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worden georganiseerd op Scheveningen.

Het was een geweldig spektakel om te zien.

Hans Grijzen.

Ik zet mijn fiets of scooter neer waar het mij 
uitkomt, het liefst midden op de stoep. 
Dat het ook anders kan heb ik tijdens een steden-
trip in Antwerpen kunnen vaststellen. 
Daar exploiteert VELO fietsen ongeveer 300 stati-
ons (dit zijn vaste stallingen waar de fiets kan wor-
den opgehaald en teruggebracht) met 4200 fiet-
sen. De fietsen zijn gedurende 365 dagen per jaar 
24/24 uur beschikbaar zijn. De stations zijn door 
geheel Antwerpen verspreid. (Bron Wikipedia Velo 
Antwerpen). Het is in Antwerpen niet mogelijk om 
je huurfiets op een andere plaats dan in de stations 
achter te laten, alleen hier kan de fiets worden af-
gemeld.
Deze suggestie is door mij tijdens het vorige Col-
lege onder de aandacht gebracht.
Helaas heeft het huidige College een andere beslis-
sing genomen met alle overlast gevolgen voor de 
burgers.
Het wordt hoog tijd dat onze handhavers hier actie 
op ondernemen.
Hans Grijzen

HULDE VOOR DE VERKEERSMAATREGELEN TIJDENS SAIL OP 
SCHEVENINGEN.
In de verkeersvisie Scheveningen 2025 staan de 
volgende maatregelen te lezen:

1. Bij grotere evenementen zijn de organisa-
toren verplicht om verkeersregelaars in te 
zetten. De inzet van verkeersregelaars op 
belangrijke kruispunten draagt op drukke 
dagen bij aan een betere doorstroming.

2. De aansluiting naar de Boulevard wordt 
afgesloten zodra de parkeercapaciteit is 
bereikt.

3. De gemeente promoot het gebruik van de 
fiets en realiseert extra fietsenstallingen bij 
drukke evenementen. 

4. Op drukke momenten rijden er extra trams 
om de bezoekers van en naar Scheveningen 
te vervoeren.

En het heeft gewerkt, Scheveningen stond vol met 
in het geel geklede dames en heren van Intro om 

het verkeer te regelen en op het spoor van lijn 11 
reed lijn 10 als een extra tram.
Op strategische plaatsen waren extra 
fietsstallingen aangelegd.

De Stichting Sail op Scheveningen heeft met het 
organiseren van de Liberty Tall Ships Regatta 
The Hague 2019 laten zien dat evenementen ook 
zonder grote overlast voor bewoners kunnen 

Waren we eindelijk verlost 
van de weesfietsen terreur, 
krijgen de bewoners van Scheveningen-Dorp te 
maken met een nieuwe soort terreur van huur-
scooters en huurfietsen. 
De handhavers van de Gemeente waren er eindelijk 
in geslaagd de overlast van de wees-fietsen enigs-
zins in te dammen.
Maar nu wordt Scheveningen-Dorp overspoeld met 
huur-scooters en huur-fietsen, deze mogen blijk-
baar na gebruik, overal worden achtergelaten in de 
openbare ruimte.

Het kan de gebruikers blijkbaar niets schelen of de 
voetgangers, bewoners met rollator of in scootmo-
bielen hier last van ondervinden. 
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Opening/ vaststelling agenda
Voorzitter Jan Lautenbach opent de vergadering en 
heet iedereen welkom.

Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
Bij afwezigheid van de wijkagent is de 
leidinggevende aanwezig. Aan de orde komen: 
overlast door motorrijders, parkeren in de 
Zeilstraat en parkeren op de stoepen in de 
Ankerstraat.

Mededelingen
Op 13 mei 2019 komt om 18.00 uur de 
gemeenteraadsfractie van het CDA op bezoek.

Financieel verslag 2018 
Het financieel verslag wordt goedgekeurd.

Kascontrolecommissie
De penningmeester wordt conform de verklaring 
van de kascontrolecommissie decharge verleend.
Begroting 2019
De vergadering keurt de begroting goed.

Activiteiten 2019 (zie AB-verslag 30 januari 
2019)
Fineke v.d. Veen, Dick ter Steege en Jack Kroes 
bereiden voor de vergadering van mei het 
onderwerp 5G netwerk en slimme lantaarnpalen 
voor.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 
gehouden op woensdag 27 februari 2019
Het verslag wordt goedgekeurd.

Wat verder ter tafel komt 
Geen bijzonderheden.

Rondvraag/sluiting  
Geen bijzonderheden.

Geachte mevrouw, mijnheer

De gemeente Den Haag heeft al  een aantal maan-
den geleden op haar website documenten gepu-
bliceerd over de gang van zaken (over een groot 
aantal jaren) bij het Vreugdevuur(voor de keerlus 
van tramlijn 11) in Scheveningen-Dorp. Wat mij 
hierbij opvalt (als ik goed gezocht en gelezen heb) 
is het volgende:

In 2014 heeft de Gemeente besloten de locatie te 
verplaatsen van een plek ongeveer ter hoogte van 
het Uiterjoon naar een plek voor de keerlus.
Als voorzitter van de bewonersorganisatie 
WOS  (Wijkoverleg Scheveningen-Dorp) heb ik ge-
vraagd of de Bewonersorganisatie dan wel de om-
wonenden van de nieuwe locatie inspraak over de 
toen nog onbekende nieuwe locatie zouden krijgen. 
Dat was niet de bedoeling aldus de Stadsdeeldi-
recteur. Ik heb ook contact hierover gehad met het 
stadhuis.

In een later stadium is een inloopbijeenkomst voor 
omwonenden gehouden georganiseerd door het 
Stadsdeelkantoor. Een medewerker van het Stads-
deelkantoor verdedigde de keuze voor deze locatie 
als zijnde overdreven gezegd de beste locatie tus-
sen het Noorderhavenhoofd en het Zwarte pad.
Omwonenden en het WOS hebben ernstig bezwaar 
gemaakt tegen deze nieuwe locatie.
Argument: veel te dicht op de bebouwing. In een 
eerder stadium had het WOS voorgesteld te ver-
plaatsen de andere kant uit (bij het Noorderhaven-
hoofd). Dit is afgewezen omdat het gevaar voor de 
scheepvaart zou opleveren. Dat gold kennelijk niet 
voor het vuur van Duindorp op een locatie dicht bij 
het Zuiderhavenhoofd.

Tot mij verbazing vind ik bij de gepubliceerde do-
cumenten geen enkel stuk zijdens de Gemeente 

wat ingaat op de reden van verplaatsing van het 
vuur en de argumenten om het te verplaatsen naar 
een plek voor de keerlus van lijn 11.

Volgens mij heeft het weinig zin documenten over 
een periode van ongeveer10 jaar te publiceren (en 
naar uw Raad te sturen) en daarbij documenten 
over de verplaatsing niet mee te sturen. Toen is 
namelijk de ellende voor omwonenden begonnen.
Ik ga er daarbij vanuit dat over de verplaatsing bij 
de Gemeente ook het nodige op papier vastligt.

Mocht de Raad nog aanvullende informatie van 
mij willen (ook over de jaren na de jaarwisseling 
2014/2015) dan hoor ik dat graag. U kunt mij tele-
fonisch bereiken op 070 -3500034.

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach
Voorzitter WOS

CDA: Dit moet beter op Scheveningen!

Verkeerd geparkeerde motoren, ontsierende stal-
lingen van scootmobielen, leegstand en illegale 
afvalplaatsing, het is een doorn in het oog voor 
bewoners van Scheveningen. Het CDA bracht een 
werkbezoek aan Scheveningen Dorp en doet na 
gesprekken met bewoners een aantal voorstellen 
voor verbetering van de leefbaarheid. Fractievoor-
zitter Daniëlle Koster meent dat kleine aanpassin-
gen een groot effect kunnen hebben: “Een beetje 
aandacht kan voor de bewoners van Scheveningen 
een wezenlijk verschil maken.”

Zo staan er regelmatig motoren geparkeerd op de 
boulevard en het voetgangersgebied bij de ingang 
van de Palace Promenade, terwijl er aparte par-
keerstroken zijn voor motoren. De CDA-fractie pleit 
daarom voor borden die de parkeerstroken beter 
aanwijzen. Raadslid Ismet Bingöl: “Het moet voor 
alle motorrijders duidelijk zijn waar ze kunnen 
parkeren. Daarnaast willen we bij mooi weer extra 
handhavers die controleren op foutparkeren op de 
boulevard.”

Ook over de handhaving bij evenementen hebben 
de CDA’ers vragen. “Wordt er bij de indeling van 
handhavers rekening gehouden met extra bezoe-
kers door bijvoorbeeld evenementen? Houdt de 
gemeente die planning wel goed in de gaten?”, wil 
raadslid Kavish Partiman weten.

Zoals in de hele stad, verschijnen ook op Scheve-
ningen steeds meer stallingen voor scootmobielen 
op de stoep. De stallingen, vierkante hokjes, zijn 
vaak roestig of vol gespoten met ontsierende graf-
fiti. In navolging van een idee van bewoners, vraagt 
het CDA aan het stadsbestuur om de hokjes te ver-
sieren met stickers of graffiti-kunst.

Verder is het CDA benieuwd of de Haagse Pandbri-
gade, die op kan treden bij achterstallig onderhoud 
en leegstaande panden, actief is op Scheveningen. 
Bewoners zien bijvoorbeeld dat het pand op de 
hoek van de Keizerstraat met de Jurriaan Kokstraat 
al jaren leeg lijkt te staan en verwaarloosd is.

Ten slotte roept het CDA het stadsbestuur op, om 
maatregelen te treffen tegen de illegale bijplaat-
sing van afval bij de ondergrondse afvalcontainers 
(ORAC’s). Vooral bij de ORAC aan de Keizerstraat 
wordt vaak (bedrijfs)afval illegaal neergezet.

Magda van der Star
Fractiemedewerker
CDA Den Haag

Verslag vergadering 
Algemeen Bestuur 

Datum: woensdag 24 april 2019

Brief van het WOS aan de On-
derzoeksraad in verband met 
vreugdevuren

Op 9 juni was het lekker weer voor een standwan-
deling. We, mijn vrouw en ik, zijn tegenover de kop 
van de Keizerstraat het strand opgestapt en schuin 
richting de havenhoofden naar de vloedlijn gelo-
pen. onderweg kwamen de resten van de vuursta-
pels tegen, zie de foto.

We hebben niet het strand afgezocht maar dit is 
wat we tegenkwamen op dat stukje stand. Opval-
lend veel, 13 stuks, vind ik.

am

Resten van vuurstapel op een 
‘schoongemaakt’ strand

Verslag gesprek tussen CDA 
en WOS

OPROEP VOOR EEN ‘MOOI 
MOMENTJE’
De organisatie van ‘Terug naar de Kust’, is op zoek 
naar een ‘kanjer uit de buurt’, die woonachtig is 
in het gebied rond de Keizerstraat waar het WOS 
actief is. ‘Terug naar de Kust’ is het grootste ko-
renfestival van Den Haag/Scheveningen en vindt 
plaats op 28 september in en rond de Keizerstraat.

Ken jij iemand uit de buurt die wel eens speciale 
aandacht verdient, bijvoorbeeld omdat hij of zij 
altijd voor een ander klaar staat, zich belangeloos 
inzet voor anderen of voor de buurt, of iemand die 
gewoon even een hart onder de riem nodig heeft of 
om een anderen reden aandacht verdiend. Laat het 
de organisatie even weten. 
Want dan zorgt de organisatie op 28 september 
voor dit ‘mooie momentje’ voor de genoemde kan-
jer. Even een VIP moment: het favoriete muzikale 
nummer van de kanjer speciaal die dag voor haar 
of hem uitgevoerd, een foto, een hapje een drankje 
enz.
Laat het ons weten voor 15 augustus, mail naar 
kantoor@ymcaservice.nl of bel naar 70 355 51 20 
en vraag naar Sandra of Wim.



stranddagen, vaak wat later op de dag en ’s avonds, 
als de grootste drukte voorbij is. Het fenomeen zet 
zich gedurende het hoogseizoen flink door als het 
’s avonds langer licht is. 
 
Per 1 januari 2019 zijn de buitengewone opspo-
ringsambtenaren van de gemeente (boa’s) bevoegd 
om op te treden tegen onnodig claxonneren en 
onnodig geluid met het voertuig veroorzaken. Wet-
houder Richard de Mos (Handhavingsorganisatie) 
verwacht dat er goed opgetreden kan worden met 
deze nieuwe bevoegdheden. “Wie niet normaal 
doet, kan rekenen op een flinke boete van onze 
handhavers. De mensen zijn het geluidsoverlast 
beu en dat snap ik volkomen. Op Scheveningen 
hebben we het liever gezellig deze zomer!” 
 
Gemeente en politie nemen het probleem zeer se-
rieus en hebben in gezamenlijkheid de komende 
maanden meerdere onaangekondigde handha-
vingsacties gepland op hotspotlocaties in Scheve-
ningen en Clingendael.

Onderlest was t’r deur de raedio ‘n oproop.
Of te lûsteraers op wulde geve wat of ze non ‘t môiste gelûd in de netuur vonne. 
D’r was al ‘n lijst van wel zô’n vêrtig stuks.
Naedat ik ‘t zô ‘a’ an’e’oord, wis ik bedien wat of mên môiste gelûd in de netuur was...en nog ammaar is.
Ik ‘eb gien ge’oor ‘egeve an de oproop, mar ik doch bij me-êge: “ Im, 'ou je mar dicht bij 'ûs en vertel 't 
mar an je durrepsgenôte”.
Benon. dà'-gaen ik non doen.
Jaere 'eleeje 'ebbe die van mên en ik is-'n boswandeling 'emaekt; we wazze nog jong en de zeumer ôk, 't 
was midde in de maend juni. 
De bôme 'aa'ne lichtgroene bleidjies, overal fladderde de zeumervogeltjies (zô noemde mên opoe de 
vlinders).
Aller'ande kleure blomme stinge te praele en te geniete van de zonnestraele, dà'-kos je zien.
Netuurlek ontbrakke de 'oningbijtjies iet en de-'emel was tie dag strek blauw, 't kos iet môier.
Opiene wier de stilte verbroke deur 'n gelûd, wat ik van me-leve nog 'iet in de vrije netuur 'a' 
'e 'oord.  
We 'iele onze pas in en lûsterde naer dat toch voor ons wel bekende gelûd, want in onze jonge jaere 
'oorde je 't bij benae bij al onze ouwers .
Die 'aa'ne iets in 'unnie bezit, dat 'ing in de gang of in de môie kaemer, 't was in de mode.
Bij ons 'ing 't  in de môie kaemer, mar z'n gelûd kos je deur 't êle 'ûs 'ore (zô grôt was ons 'ûs non ôk weer 
iet), 't klonk zô gezellig. 
Met grôt plezier sting ik te kikke as 't vogeltje van achter 't deurtje te voorschên kwam om 't uur te 
vermelde.
As kind wis ik precies as 't vogeltje 's aevens zeuve kêr 'a' 'erope en 'n paer jaer laeter acht kêr, dan was 't 
bedtêd. 
In me-êge zat ik tan mee te telle.
Mar in de vrije netuur 'a' ik tat gelûd, tot op tie môie juni-dag,  nog nôit 'e'oord.
Wat 'n belevenis ik kos mên ore iet gelôve; 't broch- me naer 't koekoeksklokje ût me-kinderjaere.en naer 
't gezegde: “Zôas 't klokje thûs tikt, tikt 't nurreges”.
Mar 't rope van de koekoek in de vrije netuur op tie zeumerse dag ...blêft voor mên dus 't allermôiste 
gelûd.
Nadruk verboden

Spreukje.
De één tilt je omhoog en vindt je als een veer zo licht,
De ander vindt je een blok aan het been.
Immetje.

Het WOS heeft op maandag 24 juni haar argumen-
ten tegen de vergunningsverlening voor de bouw-
plannen naast de vuurtoren verdedigd tegenover 
de rechtbank Den Haag. 
De drie rechters hebben alle argumenten van de 
in totaal 9 beroepschriften nauwgezet onderzocht. 
De rechterlijke  dossierkennis was indrukwekkend. 
Ook de wijze waarop ze alle details uitvroegen bij 
de belanghebbenden en hun advocaten. De advoca-
ten van de projectontwikkelaar en de jurist van de 
gemeente werd om achtergronden en antwoorden 
gevraagd, op zoek naar formele argumenten.

De totstandkoming van het voorgenomen ver-
gunningsverlening is zeer complex en zit vol met 
vraagtekens, zoals:
• Past de bouwhoogte in het huidige bestem - 
 mingsplan, en wat vindt welstand ervan?
• Voldoet het bouwplan aan de voorwaarden van  
 de invloedsfeer direct rondom de Vuurtoren  
 zoals beschreven in de Nota van Uitgangspun- 
 ten?
• Is de algemene verklaring van geen bedenkin- 
 gen op zijn plaats?
• Is het vijflaagse compromis terecht verworpen?  
 En had de raad wel vrije keuze toen de wet- 
 houder schermde met een mogelijke claim van  
 de ontwikkelaar voor gederfde opbrengsten?
• Wat is de rol van de welstandscommissie in
 dit proces en had deze hierin niet eerder be- 
 trokken moeten worden?
• Wat zijn de effecten van de nieuwbouw op 
 het verkeer en verkeersveiligheid, en is de  
 Vuurtorenweg wel geschikt om alle verkeer af  
 te wikkelen?
• Is het aantal inpandige parkeerplaatsen wel  
 voldoende of moet er een beroep worden ge 
 daan op de openbare parkeerplaatsen?
• Zijn de windinvloeden wel voldoende onder- 
 zocht of is er grote kans op gevaarlijke situa 
 ties?

De rechters hebben de intentie geuit om hier over 
ongeveer 6 weken een uitspraak te kunnen doen. 

We houden u op de hoogte!

Emil Driesenaar

Manipulatie van beeldwerk

Ik ben geen expert en ik heb de juiste software niet, 
maar met de 2 onderstaande foto’s kunt u zien hoe 
je een foto of tekening digitaal totaal uit zijn ver-

band kan trekken. Je ziet bij de laatste foto hoe het 
gebouw groter is geworden. Het kan ook de andere 
kant op, het kan alle kanten op. Net wat nodig is. 
Dus als u foto’s van bouwplannen ziet, kijk of het 
klopt, of het echt zo zal kunnen zijn.
am
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‘T môiste gelûd

De komende maanden wordt extra gehandhaafd 
op hotspotlocaties in Scheveningen en rond Clin-
gendael om geluidsoverlast door het rijdend weg-
verkeer aan te pakken. De gemeente Den Haag 
ontvangt veel meldingen over deze vorm van 
overlast op mooie zomerdagen op de Strandweg op 
Scheveningen en van toeterende bruidstoeten bij 
landgoed Clingendael. 
 
Er worden forse boetes uitgedeeld voor het onno-
dig geluid veroorzaken met een voertuig. Het gaat 
dan onder andere om luide muziek in de auto met 
de ramen open, steeds rondjes rijden, onnodig gas 
geven en hard optrekken. De boetes bedragen tus-
sen de 260 en 380 euro. Voor het onnodig toeteren 
of het onnodig gebruik van het knipperend licht 
geldt een boete tussen de 35 en 95 euro. 
 
In Scheveningen zorgen met name rondscheurende 
scooters en motoren voor deze overlast. Ook auto’s 
met hard spelende muziek vormen een probleem. 
De overlast is het grootst tijdens de (eerste) mooie 

Forse boetes voor geluidsoverlast Scheveningen

WOS verdedigt het beroep-
schrift tegen de hoogbouw 
naast de vuurtoren bij de 
rechter.

De tijden veranderen en het lukt niet altijd die veranderingen te volgen. Zo is het mij 
niet gelukt de wijzigingen die het Gemeentemuseum of binnenkort Kunstmuseum in 
haar persberichten te volgen. Ik kan de afbeeldingen van die berichten niet meer over-
nemen om deze aan u in de rubriek Cultuur te laten zien. Die afbeeldingen zijn erg belangrijk, daarom in deze rubriek 
tot nader order geen Gemeente-, Kunstmuseum nieuws.                                                                                                              am
Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag,

Thuis in de Gouden Eeuw en Ontmoet de Hollandse 
Meesters’
Het Buitenmuseum is een Schilderrijk stukje van 
Den Haag  aan de Dunne Bierkade en omgeving. U 
kunt op bezoek in de woonhuizen en ateliers van 
beroemde kunstenaars, denkers en bewoners uit 
de 17e en 19e eeuw.
Locaties die deel uitmaken van het 
Buitenmuseum zijn:
•	 De huizen van wereldberoemde schilders uit 

de Gouden Eeuw: Jan van Goyen, Jan Steen en 
Paulus Potter

•	 Het huis van de stadstimmerman Van 
Balckeneynde, ontworpen door Pieter Post  

•	 Het huis van de filosoof Spinoza
•	 De huizen van schilders van de Romantiek en 

Haagse School
•	 De huizen van Haagse rederijen
•	 De tentoonstelling van de Vincent van Gogh 

Experience 
•	 Het Heilige Geesthofje, een uniek hofje uit de 

Gouden Eeuw
•	 De tentoonstelling ‹Van Gogh in Den 

Haag› (daarnaast de excursie: https://
excursies.denhaag.com/nl/excursie/
details/121#prijzen)

Openingstijden
Vrijwel alle locaties kunt u bezoeken, individueel 
en als groep onder begeleiding van een gids van 
het Buitenmuseum. Kaartverkoop za. en zo. 12.30 
en 14.30 uur ‹ U kunt reserveren of een afspraak 
maken door te bellen met: 070 3220487. De 
excursies zijn ook te koop via de VVV en online: 
www,buitenmuseum.com
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Sandra Thie heeft onder gunstige weersomstandigheden haar eerste muurschildering afgeleverd. Te bewonderen in de Marcelistraat. Onder begeleiding van 
tientallen belangstellenden heeft Sandra kunnen ervaren hoe het is om in het openbaar, in de vrije omgeving onder de directe geur van vishandel De Lange te 
(muur)schilderen. 
am

De Haringhappers in de Marcelistraat of te wel Ze benne der weer!

Wie wil het nieuwe 
muurschilderij De Haringhappers 
sponseren?
Sandra Thie heeft het nieuwe muurschilderij 
De Haringhappers afgemaakt
Op de bruine deur in het midden van het 
muurschilderij komt een bord op A3-
formaat met een verklarende tekst. Hierop 
worden de namen vermeld van hen die 
hebben bijgedragen aan de realisatie van dit 
muurschilderij.
Welke Scheveningse ondernemer of bewoner 
wil graag 100 euro sponseren om verbonden 
te worden met dit unieke muurschilderij De 
Haringhappers?
Stuur voor 31 juli een mail naar het WOS 
(wos@scheveningendorp.nl) en u krijgt 
bericht.

Hans Grijzen

Subsidie zonnepanelen

Als je van plan bent om 
binnenkort zonnepanelen 
te installeren op je dak 
dan kun je meedoen 
met een gezamenlijke 
subsidieaanvraag waarbij in samenwerking met 
het WOS/Gasvrij Scheveningen € 32 per paneel 
wordt vergoed vanuit het Haags Klimaatfonds 
en Fonds 1818. Afhankelijk van je gekozen soort 
paneel kan dit iets meer of minder zijn. Daarnaast 
kun je via buren die nu al besteld hebben korting 
krijgen bij leverancier Solar Group Leiden. Deze 
korting bedraagt 15%. Tot 1 augustus kun je 
meedoen 
Heb je interesse? 
Stuur dan een smsje of whatsapp met hierin je 
mailadres naar Esther Blom (06-42732692). Je 
krijgt dan toegang tot de map met meer informatie. 
Dus als je de terugverdientijd nog korter wil maken 
en wil bijdragen aan minder CO2 uitstoot is dit je 
kans. 
Esther Blom
esther_blom@hotmail.com

ENERGIECOACHES GASVRIJ SCHEVENINGEN
Wij denken graag mee over de verduurzaming van uw huis.

De energiecoaches zijn opgeleid door de landelijke coöperatie voor energiebesparing, HOOM. 

Daardoor kunnen zij een interessante sparringpartner zijn als u over de verduurzaming van uw 
huis nadenkt.

HOOM en de energiecoaches zijn onafhankelijk, zonder commercieel belang.

Via HOOM is er een steeds groeiende ervaring met aannemers in de regio die wij graag aan u 
ter beschikking stellen.

Bij moeilijke en complexe situaties kunnen de coaches terugvallen op de bij HOOM reeds 
aanwezige expertise.

U kunt een afspraak maken voor een adviesgesprek, hieraan zijn geen kosten verbonden

Ja, ik wil graag een afspraak maken met een energiecoach van Gasvrij Scheveningen.

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoonnummer:

Mailadres:

Vragen:

                                                                      
Voor nadere informatie over dit project:  Hans Grijzen tel. 0612151222 mail: hansgrijzen@outlook.com

www. gasvrijscheveningen.nl   facebook.com/gasvrijscheveningen

Zie ook het verhaal van Rike Speelman op pagina 7, derde kolom
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De bewoners van de Werfstraat willen graag het oude dorp intact houden. Er wordt ijverig en met 
liefde onderhoud gepleegd aan de prachtige bloemperken. Maar wat zou deze plek nog meer kunnen 
verfraaien?

Bart en Emma wonen vijf jaar met plezier in de Werfstraat en doen graag iets terug voor deze buurt om 
de fysieke en sociale leefbaarheid te versterken. Waarschijnlijk enigszins geïnspireerd door de WOS 
initiatieven viel een kale muur op. Daar zou iets mee kunnen worden gedaan om de buurt naar een hoger 
niveau te tillen. Een waardig eerbetoon aan ons prachtige strand, de duinen en ons dorp. De muur wordt 
nu verfraaid door een foto gemaakt door Scheveningse fotograaf Arnaud Roelofsz. Voor de muur komt 
een perk met zand en duinvegetatie in stijl.

Om de muur in te wijden wordt er een feestje georganiseerd met koffie, thee en muziek op zaterdag 24 
augustus 2019. vanaf 15.00 uur
Mocht je een bijdrage willen leveren om de feestvreugde te vergoten dan horen wij dat graag!

Bart en Emma

Als belangrijk en grootgrutteer moet je af en toe 
vernieuwen. Scheveningen-dorp zit even zonder 
grootgrutter, dat is niet zo erg, er zijn andere grut-
ters die de leemte wel kunnen opvangen. En die 
doen dat met graagte. Wel leuk om even te kijken 
hoe zo’n ruimte er leeg uit ziet. Ook heb ik de 
ruimte die het inneemt op de openbare weg even 
vastgelegd. De winkel gaat op 17 juli weer open. 
Benieuwd hoe het er uit gaan zien.
am

Muurfoto in de Werfstraat
Tien jaar geleden heb ik de overstap gemaakt van Den 
Haag centrum naar Scheveningen. 
Niet bewust maar door een verbouwing moest ik tijdelijk 
mijn huis uit en ging even bij mijn vriendin op Schevenin-
gen wonen.
Ik vond het in de eerste instantie verschrikkelijk. De laatste 
plek om in Nederland te wonen. Maar, na twee maanden 
was ik geïnfecteerd met het Scheveningse gevoel.

Dat gevoel kwam toen ik terug ging naar Den Haag. Ik 
hield het nog twee weekjes vol maar bezweek aan de aan-
trekkingskracht van Scheveningen: (inmiddels) mijn vrouw, 
zee, sfeer, vis bij de Lange, strand, boulevard, kleuren en de 
meeuwen. Genoeg inspiratie voor mijn eigen werk waar ik 
mee begonnen ben nadat ik kanker kreeg en afscheid
van het werkleven nam. En in alle vrijheid nu mijn hobby 
kan uitvoeren. Zo is Scheveningen nu mijn werkplaats.

Ik voel me hier thuis. Het is niet meer de vergane glorie die 
het een tijd geleden soms een beetje was. Scheveningen is 
meegegaan met de huidige tijd, is een gewilde badplaats en 
heeft toch zijn specifieke uitstraling, waarvan ik dankbaar 
gebruik maak voor mijn foto’s en schilderijen. Dank aan 
Scheef voor de inspiratie.

Ik ben nu een fan van Scheveningen.
  
Dennis Nienaber

Kinderworkshops Stadsbeestjes in Het Nuts-
huis:

Met dank aan Freek Vonk en een grote supermarkt-
keten weten bijna alle kinderen van Nederland (én 
hun ouders) inmiddels alles over de witte vlieg, 
de vanillebij en het spuugbeestje. Maar hebben 
de kleine insectenkenners al eens échte insecten 
onder de loep genomen? Dat kan deze zomer in 
de zonnige tuin van Het Nutshuis. In het decor van 

Stadsbeestjes – een interactieve zomertentoonstel-
ling voor de hele familie – organiseert Het Nutshuis 
tot half augustus elke woensdagmiddag een kin-
derworkshop. Ontmoet een vriendelijk bijenvolk, 
maak je handen vuil in de aarde, ga mee op een 
kleine-beestjes-avontuur en leer op een speelse 
manier hoe onmisbaar insecten zijn in onze stad.

“Twaalf!”, roept een enthousiaste, achtjarige jon-
gen op de vraag van imker Isabelle hoeveel ogen 
bijen hebben. “Nu kan het antwoord alleen maar 
tegenvallen. Het zijn er vijf. Vijf ogen. Nog steeds 
heel veel, toch?”, zegt de imker. De kinderen knik-
ken en zijn zichtbaar onder de indruk. De serie 
kinderworkshops over insecten van Het Nutshuis 
is inmiddels van start gegaan. Bekroond tot bijen, 
met een feestelijk opgespeld lintje, trokken de kin-
deren op de laatste woensdag van mei al proevend, 

ruikend, voelend, kijkend en dansend hun spoor 
door de grote, biologische tuin van Het Nutshuis. 
“Een verborgen schat in de stad”, fluisterde een 
moeder tegen een opa, die de nieuwe ‘bijtjes’ in 
de tuin op gepaste afstand volgden. De Nutstuin in 
het hart van Den Haag, met vijver, moestuin, kas 
én bijenkasten, is de perfecte plek voor de kinder-
workshops die deel uitmaken van Stadsbeestjes, de 
huidige familietentoonstelling in Het Nutshuis.

Menno Swaak, medewerker van 
Permacultuur Den Haag, toont op 
17 juli  op een speelse manier de 
cyclus van het compost maken. 
Met behulp van wormenbakken, 
potten vol verschillende grond-
soorten, zaden en water ontdek-
ken de kinderen hoe belangrijk 
ons bodemleven is.

De reeks wordt afgesloten met 
vier kleine-beestjes-wandelingen 
door Anna Kreffer, op woensdag 
24 en 31 juli en 7 en 14 augus-
tus. De voorzitter van de KNNV 
afdeling Den Haag (de vereniging 
voor veldbiologie) is een wande-
lende insectenencyclopedie. In de 
Nutstuin toont Anna de kinderen 

dat je helemaal niet ver hoeft te reizen om te zien 
hoe wonderlijk ons dierenrijk in elkaar steekt. Je 
moet alleen goed kunnen kijken. Uitgerust met ver-
grootglazen ontdekken de kleine speurders onder 
meer hoe de bladluis, de mier en het lieveheers-
beestje op een fascinerende manier samenwerken 
óf elkaar juist het leven zuur maken.
Wroeten tussen de wormen: woensdag 17 juli 
Kleine-beestjes-wandeling: woensdag 24 juli, 31 
juli, 7 augustus en 14 augustus
Leeftijd: 6 tot 12 jaar 
Aanvangstijd: 14.00 uur 
Kosten voor deelname: € 5,- per kind (incl. glaasje 
sap en wat lekkers) 
Vakantiepasprijs voor de laatste vier workshops: 
€ 4,- per kind
Locatie: Het Nutshuis 
Riviervismarkt 5, Den Haag

Speuren, wroeten, leren, knutselen en proeven in de tuin! Albert Heijn verbouwt
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Kopijdatum

De einddatum voor het inleveren van kopij 
voor de volgende Klinker 

(september 2019) is 
28 augustus 2019

eens Scheveningse Dag in Muzee Scheveningen. 
Evenals vorig jaar was ook dit keer de Noordster 
van de partij met een mooi ingerichte kraam. Die 
werd bemand door de Graaiploegleden Cor van der 
Toorn en Simon Pronk. Met hun enthousiaste en op 
een dijk van een visserservaring gebaseerde verha-

len over de Noordster wierven zij tien donateurs. 
Een prachtig resultaat! Voor minimaal € 23,60 
per jaar – maar er was ook iemand die de komma 
verplaatste en in een keer 236 euro doneerde! - 
krijgt men als bewijs van donateurschap een mon-
sterboekje en zes keer per jaar ons Praaibericht, 
waarin men van de voortgang van de restauratie op 
de hoogte wordt gehouden. 
Hoogtepunt van de maand vormde natuurlijk onze 
Donateursmiddag op 27 juni. Vele trouwe dona-
teurs waren gekomen om de stand van de restau-
ratie in ogenschouw te nemen en te horen over 
de verdere plannen. Het stralende weer zorgde er 
voor dat er op dek geen plekje meer over was. Ik 
mocht alle aanwezige donateurs bedanken voor 
hun onmisbare steun, zowel financieel als in natu-
ra. Wat dit laatste betreft in het bijzonder Tim Da-
men, die ons van voor-
treffelijke kibbelingen 
voorzag. Tijdens de 
bijeenkomst werd als 
nieuwe donateur Johan 
Pronk van vishandel 
Albatros Johannes (aan 
de Westduinweg) ver-
welkomd: hij doneerde 
honderd heerlijke 
haringen en als tegen-
dank ging zijn vlag in 
de mast… Inmiddels is 
het aantal donateurs 
het getal van 300 ruim 
gepasseerd. 
De restauratiewerk-

Het was de afgelopen maand op de Noordster met 
het komen en gaan van veel bezoekers een drukte 
van jewelste – oftewel op z’n Schevenings gezegd 
‘een leevend breitje’. Tijdens Vlaggetjesdag lag de 
Noordster erbij als in vroeger dagen: het dek vers 
‘geteerd’, de krebbes helderwit geschilderd en geen 
plekje werd overgeslagen waar maar een likje verf 
te geven was. Met de op 23 mei geplaatste voor-
mast kon de Noordster van voor tot achter in de 
vlaggen worden gezet. Met dat vertrouwde logger-
silhouet was ons schip een lust voor het oog. 

Zo’n 1500 bezoekers kwamen op een stralende 
Vlaggetjesdag aan boord een kijkje nemen en lieten 
zich door leden van onze Graaiploeg voorlichten 
over de stand van de restauratie, de vroegere vis-
serij en het leven van de visserman aan boord. 
Onderwijl zaten drie boetsters onder de brug te 
boeten dat het een lieve lust was. Hoofdvrouw Diny 
Pronk-Grootveld, die zelf in haar meisjesjaren nog 
boetster is geweest, leerde de andere twee hoe 
een ‘prikker’ (= een kleine beschadiging in het net) 
te repareren en vertelde de vele belangstellende 

bezoekers hoe armoedig vroeger ook het leven 
van een boetster was. In hun Scheveningse kleder-
dracht trok het boetende trio veel bekijks.  
Ook tijdens de Sail op Scheveningen van 20-23 
juni hield de nog altijd gepavoiseerde  Noordster 
‘open schip’. Maar liefst zo’n 4000 bezoekers wer-
den in die paar dagen aan boord hartelijk verwel-
komd en rondgeleid. De Noordster sprak natuurlijk 
aan, want de eenvoud van de haringlogger vormde 
een mooi contrast met de majestueuze verschijning 
van de tall ships. 
Tegelijkertijd was er op zaterdag 23 juni ook nog 

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.

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

Mis niks en volg ons op Facebook!
WOS Wijkoverleg Scheveningen-Dorp
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Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig 

uit. De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar 

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti 

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met 

Meldpunt Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone 

plek om in te wonen, werken en leven.

161028_DPZ_140x100mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:51

zaamheden gingen natuurlijk ondanks alle juni 
drukte gewoon door. Leerlingen van Mondriaan, 
met wie we een samenwerkingsverband hebben, 
hebben een begin gemaakt met het betimmeren 
van het voorin: het matrozenverblijf waarin de 
kooien komen. Ook in deze zomermaanden ligt 
het restauratiewerk niet stil. Maritiem begint een 
dezer dagen met het inmeten en aanbrengen van 
de voorstag en de stagen aan weerszijden van en 
tussen de masten. Als de zijstagen eenmaal zitten, 
wordt er vervolgens het ‘want’ ingeweven waar-
over men omhoog kan klimmen.
Intussen werden we een belangrijke aanwinst rij-
ker: een zogenaamde winch waarmee het trawlnet 
met lijnen wordt binnengehaald en ander hijswerk 
kan worden verricht. De winch staat op de traditi-

onele plek voor de brug en zal de komende tijd ge-
heel worden gerestaureerd. Zo zal onder meer de 
stalen trommel aan stuurboord worden vervangen 
door een exemplaar van hout, dat is bestemd voor 
het binnenhalen van de reep waaraan de vleet ver-
bonden is. Zo wordt onze Noordster steeds meer 
en stapsgewijs een haringlogger!
Vanaf de Noordster wensen wij u een mooie zomer!

Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting Sch 236 Noordster terug op 
Scheveningen

’n Roopje van de Noordster (11)

 Noordster in de vlaggen                                          (foto Geert Gunneweg)

Boetsters onder de brug van de Noordster                  (foto Martin Mos)

Noordsterkraam op Scheveningse Dag                  (foto Henk Grootveld)

Leerlingen Mondriaan in vooronder
                                      (foto Nico Buijs)

De winch ter restauratie                                           (foto Henk Grootveld)

Graaiploeg Noordster (foto Geert Gunneweg)
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Er zijn 2 ontwerptekeningen gemaakt voor 
de herinrichting van de Zeilstraat. Aan deze 
tekeningen is veel overleg tussen bewoners en 
gemeente voorafgegaan. Onderstaand vindt u een 
aantal van die aanbevelingen en argumenten die 
zijn gebruikt voor het ontwerpen van de huidige 
tekeningen. Deze tekst is om u te laten zien dat 
er niet lichtzinnig is omgegaan met de ideeën van 
bewoners.

•	 parkeeroverlast: ondanks dat het een woon-
erf is en er alleen geparkeerd mag worden in de 
daartoe bestemde vakken, wordt er toch veel ge-
parkeerd daar waar er (schijnbaar) ruimte is. Dat 
levert niet alleen strijdige situaties op, maar vaak 
ook onveilige (waarover hieronder meer). Het 
handhaven blijft echter erg lastig. De auto met de 
camera’s ten behoeve van handhaving registreert 
niet de illegale parkeersituaties, maar louter de au-
to’s/kentekens die geen parkeervergunning heb-
ben en welke de parkeerheffing voor het parkeren 
niet hebben voldaan. Het is ook niet mogelijk voor 
de gemeente om voortdurend handhavers door de 
buurt te hebben lopen. Een nieuwe inrichting zou 
meer duidelijkheid moeten bieden én illegale par-
keersituaties moeten en kunnen voorkomen;

•	 veiligheid: hulpdiensten - met name de brand-
weer met de grote voertuigen - kunnen moeilijk 
manoeuvreren door de Zeilstraat. De grote voer-

tuigen moeten tegen het verkeer in de Zeilstraat 
in, omdat de voertuigen niet door de poort kun-
nen aan de zijde van de Jurriaan Kokstraat. Door 
illegaal geparkeerde auto’s ter hoogte van de 
knik, als ook de knik zelf in de Zeilstraat, is het al 
menigmaal voorgekomen dat een voertuig van de 
brandweer bijna een auto moest wegduwen om er 
door te kunnen. Hetzelfde euvel komt voor bij de 
‘kruising’ met de ‘andere Zeilstraat’ die haaks op 
de Zeilstraat loopt en de Korendijkstraat, wanneer 
daar auto’s geparkeerd staan op plaatsen waar dat 
niet is toegestaan. Het verwijderen van de ‘knik’ 
halverwege en een betere verdeling van officiële 
parkeerplaatsen dragen bij aan de veiligheid;

•	 verouderde weginrichting: de weginrichting is 
behoorlijk verouderd. De aangebrachte knik werkt 

niet verkeer-vertragend. Daarnaast is lange tijd ge-
leden de oude Zuid-Hollandse Academie gesloopt 
en is er een flat opgericht aan de Korendijkstraat. 
De bouwmaterialen, met name de prefab betonnen 
onderdelen, werden via de Zeilstraat aangeleverd 
met zwaar materieel. Dit heeft aanzienlijke verzak-
kingen opgeleverd in de Zeilstraat. Destijds is door 
de aannemer/projectontwikkelaar aangegeven dat 
zorg gedragen zou worden voor herstel, maar dat 
heeft nooit plaatsgevonden;

•	 uitstraling/karakter van de Zeilstraat: in 
aansluiting op het argument van de verouderde 
weginrichting droeg / draagt de huidige inrich-
ting niet bij aan het specifieke karakter van de 
Zeilstraat als onderdeel van het gemeentelijk be-
schermd stads- en dorpsgezicht. De zijde met de 
authentieke hofjes met visserswoningen en schip-
perswoningen aan de voorzijde zijn voornamelijk 
gelegen aan de kant met de oneven nummers, daar 
waar de even zijde tot aan het flat authentiek is 
en verder van latere datum voor zover er nog wo-
ningen zijn. Het is juist de meest authentieke zijde 
waar zich nu twee-aan-twee (dubbel) geparkeerde 
auto’s staan en afbreuk wordt gedaan aan het zicht 
op de straat en in de straat. De nieuwe inrichting 
dient te leiden tot een betere verdeling van de par-
keerplaatsen in de Zeilstraat en dat recht doet aan 
het authentieke karakter; 

•	 leefbaarheid: ‘last but not least’ draagt een 
nieuwe inrichting bij een verbetering van de leef-
baarheid. De illegaal geparkeerde auto’s, de om-
vang van de auto’s heden ten dage en de onduide-
lijke inrichting zorgen voor veel wrevel onderling 
en met bezoekers. Door een duidelijke inrichting 
met meer groen, de aanleg van bredere stoepen, 
veilige weginrichting, een betere verdeling van de 
parkeerplaatsen over de Zeilstraat, draagt dat bij 
een aanzienlijke verbetering ten behoeve van de 
leefbaarheid;
Ramon Brouwer

Naast het bovenstaande waren er nog punten over 
de zonkant en het autobezit van bewoners. Overi-
gens bleek dat de meerderheid van de bewoners aan 
variant 1 de voorkeur geeft. 

Herinrichting Zeilstraat

Boven variatie 1 rechte rijbaan. Beneden slingervariant

Zoals de melk uit het pakje 
komt, komt de stroom uit het 
stopcontact en het gas uit de 
leiding. Onze generatie heeft 
er nooit bij stilgestaan dat er 
ooit verandering in zou ko-
men. Het enige waarover we ons zorgen maakten 
of was de rekening die weer te vroeg of te hoog op 
de deurmat viel.

De tijden zijn veranderd en er zijn steeds meer 
tekens om ons heen die erop wijzen dat we in de 
toekomst niet meer zo onbezorgd met energie zul-
len omgaan. En niet alleen in het Havenkwartier in 
Scheveningen of in Nederland. Het is een wereld-
wijd en nogal ingewikkeld probleem. Dat is ook te 
merken in het nieuws. De ene dag valt het best wel 
mee met de zeespiegel stijging en de andere dag 
wordt er over een vloedlijn bij Utrecht gesproken. 
Wie zou je nu geloven?

En gek genoeg daardoor, dat we allemaal op een of 
andere manier in een huis wonen en in ons geval 
ook nog dicht bij zee, maakt dat we ongevraagd 
deel uit maken van dit wereldwijde probleem dat 
we alleen zeker niet kunnen oplossen. 

Dus wat doen we met die grijze wolk boven ons 
hoofd?

Als energiecoaches van Gasvrij Scheveningen den-
ken we graag met burgers mee. We hebben een 
opleiding gevolgd bij HOOM, zie www.hoom.nl, een 
landelijke coöperatie voor energiebesparing. Dit 
houdt in dat we bouwtechnisch onderlegd zijn wat 
energiebesparende maatregelen betreft, dat we 
toegang hebben tot een netwerk van informatie, 
expertise en aannemers die zich rond om duur-
zame maatregelen over de jaren heen bewezen 
hebben. 

Ons gaat het om energie en om coaching.

Energie:
De verwachting is dat in de komende tijd onze re-
latie met energie verandert: we zullen er zuiniger 
mee omgaan en dat kan op veel verschillende ma-
nieren. De energiebronnen zullen in de toekomst 
veel diverser worden dan het nu het geval is. Dit 
hebben we in de afgelopen jaren onder andere bij 
de zonne-energie gezien.

Coach:
Als er iets verandert zijn er altijd nieuwe mogelijk-
heden maar ook zorgen. Zeker bij zo een complex 
en wereldwijd probleem. 
Veranderingen aan je huis kunnen heel prijzig zijn, 
in je straat woont misschien nog niemand die zijn 
huis verduurzaamd heeft, en je bent ook geen klus-
ser noch heb je technisch verstand.

Begrijpelijk dat de zorgen de overhand nemen en je 
soms het gevoel hebt dat er een grijze wolk boven 
je hoofd hangt.

Hier ligt de expertise van ons als energiecoach. We 
denken met je mee in je eigen huis. We zijn onaf-
hankelijk en willen niets verkopen. We luisteren 
naar jouw vragen rondom duurzaamheid. We kij-
ken naar je levenssituatie en laten individuele mo-
gelijkheden zien voor verduurzaming. En die zijn 
misschien niet voor vandaag of morgen maar we 
kijken wel na de mogelijkheden. Het zou zo maar 
kunnen dat die grijze wolk verschuift en de zon 
weer tevoorschijn komt.

En dat weten we allemaal: voor niets gaat de zon 
op!

Hartelijke groet,
Rike Speelman
Om je aan te melden ga naar pagina 4 en meld je aan.

Energie, dat heb je toch gewoon?

YMCA SCHEVENINGEN START IN SEPTEMBER EEN NIEUW 
MUZIEKSEIZOEN!

In september 2019 start het nieuwe muziekseizoen van YMCA Scheveningen. Leerlingen kunnen zich 
weer aanmelden voor de muzieklessen o.a. gitaar, drum, zang, toetsen, diverse blaasinstrumenten, 
musical, theater, bandcoaching en koren. Het lesaanbod wordt uitgebreid met muziektherapie en 
coaching. Ondertussen krijgt de website een nieuwe look!
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Dit Praaibericht open ik graag met een terugblik 
op een bijzonder moment: onze Piet Taal werd bij 
de opening van de Scheveningse Dag op 22 juni 
jl. door de burgemeester van Den Haag én Sche-
veningen volledig verrast met een koninklijke 
onderscheiding. Piet is al sinds eind jaren vijftig 
actief en regelt al heel lang de Scheveningse Dag 
en Kerstland voor Muzee en doet samen met zijn 
vrouw Riet - die hij direct in zijn lintje betrok – nog 
veel en veel meer voor Muzee. Dank Piet en Riet; 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau! 

Scheveningse Dag

Over de Scheveningse Dag gesproken; ook deze 
editie was weer een groot succes met veel uiteen-
lopende activiteiten in en rond Muzee en met dit 
keer 2000 bezoekers. Het laat zien dat Schevenin-
gen leeft!

Bultrugwalvis Jojo
Met duizenden plastic flesjes is in de afgelopen tijd 
op de binnenplaats van Muzee een Bultrugwalvis 
gemaakt. Dit bijzondere object, waaraan veel kin-
deren van Scheveningen hebben meegebouwd, is 

‘geopend’ door kinderen en de directeur Green-
peace Nederland. Een mooi moment en een mooi 
project, waarmee aandacht wordt gevraagd voor 
een schonere zee. Die doelstelling bindt dit project 
aan wat Muzee belangrijk vindt. Inmiddels is de 
walvis ‘Jojo’ verhuisd naar het strand waar de vele 
badgasten ervan kunnen genieten.

Tentoonstelling over de zee
Onder de titel ‘Save Our Seas’ is er een tentoon-
stelling waarmee Muzee aandacht vraagt voor de 
verschillende uitdagingen waarmee de zee tegen-

woordig te kampen krijgt. Activiteiten zoals ‘Jojo’, 
lezingen en speurtochten die Muzee organiseert 
(zie hieronder) sluiten hier allemaal op aan.

Cultuurankeractiviteiten
Speurtocht voor de kids
In Muzee ontdek je wat er aan de hand is met de 
zeeën. JOJO wil een schone zee! Met de vraag ‘kun 
jij JOJO helpen en alle oplossingen vinden?’ is er 
voor € 1,50 een speurtocht in Muzee. Leuk!
Schat zoeken op het strand
23 juli en 31 juli: kom naar Muzee en ga mee met 
TrashUre Hunt schat zoeken op het strand. Deelna-
me is € 7,00. Met alle gevonden schatten gaan we 
bij Muzee bijzondere kunstwerken maken.  
Lezingen
Op 25 juli is Wim Voortman van het IVN vertelt 
over de zee, het getij, en wat er op het strand te 
vinden is. Na de pauze gaan we strandvondsten be-
kijken en op naam brengen. En op 22 augustus ver-
telt duiker en onderwaterfotograaf Peter Verhoog 
over wat hij tijdens zijn duiken aantreft en hoe hij 
de onderwaterwereld heeft zien veranderen.

Opening Cultuurseizoen 6-8 september
Houd uw agenda vrij in het weekend van 6-7-8 
september want het culturele seizoen in Den Haag 
en op Scheveningen wordt geopend met veel gratis 
voorstellingen.

Op vrijdagavond 6 september is het gratis MUZEE 
UITfestival in Muzee Scheveningen met verschil-
lende acts waaronder de bekende jazztrompetist 
Michael Varekamp. Met ook een korte preview van 
de voorstelling Violeta in Nederland en op de bin-
nenplaats kunnen de bezoekers meedoen met een 
tangoworkshop.

Op zaterdag 7 september vindt in en rond de Oude 
Kerk in de Keizerstraat het festival Kunst en Cul-
tuur op Scheveningen plaats. Tijdens dit vrolijk-
ste cultuurfestival wordt het culturele uitseizoen 
van Scheveningen geopend met een cultuurmarkt, 
optredens, presentaties en workshops verzorgd 
door lokale kunstenaars en cultuuraanbieders. Dit 
jaar staat het festival in teken van het circus op 
Scheveningen. Het festival start om 12 uur met een 
variété openingsact verzorgd door Karel de Rooij, 
als preview van zijn voorstellingen in Club Lourdes 
in het najaar. Voor kinderen is er een uitgebreid 
programma waaronder een circusworkshop van 
Circaso. Voor meer informatie: kunstencultuurop-
scheveningen.nl 

Op zondag 8 september staat Muzee op het UIT-
festival Den Haag op het Lange Voorhout. U kunt 
ons vinden zowel bij de Cultuurankers als op het 
plein van de Haagse musea.

Deze zomer is er dus weer genoeg te doen in en om 
Muzee. Kijk op www.muzeescheveningen.nl voor 
alle actuele activiteiten.

Een mooie zomer toegewenst!

Chris Schaapman
Voorzitter Muzee Scheveningen
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MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN (MBvO)
Elke dinsdagochtend van 10.30-11.30 uur of 11.30-
12.30 uur of donderdagochtend  10.30-11.30 uur 
of 11.30-12.30 uur en elke woensdagmiddag  van 
12.30 – 13.30 uur, wordt er in het Kalhuis aan de 
Badhuisstraat 177, meer bewegen voor ouderen 
(MBVO) gegeven.
De kosten hiervoor bedragen € 7, 00 per maand.
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis of 
bellen naar 070 3069900.
MBVO is voor mensen die door de jaren heen 
minder zijn gaan bewegen, terwijl de noodzaak 
daarvan juist toeneemt. De lessen worden door 
een speciale daarvoor opgeleide vakkracht gege-
ven. Maar natuurlijk is gezelligheid ook een heel 
belangrijk ingrediënt! Heeft u interesse dan kunt 
vrijblijvend een proefles komen volgen.

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.
Wij bieden u de mogelijkheid om zelfstandig zon-
der docent te 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.

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 zon-
der 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.

Het Kalhuis
Badhuisstraat 177
2584 HH Scheveningen
kalhuis@welzijnscheveningen.nl<mailto:kalhuis@
welzijnscheveningen.nl>

Koorleden gezocht
Het koor Cantamus Alati zoekt projectleden (tus-
sen 18 en 65 jaar)
Je neemt deel aan tien repetities op donderdag-
avond van 20.00-22.00 uur, vanaf 13 juni.
Het concert vindt plaats op 5 oktober 2019 in de 
Agneskerk aan de Beeklaan.
Wij zingen op ons concert de “Misa a Buenos 
Aires”van Martìn Palmeri  en het “Stabat Mater” 
van Amaral Vieira.
Het projectlidmaatschap kost € 75,-(Ooievaarspas 
regeling mogelijk)
De bladmuziek en oefen CD kosten € 26,40
Aanmelden kan via info@cantamusalati.
nl<mailto:info@cantamusalati.nl> of tel.06-15060956

Rob Saager PR/Cantamus Alati

Misa a Buenos Aires
-Martìn Palmeri

Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar voor €20,- via info@cantamusalati.nl of aan de 
deur voor € 22,-, 50% korting met ooievaarspas en kinderen t/m 14 jaar gratis  entree.

Kom 10 repetities met ons meezingen 

vanaf donderdag 13 juni 2019 en op ons 

concert op zaterdag 5 oktober 2019

Stabat Mater 
- Amaral Vieira

CANTAMUS ALATI 
zoekt projectleden

Onder leiding van:

• Dirigent Kees van der Linden

Met medewerking van:

• Charlotte Houberg (sopraan)

• Rosina Fabius (alt)

• Walther Deubel (tenor)

• Remmert Velthuis (bas-bariton)

• Het Dordrechts Kamerorkest
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