de poort van slijterij Brokke boven het pakhuis van Brokke, ons huis rook
altijd naar oranjebitter en jenever. En ook naar gebakken vis want Dirk de visboer stond ook in die poort en
op vrijdag bestelden we gebakken schol of tong die hij warm bij ons kwam brengen..
Dirk was ook enige in de Badhuisstraal waar je een vissie kon kopen. En er was ook geen badhuis In de
Badhuistraat, het badhuis zat in de Jacob Pronkstraat tussen de brandweer en de Brandwijkschool. De
badmeester heette Arie, een reus van een vent en als hij brulde AFSPOELEN moest je dat snel doen want 1
minuut later sloot hij de kraan en stond de volgende ploeg alweer klaar..
De Scheveningers aten niet alleen vis want in die tijd waren er 7 slagerijen in de Badhuisstraat. Dus ze
hielden wel van een stukkie vleisch. Voor degene die het niet geloven, hierbij de namen van de slagerijen te
beginnen bij de Scheveningseweg: 1 Brokkelkamp 2 Van Zanten 3 Escher 4 Van der Laan 5 Gerritsen 6
Herweijer 7 Spaans die is er nog, 8 Joop Koot paardenslager in de Marcelisstraat.
Nog even in memoriam mijn favoriete oom Jan Driessen die de drogisterij de GEDE nog vele jaren heeft gehad en in mei is overleden.
Groeten van LEO die van de Gede
vervolg van pagina 1

Geen Grijs maar Groen

Uit de nieuwsbrief De Kust Gezond

Infopunt De Kust Gezond
Naast de entree tot de Pier bevindt zich het infopunt van De Kust Gezond met informatie over het
lopende jaar Feest aan zee, andere festiviteiten en
activiteiten die op de agenda staan.
Er is informatie over de bouwschutting op het

strand naast de Noord Boulevard en over de bouwplannen op de Noord Boulevard
door Hommerson. Deze
plannen houden in winkels,
horeca en een grote parkeergarage. Voor die garage
wordt een ingang gerealiseerd op de Zwolsestraat
Richard de Mos heeft de
met een ongelijkvloerse
muur geopend
kruising. Het is mogelijk de
bouwwerkzaamheden direct op de computer te
volgen via :

https://www.youtube.com/channel/UCQRPoO9qnMdYJyMBsW9bk-g/live, of zoek op
Google naar Webcam Noordboulevard Scheveningen, (dat is makkelijker dan deze link over
te tikken). Daar staat de link tussen andere
webcams op Scheveningen (die andere webcams zijn ook interessant).
Ook de Midden Boulevard wordt opgeknapt.
Voor het Kurhaus en in samenhang met de
bouw van Legoland zijn er plannen en worden
er plannen ontwikkeld.
am
Daarnaast heeft de architect voor een aantal plekken voorstellen uitgewerkt. Een aantal van deze plannen kunnen zo worden uitgevoerd. Hierover is inmiddels met de gemeente overleg voor uitvoering van
deze plannen.
Als het allemaal lukt wordt Scheveningen-dorp hartstikke groen!
Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en voor contact met de projectgroep, kijk dan
even op facebook: https://m.facebook.com/MinderGrijsMeerGroen/
am

De getoonde afbeeldingen zijn uit het
rapport van de landschapsarchitect.
Het is niet mogeljk alle afbeeldingen
weer te geven. Het rapport bevindt
zich in handen van de actiegroep. U
kunt zich tot de groep wenden voor
meer informatie.

COLOFON
De klinker wordt uitgegeven op initiatief van
het WijkOverleg Scheveningen-dorp. Dit houdt
niet in dat de geplaatste artikelen de mening
van het WOS weergeven. De redactie is
verantwoordelijk voor de inhoud en houdt zich
het recht voor de ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen.
Mis niks en volg ons op Facebook!
WOS Wijkoverleg Scheveningen-Dorp

REDACTIE
Eindredactie Ap Mos
Bezorgklachten? Graag even doorgeven aan het
WOS-centrum.
Openingstijden:
dinsdag:
09.00 - 12.00 uur
donderdag:
09.00 – 12.00 uur
telefoon:
070-3500034
e-mail WOS:
wos@scheveningendorp.nl
e-mail redactie: klinker.wos@gmail.com

Kopijdatum
De einddatum voor het inleveren van kopij
voor de volgende Klinker
(januari 2019) is
2 januari 2019
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De verhalen van
Nico Pronk

Herinneringen uit
mijn jeugd - deel 1

Herinneringen uit mijn jeugd.
Deel 1
Voordat ik ging varen en dus nog op school zat,
eerst de lagere school en later de Mulo, ging ik tijdens de zomervakantie met m’n vader mee op de
logger als prenter ( passagier ).
De zomervakantie duurde 6 weken en een reisje
mee met de logger was, in die tijd, meestal 4 weken. Dus 1 reis kon er altijd van af.
In die tijd viste de loggers op haring met de drijfvleet *. Er was toen nog geen visopsporingsapparatuur op de schepen. Er werd altijd rekening gehouden met de visvangst van de vorige jaren. Was er, in
die voorgaande jaren, op diezelfde tijd in dezelfde
positie veel gevangen dan ging men daar ook vissen. De kleur van het water was ook belangrijk.
Aan de kleur konden de vissers zien of het voedselrijk water was. Als de kleur van het zeewater een
bruinachtige teint had bevond er zich veel voedsel
( plankton ) in het water. In visserstermen ook wel
‘dik water’ genoemd. Maar omdat de aanwezige
haring ’s-zomers vlak aan de bodem bleef en het
vistuig zich in hogere waterlagen bevond werd er
gedurende de zomermaanden niet zo veel gevangen met de drijfvleet.
Menigmaal werd er dan ’s-nachts een zwarte vleet
** binnen gehaald.
In de eerste jaren dat ik meeging als prenter ( passagier ) dacht mijn vader, die schipper was :” Als hij
zich verveelt zal hij later wel niet gaan varen”.
Het tegendeel was waar. Ik bleef naar de zee verlangen. Voor m’n vader waren die reizen dat ik
meeging niet de gemakkelijkste. Er was aan boord
geen reservekooi. Dus sliep ik ’s-nachts bij mijn
vader in de kooi, wat voor hem in ieder geval geen
pretje was. Zo’n scheepskooi had maar ternauwernood de afmetingen van een 1 persoonsbed.
We konden maar op 1 manier in die kooi samen
slapen. En dat was ieder in tegengestelde richting.
Dus ik lag met m’n hoofd aan het voeteneind en
m’n voeten lagen bij het gezicht van m’n vader. En
andersom ook. Dat was geen pretje, maar als kind
sliep je overal.
Voor m’n vader was het een uitkomst dat er ’smiddags een middagnopje ( dutje ) gedaan werd.
Ik moest dan aan dek blijven en daar met andere
prenters en de jongste opvarenden ons vertier
zoeken. Wat heel rustig moest geschieden anders
kregen we de matrozen, die in het vooronder hun
middagnopje deden, op ons dak.
Het einde van de reis was voor mij altijd te vroeg.
In de tijd als ik niet op zee was tijdens de zomervakantie, ging ik, met broer en zussen met onze moeder mee naar het strand. Tenminste als het goed
weer was. Maar als het even kon liet m’n moeder
al haar huiselijke werkzaamheden rusten en ging,
met ons, naar het strand. ’s-Avonds ging ze dan
weer verder met haar afgebroken werkzaamheden.
* De drijfvleet was een passief vistuig dat je
kunt vergelijken met een gordijn van c.a. 3 k.m.
horizontale lengte en waarvan de bovenkant van de
netten zich 5 meter onder het oppervlak bevonden.
De netten waren 15 meter diep, dus de onderzijde
bevond zich op 20 meter diepte.
Drijvers, die middels een touw van 5 meter aan het
vistuig waren bevestigd en een onderlinge afstand
van 30 meter hadden (lengte van een net), hielden
de netten op de juiste diepte.
** Om de katoenen netten tegen rotten te
beschermen werden de netten “getaand”. Taan is een
teerproduct en gaf de netten een donkerbruine of
zwarte kleur. Een zwarte vleet binnenhalen betekent
geen zilverkleurige haring dus weinig of geen
vangst.
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Pop-up college:

“Waarom online privacy er
wèl toe doet”

‘Ze mogen alles van me
weten’, en: ‘Ik heb niets te
verbergen’. Dit hoor je nog
vaak als het gesprek komt op
online privacy.
Wilt u toch wel eens weten hoe dat nou zit met
uw smartphone en privacy? Welkom bij het pop-up
college door hoogleraar Simone van der Hof in bibliotheek Scheveningen op maandag 19 november!
Gratis heeft een prijs
De aantrekkingskracht van
al die ‘gratis’ apps heeft een
prijs. Waar we wonen en werken, met wie we omgaan en al
ons dagelijks reilen en zeilen
blijven geen geheim. Al deze
gegevens vormen de basis
voor het vinden van nieuwe
kennis over ons: wat voor
soort persoon we zijn, onze gezondheid en onze
seksuele en politieke voorkeuren.
Voor het scherm verleiden berichtjes, geluidjes
en ‘likes’ ons tot dwangmatig gebruik van de apps
om de datastroom op gang te houden. Achter de
schermen worden we door computers ongemerkt
in digitale hokjes geplaatst. Deze hokjes bepalen
wat we te zien krijgen – maar ook hoe wij door de
maatschappij worden gezien en benaderd.

En onze kinderen dan?
Hoef je je echt alleen maar druk over te maken
over privacy als je ‘iets te verbergen’ hebt? En wat
als het gaat om onze kinderen? Wat zou u doen als
iemand uw kind overal volgt, informatie over uw
kind verzamelt, en het vervolgens verleidt om van
alles te kopen?   
In dit pop-up college in bibliotheek Scheveningen
wordt belicht hoe deze dataverzamelingen werken
en wat de gevolgen kunnen zijn. Aansluitend is er
ruimte voor vragen en discussie.    

Pop-up colleges
Met de zogenaamde ‘pop-up colleges’ wil de universiteit wetenschap toegankelijker maken voor
de burger. Dit unieke college in bibliotheek Scheveningen wordt gegeven door professor Simone van
der Hof. Zij is hoogleraar Recht en Informatiemaatschappij aan de Rijksuniversiteit Leiden. Een van
haar specialisaties is het recht op online privacy
voor kinderen.
Het pop-up college is op maandag 19 november
om 19.30 uur in bibliotheek Scheveningen aan
de Scheveningseweg 333. Toegang is gratis, wel
graag reserveren! Dit kan via scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl of telefonisch: 070-3538620.
Van harte welkom!

Vergaderingen over uw buurt
bijwonen?

Iedere laatste woensdag van de maand kunt u de
algemene vergaderingen bijwonen die gaan over
zaken die bij u in de straat en directe omgeving
uw interesse hebben of uw wenkbrauwen hebben
doen optrekken. Kom eens luisteren en vertellen.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur aan de
Badhuisstraat 175. Er is koffie en thee!

Spaanse les in het Kalhuis
Dinsdagochtend van 10.00 11.30 uur voor wordt
er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 Spaanse
les nivo A1 gegeven.
De prijs is € 24,50 per 7 lessen.
Voor aanmelding kunt u bellen 070 3069900
Yoga in het Kalhuis
Elke maandagochtend van 9.45 - 10.45 uur
wordt er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177
Restoratieve-& Yin Yoga gegeven.
Elke donderdagavond van 20.15-21.30 uur
wordt er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177
intuitieve Yoga gegeven.
Kosten: € 16.00 voor 4 lessen ( € 4.00 per les)
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis
Tel: 070 – 3069900

Kinderatelier in het Kalhuis
Iedere woensdagmiddag is er in het Kalhuis tekenen schilderles voor jonge kinderen voor de leeftijd
6 tot 8 jaar o.l.v. Els Thijsse.
Alle technieken komen aan bod, we gaan werken
met acrylverf, houtskool, aquarel verf
Kosten: € 24.00 voor 4 lessen
Voor aanmelding kunt u bellen 070 3069900
Chinees in het Kalhuis
Vanwege groot succes zijn er nu ook elke
woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur Chinese
lessen in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177.
Kosten: € 32.00 voor 8 lessen ( € 4.00 per les)
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis
Tel: 070 - 3069900

Buurtlunch in het Kalhuis
Steeds meer bezoekers nemen deel aan de gezonde
buurtlunch elke vrijdag van 12,00 – 13.00 uur in
het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177
Kaartjes te koop voor € 2,- bij de receptie Kom ook
eens gezellig mee-eten. Opgeven voor vrijdag 10
uur.
Tel: 070-3069900
Bingo!
Elke laatste dinsdag van de maand is er bingo in
het Kalhuis.
We maken er elke keer een gezellige avond van!
Natuurlijk zijn er leuke prijzen te winnen!
De volgende bingo is dinsdag 27 november
Boekje : € 10,00 voor 8 rondes
Zaal open: 19.00 – 22.00
Voor meer info: 06-28795016
Koken bij het maaltijd project
Voor ons maaltijdproject zijn wij dringend op
zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om
te (helpen)
koken.
Wie komt
ons team
versterken?!
U kunt zich
aanmelden in
het Kalhuis of
bellen.
Tel: 070 3069900

Peutergym in het Kalhuis
Elke dinsdagochtend van 9.30 – 10.15 uur wordt
er in het Kalhuis Badhuisstraat 177 peutergym
gegeven.
Kosten bedragen € 32,00 per 8 lessen (€ 4,00 per
les)
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis
Tel: 070 – 3069900

PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN No. 67
Wintertijd
Terwijl ik dit schrijf is inmiddels het stof weer
neergedaald op de zomertijd-wintertijd discussie
in Europa en Nederland. Ook nadert het Feest aan
Zee wat heel 2018 duurt z’n einde. Wat blijft is dat
de winter-tijd ook straks weer aanbreekt en dat het
met Muzee een Feest aan Zee blijft!
Schelpendag
Aanstaande zaterdag – 17 november – organiseert
Muzee weer de najaars schelpendag. Op deze

huis moeten verlaten. Inmiddels is de hele flat leeg.
Van 29 september tot en met 31 december 2018 is
in de gang van Muzee Scheveningen een expositie
te zien van Annemieke Jansen en Esther de Boer
over de Scheveningse flat Hoog Lindoduin.

Esther en Annemieke zijn gestart met het bezoeken
van bewoners en het op schrift en in beeld vastleggen van hun verhalen over Hoog Lindoduin en
Scheveningen. Uiteindelijk is deze stap uitgegroeid
tot een sociaal-maatschappelijk initiatief. Parallel
aan de expositie in Muzee is een boek verschenen
met foto’s en verhalen over Hoog Lindoduin, de
oud-bewoners en de (sociale) woningbouw op
Scheveningen. Dit boek is bij Muzee te verkrijgen.

15 avonden videoprojecties
tijdens The Hague HighLights
Ridderzaal en Kurhaus filmdoek voor projecties
Wie aan Den Haag denkt, haalt zich gauw de
iconische gebouwen van de residentie voor
de geest. Van donderdag 8 november t/m 8
december staan het Kurhaus en de Ridderzaal
vijftien avonden letterlijk in de spotlights. Met
fascinerende videoprojecties op donderdag
t/m zaterdag komen de gebouwen tot leven.
Een interactieve pianoinstallatie Keys of Light

(Zie ook pagina 2, 2e kolom, red)

Muziek en meer
Traditiegetrouw bericht ik ook graag over de culturele activiteiten. Als Cultuuranker van Scheveningen biedt Muzee tel van activiteiten. Met muziek
geeft op Scheveningen klank en kleur aan de
befaamde podiumgeschiedenis van het Kurhaus.
In het MuseumKwartier maak je in de speelse
videoprojectie Old masters, New heroes, te zien
op de Ridderzaal, een visuele tijdreis langs de
hoekstenen en mijlpalen van onze democratie.
The Hague HighLights is een reeks van
lichtevenementen van Feest aan Zee in november
en december.www.TheHagueHighLights.nl

schelpendag is er weer veel nieuw materiaal, voor
een groot deel afkomstig uit oude collecties. Voor
de liefhebber zeer interessant. Verder zijn er weer
tweedehands (schelpen) boeken in de verkoop.
Welkom dus. Voor donateurs is de entree gratis,
voor andere schelpendag-bezoekers € 2,50.

Kerstmarkt – Kerstland
Op zaterdag 15 december is het weer zover: Kerstland in Muzee. Deze jaarlijkse zeer druk bezochte
kerstmarkt is weer in volle voorbereiding en laat

Muzee weer bol staan van kraampjes en activiteiten. Sfeervol, gezellig, een goede plek voor ontmoeting en het kopen van leuke dingen. Mis het niet!
De entree is gratis.

Eerste Wereldoorlog op Scheveningen
In 2018 wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog internationaal herdacht. Nederland was
neutraal in die oorlog. Toch heeft de oorlog grote
gevolgen gehad voor ons land. Welke impact had
dit op Scheveningen? Op vrijdag 9 november is de
tentoonstelling “Eerste Wereldoorlog op Scheveningen” geopend. Mobilisatie, opvang van Belgische
vluchtelingen, het leed onder Scheveningse vissers en veel meer is te zien over deze aangrijpende
tijd. De expositie is te zien in Muzee tot en met 24
maart 2019. Gelijktijdig met de opening van deze

Vliegend vuurwerk
van onder andere Michael Varekamp. Met een
Muzikaal Matinee Muzee ‘Dol op Scheveningen’
met Hans Steijger en Jeannette Scheffer. Met historisch toneel ‘Adieu Indië’ en ‘Kerst Koempoelan’
met Wieteke van
Dort. En nog zoveel
meer. Check www.
muzeescheveningen.
nl voor alle
cultuuractiviteiten in het
mooie en warme Muzee!

foto: Hein Vader

Rest mij u, lezer, een
goede kersttijd toe te
wensen. Mocht u onder
de kerstboom nadenken
over voornemens voor
2019, dan geef ik u
graag in overweging om
als vrijwilliger actief
te worden in ons aller
Muzee. Dat is mooi en
nuttig werk vol warmte

en goede ontmoetingen.
Met elkaar maken we Muzee, met elkaar blijft het
Feest aan Zee.
Chris Schaapman
Voorzitter Muzee Scheveningen

tentoonstelling is ook het boek “Den Haag en de
Eerste Wereldoorlog” gepresenteerd.

Expositie Hoog Lindoduin
Aan de Westduinweg in Scheveningen staat sinds
1967 het markante flatgebouw Hoog Lindoduin.
In september 2016 werden de bewoners geïnformeerd over het feit dat de flat grondig gerenoveerd
moet worden en dat ze tijdens deze renovatie hun

Zaterdag 1 december 2018, 15.45 uur, vanaf het
strand is het licht- en vuurwerkspektakel voor
de kust te aanschouwen.
Scheveningen Light Air Show eerste nieuwe lichtevent van The Hague HighLights

Voor het eerst in Nederland is op zaterdag 1 december een Light Air Show te zien. In de avondschemering presenteren vliegtuigen en helikopter
een adembenemende Light Air Show boven zee. De
Britse Twister Aerobic Team en Otto The Helicopter doen onder andere mee. Scheveningen Light
Air Show wordt georganiseerd door Scheveningen
Light Walk en is onderdeel van The Hague HighLights, een reeks van lichtevenementen van Feest
aan Zee in november en december.
Truus van Amstel, organisator van het evenement
vertelt: “In het Britse Bournemouth heb ik een
vergelijkbare airshow gezien, superspectaculair en

Foto’s: Paul Johnson Flightline UK

nog nooit eerder in Nederland te zien geweest. Dit
wilde ik daarom ook graag op Scheveningen organiseren. Omdat dit evenement afzonderlijk al een
enorme aantrekkingskracht heeft, organiseren we
dit een week voor Scheveningen Light Walk.”

https://www.scheveningenlightairshow.nl/
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