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Hoe komt een vernieuwde Marcelisdriehoek tot stand, een overzicht
Op 22 juni 2016 is er een vraag aan de gemeente
over het fietsverkeer dat van Keizerstraat naar
de Badhuisstraat rijdt en in de Jurriaan Kokstraat
tegen het verkeer in probeert de zebra aldaar te
bereiken. Gevraagd wordt of er een extra fietsstrookje kan worden aangelegd. Het antwoord van
de gemeente is een duidelijk “Nee”. En een simpele
verklaring; het is tegen de rijrichting in en een zebra is niet voor fietsers. Daarop volgt de vraag aan
de bewoners om ideeën voor herinrichting van de
driehoek
Op 2 november 2016 is er een bijeenkomst van
7 van de 14 reageerders met ideeën. Op deze bijeenkomst is geïnventariseerd wat de ideeën zijn.
Die ideeën lopen van fietsbeugels tot een horecauitspanning, van waterput tot Japanse naaldboom. Eén van de klachten van bewoners aan het
pleintje is dat de fietsers die de stoep voor de
woonhuizen gebruiken als fietspad naar
de zebra in de Jurriaan Kockstraat.
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ME de te verwijderen parkeerplaatsen, omdat er
.
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Op de 2e bijeenkomst,
22
november 2016, zijn
10 bewoners
+ 2 mensen
van de gemeente
aanwezig,
onder de 10 mensen
was
ook Freek Henkes, deze
artiest heeft goede plannen om
het driehoekje te verfraaien. Er vindt
een
schifting plaats wat wel haalbaar is en wat
niet. Er blijft over;
• 8 parkeerplaatsen laten vervallen, onder
andere omdat het achteruit uitparkeren
aan de kant van de Jurrian Kokstraat gevaarlijk is, de bewoners willen dat wijzigen
in langsparkeren.
• een dubbel fietspad aan de zijde van de
woningen
• een koppeling met het straatprofiel onder
Marcelispoort
• onderzoek om de weg meer richting de
seksshop te verplaatsen
• centralisering van de boom op het plein
• of de weg meer in het midden van de ruimte
In februari 2017 heeft de gemeente berekend dat
de parkeerdruk lager
dan 90% is. Er worden door de gemeente suggesties gedaan
om de parkeerplaatsen elders op het
plein te situeren. De
mindervalideparkeerplaats blijkt voor
een fysiotherapeut te
zijn die er inmiddels
niet meer is gevestigd. De aanvraag tot
opheffing van de parkeerplek is op 19 mei Het ontwerp van
2017 ingediend.
Freek Henkes
In de Klinker van juli
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2017 worden de bewoners in brede zin gevraagd
of er behoefte is aan het wijzigen van de rijrichting
in de Marcelisstraat.
In de Klinker van maart 2018 staat een foto van
het ontwerp van Freek Henkes. Het stelt een vis
in het water voor. Het kunstwerk zou om de boom
moeten worden geplaatst. In het stadsdeelkantoor
wordt druk geplust en gemind over de haalbaarheid, structureel zowel als financieel
In een brief van de gemeente op 14
februari 2018 wordt tussen allerlei groenbesluiten ook de
Marcelisdriehoek met name
genoemd, “het
pleintje vergroenen” staat op de rol
voor 2018.

in de Jurriaan Kokstraat zullen verdwijnen door de
aanleg van tramlijn 1. Er wordt gediscussieerd over
het wijzigen van de rijrichting in de Marcelisstraat
en er is een voorstel over de bank die om de boom
moet komen. De gemeente wil voor die bank dezelfde elementen gebruiken als op het Palaceplein.
Binnen de gemeente is men niet tevreden over de
tekening en moet er weer een nieuwe tekening
worden gemaakt, we schrijven inmiddels 2 juli
2018.
Op 16 juli komt het bericht dat het gemeentebeleid is geen kunstwerken in de openbare ruimte te
plaatsen, dus ook niet om de boom.
Maar, er is een uitzondering; het kan wel als de
buurt dat wil. En daar is het initiatief vandaan gekomen.
Over de parkeerplaatsen die zullen verdwijnen
geeft Hans Grijzen aan dat er 90 nieuwe parkeerplaatsen onder de Hoogvliet zijn bijgekomen. Dit
verlaagt de parkeerdruk.
Op 25 september 2018, aanwezig 9 mensen, is er
weer een informatieavond. In de november 2018
Klinker wordt nogmaals gevraagd over de rijrichting in de Marcelisstraat. Hier wordt één reactie op
ontvangen, zeer weinig draagvlak dus.
En dan plots, in de 3e week van februari 2019

wordt het plein opengebroken. De zitelementen
zijn er al, nu nog dat kunstwerk, er is geen
argument om dat niet toe te voegen, de bewoners

gemeentepersoneel heeft er aan gewerkt. En de
inzet van Hans Grijzen. Nu nog zijn er een aantal
wegwerkers
bezig het af te
maken. Het is
tot nu toe nog
onduidelijk wie of
welk bedrijf gaat
het kunstwerk
maken en
plaatsen. .
am
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Verslag vergadering
Algemeen Bestuur

Datum: woensdag 26 september 2018
Opening/ vaststelling agenda
De voorzitter opent deze eerste vergadering na het
zomerreces.
Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
De wijkagenten zijn niet aanwezig. Bij het rondje door
de wijk komen de volgende punten aan de orde:
papierbakken welke niet vaak genoeg worden geleegd
de snelheid waarmee het (auto) verkeer door Scheveningse straten rijdt.
Verslag Algemeen Bestuur d.d. 27 juni 2018
Het verslag wordt goedgekeurd.
Mededelingen
Geen bijzonderheden.
Marcelis Driehoek
Hans Grijzen licht het voorliggende ontwerp toe. Het
ligt ook in de bedoeling, dat de Werfstraat eenrichtingsverkeer krijgt. De bewoners van de straat moeten nog wel de keuze maken voor de rijrichting, deze
vraag wordt in de Kinker gepubliceerd.
Een van de leden van het Algemeen Bestuur merkt op
het jammer te vinden, dat een aantal parkeerplekken
verdwijnen. Hans Grijzen reageert hierop met de opmerking, dat automobilisten zonder vergunning ook
terecht kunnen in de parkeergarage van Hoogvliet.
Herinrichting Treilerweg
Reeds geruime tijd geleden hebben bewoners van
het Uiterjoon gevraagd om voor het Uiterjoon op
de kruising Visserhavenstraat/Treilerweg bomen of
andersoortig groen te planten. De gemeente heeft
besloten gevolg aan dit verzoek te geven. Dit gebeurt
tegelijkertijd met een kleine herinrichting van de Treilerweg. Binnenkort komt er een inloopbijeenkomst in
het Uiterjoon.
Herinrichting Gevers Deynootweg
Onderdeel van de herinrichting is het plan de parkeerplekken aan de zeezijde te laten vervallen. Een
aantal van de aanwezigen plaatst hier een kanttekening bij. Met de opmerking van de gemeente, dat er
in de nabije omgeving voldoende parkeerplekken zijn,
zijn ze het niet eens. In de ingediende zienswijzen
wordt hierop ook ingegaan. Het wachten is nu op de
reactie van de gemeente op deze ingediende zienswijzen.
De “Boom”
Naar aanleiding van een artikel in de Klinker zijn er
bij het WOS een aantal suggesties voor een nieuwe
locatie van de “Boom” binnengekomen. Aanvullende
suggesties zijn nog welkom.
Wat verder ter tafel komt
Bomen in de Sleepnetstraat en Vijzelstraat
Los- en laadplaatsen in de Pansierstraat
Rondvraag/sluiting
Fietsenstalling bij Hoogvliet.

Verslag vergadering
Algemeen Bestuur

Datum: woensdag 28 november 2018
Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
De wijkagenten zijn niet aanwezig. De vergadering
betreurt dit.
Aan de orde komt:
• Op de Hoge Prins Willemstraat bij Hoogvliet
staat fietsen in de weg. Dit belemmert de doorgang van de wijkbus en ambulances
• de bankjes in de Keizerstraat bij de Oude Kerk
worden vernieuwd en gemoderniseerd
• de Zeilstraat wordt mogelijk opnieuw ingericht.
De bewoners worden nog geraadpleegd
• hondenpoep op straat en stoepen blijft ergernis
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geven. Dit geldt ook voor hondenpoep op het
strand. E.e.a. wordt met het stadsdeelkantoor
opgenomen
de uitrit van de parkeergarage van Hoogvliet
is onoverzichtelijk. Uitrijdende auto’s leveren
gevaar op. Dit wordt met het stadsdeelkantoor
opgenomen
de aanhangwagens van Du Nord staan regelmatig in de Zeeruststraat (half) op de stoep geparkeerd. De voorzitter neemt dit met Du Nord op
de gemeente is op de Haringkade met de werkzaamheden bij de voetbalkooi begonnen
op het Prins Willemplein komen er bankjes bij
(aan de straatkant)
op 28 december 2018 vindt de onthulling van
het muurschilderij de Franse Poort plaats.

Mededelingen
Jan Lautenbach vertelt dat hij recentelijk een gesprek heeft gehad met 2 ambtenaren van de afdeling Veiligheid op het stadhuis. Het onderwerp was
het Vreugdevuur op het strand tijdens de jaarwisseling. De locatie van het Vreugdevuur schuift iets
op en wordt nu een plek ter hoogte van de Naald.
Jan heeft ervoor gepleit de Vuurbaakstraat en de
Zeeruststraat met hekken af sluiten, zodat auto’s
niet aan de Zeekant kunnen parkeren. Hierdoor
wordt ervoor gezorgd, dat de hulpdiensten onbelemmerd toegang tot het gebied hebben. Verkeersregelaars moeten ervoor zorgen dat alleen
bewoners de straten met hun auto’s in kunnen. De
politie zal er, voor zover mogelijk, op toezien dat
op de boulevard geen vuurwerk tussen het publiek
wordt afgestoken.

Vacatures Algemeen Bestuur voor deelgebied
Keizerstraat-Oost
Nu Jessie Moermans zich heeft teruggetrokken als
lid van het Algemeen Bestuur voor dit deelgebied
zijn daar 2 vacatures. Dick ter Steege en Fineke v.d.
Veen hebben zich beschikbaar gesteld voor het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur. Het ligt in de
bedoeling in de vergadering van januari 2019 voor
de vacatures verkiezingen te houden.
Aanvangstijdstip vergadering Algemeen Bestuur
Het voorstel om het aanvangstijdstip te vervroegen
naar 19.30 uur wordt afgewezen.
Verslag vergadering Algemeen Bestuur gehouden op woensdag 31 oktober 2018
Het verslag wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt (punt 7 van het verslag): Het
Vissersmonument aan de Scheveningseweg ziet
er verzorgd uit. Er liggen nu ook bloemen. De net
gerenoveerde plantsoentjes in de Vijzelstraat zijn
recentelijk beplant en liggen er prachtig bij.

Parkeeroverleg
Hans Grijzen geeft een toelichting wat het Verkeeren Parkeeroverleg inhoud en hoe het werkt. Hans
Groeneweg en Arjan Roeleveld stellen zich beschikbaar Zo nodig kunnen ze elkaar vervangen.
Privacy Statement
De tekst van het voorliggende concept wordt aangenomen.
Vanuit de vergadering wordt erop aangedrongen,
indien het WOS-mails van derden doorstuurt, de
mailadressen van eventuele andere geadresseerden van de oorspronkelijke mail te verwijderen. De
voorzitter zegt dit toe.

Wat verder ter tafel komt
Geen bijzonderheden.

Rondvraag/sluiting
Op de boulevard loopt regelmatig het autoverkeer
vast. Dit komt ondermeer omdat bij de Scheveningse Slag niet duidelijk is of er nog parkeerplekken beschikbaar zijn. Geopperd wordt dit bij de
Scheveningse Slag aan te geven d.m.v. een detectiesysteem, die de vrije parkeerplekken telt.

Ouderenhulp Welzijn

Afgelopen jaar 2018, zijn er financiële problemen
ontstaan bij Welzijn Scheveningen. Deze problemen
zouden hun weerslag kunnen hebben op de verzorging van en serviceverlening aan ouderen in Scheveningen. Het WOS heeft een brief naar de gemeente
gestuurd waarin zij haar bezorgdheid uit over deze
situatie en of de gemeente hier iets aan kan doen.
Onderstaand vindt u het antwoord van de gemeente.
Geachte heer Lautenbach,

Op 7 november jl. ontving ik uw brief waarin u uw
zorgen uit over de voorgenomen reorganisatie bij
Welzijn Scheveningen en het effect dat dit mogelijk
heeft op het ouderenwerk. Ik waardeer het dat u
mij benadert met uw zorgen over de ondersteuning
van kwetsbare inwoners van Scheveningen. Als
verantwoordelijk wethouder .voor welzijn wil ik
graag reageren en uw zorgen adresseren.
Ik waardeer het werk van Welzijn Scheveningen en
ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om ervoor
te zorgen dat kwetsbare Hagenaars niet buiten de
boot vallen. Welzijn Scheveningen heeft echter jarenlang meer gedaan dan waarvoor de gemeente
subsidie heeft verstrekt. Voor dit jaar is door de
organisatie besloten de huidige dienstverlening
nog uit de eigen reserve te bekostigen, echter de
financiële ruimte ontbreekt Om dat op deze manier
voort te zetten. Dit betekent dat Welzijn Scheveningen zich genoodzaakt ziet om te reorganiseren. In
2019 krijgt Welzijn Scheveningen hetzelfde subsidiebedrag als in 2018.

Ik ondersteun uw visie van harte dat ouderenadviseurs en vrijwilligers een belangrijk instrument
zijn in de (preventieve) hulpverlening aan ouderen.
De gemeente voert op dit moment constructief
overleg met Welzijn Scheveningen over het belang
van het behoud van de brede inzet van vrijwilligers
op Scheveningen en over de gevolgen en mogelijkheden voor de medewerkers van Welzijn Scheveningen.
Met vriendelijke groet,
Kavita Parbhudayal

Na HEEL VEEL jaren

treedt Jessie Moermans helemaal terug uit het
WOS. In die jaren heeft Jessie veel verschillende
werkzaamheden verricht. Zo heeft zij veel werk
verzet voor de diverse redacties en was zij deelgebiedsvertegenwoordiger voor Keizerstraat Oost.
Tijdens een bijeenkomst is Jessie in de bloemetjes
gezet.

Verkeerssituatie Vissershavenstraat
Afgesproken wordt de in de agenda genoemde opties om de verkeerssituatie te verbeteren voor te
leggen aan het stadsdeelkantoor.

Wijkuitvoeringsplan 2019
De aanwezigen kunnen bij het WOS nog voorstellen
indienen.
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de brôdzak

Bronovo

IMMETJE

Ik was bezig met ‘n paer ommekantjies te belegge, toen-ik in me gedachte me-opa ‘oorde
zegge: “Brôd eet je nôit teuge.”
Dà’s waer, benae elleke dag lus je wel je-ommekantje, somtije geweun mè’-butter, ‘n aa’re kêr met
ût’ebakke kaentjies.
‘Oe dan ‘ôk, ‘n ommekantje gaet-t’r altêd wel in.
‘N mens ken iet bûte z’n daegelekse brôd.
Dà’-ken-ik me nog goed ‘euge ût te ‘ongerwinter.
Ien ‘allef brôdje in de week, de man.
‘T ‘a’ niks van brôd weg, ‘t was grês en grauw.
Mar jae, ‘onger maekte rauwe bône zoet.
Wà’-wel môi was?
We weunde toe’ in de-‘Aeg, we wazze ge-evakueerd.
Op te Waldeck Pyrmontkaede ‘a’ je ‘n roggebrôd-febriek van Ten ‘oeven en de direkteur was zô goed om
elleke ochend ‘onderdvêfteg dikke sneeje roggebrôd an ‘onderdvêfteg kindere weg te geve….!
Om nege’ uur begonne ze d’r mee.
Mar je mos-t’r vlug bij weze, want ‘onderdvêfteg kindere – in die têd -, die ‘a’ je zô bij mekander.
Dus vroog ût te vere.
Om zus uur ‘s morreges stonge me al in de kou, drie uur lang, voor ‘n snee roggebrôd, mar dat ‘a’ je d’r
voor over.
Non is ‘t mè’-kindere onder mekander toch net of ‘t iet zô erreg is, want we-’aa’ne de grôtste pret,
ondanks de kou, rege’ en ‘onger.
1945………dà’s lang ‘eleeje, mar brôd is en blêft brôdnôdeg.
Dat was in vrooger daege net zô.
De manne, die an de wal werrekte, namme d’r stikkezakje mee en ‘n krukje mè’-kouwe thee.
Vaek gonge ze te voet.
Zô was t‘r-is op ‘n dag ien van die manne z’n stikkezakje vergete, ze wazze al ‘n uur onderweg.
‘ IJ zee: “ Ik mot werreke voor me brôd, mar zonder brôd ken- ik-’ iet werreke……manne,
ik gae berom om me brôdzak te lange.”
….Zô is ‘t, denk ik, ‘ekomme, dat-tie bij-naem “ de brôdzak” op Scheveninge is ontstaen!

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van
woensdag 30 januari hebben we gesproken over de
voorgenomen sluiting van het ziekenhuis. Zoals toen
afgesproken heeft het WOS onderstaande mail naar
het Bestuur van HMC Haaglanden gestuurd met als
inhoud dat het WOS tegen dit plan is
Geachte heer Doop,

Immetje
Nadruk verboden

Uit de media heeft onze Bewonersorganisatie
begrepen dat het in de bedoeling ligt Bronovo
te sluiten en de activiteiten te verplaatsen naar
Anthoniushove in Leidschendam en het Westeinde
in Den Haag.
Op de maandelijkse openbare vergadering
van het Algemeen Bestuur van het WOS op
woensdag 30 januari 2019 is uw voornemen in
discussie geweest .In de vergadering kon men
zich niet vinden in uw voornemen .Niet alleen
wordt Bronovo gezien als het ziekenhuis voor
Scheveningen en de Scheveningers maar er leven
ook een aantal praktische bezwaren tegen sluiting.
Bronovo is relatief gemakkelijk te bereiken met
openbaar vervoer en met de auto(denk hierbij ook
aan de parkeergelegenheid); voor Anthoniushove
en het Westeinde ligt dit ingewikkelder.
In vergelijking met het Westeinde is Bronovo
een relatief klein ziekenhuis. Als je toch in het
ziekenhuis opgenomen moet worden of er voor een
onderzoek moet zijn heeft dat ook zijn charmes.
Het WOS verzoekt u derhalve dringend uw besluit
te heroverwegen en ziet de reactie van het Bestuur
van HMC Haaglanden met belangstelling tegemoet.

Zijn de Scheveningse vlaggen uitverkocht ?

Jan Lautenbach
Voorzitter WOS

Spreukje
Ga niet met lood in uw schoenen op pad,
Maar, zo mogelijk, lichtvoetig.
Immetje.

Hoogachtend

Op 6 maart vindt een gesprek plaats met de
voorzitter van het Bestuur de heer Doop.
Naast ondergetekende nemen aan het gesprek
deel Teun van Dijk (voorzitter Bewonersoverleg
Havenkwartier) en Bert van Swol (voorzitter
Bewonersorganisatie Noordelijk Scheveningen).

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.

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.
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te melden. Hoe eerder u

www.denhaag.nl/graffiti
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Bingo!
Elke laatste vrijdag van de maand is er van 14.00
tot 16.00 bingo in het Kalhuis Badhuisstraat 177 .
We maken er elke keer een gezellige middag van!
Natuurlijk zijn er leuke prijzen te winnen!
Datum: 25 januari
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Prijs € 7,50 per boekje
U doet toch ook mee?

Conversatie Engels in het Kalhuis
Elk donderdagavond van 19.00-20.30 uur wordt
er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177,
conversatie Engels gegeven.
Ook willen we een nieuwe groep starten op de
donderdagmiddag van 16.30 tot 18.00 uur
De kosten hiervoor bedragen € 14,00 per 4 lessen
Opgeven bij de receptie. Tel. 070 3069900.

Maaltijd woensdagavond of zondagavond
Elke woensdag avond zorgt een groep vrijwilligers
voor een gezonde maaltijd in het Kalhuis.
Er zijn weer enkele plaatsen vrij.
Wanneer u boven de 55 bent en het gezellig vindt
om samen met anderen te eten, dan bent u van
harte welkom!
Ook is er elke laatste zondag van de maand een
maaltijd. Ook hier zijn nog enkele plaatsen vrij.
Op tijd opgeven, want wij willen wel graag weten
voor hoeveel personen we moeten koken!
Kaartjes kosten € 5,U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis of
bellen naar 070 3069900.

Zaal open:18.00
Er zijn beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vol is
vol
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis of
bellen naar 070 3069900.
De crea inloop in het Kalhuis
Elke maandag middag van 14.00 – 16.00 uur is
er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 een
crea inloop. De kosten hiervoor bedragen € 2,50
per keer. U krijgt hiervoor koffie of thee en wat
materiaal in overleg.
Textiele werkvorming ook wel handvaardigheid
genoemd is een vormgeving waarbij textiel het
materiaal en/of uitgangspunt is.
Wij gaan macrameeën, breien. haken, (wens)
kaarten maken en nog veel meer! Kom gezellig
meedoen!
U kunt gewoon gezellig binnenwandelen of u zelf
aanmelden bij de balie van het Kalhuis of bellen
naar 070 3069900.

(Geen) toegang tot de
Keizerstraat

De afgelopen maanden is er nieuwe apparatuur
voor de toegangspollers van de Keizerstraat ingebouwd. Zelfs de verkeersregelaars ontbraken daar
niet bij, want de toegang bleef voor niet vergunninghouders echt gesloten. Ik heb er zo af en toe
een paar foto’s van gemaakt. Zo krijgt u een beetje
een beeld wat er zich heeft afgespeeld.

Retrogym in het Kalhuis
Elke woensdagavond van 18.45 – 20.00 uur wordt
in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 retro gym
gegeven
Retrogym: een beetje aerobics, een beetje
krachttraining, wat pilates en soms wat yoga.
Wil je mee doen, trek dan je stoute sportschoenen
aan met makkelijk zittende kleding en ga ervoor.
Na afloop drinken we gezamenlijk een kopje thee
in de ontmoetingsruimte
De kosten hiervoor bedragen € 4,00 per les
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis of
bellen naar 070 3069900.

In maart 2018 werd er door het stadsdeelkantoor Scheveningen een wedstrijd uitgeschreven waar een wijkbudget van 50.000
euro beschikbaar werd gesteld, iedere bewoner kon ideeën indienen om Scheveningen
mooier te maken.
Mijn idee was om o.a. 3 extra bankjes te
plaatsen op het Prins Willemplein.
In het najaar werd bekend dat het project
Minder Grijs Meer Groen op Scheveningen
had gewonnen en het budget van 50.000
euro werd aan die werkgroep beschikbaar
gesteld.

Verbazing
Groot was mijn verbazing toen ik werd gebeld met de mededeling dat er toch geld beschikbaar was voor de 3 extra bankjes op het
Prins Willemplein.
De omwonenden van het plein moesten hier
wel toestemming voor geven, samen met een
medewerker van het stadsdeelkantoor hebben wij de bewoners benaderd.
Na 3 afspraken hadden we toestemming onder de voorwaarde dat de nieuwe bankjes
met de zichtzijde richting rijbaan in de zon
werden geplaatst.
Conform de normale procedure werd de
tekening aan het ACOR (Advies Commissie

Openbare Ruimte) voorgelegd, het ACOR ging
akkoord met het ingediende plan.
Wel heel erg vreemd
Maar toen gebeurde er iets vreemds, een andere medewerker van het stadsdeelkantoor
was het niet eens met de nieuwe voorgestelde situatie.
Er zou ook een brandweerput in de weg
staan en de banken moesten met de zichtzijde naar de andere 3 banken worden gericht,
dus min of meer naar de huizenzijde.
Aangezien dit niet met de omwonenden was
afgesproken heb ik aangegeven dat wat mij
betreft de extra banken er niet komen.
Ik heb het plan ook voorgelegd aan de ontwerper van het nieuwe Prins Willemplein, hij
heeft mij gemaild geen bezwaar te hebben
tegen de toevoeging van 3 extra banken.

Yin Yang Yoga in het Kalhuis
Elke vrijdagochtend van 11.15 - 12.15 uur wordt er
in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 Yin Yang
Yoga gegeven.
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis of
bellen naar 070 3069900.
Bij Yin Yang yoga vullen actie en ontspanning
elkaar aan en hebben een positief effect op spieren,
organen en immuunsysteem.
Ben je redelijk fit maar wil je wat meer harmonie
in lichaam en geest, sluit je dan aan bij deze
dynamische yogales waar moeiteloos grenzen
worden verlegd in een prettige ambiance
Kosten: € 16.00 voor 4 lessen ( € 4.00 per les)
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis of
bellen naar 070 3069900.

Motto
In het vorige collegeakkoord stond een actieplan met als motto: Burgerparticipatie
2016-2020: Samen Leven is Samen Kiezen en
Samen Doen.
Ik vraag mij af of dit motto ook bij alle medewerkers op het stadsdeelkantoor Scheveningen bekend is.
Hans Grijzen

Schilderatelier in het Kalhuis
In het Kalhuis aan de badhuisstraat 177 is elke
dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur het schilderatelier
open.
Wij bieden u de mogelijkheid om zelfstandig
zonder docent aan uw schilderij(en) te werken.
Materiaal is aanwezig! De prijs is € 4,50 per keer.
Je kunt je opgeven bij de balie van het Kalhuis.

Culinaire ontmoetingen in het Kalhuis
Dinsdag 19 maart en 23 april is er een culinaire
ontmoeting.
U kunt voor € 8,50 per keer gezellig mee-eten. Tijd:
18.30 tot 19.30 uur
Laat u inspireren door bijzondere maaltijden.
Tevens is het mogelijk om daarna voor een kleine
prijs een proefles te volgen bij de cursus boetseren.

Het verhaal van de 3
banken die er toch niet
mochten komen op het
Prins Willemplein.
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Deze column is de eerste geschreven door Jean
Quist voor de Klinker. Ik hoop dat u deze column
kunt waarderen.,en ik hoop dat er nog velen zullen
volgen.
Ap Mos

Jean Quist
Van horen zeggen
Zwolsman, die kwam ook nog even voorbij. Dat
was aan het eind van een avond over bunkers in de
boulevard. De drie inleiders die hun kennis over dit
onderwerp deelden met hun toehoorders waren al
een beetje aan het inpakken toen de naam van de
zakenman viel.
Zwolsman ja, die zouden ze niet snel vergeten in
Scheveningen. Dat was die van al dat beton dat z’n
beste tijd inmiddels wel heeft gehad. Van slopen
had hij ook een handje. Die vaardigheid komt
telkens weer ter sprake wanneer het gaat over wat
er allemaal aan verondersteld moois is verdwenen
uit Scheveningen.

Fout geweest in de oorlog wist een bezoeker aan de
avond ook. In elk geval minder vaderlandslievend
gedrag vertoond toen. Bunkers gebouwd voor de
bezetter; dezelfde waarschijnlijk als die waarover
zojuist was gepraat.
Dat van die bunkers, dat was wel zo, zei één van de
inleiders. Maar het lag toch iets anders dan wat de
meeste mensen voor het gemak maar dachten. Ja,
Zwolsman had aangeboden bunkers te bouwen. En
er waren er toen meer die dat deden. Daar was ook
een acceptabele reden voor: burgerlijk werk was
er niet meer; er mocht alleen nog militair worden
gebouwd.

Wie als bouwvakker geen bunkers wilde bouwen
moest naar Duitsland om bijvoorbeeld te gaan
werken in een munitiefabriek waar geallieerde
vliegtuigen bommen op gooiden. Daar zat je niet op
je gemak, vatte één van de inleiders van de avond
samen wat iemand tussen de 14 en 41 jaar die geen
werk had in Nederland in Duitsland te wachten
stond.
Natuurlijk kon je weigeren en onderduiken op een
plek waar de bezetter je maar moeilijk kon vinden.
Er waren er ook die dat deden. Maar dat waren
nogal eens vrijgezelle mannen die zich niet druk
hoefden te maken over een gezin. Wie wel een
gezin moest onderhouden kon zich maar moeilijk
onttrekken aan wat toen de Arbeitseinsatz heette.
Wie banden had met het verzet kon het soms zo
regelen dat het gezin op een of andere manier
werd onderhouden. Zonder die connecties werd
overleven heel moeilijk. Want wie zich niet voor
Duitsland meldde verloor het recht op steun. Dat
gold niet alleen voor het hoofd van het gezin maar
voor het hele gezin. Dus de druk om toch te gaan
was heel groot, hoorden de bezoekers.
Bunkers bouwen is dan de beste keuze uit twee
kwaden. Het gaf zelfs nog gelegenheid tot het
plegen van klein verzet. Dat kwam die avond nog
even aan de orde toen inleiders en bezoekers hun
verbazing uitspraken over een teruggevonden
bunker waar niet één stukje betonijzer in zat.
Vergeten of kwam het te laat aan of is het er nooit
geweest? Of is het opzettelijk weggelaten?
Toen iedereen naar huis ging zei één van de
bezoekers het wel zeker te weten van dat
betonijzer: die Zwolsman heeft dat natuurlijk
meteen doorverkocht!

5

Surf en Durf
Wil jij meer durven of kan jij wat meer zelfvertrouwen gebruiken? En lijkt het je gaaf om te surfen?
Dan is Surf&Durf iets voor jou! Door middel van
surftherapie ervaren kinderen met sociaal emotionele moeilijkheden een groei van hun zelfvertrouwen. Surf&Durf is voor kinderen en jongeren
die zich anders voelen, onvoldoende deel kunnen
nemen aan een reguliere sport en/of die wel wat
positiviteit, ontspanning en zelfvertrouwen kunnen gebruiken. Met Surf&Durf kan jij groeien op de
golven!

De Scheveningseweg en de
tramrails zijn weer klaar
Hier zijn de laatste foto’s van de voortgang

Er wordt de laatste hand gelegd aan de perrons en
de bomen worden er geplant

Op het Scheveningse strand gaat de surftherapie
van Surf&Durf over een paar weken weer van start.
Door samen surfoefeningen te doen, wordt er spelenderwijs geoefend met persoonlijke doelen. Dat
zorgt elk seizoen weer voor stralende kinderen en
juichende ouders. De deelnemers worden allemaal
individueel begeleid door psychomotorisch therapeuten die met positieve energie en passie helpen
persoonlijke doelen te behalen. We merken dat
de kinderen en jongeren een betere concentratie
hebben, groeien in hun zelfvertrouwen, maar ook
vooral ontzettend veel
lachen en plezier hebben.
In de surftherapie
zorgen we voor een
duidelijke structuur en
opbouw in alles wat
we doen. Daarnaast
horen we vaak van
deelnemers dat ze bij ons even niet hoeven te voldoen aan alle ‘eisen’ die bij hun leeftijd horen. Wil
je niet surfen maar even lekker springen over de
golven? Dan is dat bij Surf&Durf ook prima!
Wil je deelnemen of gewoon wat meer weten over
Surf&Durf? Er zijn nog enkele plekken vrij op
onze locatie in Scheveningen! Kijk op onze website
www.surfendurf.com of stuur een mailtje naar surfendurf@outlook.com. En dan zien we je hopelijk
snel op het strand!

foto’s Hetty Mos

De Gouden Dag van de Haagse Geschiedenis

Zaterdag 13 april 2019, Plein Den Haag
van 11:00 – 16:00 uur
Het Haags Gemeentearchief organiseert voor de
veertiende keer De Dag van de Haagse Geschiedenis.
Door het landelijk themajaar Rembrandt en de
Gouden Eeuw is het thema dit jaar goud Tussen 11
en 16 uur wordt het Plein in het centrum van Den
Haag weer omgetoverd tot bruisend festivalterrein
met gratis workshops, rondleidingen, bijzondere
optredens en oud Hollandse kinderspelen die door
meer dan 30 Haagse erfgoedinstellingen en organisaties worden aangeboden.
Oog in oog met Willem van Oranje
Als Vader des Vaderlands staat deze Willem al
sinds 1848 op zijn sokkel op het Plein. Er wordt
speciaal voor deze dag een enorme stellage gebouwd die het publiek in staat stelt rond het beeld
omhoog te lopen en op ooghoogte te komen.
Tickets en strippenkaarten voor alle expedities zijn
te verkrijgen bij de stands van de deelnemers op
het Plein.
Het complete programma is te vinden op dagvandehaagsegeschiedenis.nl/

Het proefrijden van de tram.

Foto Hans Grijzen

Hipfest, 6 april van 18.00 tot 03.00 uur in de
Keizerstraat

A n d e r e t ij d e n
Een T.V. programma dat werkelijk de moeite waard is te bekijken. Tenminste als je graag eens een blik in de
geschiedenis wilt werpen.
En dan komen bij mij persoonlijk beelden voorbij uit mijn eigen leven.
Meestal heb je daar dan wel een foto , film of video opname van. Dan is je honger of trek naar het verleden
weer snel bevredigd. Maar van de gebeurtenis die ik nu bedoel, zijn helaas geen beelden vastgelegd. Niet dat
we toen nog geen fotoboxje hadden, dat niet, maar we hebben gewoon verzuimd dit op de gevoelige plaat te
vereeuwigen. Maar nu ter zake.
Zo dacht ik aan de strenge winter van het jaar 1947, alweer een goede 65 jaar geleden.
Speciaal aan de maand februari, dacht ik. Zoals gezegd, het was een strenge winter met veel vorst en
sneeuwval. Wij woonden toen in de Korbootstraat, boven het kantoor en garage van het expeditiebedrijf de
firma Johan Knoester o.g. De Pers.
Er was een groot balkon bij dat huis, ongeveer 6 x 8 meter. ’s Zomers kon je er heerlijk zonnen, tenminste als
er een zonnetje scheen. Mijn broer Jan , in die maand als O.V.W.er
gelegerd in West-Indië, was in het bezit van een lichte motorfiets, D.K.W. 98 cc.
Als hij iets aan de motor moest repareren en/of oppoetsen, sjouwde we de motor de trap op. Hij kon dan
zelfs rondjes rijden op het balkon. Dit kwam allemaal in mijn herinnering boven.
Maar het kardinale punt van alles dat ik wil vastleggen is de sneeuwhut, die mijn vriend Dick en ik samen
gebouwd hebben. Een IGLO zo gezegd , die wij de naam Roel-Anne hadden gedoopt, naar de namen
van de Friese stiefouders van Dick uit Eernewoude. Dick was daar de laatste maanden van de tweede
wereldoorlog ondergebracht in het Kerkelijke kader van de zorg voor kinderen in het door honger geteisterde
Westen van Nederland.
De Iglo is, zoals reeds vermeld helaas nooit op de gevoelige plaat vastgelegd,
Broodje jammer
kerriemaar
ei waar. Ook uit dit
oogpunt gezien heb ik mezelf aangezet tot het vastleggen van dit stukje “andere tijden “, al is het dan alleen
€ 2,00
maar in woorden en enige fantasie van de lezer.
De hut bouwden wij dus van de volop aanwezige sneeuw tegen het ongeveer 1 meter hoge muurtje van het
balkon aan de zuidkant. Als ik me goed herinner had de hut een stahoogte van 1 1/2 meter een oppervlakte
Wintersoep
van ongeveer 2 x 2 meter.
Als dakspanten hadden we gestrekte hoepels van haringtonnen. Die bedekten
we dan met een stuk zeildoek
€ 2,50
waarop de sneeuw werd gedeponeerd. De muren waren plm. 25 cm dik.
In één van de muren hadden we aan de binnenzijde een nisje gemaakt waarin we iets konden neerzetten,
zoals in dit geval een koekjestrommel met inhoud o.a. een rokertje. Broodje viswijf
Als verwarming hadden we een platte kachelpijp vertikaal neergezet met een twee meter lange pijp voor de
methout,
groente)
afvoer van de rook door het dak. Als ons kacheltje gestookt werd(vis
op blokjes
smolt de sneeuw rondom
de uitgang van de pijp, maar door de strenge vorst bevroor dat sneeuwwater
gelijk weer.
€ 2,50
Even terzijde, dit heeft niets met onze sneeuwhut te maken maar in die strenge winter is prinses Margriet
geboren
Dagelijks pannenkoeken
De afbeeldingen die ik voor de lezer dezes wilde maken heb ik maarvanaf
achterwege
gelaten en het aan uw
50 cent
fantasie overgelaten hoe onze sneeuwhut eruit heeft gezien.
Dick en ik waren nog schoolgaand op de M U L O in het laatste schooljaar en resp. 16 en 17 jaren oud
hebben er nog leuke herinneringen aan over gehouden. Als ik me goed kan herinneren verwarmden we ook
wel eens een bokking in de iglo-kachel, heerlijk.

Aanbiedingen

Daan Verbaan

‘Online Veiligheid’ in bibliotheek Scheveningen
We leven in een tijd waarin de ‘offline’ en ‘online’ wereld zich steeds meer vermengen. U bent
waarschijnlijk al gewend aan winkelen of bankieren via het internet. Maar met het ‘internet der dingen’
(Internet of Things) kunt u nu ook al op afstand uw thermostaat of verlichting bedienen. Handig! Maar er
kleven wat gevaren aan op het gebied van veiligheid en privacy. U draait uw voordeur op slot, maar hoe
zit het met uw ‘digitale voordeur’?
Het is belangrijk dat we bewust en kritisch leren omgaan met alle ontwikkelingen. In dit mediacafé
zullen we onder andere ingaan op het beschermen van je apparaten, het beschermen van je identiteit en
privacy, en het veilig omgaan met social media.
Wilt u nog meer leren over dit onderwerp? Volg dan een van de cursussen!   
Privacy op internet
do 21 en 28 maart (leden € 10,00, niet-leden € 20,00)
Werken met de e-overheid (DigiD)
di 14, 21, 28 mei (gratis!)
Reserveren voor de cursussen kan per mail
(scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl ), telefonisch
(3538620),
of aan de balie in de bibliotheek, Scheveningseweg 333.
Van harte welkom!

ZIN IN ZINGEN EN SWINGEN AAN DE HAVEN VAN
SCHEVENINGEN
VANAF 20 MEI 1X REPETEREN MET HET YMCA POPKOOR OP MAANDAGAVOND
UITVOERING OP VRIJDAGAVOND 11 JUNI OP GROOT
PODIUM A/D HAVEN
BEGELEIDING VAN SHOWBAND & PRESENTATIE
GREGOR BAK
GRATIS DEELNAMEN LEEFTIJD 15-49 JAAR
AANMELDEN:
PROJECTKOORSINGALONG@GMAIL.COM

MELD JE NU AAN EN GEEF JE NAAM, LEEFTIJD EN
MOBIELNUMMER DOOR! DE AUDITIE IS OP 15 APRIL
MEER INFO: YMCAPOPKOOR.NL
YMCAPOPKOOR
2
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Buurtsupper
Keizerstraat 58 - Tel. 070 355 51 20
www.ymcascheveningen.nl

Aanbiedingen

B

Februari/Maart
Broodje kerrie ei
€ 2,00

K

Fe

Wintersoep
€ 2,50
Broodje viswijf
Elke werkdag
vangroente)
11:00 tot 18:00
(vis met
vrijdag€ tot
2,5016:00
Dagelijks pannenkoeken
vanaf 50 cent

Elk

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.
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
(mei 2019) is
1 mei 2019
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’n Roopje van de Noordster (9)
De lente heeft zich aangediend en dat betekent dat
de Graaitijd weer in beeld komt. Vroeger de tijd
waarin het aan de haven gonsde van de activiteiten
om de haringvloot klaar te maken voor de nieuwe
teelt. Nu zijn het hoogtijdagen voor de Graaiploeg
van de Noordster, die deze traditie voortzet – maar
dan het hele jaar door…

Voortgang restauratie
Benedendeks werd in het tonnenruim het buffet en
de kombuis gedemonteerd, waardoor grote ruimte
is ontstaan ten behoeve van de toekomstige publiek- en expositieruimte.

Demontage buffet en kombuis
Het nieuwe buffet krijgt een plaats in de hoek
daarvan aan bakboordzijde. Aan die kant is nu ook
over de hele lengte een houten wandbetimmering
aangebracht, terwijl ook de vloer al voor een groot
deel met planken is belegd. Zo krijgt men al een
aardige indruk hoe het gaat worden.

rijen evenwijdig aan elkaar op dek. Ze zijn met zorg
en precisie vervaardigd door de studenten van ROC
Mondriaan, met wie wij een leerovereenkomst hebben. Het zijn 22 luiken, waarbij elk luik is voorzien
van twee ringen, die verdiept zijn aangebracht. Zij
zijn niet van de oorspronkelijke te onderscheiden
en zijn evenals vroeger (maar dan nu met milieuvriendelijke verf) zwart ‘geteerd’. Wat overigens
de samenwerking met ROC Mondriaan betreft
verdient bijzondere vermelding dat onze stichting
als leerbedrijf (beroepsonderwijs en bedrijfsleven)
officieel is erkend. Een status om trots op te zijn!
Het zoeken naar scheepstoebehoren gaat intussen
onverkort door. Onlangs werd tot grote verrassing
van ieder in Amsterdam de voormalige logger SCH
195 ‘Jac. den Dulk Wzn.’ . Aan boord van het in deplorabele staat verkerende en op de naam op de
brug na onherkenbare scheepje stond nog een zgn.
winch, waarmee vroeger de trawl en vleet werden
binnengehaald en ander hijswerk , zoals het ‘tieren van de kantjes’ werd verricht. Helaas bleek de
winch niet geschikt voor de Noordster, zodat we
verder zoeken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de
toplichten, die op de masten moeten worden geplaatst.

Brug en winch van de SCH 195
Aanbrengen van wandbetimmering BB-zijde
Er wordt ook een begin gemaakt met de betimmering van het vooronder. Daarin worden de kooien,
banken en tafel teruggebracht. Minder in het zicht,
maar evenzeer is essentieel is natuurlijk de motorkamer. Ook die wordt onder handen genomen en

Schilderen motorkamer
waar nodig geschilderd.
Ook bovendeks werd voortgang geboekt. De houten dekluiken die samen het platte vleetlogger dek
gaan vormen zijn klaar en liggen in twee strakke

Derde ronde subsidie SIOS: stem op de Noordster!
Het restauratiewerk kan intussen niet worden
verricht zonder geld. De Graaiploeg verricht de
werkzaamheden geheel zonder vergoeding, maar
voor de aanschaf van de voor de restauratie benodigde materialen (hout, staal, bekabeling, tuigage,
enz.) alsook de inzet van professionele derden
(technici, werktuigkundigen e.a.) is geld nodig. Wij
zijn daarom bijzonder verheugd dat onze aanvraag
om subsidie van de Stichting Initiatief Op Scheveningen (SIOS) voor de derde keer is gehonoreerd.
Opnieuw is een bedrag van 30.000 euro toegekend.
Het mooie van de SIOS subsidie is dat er een publieke stemmingsronde aan gekoppeld is waarin
inwoners van Scheveningen hun stem op een project kunnen uitbrengen, waardoor een projectsubsidie met 5, 15 of zelfs 25 procent wordt verhoogd.
Iedereen in de postcodegebieden 2581 (Geuzenwijk), 2583 (Duindorp & Havenkwartier), 2584/6
(Dorp) en 2587 (Scheveningen-Noord) krijgt daartoe een dezer dagen een brief met het verzoek om
voor 22 maart een stem uit te brengen. In de twee
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En wilt u behalve met uw stem ook financieel
bijdragen: koers naar www.sch236.nl en wordt
Vriend van de Noordster. Voor minimaal € 23,60
per jaar steunt u de instandhouding van het visserij erfgoed van Scheveningen.
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting SCH 236 Noordster terug op
Scheveningen

Kunstmatige Intelligentie in
de Publieke Ruimte in
Scheveningen

In deze rapportage wordt verslag gedaan van het
project “Kunstmatige intelligentie in de Publieke
Ruimte”. De Haagse Hogeschool deed, in samenwerking met lokale creatieve ondernemers, onderzoek naar de mogelijkheden van toepassingen van
kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte.
Aanleiding hiervoor was het voornemen van de gemeente Den Haag om een zogenaamde Smart City
Infrastructuur te realiseren.

De gemeente Den Haag heeft, met een consortium
van leveranciers van services en infrastructuur, het
voornemen om te investeren in de bouw van een
zogenoemde Smart City Infrastructuur (SCI). Deze
infrastructuur zal bestaan uit “Smart City Hubs”,
nog te ontwikkelen WiFi-stations met sensortechnologie, geïnstalleerd in lichtmasten in de publieke
ruimte.

In dit project is onderzocht welke toepassingen van
kunstmatige intelligentie wellicht wenselijk zijn in
de context van deze infrastructuur van genetwerkte sensoren, wat de technische mogelijkheden zijn
en wat kansrijke concepten voor creatieve ondernemers en andere burgers van Scheveningen zijn.
Dit project beoogt een kennisimpuls te geven met
betrekking tot de wenselijkheden en mogelijkheden van toepassingen van kunstmatige intelligentie
in de, nog te realiseren, Smart City Infrastructuur.
Het project resulteerde in twee concrete, geëvalueerde prototypes die de waarde en potentie van
kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte
aantonen.

Dit project werd financieel mogelijk gemaakt door
een KIEM-subsidie van het Regieorgaan SIA[1] en
door cofinanciering vanuit de samenwerkende organisaties[2]:
• De Haagse Hogeschool / UrbanUX
• De Gemeente Den Haag
• Dutch Coast / JungleWorks
• Waterzee / WunderPeople
• Urban Link / Haagse Makers
[1]SIA is het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht
Onderzoek. KIEM was in 2017 een van de door SIA
beschikbaar gemaakte subsidies. Zie ook http://
www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/
KIEM-hbo
[2]De betrokken ondernemers, Dutch Coast, Waterzee en Urban Link, zijn in actieve ontwikkeling
en afficheren zich online respectievelijk als Jungleworks, Wunderpeople en Haagse Makers.

Stem op het Vlaggeschip van Schevening!
Geteerde dekluiken strak in het gelid

eerste en derde in de prijzen met een verhoging
van 25 en 5%. Als iedereen weer op de Noordster
als eerste project zijn stem uitbrengt en daarmee
de Noordster het hoogste aantal stemmen bezorgd,
wordt onze subsidie dus verhoogd tot 37.500 euro!
Doe dus straks één ding: stem op het Vlaggeschip
van Schevening! Stem solidair – stem Noordster!

voorgaande subsidieronden viel de Noordster als

Niet iedereen is even blij met deze vooruitgang. Het
WOS wil proberen in één van de komende vergaderingen een aantal voor- en tegenstanders met verstand van deze materie bij elkaar te krijgen voor het
geven van voorlichting en om vragen te beantwoorden. Wilt u hierbij zijn,, houdt u dan de maandelijkse
vergaderingen en de agenda’s daarvan in de gaten.

Praaibericht Muzee Scheveningen No 69
Afsluiting Feest aan Zee
Onder grote belangstelling werd op donderdag
21 februari in Muzee de viering van het 200-jarig
bestaan van Scheveningen-Bad afgesloten. De intendant van Feest aan Zee Henk Scholten – in het
dagelijks leven directeur van het Zuiderstrandtheater – presenteerde bij die gelegenheid een kloek
boek waarin alle evenementen uit 2018 fraai in
beeld zijn gebracht. Een prachtige herinnering aan
een feestelijk jubileumjaar!

Presentatie Scheveningse dorpswandeling
Precies een week later, op donderdag 28 februari,
vormde de Scheveningenzaal van Muzee opnieuw
het decor voor een boekpresentatie. Dit keer betrof het de Scheveningse dorpswandeling, die in
een nieuw jasje is gestoken. De eerste versie van
de dorpswandeling ontstond in 2008. Op initiatief
van Mariska van den Berg van de winkeliersvereniging in de Badhuisstraat en Muzee Scheveningen
ontstond toen een wandelgidsje, dat geheel door

WOS-gebied voert. Historica Bettina J. Mulder
was verantwoordelijk voor alle teksten. Dat gidsje
raakte langzamerhand verouderd en is al enige
tijd uitverkocht. The Hague Marketing nam daarop
onlangs het initiatief voor een nieuwe wandelgids.
Deze gids voert de wandelaar vanaf Muzee door
de Neptunusstraat, Badhuisstraat, Prins Willemstraat en de Keizerstraat naar de Kalhuisplaats en
de Boulevard. Vanaf de Kalhuisplaats worden de

Ankerstraat en Zeilstraat, het Seinpostduin en de
gevarieerde bebouwing in het Renbaankwartier
aangedaan. Bettina Mulder was opnieuw verantwoordelijk voor de inhoud. Zij voert de lezer mee
langs alle historisch interessante plekken op de

route en weet daar veel wetenswaardigs over te
vertellen.
Bij de presentatie was een aantal bewoners van
de op de route beschreven panden aanwezig. Het
wandelgidsje is verschenen in het Nederlands, Engels, Duits en Frans en is voor € 2,95 verkrijgbaar
bij onder meer de VVV en bij Muzee. De wandeling kan individueel gelopen worden, maar ook
in groepsverband onder leiding van een gids van
Muzee.
Het aardige is, dat de wandeling door Scheveningen-Dorp het eerste deeltje vormt van een nieuwe
reeks. Dit jaar nog zal een tweede gids verschijnen
met wandelingen door het Havengebied en ook
staat een wandeling langs de Boulevard op het programma.

dieren. Het boek is geïllustreerd met prachtige
gravures. In de gang van Muzee zal vanaf 10 april

Vanaf 5 april t/m 19 mei is de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders te gast in het Muzee.
Maritieme kunst kent in Nederland een lange geschiedenis en gaat terug tot de late zestiende eeuw.
Nog steeds is de zee voor kunstenaars een onuitputtelijke bron van inspiratie. Fascinatie voor de
ruimte en rust van de zee is een terugkerend thema
in het werk van de kunstenaars die zijn verenigd in
de Nederlandse Vereniging voor Zeeschilders, die
ruim een halve eeuw bestaat. Aanleiding voor de
oprichting was de deelname van een groep Nederlandse beeldende kunstenaars aan een maritieme
tentoonstelling in Parijs in 1948 en een succesvolle
expositie in het Stedelijke Museum in Amsterdam
vijf jaar later.
In de halve eeuw van haar bestaan hebben maar
liefst 72 kunstenaars zich verbonden aan de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders. Thans telt
de vereniging 33 leden, zowel oude rotten in het
vak als aanstormende talenten. Met regelmaat
exposeren de leden in gezamenlijke en individuele tentoonstellingen, zoals vanaf april dit jaar
in Muzee Scheveningen. Ze vinden elkaar in de
gemeenschappelijke thematiek van hun werk: de
maritieme wereld in de brede zin van het woord.
De titel van de expositie luidt: ‘Zeeschilders op
Scheveningen’.

een kleine tentoonstelling worden ingericht over
het leven en werk van Rumphius. Een origineel
exemplaar van de ‘D’Amboinsche rariteitkamer’ uit
de collectie van Muzee Scheveningen zal daar ook
te zien zijn. Schelpen uit de zeebiologische collectie maken het geheel compleet.

Nieuwe tentoonstelling
De tentoonstelling ‘Eerste Wereldoorlog op Scheveningen’ is nog t/m 24 maart in Muzee te zien. De
Eerste Wereldoorlog heeft zoals bekend veel impact gehad op Scheveningen, vooral door het leed
van de ruim 300 Scheveningse vissers die in de
periode 1914-1919 op zee het leven lieten. De tentoonstelling laat met behulp van foto’s en films ook
goed zien dat het straatbeeld in die periode werd
gedomineerd door de vele Belgische vluchtelingen
en de op Scheveningen ingekwartierde Engelse en
Schotse militairen.

Kindermuseumnacht
Op zaterdag 16 maart brengt de Museumnacht
Kids cultureel vermaak voor kinderen tussen 4 en
12 jaar. Twintig Haagse musea en culturele instellingen openen op 16 maart hun deuren tussen
17.00 en 22.00 uur. De Museumnacht Kids biedt
een programma vol bijzondere tentoonstellingen en films, spannende speurtochten en geinige
workshops, speciaal voor kinderen. Muzee heeft
gekozen voor deelname aan de nacht via een popup kindermuseum in het Museon. Daar kunnen
kinderen alles ontdekken over de zee en alle dieren
die daar leven. Ze kunnen een fantasievis maken,
een schat uit de zee hengelen en alle rariteiten van
Rumphius ontdekken.
Georg Everhard Rumphius (1628-1702) was een
van oorsprong Duitse VOC-koopman die op Ambon,
een van de zuidelijkste eilanden van de Molukken,
gestationeerd was. Alle vrije tijd die zijn ambt hem
toeliet, besteedde hij aan het onderzoeken en beschrijven van de Ambonese natuur.
Zijn bekendste werk is de ‘D’Amboinsche rariteitkamer’ (1705) . Hierin beschreef hij zeer gedetailleerd de in Ambon voorkomende tropische schelp-

Open Huis HGVS
Op zaterdag 16 maart organiseert de Historische
en Genealogische Vereniging Scheveningen (HGVS)
van 10.00 tot 16.00 uur in Muzee hun open dag. De
bedoeling is om bezoekers op deze dag kennis te
laten maken met de vereniging. Daarnaast wordt
er een drietal interessante lezingen gegeven. Zo

houdt HGVS-voorzitter Sjaak Boone om 14.30 uur
een lezing over Scheveningse portretfotografie. De
entree is gratis.
Chris Schaapman
Voorzitter Muzee Scheveningen

8

