Mei 2019
35e JAARGANG - NR 297
OPLAGE 7500 EXEMPLAREN

de klinker

WIJKKRANT VOOR SCHEVENINGEN-DORP
De klinker is een uitgave van de Stichting WijkOverleg Scheveningen-dorp, Badhuisstraat 175, 2584 HH Scheveningen, tel. 070-3500034, e-mail: wos@scheveningendorp.nl, website scheveningendorp.nl

Nog tot januari

PRODUCT INFORMATIEAVOND OVER ENERGIECOACHES WATERZIJDIG INREGELEN VAN CV-INSTALLATIES EN INFRAROOD VERWARMING

UITNODIGING 21 mei 2019
Welzijn Scheveningen, het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp betrekken graag alle bewoners en ondernemers bij de kansen, ideeën en de mogelijkheden om Scheveningen groener, leefbaarder en gezonder te
maken. Maar hoe krijgen we Scheveningen volledig van het aardgas af en werken wij aan een duurzame
toekomst?
Op dinsdagavond 21 mei a.s. vanaf 19.00 uur, bent u van harte welkom op de product informatieavond
van Gasvrij Scheveningen over Energiecoaches, Waterzijdig inregelen van cv-installaties en Infrarood
verwarming.
Energiecoaches van Gasvrij Scheveningen
Een aantal bewoners van Scheveningen heeft de training van coöp. HOOM tot energiecoach gevolgd. U
kunt een afspraak maken voor een adviesgesprek, hieraan zijn geen kosten verbonden, ook hebben de
coaches geen enkele binding met bedrijven. Vanavond stellen zij zich aan u voor.

Na 11 jaar ga ik als eindredacteur van de Klinker
stoppen per 1 januari 2020. Het WOS is op zoek
naar een opvolger. Wie meldt zich aan voor
deze interessante taak. Wie wil de belangen van
het WOS vertegenwoordigen. Wie kan ook zo’n
Klinker in elkaar zetten. Meld je aan bij het WOS,
Badhuisstraat 175.
Ap Mos

Rechtzaak over Nieuwbouw
naast de Vuurtoren.

Zoals wellicht bekend is de actiegroep Tegen
Hoogbouw naast de Vuurtoren in beroep gegaan tegen de beslissingen van de Gemeente om
de veel te hoge nieuwbouw toch door te zetten.
Dit beroep wordt op 24 juni behandeld door
de rechtbank. Het zou goed zijn als daar zoveel
mogelijk bewoners bij aanwezig zijn.
Het adres van de rechtbank waar de zaak voorkomt is Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag. De
tijd waarop de zaak dient is nog niet bekend, zie
hiervoor te zijner tijd op www.vuurtoren.nl.
Emil Driesenaar

Ben jij het nieuwe Mesdag talent op Scheveningen?

Waterzijdig inregelen van cv-installaties
Michael van der Pijl van Kalisvaart Technisch Beheer en
Ed Ytsma
van
Heimeier
Museum
Mesdag
en de
Gemeentekomen uitleg geven over
Den Haag zijn op zoek naar nieuw
waterzijdig inregelen van uw cv-installatie. Door gebruik
te
maken
van
Heimeier
thermostatische radiaschildertalent. Kinderen tussen de
tor afsluitingen kunt u de temperatuur in de woning perfect
regelen
en
kan
er
energie
worden bespaard.
4 en 12 jaar oud mogen meedoen
met de schilderwedstrijd ‘In de
voetsporen van Mesdag’. Het winnende schilderij krijgt deze zomer
eenmaken
prominente
in het berokennis
metplek
de producten
emde Museum Mesdag!

Redwell infrarood verwarming
Joris Salvini van Redwellstudio Nederland laat u
van Redwell infrarood.
Gezonde warmte en een innovatief design, Redwell combineert het aangename met het stijlvolle. De
Heb je geproduceerd
talent of vind je hetin
gewoon
hoogste kwaliteit met een eenvoudige werking. Zorgvuldig
Oostenrijk.
leuk om te schilderen, lever dan je
Gasvrij Scheveningen wil een groeiend netwerk van Scheveningers
en
derden
zijn die nieuwe kansen, fischilderij of tekening uiterlijk vrijnancieringsmogelijkheden en producten benut op wegdag
naar
een
Duurzame
Toekomst.
Tijdens de inloop
17 mei aanstaande en voorzien
van
je
naam,
adres
en
telefoonnumkunt u zich aanmelden voor de netwerkgroep Gasvrij Scheveningen.
mer in bij de informatiebalie op het
Stadsdeelkantoor Scheveningen op
de Scheveningseweg 303. Het thema is: ‘schilder Scheveningen’.
De jury bestaat uit Scheveningse
kunstenaars. Het winnende schilderij wordt op 8 juni om 11.00 uur
tijdens de feestelijke onthulling van
de vernieuwde ‘Mesdagbankjes’ op
het Kalhuisplein bekend gemaakt
door wethouder Boudewijn Revis.
Treedt jij in de voetsporen
van Mesdag?

Welzijn Scheveningen, het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp betrekken graag alle bewoners en ondernemers bij de kansen, ideeën en de mogelijkheden om Scheveningen groener, leefbaarder en gezonder te
maken. Maar hoe krijgen we Scheveningen volledig van het aardgas af en werken wij aan een duurzame
toekomst?
Voor nadere informatie over dit project:
Hans Grijzen tel. 0612151222
mail: hansgrijzen@outlook.com.
www. Gasvrijscheveningen.nl
facebook.com/gasvrij Scheveningen
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Verslagen vergaderingen Algemeen Bestuur
Datum: woensdag 30 januari 2019
Jaarwisseling 2018/2019
De vergadering besteedt uitgebreid aandacht aan
de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling.
Aan de orde komen ondermeer:
• De beslissing van de gemeente om het vreugdevuur te verplaatsen naar het strand ter
hoogte van de keerlus van lijn 11. Dit ondanks
de bezwaren van het WOS en omwonenden,
vanwege de nabijheid van de woningen.
• De beslissing
van de bouwers
om ondanks het
feit dat de wind
recht op de kust
stond het vuur
toch aan te steken.
• De aangerichte
schade aan woningen en andere bezittingen.
• De afhandeling
van de schade en wie betaalt.
• Het feit dat pas na veel discussie in de publiciteit en de gemeenteraad het College van
Burgemeester en Wethouders de Onderzoekraad voor Veiligheid (OvV) heeft gevraagd
een onderzoek uit te voeren.
• Op de vraag vanuit de vergadering of het
WOS een standpunt heeft of in de toekomst
het vreugdevuur (op deze locatie) verder kan,
antwoordt de voorzitter dat hij liefs eerst de
conclusies van de Onderzoekraad voor Veiligheid afwacht.
Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
Een van de aanwezigen vraagt aandacht voor
de vele fietsen bij de Scheveningse trappen De
wijkagent vraagt het handhavingsteam actie te
ondernemen.
In de Keizerstraat zit in sommige putten cement.
Het WOS zal hierover een brief naar de gemeente sturen.
Er is een vraag over de nieuwbouw/uitbreiding
van Madurodam. Dit wordt uitgezocht.
Mededelingen
• Bij de rechtbank in Den Haag is beroep aangetekend tegen de beslissing van de Gemeente Den Haag een omgevingsvergunning af te
geven voor nieuwbouw naast de Vuurtoren
• Het beroep is aangetekend door de commissie “Tegen Hoogbouw naast de Vuurtoren”
(omwonenden), het WOS en de Vrienden van
Den Haag.
• De procedure voor wijzigingen van het Bestemmingsplan Scheveningen Dorp in verband met de bouw van een rotonde hoek
Duinstraat/Scheveningseweg/Prins Willemstraat is door de Gemeente opgestart.
• Op dinsdagavond 5 februari 2019 vindt bij het
WOS een bijeenkomst plaats met als doel te
kijken of er animo is in het WOS-gebied een
buurtinterventieteam (BIT) op te starten.
Verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur voor deelgebied Keizerstraat-Oost
Beide kandidaten worden bij acclamatie gekozen.
Inventarisatie te behandelen onderwerpen 2019
• De lijst wordt vastgesteld te weten:
• Verkeersveiligheid
• Leefbaarheid

•
•
•
•

lemstraat wordt een woonlocatie. Zodra hier
iets naders over bekend is volgen nadere
mededelingen.

Parkeerbeleid
Samenwerking met andere bewonersorganisaties
Sociale Cohesie
Smart City

Wat verder ter tafel komt
Voorgenomen besluit over de sluiting
van Bronovo. Na een
uitvoerige discussie
besluit de vergadering het Bestuur
van het Haaglanden
Medisch Centrum te
benaderen met het
verzoek het besluit
te heroverwegen en terug te draaien.
(Zie over dit onderwerp ook Bronovo op pagina
6, 3e kolom)
Rondvraag/sluiting
Aan de orde komt nog een bouwsteiger in de Korendijkstraat.
Datum: woensdag 27 februari 2019
Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
De wijkagenten zijn niet aanwezig. Er komen
geen onderwerpen aan de orde, welke de aandacht van de politie vragen.
Rondje door de wijk
Aandacht wordt gevraagd voor een aantal lacunes in de openbare ruimte. Hiervan zijn een
aantal al in eerdere vergaderingen aan de orde
geweest en overigens ook door het WOS bij de
gemeente gemeld.
Mededelingen
Bouwplan bij de Vuurtoren
Het WOS is in afwachting van de rechtszaak.
Verkiezingen kascontrolecommissie 2018
Bert Genuit, Jessie Moermans en Marike Vermeulen worden benoemd.
Momenteel wordt in de 2e haven de Noordster
in oude staat teruggebracht. De vraag welke
voorligt bij het Algemeen Bestuur is of het WOS
ook donateur van de Stichting wil worden welke
de restauratie uitvoert
De vergadering besluit geen financiële bijdrage
te verlenen. In de Klinker wordt regelmatig de
voortgang gemeld.
Verkiezingen voor leden van het Algemeen
Bestuur met uitzondering van het deelgebied
Keizerstraat-Oost
Bert Bus, Karin Bakker en Jack Kroes worden voor
een periode van 2 jaar (her)benoemd tot lid van
het Algemeen Bestuur.

•

•

Hans Grijzen vertelt dat de werkgroep, welke
zich bezighoudt met de “renovatie” van de
WOS zaal met een voorstel naar het Algemeen Bestuur komt.
Verkeersvisie Scheveningen. Er is een bijeenkomst geweest over de actuele stand van
zaken. Zodra er stukken beschikbaar zijn,
worden deze onder de AB leden verspreid
(zie mail 19 maart 2019). Er heeft een eerste
bijeenkomst plaatsgevonden over de aanpassing van tramlijn 1. Wordt vervolgd.

Rondvraag/sluiting
Geen bijzonderheden.

De aanleg van de rotonde
Duinstraat Scheveningseweg
een stapje dichterbij
Het ontwerp bestemmingsplan is vanaf 2 mei tot
en met 12 juni 2019 ter inzage gelegd. U kunt
dit plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl,
op de gemeentelijke website www.denhaag.nl/
bestemmingsplannen > stadsdeel Scheveningen >
Rotonde Duinstraat – Scheveningseweg en bij het
Den Haag Informatiecentrum, Spui 70.

Er is een inloopbijeenkomst gepland op 15 mei
(dat is de datum waarop deze krant bij u in de
bus valt, ik kan daar helaas niets aan veranderen)
van 18.00 tot 20.00 uur in woonzorgcentrum
Bosch en Duin, Scheveningseweg 76, 2517 KZ
Scheveningen.
am

Hans Grijzen doet verslag van de stand van zaken bij het project Gasvrij Scheveningen
Hans Grijzen roept de aanwezigen op hierin te
participeren.
Wat verder ter tafel komt
• Bus 22 rijdt niet meer naar het Zuiderstrandtheater. Tegenwoordig rijdt bus 28 hierheen.
Dit is een achteruitgang voor de inwoners van
Scheveningen-Dorp. Het WOS neemt contact
op met de HTM.
• Het voormalig ABN/AMRO-gebouw/Gezondheidscentrum op de hoek van de Prins Wil2

Kippe-moeder
We wazze op bezook bij vrinde, die in ‘n môi ‘ûs weune, urreges effe bûte 'n durrep in Zûd-'Olland.
'T is 'n genoege om daer te vertoeve, ien en al netuur en ôk taer is ammaar wat te beleve.
Zô non ôk weer.
We zatte gezellig in de tûn 'n bakje te doen en zô om ons 'één te kikke en te kalle, toen op iene de
gastvrouw zee: “Goeie grutte, wà'-gaet-tie iene kip te kêr, dà's iet geweun”.
Wij 'oorde 't iet zô, wel kaekele, mar voor ons niks ongeweuns.
Non mot ik wel zegge dat-tie vrindin van ons wel gauw ies 'oort en ziet 'oor.
Mar ze 'a' non gien rust en zee: “Ik gae toch effe kikke bij de kippes”.
“Wel, dan lôp ik effe mè'-je mee, ik wul toch ôk wel wete wat of t'r lôs is in 't kippe'ok“
Dà'-vonne de-aa're ôk en wij mè'-z'm viertjies naer de achtertûn, waer de kippes lekker kozze rondlôpe
te scharrele.
Dà'-blêf ik môi vinne, zô'n ouwerwes pleitje en dan met zô'n fiere 'aen d'r tusse en elleke dag vorse
eitjies, waervan wij an 't end van de dag ôk wat meekrege.
Non 'a ' d'r ien kip 'n têdje zitte broede en wier 't zô langzaemer'and toch têd datte de kuiketjies gonge
tikke teuge de eierschael om lekker rond te trippele in en rond 't kippe'ok en ôk de moederkipd'r êge
weer lekker kos bewege.
Mar 'oe we ôk keke, we zagge in gien velde of wege 'n broedende kip zitte.
Wel 'oorde we 'n 'evig gekaekel, zô 'aa'ne me 't nôit êrder 'e'oord.
Jan, onze vrind, zee: “ T komp-taer urreges vandaen” en wees in de richting van de sloot.
Wij naer de sloot 'elôpe en jaewel 'oor, daer liep te kip en je kos zien dat ze d'r êge iet lekker voelde.
Wat was t'r gaende?
Langzaem, mar zeker, gong 't ons daege en wier 't raesel op'elost.
De kip, die non zô over d'r toere was en moei van 't 'arde kaekele en non d'r koppetje in d'r vere 'a'
'estoke, 'a 'iet op kippe-eiere zitte broede............., mar op eende-eiere.
Toen-'t zô vort was dat moederkip met-t'r grut ût wandele kos, gonge ze de richting van de sloot ût.
De kippe-moeder, die d'r gien bezwui van 'a' dat-t'r kroost gien kippes mar eendes wazze, zag opiene
datte d'r kindere allemael 't waeter indoke.
'Oe ze ôk kaekelde, ze lûsterde iet naer d'r, mar snaeterde van plezier en doke oms te beurt kopje onder.
Jae, ze wazze in 'un element, mar de kip 'a' verdriet.
Ôk 'n kip is 'n moeder !!!
Immetje
Nadruk verboden

Spreukje
Kinderen van je zelf opvoeden is een plicht,
Kinderen van een ander…liefde.
Immetje

cultu

ur

Top Floor

Kunstenaars kiezen uit de collectie
13 april t/m 8 september 2019
Zeven kunstenaars hebben vanaf 13 april bezit
genomen van de bovenste verdiping van het
Gemeentemuseum: Philip Akkerman, Tjebbe
Beekman, Berlinde de Bruyckere, Marcel van
Eeden, Erik Kessels, Jan Taminiau en Jennifer Tee.
Schilderijen, mode, sculpturen, van alles en nog
wat in deze zeer afwisselende en verrassende
tentoonstelling.

Frisse wind - Haagse School
Vanaf 29 juni

Tussen 1860 en 1900 maakten kunstenaars als
Jozef Israëls, Jacob en Willem Maris, Hendrik
Willem Mesdag, Jan Hendrik Weissenbruch
en Anton Mauve schilderijen zoals wij zouden
fotograferen in en om Den Haag. De beelden
laten niets te raden over en zijn zeer realistisch

Mesdag

ij het nieuwe Mesdag talent op Scheveningen?

Over de vorige Klinker stond dwars over de voorpagina “Komt Mesdag terug in Scheveningen?” Dat was
niet letterlijk bedoeld. Toch is er een actie, zie hieronder

ag en de Gemeente
op zoek naar nieuw
Kinderen tussen de
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erwedstrijd ‘In de
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Strandgezicht Jan Hendrik Weissenbruch, Strandgezicht, 1887,
olieverf op doek, 106,9 x 136,9 cm, Gemeentemuseum Den Haag.

geschilderd. Echt Hollandse tafrelen. Bijgevoegd
schilderijen die het hier op Scheveningen
goed doen, maar vergeet ook het groene hart
niet, daarvan zijn ook mooie schilderijen te
bewonderen.

at uit Scheveningse
et winnende schil8 juni om 11.00 uur
elijke onthulling van
‘Mesdagbankjes’ op
n bekend gemaakt
r Boudewijn Revis.

voetsporen

Ben jij het nieuwe Mesdag talent op Scheveningen

Panorama Mesdag en de Gemeente Den Haag zijn op zoek naar nieuw schildertalent. Kinderen tussen
de 4 en 12 jaar oud mogen meedoen met de schilderwedstrijd ‘In de voetsporen van Mesdag’. Het winnende schilderij krijgt deze zomer een prominente plek in het beroemde Panorama Mesdag! Heb je talent
of vind je het gewoon leuk om te schilderen, lever dan je schilderij of tekening uiterlijk vrijdag 17 mei
aanstaande en voorzien van je naam, adres en telefoonnummer in bij de informatiebalie op het Stadsdeelkantoor Scheveningen op de Scheveningseweg 303. Het thema is: ‘schilder Scheveningen’. De jury bestaat
uit Scheveningse kunstenaars. Het winnende schilderij wordt op 8 juni om 11.00 uur tijdens de feestelijke onthulling van de vernieuwde ‘Mesdagbankjes’ op het Kalhuisplein bekend gemaakt door wethouder
Boudewijn Revis.
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Jacob Maris, Bomschuit, 1878, olieverf op doek, 124 x 105
cm, Gemeentemuseum Den Haag

Een recensie
Kinderworkshops voor het
HIP (Historisch Informatie
Punt) in Bibliotheek Scheveningen!

HIP Workshop ‘Leren buideltje maken’ (4+)
woensdag 22 mei 2019 14:00 tot 15:30
In de prehistorie maakten de mensen hun gebruiksvoorwerpen zelf, van natuurlijke materialen.
Bijvoorbeeld kleine of grotere leren buideltjes om
spullen in te bewaren. Wij gaan vandaag ook zo’n
buideltje maken!
De workshop wordt gegeven door een medewerker
van de afdeling Archeologie van de gemeente Den
Haag. Voor kinderen van 4-12 jaar. Bij jonge kinderen is wat hulp nodig van een ouder/begeleider.
Er zullen dit voorjaar ook een aantal HIP activiteiten voor volwassenen worden gepland. Niets missen? Geef u op voor onze e-mail uitnodigingen via
bibliotheekdenhaag.nl/uitnodigingen!
Alle workshops zijn in bibliotheek Scheveningen
aan de Scheveningseweg 333. Meedoen is gratis,
maar het aantal plaatsen is beperkt, dus reserveer
snel je plekje via scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl of bel 3538620!
Van harte welkom!

Mediacafé

3D-printen: ontwerp uw eigen boekenlegger!
Donderdag 23 mei, 10.00-12.00 uur
Bibliotheek Scheveningen

3D, het klinkt nog steeds als toekomstmuziek
maar inmiddels wordt het 3D-printen veelvuldig
toegepast en gebruikt op allerlei gebieden zoals in
de kunst- en zorgsector, en in de wetenschap. Maar
hoe werkt een 3D-printer eigenlijk en hoe maakt
u een ontwerp? Tijdens dit mediacafé komt u
erachter! U ontwerpt met een 3D-tekenprogramma
een boekenlegger met uw eigen naam. Daarna
laten we zien hoe een 3D-printer werkt en worden
de ontwerpen geprint.

Meedoen?
De workshop voor volwassenen is op donderdag
23 mei van 10.00-12.00 uur. U kunt gratis
meedoen, maar reserveer wel een plek. U kunt zich
aanmelden via scheveningen@bibliotheekdenhaag.
nl of door te bellen naar 070-3538620. Schrijf u
snel in want vol=vol!
Nederlands voor beginners in kalhuis
Bij voldoende deelnemers wordt er op donderdagochtend van 9.30 – 10.30 uur in het Kalhuis aan
de Badhuisstraat 177 Nederlands voor beginners
gegeven.
Kosten: € 3.00
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis
Tel: 070 – 3069900

(dat is iets nieuw voor de
Klinker)

‘DWAALSPOOR’ door Pjotr Vreeswijk

Wellicht kent u Pjotr Vreeswijk. Pjotr was tot voor
zeer kort geleden wijkagent in Scheveningen. Naast
dit politiewerk heeft hij een hobby en daar kunnen we allemaal van genieten. Pjotr schrijft en niet
onverdienstelijk ook. Met zijn eerste boek ‘Masterplan’ won hij de Thrillzone Debuutprijs 2016. Dat
is mooi, zo’n talent vlakbij. Het boek Dwaalspoor is
zijn tweede boek, waarvan hier een recensie

Het verhaal gaat over spionage en neemt je mee
over grote afstanden. Hoofdrol is voor Alex de
Klerck die heeft gewerkt bij een natuurlijk geheime
Europese antiterreureenheid. Alex krijgt een berichtje waardoor hij direct naar Brussel vertrekt en
dan gebeurt er van alles; een trein, een brand, een
vriendin met computerverstand en ook belangrijk;

n
De colum

van

Jean Quist

Van horen zeggen
Snel, efficiënt en eigenlijk onopvallend schoten de
Rode Kruizers te hulp toen een dame op leeftijd
vertwijfeld iemand riep die ze klaarblijkelijk kwijt
was. Dat was op een herdenking van het Oranjehotel. Te lang geleden voor de een en te kort voor de
ander. Dat verschil tekende de aandacht waarmee
de aanwezigen de bijeenkomst beleefden.

Aanvankelijk viel het niet op dat er iets aan de
hand was. Wel klonk even wat rumoer. En mensen
gingen door elkaar praten. Te zacht om te horen
waarover het ging. De spreker die op dat moment
aan het woord was liet zich er niet door onderbreken. Zo nu en dan keek hij in de richting waar hij
de oorzaak van het lawaai vermoedde. Iemand die
bij de organisatie betrokken was baande zich daar
een weg naar toe. Dat viel nog niet zo mee door de
nieuwsgierigen die zich vanuit het gangpad op de
hoogte probeerden te stellen van de reden van de
ophef. Hij gebaarde de mensen die hem voor de
voeten liepen aan de kant te gaan. Twee Rode Kruizers snelden achter een rolstoel voorbij.
Warm en benauwd was het in de zaal, merkten
enkele bezoekers op. Niet iedereen kan daar tegen
en al helemaal niet wanneer de leeftijd in grotere
getallen wordt uitgedrukt. Aangespoord door
drukke gebaren zette iemand die voor de organisatie toezicht hield op de bijeenkomst een deur open.
Dat hielp, voor zo lang het duurde, want even later
deed iemand die bij de opening zat de deur weer
nadrukkelijk dicht met de verklaring ‘tocht!’ Het
sluiten zorgde nog voor wat extra ophef. De toezichthouder had een houtje tussen de deur en het
kozijn gestoken. Pas na enkele pogingen brak dat
en ging de deur dicht.

Intussen deden de Rode Kruizers snel, efficiënt en
eigenlijk onopvallend wat van hen werd verwacht.
De staanblijvers dachten daar waarschijnlijk anders over nadat de voetsteunen van de rolstoel
onzacht tegen hun hielen tikten om ze aan te sporen toch maar opzij te gaan. Wat er vervolgens
gebeurde was vanaf de discrete afstand niet te zien.
Er klonk wat gedempt geluid in de vorm van woorden en korte zinnen; waarschijnlijk instructies die
de Rode Kruizers elkaar gaven. Daarna geschuifel
van een groter aantal voeten om plaats te maken
voor de hulpverleners. Discreet bestudeerden allen
een bouwkundig detail van de zaal toen de dame
voorbij werd gereden.

dreigend kwaad.
Pjotr Vreeswijks thriller grijpt je bij de keel en
sleurt je van Siberië naar Brussel, Spanje en Teheran. Net als je denkt dat je het verhaal doorkrijgt
blijk je volledig op het verkeerde been gezet.
Zet eten en drinken klaar en waarschuw uw huisgenoten, u bent de komende uren of dagen niet
aanspreekbaar, omdat u het boek uit wilt/moet
lezen. Wat ze aan de andere kant van het kanaal
een pageturner noemen.

Het boek is te koop bij de boekhandel Scheveningen in de Keizerstraat en bij Paagman op de Frederik Hendriklaan voor € 12,50.
Hetty en Ap Mos

Soms gebeurt dat, zei een van de aanwezigen tegen
niemand in het bijzonder. En staarde voor zich uit,
zoveel jaar in het verleden, want het was een bijeenkomst over iets van lang geleden. Een spreker
vertelde daar gedetailleerd over. Een aantal toehoorders raakte er zichtbaar door van streek. Anderen deden zichtbaar moeite om zich niet teveel
in te leven in het verhaal. Voor hen zou het altijd te
kort geleden zijn, zoals voor de dame op leeftijd. De
spreker kende het verhaal alleen van horen zeggen,
vertelde hij toen de Rode Kruizers alweer waren
vertrokken. Snel, efficiënt en eigenlijk onopvallend.
Bloemstukjes maken in het Kalhuis
Op maandag 3 juni van 13.30-15.30 kunt u in het
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 weer een bloemstukje maken.
Het ziet er misschien ingewikkeld uit, maar met
een paar bloemen, wat groen en creativiteit gaan
we gezellig met elkaar aan de slag.
Kom gezellig meedoen!
De toegang is € 3,50.
Gratis koffie/thee
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis of
bellen naar 070 3069900.
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’n Roopje van de Noordster (10)
houten vakken waarin tijdens het halen van de
vleet de haring werd gestort om daarna te worHet vleetloggerdek weer terug

Dank aan alle stemmers!
De Graaitijd is voor de Noordster goed begonnen!
Op 11 april mochten wij in Muzee Scheveningen
van de Stichting Initiatief Op Scheveningen een
cheque ontvangen ter waarde van 34.500 euro.
Dat is nog eens 15% oftewel 4.500 euro meer dan
waar we op hadden gerekend. En dat hebben we
te danken aan iedereen die in de vijfde ronde van
de SIOS op ons Noordster project heeft gestemd.
Maar liefst 59% van stemmen werd op de Noordster uitgebracht!. Iedereen hartelijk dank daarvoor.
Volgende keer weer…

Van daaruit kunnen nu dranken en hapjes worden
uitgegeven. Verder wordt nog gewerkt aan de betimmering van de wand aan stuurboordzij. Als die
ook is voltooid, zal het benedendeks een mooie
ruimte zijn. Het stadium zal zich weldra aandienen
waarin we gaan bezien hoe de ruimte het beste als
museale ruimte kan worden verlicht en ingericht.

Schafttijd voor de Graaiploeg

Voortgang restauratie
Het bedrag zal worden besteed aan de tuigage
overeenkomstig het oorspronkelijke tuigplan uit
1950, maar dan zonder fok en grootzeil, want dat
heeft de Noordster nooit gevoerd.. Deze maand

Ontvangst SIOS-cheque in Muzee Scheveningen

den verwerkt. Het dek zelf is nu helemaal van een
kunststoflaag voorzien, waardoor het waterdicht is.
Daardoor kon ook de tent worden verwijderd, die
het mogelijk maakte in de afgelopen winter bovendeks door te werken. Nu die overkapping weg is,
komt het traditionele vleetloggerdek in volle glorie
tot zijn recht.
Ook benedendeks is weer een forse slag gemaakt.
De kombuis in de linkerachterhoek van de toekomstige expositie- en publieksruimte kwam gereed.

Open dag op Vlaggetjesdag
De Noordster zal op Vlaggetjesdag niet varen, maar
op haar vaste plek aan de kant liggen. Iedereen donateur of niet - is de hele dag welkom om aan
boord een kijkje te komen nemen. De mannen van
de Graaiploeg laten de stand van de werkzaamheden zien en kunnen vertellen hoe het allemaal gaat
worden. Op de kade voor de Noordster zullen niet
de gebruikelijke Vlaggetjesdagkramen staan, maar
alleen de kraam van de Noordster, opdat iedereen
de Noordster ook vanaf de kade goed kan bekijken.
Wij hopen dat die dag veel bezoekers ook donateur
worden. Wie niet tot dan kan wachten kan zich alvast aanmelden op www.sch.236.nl. Voor € 23,60
per jaar (meer mag ook) ligt een monsterboekje
voor u klaar!
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting SCH 236 Noordster terug op
Scheveningen

Zijaanzicht Noordster met tuigplan

In april kwam het dek gereed. De dertig dekluiken liggen strak in het gelid achter elkaar en aan
weerszijden staan de zogenaamde ’krebbes’, de

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

Voordat de masten in het mastgat worden gezet,
worden zij eerst in de bekende roodbruine ‘loggerkleur’ geschilderd. Het bovenste gedeelte van
de mast, oftewel de ‘steng’, waaraan ook de toplichten zullen worden bevestigd, wordt spierwit.
De knop op het topje
van de mast, beter
bekend als de ‘kloot’
wordt blinkend goud
geschilderd. De plaatsing van de masten
– naar planning op
23 mei – is een mooi
symbolisch gebeuren
in de geschiedenis van
de Noordster. Want
het is deze maand
precies zeventig jaar
geleden dat de Sleep- Het schilderen van de mast
helling Maatschappij
Scheveningen in mei 1949 begon met de bouw van
de Noordster (bouwnummer 34) in opdracht van
rederij J.J. van der Toorn Azn.

De nieuwe kombuis

worden eerst de voor- en achtermast geplaatst. Later volgt het ‘gaand en staand want’: de stagen, het
want met weeflijnen en de verdere lijnen, zoals de
zogenaamde ‘jils’ waarmee de tonnen in en uit het
ruim werden getakeld. De vertrouwde contouren
van een Scheveningse haringlogger worden daarmee weer in ere hersteld.

www.denhaag.nl/graffiti
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Leefbaarheid ‘op Scheveningen’

Haringhappers

In het Wijkoverleg Scheveningen-dorp (WOS), worden onderwerpen besproken die te maken hebben
met de ‘leefbaarheid’. Dat is een breed begrip wat
er in het kort op neer komt hoe we met z’n allen
prettig kunnen leven in Scheveningen-dorp. Onderwerpen die daarbij vaak aan bod komen zijn o.a.
parkeren en overlast van hard rijdende motoren,
hondenpoep etc. Maar ook nieuwe onderwerpen
dienen zich aan, ik noem er twee: ‘sociale cohesie’
en de ‘Smart City’.

In de Marcelisstraat tussen de Keizerstraat en de
Jurrian Kokstraat bevindt zich een lelijke muur. Die

Sociale cohesie
De ‘sociale cohesie’; praatje op straat, de vuilnisbak
buiten zetten voor een buur die niet goed ter been
is, een oogje in het zeil houden, is ‘op dorp’ vanzelfsprekend. Nieuwkomers worden (in ieder geval op
den duur) geaccepteerd.
Blijft dit in de toekomst ook zo? Door de vele
airb&b en b&b’s in de omgeving zie je steeds nieuwe, wisselende gezichten. Een betrekkelijk nieuw
fenomeen is ‘short stay’ accommodatie bedoeld
als tijdelijke woonruimte voor o.a. studenten en
expats; of als vakantiewoning voor toeristen. Hoelang ‘tijdelijk’ is, is vaag (ik las in een advertentie: 6
maanden of minder). Om hoeveel woonruimte het
gaat, weet ik niet. En ik vrees dat de gemeente ook
geen overzicht heeft. Maar als de trend zich voortzet, zou het de samenhang in dorp kunnen verminderen, ook al worden er ‘projectjes’ opgezet, juist
om ‘sociale cohesie’ en ‘participatie’ te bevorderen.

Het toerisme, in andere steden in binnen- en buitenland inmiddels gezien als een bedrijfstak die
maar niet kan blijven groeien zonder de leefbaarheid aan te tasten, krijgt in Den Haag nog alle
ruimte. Zo reisde wethouder De Mos af naar China.
o.a. om toeristen te trekken. Er is in China een
zelfs speciale ‘reality soap’ serie gemaakt over een
Chinese familie die op vakantie naar Scheveningen
gaat.
Willen en kunnen we als bewoners van dorp (en
haven en bad) die onbelemmerde groei aan? Meer
AirB&B, meer ‘short stay’, meer evenementen, meer
verkeer, meer opstoppingen en parkeerdruk?

Smart City
Het nieuwe toverwoord van telecombedrijven en
overheid is de ‘Smart City’ waarbij alles en iedereen
digitaal aan elkaar verbonden wordt (‘connectivity’). Hierdoor ontstaat een netwerk van gegevens
(‘data’) die al dan niet commercieel gebruikt worden.
Om een Smart City mogelijk te maken is een nieuw
mobiel datanetwerk nodig, 5G. Onzekerheid is nog
troef. Zowel over de financiële haalbaarheid van de
aanleg als over de eventuele gezondheidsrisico’s
door straling van de 5G-masten. Ook hoe de privacy
van burgers wordt gewaarborgd, is nog onduidelijk.

in de Marcelisstraat

muur kan wel een opfrisbeurt gebruiken, dacht
Hans Grijzen oftewel het WOS. Maar wie, want
Kees van der Vlies kan het niet meer opbrengen.
De zoektocht was kort qua tijd en afstand, want er
is een portretschilder die in de Heemraadstraat
woont en die is bereid de klus te klaren. Deze por-

Genoeg voor discussie in 2019!
Vriendelijke groet,
Fineke van der Veen

Vanuit Scheveningen waren we met vier vertegenwoordigers (Scheveningen-Noord, Duttendel,
Havenkwartier, WOS) aanwezig bij een 2 uur durende bijeenkomst. Naast de directie van het HMC
waren de gemeente (wethouder welzijn & zorg),
bewonersorganisaties (ook uit Archipel, Benoordenhout en Bezuidenhout), huisartsen, zorgverzekeraars, specialisten en cliëntenraad vertegenwoordigd.
De aanleiding voor de bijeenkomst was het nu
sluiten van de intensive care, de verhuizing van de
huisartsenpost en het over 3 tot 5 jaar willen sluiten van Bronovo. Daarnaast werd door met name
vertegenwoordigers vanuit de bewoners aandacht
gevraagd na te denken over ‘hoe krijgen we de
zorg dichtbij?’ en ‘over wat voor zorg hebben we
het dan?’. Wat hebben we waar, wanneer nodig aan
zorg? Wat zijn onze angsten met betrekking tot de
zorg?

Men had het idee / heeft ons het idee gegeven, dat
we een in Nederland redelijk uniek traject ingaan,
waarbij bewoners op voorhand gevraagd wordt
hoe ze tegen genoemde vragen aankijken. Er is een
inventarisatie gemaakt van alle opmerkingen die
‘uit de losse pols’ naar voren kwamen, welke we te
zijner tijd nog opgestuurd krijgen. Ik geef hier dus
geen samenvatting / conclusie van alle gemaakte
opmerkingen. Die komen op basis van het officiële
verslag.

tretschilder heet Sandra Thie. Zij is direct aan de
slag gegaan en heeft een ontwerp gemaakt, dat heet

de Haringhappers.
Het duurt wel even voor er aan begonnen kan
worden, je moet wel een paar vergunningen en toestemming afwerken, maar het WOS (Hans Grijzen)
hoopt dat het van de zomer gaat lukken.
En als dat lukt kan er van het najaar een feetje
worden georganiseerd om deze wandschildering in
de weiden en gelijk ook het nieuwe Marcelisdrie-

In Scheveningen is Living Lab Scheveningen inmiddels begonnen met het project Slimme Lantarenpalen. Het bedrijf kreeg daarvoor 2 ton subsidie van
de gemeente. Daarnaast werkt de gemeente Den
Haag samen met T-mobile aan de ontwikkeling van
een Smart City. Maar is er een visie over wat we
kunnen en willen met een Smart City? Is er sprake
van betrokkenheid van burgers? Valt er voor hen
straks nog iets te kiezen?
De uitdagingen die zowel ‘sociale samenhang’/
toerisme en de Smart City voor bewoners van Den
Haag en Scheveningen vormen zijn te groot voor
een bewonersorganisatie als de WOS. Informatieverzameling, overleg en samenwerking met andere
bewonersorganisaties is noodzakelijk. Dan staan
we in ieder geval sterker. Al is het alleen maar om
‘het IJspaleis’ te laten weten dat we alert en meedenkend zijn en ons niet in slaap laten sussen door
het planten van een boompje hier of daar.

Bronovo overleg

Op basis daarvan wil men (d.w.z. het HMC heeft
‘de handschoen opgepikt’) de rode (zorg) draad
uitzetten bij zogeheten zorgtafels, waarvan er
eentje op Scheveningen/Haagse Hout wordt georganiseerd waar de zogeheten ‘zorgspecialisten’ een
trekkersrol gaan spelen. Die rode draad dient dan
weer teruggespeeld te worden naar onder andere
de bewoners via hun vertegenwoordiging. Op deze
wijze schijnt in onze wijken een (eventuele nationale) pilot te gaan spelen, die dan ook onze inbreng
vergt. Wellicht goed om met gezamenlijke bewonersorganisaties af te stemmen hoe we dit kunnen
organiseren. Suggesties zijn altijd welkom.

Het schijnt dat LUMC (Leids Universitair Medisch
Centrum o.l.v. Jet Bussemaker) aan de hand van een
zorg gerelateerde wijkanalyse een stukje inhoudelijke begeleiding geeft.
Teun van Dijk
(Contactpersoon voor deze kwestie is Jan Lautenbach.)

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

hoekje. Over de datum volgt nog bericht.
am
(zie ook
Scheefse belevenissen van Sandra Thie op blz 7)

De einddatum voor het inleveren van kopij
voor de volgende Klinker
(juli 2019) is
3 juli 2019
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Waterstof
Verklaring van chemische termen:
H2 = waterstofgas
O2 = zuurstof
H2O= water
Co2 = koolstofdioxide
CH4 = methaan

Naar aanleiding van het VPRO Tegenlicht programma van Zondag 10 februari 2019 over Waterstof
H2 hield Delft Green Village een meetup (bijeenkomst, red) in de hal van Lijm en Cultuur aan de
Rotterdamse weg 272 op de dinsdagavond van 12
februari. Er kwamen 300 man op af, veel meer dan
de verwachte 80 man.
Eerst werd het TV programma vanaf 1900 uur herhaald en om 2000 uur begon het panel bestaande
uit 3 hoogleraren, wethouder van Delft duurzame
energie en Albert van de Molen van Stedin. De
panelleider was Sergio Santo, directeur van Green
Village.

Hoogleraar Ad van Wijk begon en is een groot
voorstander van H2. Hij legde nog even uit het verschil tussen grijze, blauwe en groene H2. Ook legde
hij uit, dat H2 zelf in principe geen brandstof is,
maar een energiedrager, net als elektriciteit. Pas als
H2 verbrand wordt tot water, komt er energie vrij.
De groene methode van elektrolyse met gebruik
van elektriciteit van windturbines en/of zonnepanelen om het water molecuul te splitsen in H2 en
O2 heeft
gelukkig een
efficiency
van 80%. Met behulp van
een brandstofcel
wordt
H2 weer omgezet
in water
(H2O) met een
efficiency van 60%.
In totaal
48% efficiency.
Onderweg echter zijn er nog elektrische compressors nodig, waardoor de totale efficiency rond 40%
zal uitkomen. ( commentaar van Ruurd: Vergeet
niet dat een gas gedreven elektrische centrale een
efficiency heeft van 28% voor gas turbines, 35%
voor gas motoren en met recirculatie van de hete
emissies kan 50% bereikt worden.)
Elektrolyse gebruikt zogenaamde elektrolytes
(=elektrolyse; is een chemische reactie waarbij
onder invloed van een elektrische stroom samengestelde stoffen worden ontleed tot enkelvoudige
stoffen en/of andere samengestelde stoffen, red).
Het is geen nieuw proces, aangezien de lijm industrie met Chloor van dit proces gebruik maakt.
En van de film weten we dat H2 als brandstof gebruikt wordt om raketten de lucht in te krijgen.
Hij vertelde, dat de totale capaciteit van het Elektrisch Netwerk in NL nu rond 20 Gigawatt is, terwijl de capaciteit van het Gasleiding Netwerk in
NL 350 Gigawatt is, dus zo’n 18 keer meer. Het zou
een geweldige verspilling zijn, indien het leiding
netwerk niet meer gebruikt zou worden. Je ziet
ook gelijk met hoeveel het elektrisch net uitgebreid
moet worden om fully electric (volledig elektrisch,
red) te gaan als we dit zouden willen.
Zout cavernes kunnen per stuk zo’n 6000 ton aan
H2 opslaan, equivalent aan 17 miljoen Tesla auto’s
met 14 kWh accu’s!! Om even bij stil te staan.
Zoals in de film is hij een groot pleiter om duurzame energie in zonnige landen op te wekken en die
op te slaan als H2 en te transporteren naar landen
als NL.

De wethouder van Delft vertelde, dat hij deelnemer
was aan de klimaat tafel van Industrie. Aan die tafel
was besloten dat H2, eenmaal groen opgewekt als
volgt in prioriteit gebruikt zou worden:
-1. Als feedstock (grondstof, red) voor de industrie
(met name de chemische industrie )
-2. Hoge temperatuur industrie, die nu volledig afhankelijk is van aardgas.
-3. Mobiliteit en Transport
-4. Voor de gebouwde omgeving.
Hij zag gebruik van H2 voor de gebouwde omge-
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Heerlijk vind ik het om op Scheveningen te wonen.
Inmiddels woon ik na een aantal omzwervingen al weer 6 jaar op Scheveningen.
Waar ik ook vandaan kom; Ik ben geboren op de Tesselsestraat, in een bovenkamer, als
laatste in het jonge gezin wat mijn ouders hadden samengesteld.
Met hond en poes en mijn oudere broer deelden we de zolderkamertjes boven een winkel.
Dat werd met mijn komst te krap dus verhuisden we naar de (destijds nieuwbouw-)
maisonnettes in de Vijzelstraat. Uit die tijd zijn mijn eerste herinneringen.
Niet lang daarna zijn we uit Scheveningen vertrokken. De zomers bleven we er wel
doorbrengen, met de hele familie, neefjes, nichtjes, op het stille strand.
Tassen vol, hond, alles in de auto en veel lopen door het mulle zand om op de meest rustige
plek te komen.
Dagen gevuld met zon, zand, koude limonade uit de thermoskan, nog meer zand en een oranje
windscherm, soms vol met lieveheersbeestjes, sterke stroming in de zee.
Eindeloze dagen leken het. Zelfs een zomer, een aantal kinderen van ‘achter het ijzeren
gordijn’ bij ons in huis, dus allemaal mee naar de zee. Die hadden ze nog nooit gezien.
In mijn herinnering scheen de zon de hele zomer.
En nu alweer 6 jaar in een vissershuisje in een hofje. Nooit gedacht dat ik op deze manier
weer terug zou keren op Scheveningen. Met mijn eigen gezin en werk.
Als ik Scheveningen binnenkom dan kan ik intens genieten van de verandering van de kleur
van het licht. Je ziet dat de zee achter de duinen ligt. En de kleur van de Noordzee.
Het is niet voor niets dat vele bekende schilders bezig bleven met het schilderen van de
Nederlandse kust en met name Scheveningen. Om die kleuren te vangen, de beweging van
de golven, de wind, het zand, de frisheid weer te geven in verf blijft een enorme uitdaging.
Ik kan naar de golven van Mesdag blijven kijken. Het moment dat de golf omslaat, de
melkachtige doorschijnendheid, de kleur van het zand gemengd met het woeste water, het
licht er doorheen en de weerschijn van de lucht, het opgewerkte schuim. Welke kleuren zijn
het?
Mijn atelier is in de Keizerstraat dus ik maak elk moment gebruik van de mogelijkheid om uit
te waaien op het strand en alles in me op te nemen. De immense luchten en oneindige golven
zijn een inspiratie geworden nu ook voor mij.
Soms maak ik een uitstapje van mijn dagelijkse opdrachten en schilder ik de zee, soms komt
alles terug in een portret. De zon laat ik nu in mijn portretten de hele tijd schijnen.
Sandra Thie

ving als laatste, aangezien die alternatieven zou
hebben als aardwarmte, fully electric, warmtepompen enz. Hij zag al een trend, dat vele mensen het
niet nodig vonden om hun huis te isoleren, omdat
te zijner tijd H2 gebruikt zou kunnen worden voor
verwarming van huizen. Dit zou niet de bedoeling
moeten zijn.

Volgens Albert van de Molen van Stedin heeft deze
firma nu 2 miljoen aansluitingen op aardgas. In
de winter is de meeste warmte en energie nodig,
terwijl in de zomer H2 gemakkelijk opgeslagen
zou kunnen worden, wanneer de zonnepanelen
in full swing zijn. Hij ziet een verstandige mix van
energiedragers waarbij H2 een grote rol zal gaan
spelen. Overigens zou nu al H2 tot 20% in het aardgas geïnjecteerd kunnen worden zonder dat de CV
ketels veranderd hoeven te worden.

Fasering: Het zal nog vele jaren duren voordat
groene H2 in voldoende mate opgewekt kan worden om een rol van betekenis te spelen. Vermoedelijk ver na 2030, mogelijk pas tegen 2040!! Het zal
best een rol spelen bij stads bescherming en oude
monumenten. Zoals hierboven genoemd echter
wordt H2 niet verwacht een grote rol te spelen in
de bewoonde omgeving.
Tenzij men bereid zou zijn om alvast te experimenteren met blauwe H2: betekent H2 maken uit aardgas en de CO2 op te slaan in de grond.
De zaal had o.a. de vraag: waarom wordt er niet
meteen synthetisch gas (of beter gezegd “hernieuwbaar methaan”) gemaakt van H2 met CO2?

Wellicht in de toekomst, maar nu vreselijk duur
wegens het feit dat energie toegevoegd moet worden aan dit chemisch proces. In de space ships
wordt dit proces gebruikt om de CO2 te binden aan
de H2 tot CH4, dat geloosd wordt. De opgewekte
O2 wordt door de astronauten gebruikt.

De panelleider poneerde nog de stelling: “Door
verdergaande decentrale besluitvorming rond de
energie transitie (gemeenten) krijgt H2 geen eerlijke kans in de energie transitie””
De meeste panelleiders waren het hier wel mee
eens. De zaal ook. Men vond dat wat meer regie van
bovenaf plaats zou moeten vinden! Tot nu toe is het
teveel “bottoms-up”(van onder af, vrijvertaald, de
burgeriij, red).
Ter informatie: NL is in 31 regio’s verdeeld. Den
Haag zit met 21 gemeenten in de regio Den HaagRotterdam, inclusief Delft. We maken een goede
kans op warm water uit het Rotterdam gebied, zij
het voorlopig fossiele warmte.

Wat zou de gewone burger kunnen doen op het
gebied van H2? Over een paar jaar een auto kopen
op H2? Er kwam geen duidelijk antwoord.
Ruurd Abma

Sinds kort is er een waterstoftankstation op de Binkhorst,
Binkhorstlaan 106
2516 BE Den Haag,
070-3473504

PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN No. 70
De zomer wacht! Nog even, dan wordt het weer
zomer. Mooi weer natuurlijk en weer een bruisend
Scheveningen! Ook Muzee zit weer niet stil deze
zomer.

Zeeschilders op Scheveningen
De Nederlandse Vereniging van Zeeschilders (NVZ)
is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Aanleiding
daarvoor was de deelname van een groep Nederlandse beeldende kunstenaars aan een maritieme
tentoonstelling in Parijs in 1948. Een succesvolle
expositie in het Stedelijk Museum te Amsterdam
leidde tot de oprichting van de NVZ in 1953. In Muzee is momenteel een expositie van de werken van
21 leden van deze vereniging. Een bezoek waard!
Bultrugwalvis
Vooruitlopend op de zomertentoonstelling SOS in
Muzee wordt in samenwerking met TrashUre Hunt
een groot participatie kunstwerk gebouwd: een
bultrugwalvis op ware grootte. Dit in aansluiting
op de bultrug die vorig jaar voor de kust van Scheveningen is gesignaleerd en de naam JOJO heeft
meegekregen.

De bouw van de walvis is een omvangrijk project
waar kinderen, buurtbewoners en vrijwilligers
aan mee kunnen werken. TrashUre Hunt en Muzee
nemen de leiding in dit project. De bouw zal in drie
fases plaatsvinden op de binnenplaats van het Muzee.
SOS! Onze stranden liggen vol plastic afval. Help
mee dit op te ruimen en lever je lege plastic flesjes
in!

En in de afgelopen jaren is het Muzee steeds beter
gegaan. Maar dat blijft niet vanzelf zo. En dus, nu
het goed gaat is er tijd om na te denken over de
toekomst. Hoe blijft Muzee o.a. het verhaal van het
leven met de zee vertellen, laten zien en ervaren.
Niet alleen hoe het was, maar ook hoe het is en
wordt. Muzee is hard bezig om die plannen uit te
denken. Daar hopen we voor de zomer meer over
te kunnen vertellen en te delen. Dan zal vaak de
roep klinken om Muzee te helpen.. “Doe mee met
Muzee !!”

Muziek, toneel en meer
Traditiegetrouw bericht ik ook graag over de culturele activiteiten. Als Cultuuranker van Scheveningen doet Muzee van alles; voor elk wat wils. Van
muziek tot historisch toneel. Weer genoeg te doen
dus! Kijk op www.muzeescheveningen.nl voor alle
cultuuractiviteiten in het mooie en warme Muzee!

boven en onder beelden van het toneelstuk Zeil, de
storm die leven heet te zien op 14 juni pm 20.00
uur

Vriendenboek
Onze vorige voorzitter van Muzee, Henk Grootveld,
die 59 Praaiberichten voor De Klinker op z’n naam
heeft staan, heeft in 2017 na ruim 10 jaar voorzitterschap de hamer aan ondergetekende overgedra-

Auteurs, redacteuren en de voorzitter van Muzee reiken het 1e exemplaar van Vriendenboek “Van prenter tot praese” uit aan Henk Grootveld

gen. Binnen de vriendenkring van Henk Grootveld
ontstond het idee om een Vriendenboek, een Liber
Amicorum, te laten verschijnen. Onder de toepasselijke titel Van prenter tot praeses ligt het resultaat er. In het boekje treft de lezer zestien bijdragen
aan, die gebundeld zijn langs drie thematische lijnen – Grootveld, Vis en Vertier en Cultuur –, die in
hun verscheidenheid nieuwe inzichten bieden in de
geschiedenis van Henk Grootvelds geliefde Scheveningen. Voor iedereen die ook van Scheveningen
houdt het kopen waard: € 14,95 bij Muzee.
Muzee werkt aan een nieuwe toekomst:
In 2006 opende het vernieuwde Muzee de deuren.

Het Vlaggetjesdagweekend van 14 juni tot en met
16 juni

Vrijdag 14 juni Grootste Haringparty en
Vlaggetjesdag Sing Along
Van 17:00 – 19:00 uur aan de 2e havenv oorspelt
de organisatie de grootste haring party ooit. Na
deze party start De Vlaggetjesdag Sing Along om
19:30 uur en duurt tot 22:00 uur. Gregor Bak, het
YMCA popkoor, een live band en een mysterie guest
zetten de haven in vuur en vlam.
Zaterdag 15 juni Vlaggetjesdag
Op zaterdag 15 juni is het zoals van oudsher
Vlaggetjesdag. Dat diverse shantykoren, de
Taptoe, de Oud Hollandse kinderspelen, het
Schevenings Tafereel, de Oude Ambachten,
de Vlaggetjesdagmarkt, de KNRM redding
demonstraties en de prachtige schepen die
aangemeerd liggen.

De Minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno
Bruins verricht omstreeks 11.30 uur de officiële
opening. Vanaf de middag zorgen Trio Roept u
Maar, Memories, Ragmob, Luminize, de dames
rockband, Gers Pardoel en tot slot Xander de
Buisonjé. De Originals zullen tussen de optredens
door het publiek met een interactieve show
vermaken.

Zondag 16 juni Vlaggetjesdag Cup en Gospel
aan de Haven
Op zondag 16 juni wordt er voor de kust van
Scheveningen door 40 deelnemers om de
Vlaggetjesdag Cup gestreden. De start is om
ongeveer elf uur.
Om u terug op aarde te brengen of misschien
toch in hogere sferen sluit Vlaggetjesdag met
Vlaggetjesdag Gospel aan de Haven. Gospel Groep
G-roots zal u verleiden tot meezingen met een
bekend repertoire.
Meer informatie: http://www.vlaggetjesdag.com/

Dutch Don’t Dance Division

Wegens groot succes zal Adieu Indië op zaterdag
18 mei 2019 16.00 uur en op vrijdag 24 mei
2019 20.00 uur weer worden gespeeld in Muzee
Scheveningen. Voor meer informatie zie ook www.
hetportretspreekt en www.muzeescheveningen .

:v.l.n.r. Aron Tringali, Linda Möller, Casper van Bohemen, Robert
Rosier, Gepke Witteveen;
foto Rob Bertsch

Chris Schaapman
Voorzitter Muzee Scheveningen

De DDDD en Strandpaviljoen de Fuut presenteren
een nieuwe voorstelling ‘Solo’s @ the Sea’ met
strandbeesten van beeldend kunstenaar Theo Jansen

U kunt deelnemen aan een avondvullende theaterprogramma inclusief driegangendiner. Sedert
2008 zijn deze voorstellingen die bedacht zijn door
artistiek leiders Rinus Sprong en Thom Stuart een
begrip. Het prachtige decor van de Noordzee met
verrassende dans op de voorgrond.
Speeldata: iedere woensdag, donderdag en vrijdag
in mei 2019
Inloop: 18.30 uur
Locatie: Strandpaviljoen De Fuut, Strandslag 10
Markenseplein, Den-Haag
Toegang: €42,50 inclusief driegangendiner
Reserveren: info@defuut.nl | 070354 90 74
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