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UITNODIGING

Het Algemeen Bestuur van de bewonersorganisatie Wijk Overleg Scheveningen-Dorp nodigt u
van harte uit om aanwezig te zijn op zaterdag 21 september 2019 bij de officiële overdracht aan
de Scheveningse bevolking namens de Gemeente Den Haag door Mendy van Veen, directeur
Stadsdeelkantoor Scheveningen van het:

Muurschilderij ZE BENNE DER WEER
ontworpen en gerealiseerd door Sandra Thie

De Klinker in zijn huidige vorm dreigt per 1 januari
2020 te verdwijnen. Dat komt omdat ik er mee wil
ophouden en er tot nu toe niemand is die dit werk
wil of kan uitvoeren. Daarom nogmaals deze oproep
voor iemand die het (eind)redacteurschap kan
voortzetten.
Het werk bestaat uit het verzamelen van kopij, het
redigeren van teksten en het opmaken van het blad.
Er kan worden bekeken of er een aantal van deze
taken kunnen worden overgedragen aan anderen
als kennis tekort schiet of dat er een verdeling
van het werk over meerdere personen kan worden
georganiseerd.
U kunt zich aanmelden bij het WOS, Badhuisstraat
175. Bellen kan ook op 070-3500034, e-mail wos@
scheveningendorp.nl of de redactie kllinker.wos@
gmail.com .

Het METALEN OBJECT ROND BOOM van Freek Henkes

Tussen haakjes; met de huidige technieken en
communicatiemogelijkheden is afstand tussen
redacteur(en) en vestigingsplek van de krant geen
probleem meer.
Ap Mos

Inhoud

De MARCELISDRIEHOEK een initiatief van het WOS naar
een ontwerp van het Stadsdeelkantoor en Freek Henkes.

De overdracht zal tussen 13.00 en 15.00 uur plaatsvinden in de Marcelisstraat gelegen tussen de
Jurriaan Kokstraat en de Keizerstraat.

				SELFIE-FOTOWEDSTRIJD
Vishandel de Lange deelt haring uit; maak al haring happend een selfie voor de nieuwe muurschildering
en ding mee naar de titel “Haringhapper van het jaar”.
De jury bestaande uit Persfotograaf Dick Teske en Ben de Lange zullen de winnaar bepalen. De maker
van de meest originele selfie ontvangt naast de eretitel ook nog een bon voor een diner voor 2 personen
aangeboden door De Fat Mermaid en Vishandel De Lange.
Bovendien wordt de winnende selfie gepubliceerd in weekblad De Scheveninger.

Dit project is mogelijk gemaakt met bijdragen en medewerking van:

Stadsdeelkantoor Scheveningen		
Bewonersorganisatie WOS		
Dick Teske persfotografie
Sandra Thie				Freek Henkes			Joop de Korte, verhuur
Thomasz en Pieter stucwerk			
Vrienden van Muzee		
Mark Zevenbergen, mobiele espressoba
Rob Triep				
Siem Visser Sierbestrating		
Oma Toos poffertjes
Karina Stanza				HUBO Scheveningen		Peer Music
Loes en Leo van Gemst			
Dennis Nieaber			
Bronsgieterij de Paardenstal
Vishandel de Lange				
Stichting Noorzeevis		
Sign Plantation
Patrick den Heijer De Scheveninger		
Bewoners Scheveningen		
Arie Spaans sr.
Albert Heijn Keizerstraat			
Meldpuntgraffiti @denhaag.nl
De Swart Services coating
The Fat Mermaid
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Uitnoding voor feestje Marcelisdriehoek
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Oproep (eind)redacteur
Verslagen algemene vergadringen WOS
27 maart en 29 mei 2019
Asbak
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Verslagen vergaderingen Algemeen Bestuur

Asbak

Datum: woensdag 27 maart 2019

Datum: woensdag 29 mei 2019

Opening/ vaststelling agenda
Voorzitter Jan Lautenbach opent de vergadering en
heet iedereen welkom.
Bij het laatste agendapunt wordt Bronovo geagendeerd.

Opening/ vaststelling agenda
Voorzitter Jan Lautenbach opent de vergadering en
heet iedereen welkom.
De agenda wordt door de vergadering goedgekeurd.

Naar aanleiding van vragen tijdens een vergadering van het Algemeen Bestuur over de sigarettenpeuken voor het stadsdeelkantoor is er op verzoek
van het WOS een afvalbak geplaatst tussen de twee
banken die voor het stadsdeelkantoor staan. De
afvalbak voorziet duidelijk in de behoefte, nu nog
het tijdig legen.

Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
Er zijn geen onderwerpen, die de aandacht van de
wijkagent vragen.
Wel komen onderwerpen als tegen het eenrichtingsverkeer in fietsen, auto’s welke op de wandelboulevard rijden, fietsen, die de doorgang belemmeren aan de orde.
Mededelingen
Het stadsdeelkantoor heeft desgevraagd meegedeeld, dat de Visserhavenstraat voldoet aan de
verkeerstechnische normen en er derhalve geen
aanpassingen worden gepleegd.
Financieel verslag 2018
Op de volgende vergadering wordt het verslag
weer geagendeerd. De kascontrolecommissie is
dan ook bijeengeweest.

Verkiezingen Dagelijks Bestuur
Jan Lautenbach en Hans Grijzen worden bij acclamatie gekozen als voorzitter en penningmeester.

Hans Grijzen vertelt iets over de plannen om in de
Marcelisstraat een muurschildering aan te brengen
Hans en de kunstenaar, welke de muurschildering
gaat maken, laten voorlopige schetsen zien.
Wat verder ter tafel komt
Bronovo
Het WOS heeft een mail over de toekomst van het
Bronovo gestuurd (niet sluiten). Vanuit het GSBO
(Gezamenlijke Scheveningse Bewonersorganisaties)is een bijeenkomst met de voorzitter van de
Raad van Bestuur geweest. Op 2 april 2019 is een
volgende bijeenkomst. Zie voor actuele ontwikkelingen de nieuwsbrief van Bronovo.
Rondvraag/sluiting
Geen bijzonderheden.

Hoger Beroep tegen hoogbouw
Vuurtorenweg
Op 24 juni diende de
meervoudige rechtszaak tegen het
gemeentebesluit om af te wijken
van het bestemmingsplan met het
6 verdiepingen hoge ontwerp op de
Vuurtorenweg 35-37. De rechter heeft
geen van de ingediende bezwaren
ontvankelijk verklaard.
Deze uitspraak is niet in
overeenstemming met ons rechtsgevoel.
Daarom gaat de WOS samen met De
Vrienden van Den Haag in hoger beroep
tegen deze uitspraak.
De procedure neemt waarschijnlijk
enkele maanden in beslag. We schatten
in dat de raad medio Maart uitspraak
doet over deze zaak.
Emil Driesenaar

Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
Hans Grijzen: het hek in de Heemraadstraat richting Prinsenheem is weggehaald. Volgens het
stadsdeelkantoor is dit op verzoek van de bewoners van Prinsenheem. Het hek is indertijd ook op
verzoek van bewoners van Prinsenheem geplaatst.
Hans neemt contact op met de bewoners.
Verzocht wordt de verkeerssituatie bij de Kanaalweg te bekijken. Afgesproken wordt dat men gaat
kijken of de juiste verkeersborden op de goede
plek staan.
Mededelingen
De politie is op de Strandweg begonnen met controle op ondermeer geluidsoverlast van motorvoertuigen.

Discussie over het 5G netwerk en slimme lantaarnpalen in Scheveningen
Bij dit onderwerp zijn ook een aantal leden van de
actiegroep 5G Den Haag aanwezig. In de discussie
komen aan de orde privacyaspecten, normen voor
gezondheidsaspecten, straling van de masten, hoe
komt de besluitvorming aan de kant van de overheid (gemeente) tot stand.
De vergadering besluit een brief naar de gemeente
te schrijven met de vraag in te gaan op bovengenoemde punten.

Verslag van het gesprek met de fractie van het
CDA (in de Haagse Gemeenteraad) op maandag 13
mei 2019
Op 13 mei is een afvaardiging van het CDA bij het
WOS op bezoek geweest.
Een aantal onderwerpen zijn door het WOS onder
de aandacht van het CDA gebracht. De fractie gaat
over deze onderwerpen vragen stellen aan het college van Burgemeester en wethouders.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
Tijdelijk verhuur van woningen. De vraag van het
WOS is of het CDA bereid is de tijdelijke verhuur
ondermeer via Airbnb moeilijker te maken.
In Scheveningen staan boven sommige bedrijfsruimtes al jaren woningen leeg, controleert de
Gemeente hierop en worden eigenaren hierop aangesproken?
Parkeerterrassen (terras op parkeerplaats). De
vraag is of de gemeente bij de aanvraag voor een
parkeerterras een draagvlak onderzoek doet en of
de parkeersituatie in de omgeving ook een factor is
wel/niet toestemming te geven.
Handhaving: Het WOS brengt het belang van
handhaven onder de aandacht mede in het licht
van de toename van het aantal toeristen.
Na afloop van het gesprek is nog een rondje door
de omgeving gemaakt (noot notulist: de gestelde
vragen zijn op de website van de Gemeente te vinden onder code RIS 302804).
Tot slot besluit de vergadering bij relevante onderwerpen ook andere fracties voor een vergadering
van het Algemeen Bestuur uit te nodigen.
Activiteiten 2019 (zie AB-verslag 30 januari
2019)
Fineke v.d. Veen bereidt voor een volgende vergadering het onderwerp leefbaarheid en alles wat
samenhangt voor.
Wat verder ter tafel komt
Geen bijzonderheden.
Rondvraag/sluiting
Geen bijzonderheden.

De beide banken worden regelmatig gebruikt als
rooksalon door o.a. de medewerkers van de supermarkt (Je kan je afvragen of een dergelijke uitstraling het imago van de supermarkt ten goede komt).
Het uitdrukken van sigaretten en vervolgens in de
nieuw geplaatste afvalbak doen is wegens smeltgevaar van de plastic zak in de bak niet verstandig.
Daarnaast levert het ook brandgevaar op. Beter
zou zijn een bak met zand te plaatsen of net als bij
de supermarkt een of meerdere asbaktegels. De
volle asbaktegel naast de voordeur van de supermarkt geeft aan dat men deze wel weten te vinden.

Er dient dan wel regelmatig iemand die tegels te
legen.

Keizerstraat
Overigens hebben de rokers in de Keizerstraat daar

zo hun eigen oplossing voor en dat roept weer de
vraag op waar het blijft bij wind en regen.
Het lijkt erop dat de anti rook campagne van de
overheid in ieder geval nog niet tot een ander gedrag heeft geleid. Of zou een antirook campagne
een gezonder idee zijn voor de medewerkers van
de supermarkt?
Hans Grijzen

2

Spreuke en gezegdes
De murregestond ‘êt goud in de mond.
Die bekende spreuk ‘angt bij ons in de badkaemer en d‘r ‘ange d‘r nog verscheiene, allemael
iens bedocht deur wêze mense.
Spreke is zullever, zwêge is goud, die ‘ebbe we non juust iet in onze verzaemeling (… ‘t ken toeval zên...),
mar somtije ken ‘t wel-d‘r-is weze dat spreke goud is en zwêge zullever, ietan?
Och jae, goud.
We ‘echte d‘r allemael waerde an en vandaer netuurlek al die spreuke en gezegdes, waer ‘t edelmetael in
voorkompt.
Zôas ‘êge ‘aerd is goud waerd en dat is wis en werendeg.
Mar volleges mên ken je, as mens, ‘t grôtste compliment krêge azze ze van je zegge: “Die, die ‘êt ‘n ‘art
van goud”, dan ben je rik.
Onderlest zatte me naer de tellevisie te kikke en daer zat
‘n manspersôn, die ‘êl veul verstand ‘a‘ van geld en precies wis wat of je d‘r mee mos doen.
‘Iet zô mar ûtgeve, neen, êrst goed naedenke en as je daer de ‘ersens iet voor ‘a‘, … dan kos ‘ij dat voor je
doen.
‘IJ vertelde dat an z‘n maet, ik wul iet zegge ôk zô‘n gouddief, mar alletwie wel geldbelust en die gaf ons
de raed om goed te lûstere, want zee die (en ‘ij wees op z‘n vrind): ”Deuze man ‘êt ammaar gelik, je ken
met ‘n gerust ‘art je geld an d‘m toevertrouwe, ‘ij belegt ‘t voor je en ûtêndelek... dikke winst”.
De vrind gong nog wat makkeleker zitte in zô‘n grôte leunstoel bij de brannende ôpe ‘aerd en liet wete ‘t
iet verstandeg te vinne om in goud te belegge.
“‘Oezô iet?”, vroog z‘n vrind.
“Wel, ‘t is zô mè‘-goud...‘t is te koud om naest te slaepe en ‘t varreke vreet ‘t iet....!”
Ze mozze d‘r alletwie ‘ard om lache.
Die van mên en ik vonne ‘t niks om te lache, mar ik ‘eb t‘r wel over nae zitte denke.
‘Iet allien ‘t varreke, mar geen enkel dier vreet toch goud.
Raer dat-tie non juust ‘t varreke noemt.
Ik weet iet veul van varrekes, jae je ‘eb ‘n speenvarreke, ‘n stekelvarreke.
Wij Scheveningers ‘ebbe ‘n varreke en blik (‘Ollanders ‘n stoffer en blik), mar d‘r benne netuurlek wel
varrekes, die goud vrete, ‘ou je stil.
Ik ‘eb zellef zô‘n varreke en die zit iet in ‘n varrekeskot.
Neen, die staet in de kaemer , die ‘eb ‘n gleuf in z‘n regge en
daer mag je zonder morre of knorre gouwe munte in gôie en...
‘ij vreet ze iet gelik op, neen ‘ij gaet-t‘r spaerzaem mee om.
Immetje
Nadruk verboden

Spreukje
Een gouden handdruk
En een warme welgemeende handdruk
Zijn beiden kostbaar.
Immetje.

Hét Korenfestival in
Den Haag en Scheveningen!
28 september (11.30 - 18.00)
Locaties: Keizerstraat, Strand en Prins Willemplein
- Helemaal GRATIS
- 8 podia
- 45 koren
- 1700 koorleden
- Genre’s: pop, jazz, shanty
licht klassiek, gospel,
thea en chanson!
theater

Special guests:

Gregor Bak
Francis van Broekhuizen
Foutje bedankt
Decibelles
het: Award winning
‘Best female choir’
uit Engeland

Gezamelijke start & afsluiting, een ‘mooi momentje’
en voor de liefhebbers gratis workshops.
ook aanwezig een historische markt met
oude ambachten en Scheveningse klederdracht.

[Me
t da

Voor alle informatie over de
koren kunt u terecht op Facebook - terugnaardekustkorendag
of www.terugnaardekust.com
Tot dan!

nk a
an:]
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De Lavino Collectie – Staalkaart van Delfts
aardewerk
31 autustus t/m 1 maart 2020

In 2005 overleden staalindustrieel Meijer Lavino.
Meijer Lavino was in het bezit van grote verzameling Delfts aardewerk. Deze verzameling is nu in
langdurige bruikleen gegeven aan het Gemeentemuseum en bevat bijna het gehele assortiment
van de Delftse plateelbakkers uit de periode 16601820. Vanaf 31 augustus wordt een groot deel van
de verzameling voor het eerst getoond.
Kraantjeskannen in de vorm van elegante dames,
bloemenhouders, fruitterrines, springpaarden,
mensfiguren, door Chinees porselein geïnspireerde voorwerpen, kaststellen, schoentjes en
andere miniaturen en zeldzaam ‘Delfts zwart’.
Delfts aardewerk in alle decoratietechnieken: van
wit, blauwwit, tot bonte kleuren en pasteltinten
met vergulding. Er is een link, zijn echtgenote was
Paula Lavino-Ridderhof.
Collectie Gemeentemuseum
In 1904 ontving het museum al een legaat van de
heer Van der Burgh (1845-1904). Deze verzameling achttiende-eeuws gekleurd Delfts aardewerk
betrof 530 objecten.

Het Kalhuis is weer open!
De ontmoetingsruimte in Het Kalhuis is weer open. In september starten alle
activiteiten weer . Kom eens langs!

Verborgen Schatten:
In Scheveningen in het Kalhuis gaan we op vrijdag 20 september van 10 uur tot
12.00 uur starten met een nieuw project; Verborgen Schatten. Dit programma
is voor Senioren die samen met een klein groepje een half jaar lang wekelijks
bij elkaar komen om naar mooie verhalen te luisteren en herinneringen te
delen. Deelnemers ontvangen een prachtig doe-boek. Het programma wordt
ondersteund door een professionele acteur en vrijwilligers helpen bij het uitvoeren van leuke opdrachten. De activiteit is gratis! U kunt zich aanmelden bij
het Kalhuis in de Badhuisstraat 177 tel.070-3069900

Chinees in het Kalhuis
Vanwege groot succes zijn er nu, naast de donderdagavond, ook elke woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur Chinese lessen in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177.
Kosten: € 3.00 per maand
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis
Tel: 070 - 3069900
Nederlands conversatie in Kalhuis
Elke dinsdagochtend van 10.00 – 11.30 uur wordt er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 Nederlands conversatie gegeven. Kosten: € 4,50 per keer.
Ook is er de mogelijkheid voor Nederlandse les voor beginners. Bij voldoende
deelnemers kunnen we starten!
zie voor meer cursussen pagina 6

Het antwoord van de gemeente over de 5G vragen

n
De colum

van

Jean Quist

J. Lautenbach
Wijk Overleg Scheveningen Dorp WOS wos@
scheveningendorp.nl
Datum 9 augustus 2019
Onderwerp 5G-netwerk

Geachte heer Lautenbach,

Op 25 juni heeft u het college van burgemeester van wethouders een e-mail gestuurd over het 5G- netwerk waarbij u vragen stelt over privacy, gezondheid, exploitatie
en besluitvorming. De gemeente begrijpt heel goed dat er zorgen zijn over eventuele
gezondheidseffecten van 5G-antennes en over de privacy van de gebruikers van het
netwerk. Het college neemt deze zorgen dan ook serieus en vindt het belangrijk om
hier zo duidelijk mogelijk over te communiceren. Namens het college kan ik u het volgende melden.
Exploitatie netwerk en besluitvorming

Het 5G-netwerk wordt uitgerold en geëxploiteerd door telecombedrijven als T-Mobile, KPN en VodafoneZiggo. Voor 5G wordt gebruik gemaakt van een aantal frequenties. Om over deze frequenties uit te
zenden, hebben de telecombedrijven een vergunning nodig. De veiling van de vergunningen voor deze
frequenties is een nationale aangelegenheid en wordt uitgevoerd ministerie van Economische Zaken
en Klimaat.

De gemeente Den Haag werkt daarnaast samen met T-Mobile om in de voorbereiding van de
komst het 5G-netwerk proefprojecten uit te voeren met 5G-techniek. Onder meer in Scheveningen. 5G kan nieuwe publieke toepassingen mogelijk maken zoals verkeersregulering en
verbetering van de gezondheidszorg. T-Mobile en de gemeente willen deze mogelijkheden nu al
onderzoeken.
Privacy

De rijksoverheid heeft de Taskforce Economische Veiligheid opgericht waarbij de privacy van gebruikers van het mobiele netwerk een belangrijk onderwerp is. Deze taskforce bestaat uit meerdere ministeries en de nationale veiligheidsdiensten. De taskforce heeft met de drie grote telecombedrijven een
risicoanalyse uitgevoerd naar de kwetsbaarheid van het mobiele netwerk. Telecomaanbieders treffen
al verschillende maatregelen om het netwerk te beschermen. Op basis van deze risicoanalyse worden
telecomaanbieders verplicht om aanvullende beveiligingsmaatregelen te nemen. Een van de maatregelen is dat er extra hoge eisen worden gesteld aan leveranciers van diensten en producten in de kritieke
onderdelen in het telecomnetwerk.

Indien u hier meer over wilt lezen, verwijs ik u naar de brief die minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid)
en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) op 1 juli jl. naar de Tweede Kamer hebben
gestuurd1.

Gezondheid

Een internationale groep wetenschappers (de ‘ICNIRP’ - International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) heeft bepaald wat de maximale toegestane elektromagnetische veldsterkte is,
de zogenaamde blootstellingslimieten. De blootstellingslimieten worden in Nederland gehanteerd en
gelden voor 3G en 4G en ook voor 5G. Deze blootstellingslimieten zijn gebaseerd op opwarming van
het lichaam als biologisch effect, hetgeen tijdens of kort na blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden kan optreden.

Volgens de ICNIRP is er op dit moment geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat blootstelling aan
elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten nadelige gezondheidseffecten oplevert. In
de wetenschappelijke literatuur worden naast opwarming van het lichaam verschillende andere biologische effecten van elektromagnetische velden beschreven. Volgens de huidige wetenschappelijke
inzichten leveren deze andere biologische effecten van elektromagnetische velden geen risico’s op
voor de gezondheid. Onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten op de lange termijn door blootstelling aan elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten is echter nog in volle gang. De
Gezondheidsraad heeft een vaste Commissie Elektromagnetische velden die dit soort wetenschappelijke onderzoeken nauwlettend volgt. Op basis hiervan adviseert de Gezondheidsraad de overheid. De
gemeente Den Haag volgt het kabinetsbeleid en de adviezen van de Gezondheidsraad.

Voor meer informatie wil ik u wijzen op de Kamerbrief over 5G en gezondheid die staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op
16 april jl. naar de Tweede Kamer hebben gestuurd2.

Het Agentschap Telecom meet de sterkte van elektromagnetische velden bij antennes in Nederland. De metingen zijn openbaar en terug te vinden op de website van het Antennebureau. De an-

tennestraling van huidige en toekomstige 5G-testlocaties in Den Haag wordt eveneens door het Agentschap
Telecom gemeten. Zo wordt ook gedurende de proefprojecten in Scheveningen en andere delen van de stad
gecontroleerd of de elektromagnetische straling binnen de blootstellingslimieten blijft. Aanvullend is de gemeente in overleg met de gezondheidsdeskundigen van de GGD over hun betrokkenheid bij de tests met 5G.

Tot slot
Tot slot wil ik u wijzen op de informatiepagina over 5G op de gemeentelijke website. Deze informatie
vindt u op www.denhaag.nl/5g. Daar staan ook de locaties waar de 5G-projecten plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,

Wachten
“Zit je ook te wachten,” vroeg de vrouw die me
aan de deur in het tehuis had zien rammelen.
Die deur ging alleen maar open na het intikken van een code. Die wist ik waarschijnlijk
niet meer want de deur bleef dicht. Er was ook
niemand van het personeel om de magische formule te vragen. Dus restte er niets anders dan
wachten in de hal, tot er iemand zou komen
die meer wist. “Ik wacht hier ook altijd,” zei
de vrouw. “Maar dan vergeet ik op wie. Het
kan dus best dat er iemand komt maar dat
ik die niet herken.” “Met namen heb ik dat
wel eens,” zei ik om ook maar wat te zeggen.
“Soms weet ik thuis pas wie ik onderweg tegenkwam.” De vrouw keek me indringend aan.
“Ik wacht toch niet op jou?”
“We zijn met een groepje van het werk op bezoek bij een oud-collega die hier in het tehuis
is opgenomen,” vertelde ik haar. Eerst waren
we nog bij zijn vrouw geweest om te vragen hoe
het met hem ging. “Vroege dementie heet het
geloof ik,” antwoordde ze terwijl ze een verhuisdoos vollaadde met spullen die van hem waren
geweest. Die was al flink vol en ze moest wat
kracht zetten om het fotoboek dat haar man bij
zijn afscheid van de zaak had meegekregen er
nog in te krijgen. “Ik laat het huis wat opknappen en dan verkoop ik het,” zei ze. Naar
het zuiden wilde ze, want daar zijn alle mensen
vrolijk.
De collega van vroeger kende ons niet meer.
Hij keek naar de televisie. Voor ons stond
die uit, maar hij zag van alles over het scherm
trekken dat hem meer boeide dan het verhaal
over ‘je kent hem vast nog wel ’ die met pensioen ging. Iedereen beaamde het luidruchtig.
Ja, die ging met pensioen, ja! “Ik moet
straks weer aan boord zijn,” zei onze oud-collega. “Als kapitein moet je altijd als eerste aan
boord zijn. En als laatste eraf, dat vergeten ze
vaak hoor.” “Ik wist niet dat je ook nog hebt
gevaren,” merkte een van ons op. “Varen? Ik
heb nog nooit gevaren!” was het antwoord.
Al snel wist niemand meer iets te verzinnen wat
de anderen al niet kenden. Het groepje waaierde uit elkaar; naar huis, op een paar na die
wachtten op de collega die het initiatief voor
het bezoek had genomen en nog bleef. En die
zo heel erg hoopte op een reactie. Of die er ook
kwam? Hij zei er niets over toen hij later de
hal inliep. Vroege dementie heet het geloof ik,
liet hij zich ontvallen. Het klonk wanhopig.
Hij viste een papiertje uit zijn jas waar een
aantal cijfers op stond. Die tikte hij in op het
kastje naast de deur. Toen hij mij als laatste
van de achterblijvers naar buiten duwde riep de
vrouw hem toe: “Let je een beetje op hem; hij
is niet helemaal meer bij. Hij vergeet alles.”

Max van Meerten Concernadviseur Informatie
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’n Roopje van de Noordster (12)
De scholen zijn weer begonnen en ook op de
Noordster is onze Graaiploeg bij het verschijnen
van deze Klinker weer druk aan de slag. Dat wil
niet zeggen dat er deze zomer aan boord niets is
gebeurd. De tuigage (want, verstaging e.d.) werd
ingemeten en wordt binnenkort aangebracht. De
dichte verschansing op het achterdek is al voor de
helft (aan stuurboord) vervangen door het oorspronkelijke hekwerk, dat destijds voor de Noordster met haar campagnedek zo karakteristiek was.
Met het oog op de aanpassingen van het dekhuis
werd de gangway verplaatst naar het middenschip.

allemaal op de Noordster zijn te zien.

‘Noordster’ staat vermeld. Het bord werd aangeboden tijdens de laatste bijeenkomst van de Graaiploeg voor de zomervakantie. Vanzelfsprekend zal
het een passende plek gaan krijgen bij de kombuis.

Arie Plugge met naambord te midden van de Graaiploeg

het net in de garage van Gerrit Rog

het oorspronkelijke hekwerk weer op het achterdek

Noordster in Geuzenhonk
En er is nog meer werk aan de wal! In het Geuzenhonk is een ‘knutselclub’ bezig met het bouwen
van een scheepsmodel van de Noordster. Tot in het
kleinste detail wordt de logger nagebouwd. Het
model is 210 cm lang, 30 cm breed en heeft een
masthoogte van 102 cm van kiel tot kloot. Met zijn
formaat leent de logger zich voortreffelijk om te
laten zien hoe hij anno 1950 was getuigd en wat
zich vroeger zo allemaal aan dek bevond. De knutselclub bestaat voor een groot deel uit leden van
onze Graaiploeg en het is bewonderenswaardig dat
zij behalve in werkelijkheid aan boord ook in de
hobbyruimte met gevoel voor precisie de handen
uit de mouwen kunnen steken. Het model is waterdicht, maar zal geen radiografisch bedienbare elektromotor krijgen om er in de Eendjesvijver mee te
varen…

de knutselclub van de Noordster
de gangway midscheeps

Ook onze Graaiploeg heeft niet stilgezeten. Behalve
aan boord wordt er ook gegraaid aan de wal.

De netten van Gerrit Rog
Zo is Gerrit Rog vlijtig doorgegaan met het boeten
van een drijfnet. Zijn garage doet bijna denken
aan een boetzolder op het erf. Over de hele lengte
hangt het net met kurken aan de speerreep. In
vroeger dagen was het van (boet)katoen, maar
eind jaren vijftig werd dat geleidelijk vervangen
door nylon. Het net is 28 meter lang en de diepte
waarmee het als een gordijn in zee hing ca. 13,5
meter. Let wel: het gaat niet om een hele vleet,
want die bestond doorgaans uit zo’n honderd van
deze netten. Gerrit heeft ook al gereed een kluismat (ter bescherming van de reep die door het
kluisgat van het voorschip loopt), een blazennet
(dat over de op het voorschip aan bakboordzijde
opgeslagen blazen wordt gespannen om te voorkomen dat ze overboord slaan), een vinkenet en
een winchnet (opdat de haring tijdens het halen
van de vleet bij het uitschudden van het net (het
zgn. ‘schaken’) niet verder op het dek en tussen en
achter de winch valt). Op het programma staat nog
een haringtrawl, terwijl al wordt gewerkt aan de
zgn. ‘rob’, een met touwwerk omwikkelde stalen
draad die tussen de galg en de reling wordt gespannen om het met haring gevulde trawlnet tegen te
houden als dat wordt binnengehaald. Straks zal het
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vooraanzicht Noordster in aanbouw

Het naambord van Arie Plugge
Over vaardige handen gesproken… Niet voor niets
hebben we Arie Plugge als leermeester aan boord,
die er voor zorgt dat iedereen bij de houtbewerking recht zaagt en niet op zijn duim slaat. Maar
hij heeft op zijn beurt ook thuiswerk verricht. Hij
maakte een prachtig houten bord waarop de naam

Aanwinst uit nalatenschap Pronk
Dankzij Plony Bronsveld kregen we uit de nalatenschap van haar nog niet zo lang overleden broers
Maarten en Teun Pronk een indrukwekkende collectie van voorwerpen die we aan boord van de
Noordster uitstekend kunnen gebruiken. De gebroeders Pronk hadden thuis een verzameling van
Scheveningse spullen aangelegd, waar een museum
jaloers op zou zijn…
Wout Bruin en ik mochten een keuze maken en dat
leidde er toe dat we meer dan vijftig voorwerpen
meekregen. Een willekeurige greep: een almanak
voor de visserij uit 1969, een afhaalmand met drie
oren die gebruikt werd tijdens het haringkaken,
blokken voor de tuigage, een blikje melk uit de
jaren vijftig en afkomstig van de SCH 186, een complete zeemansuitrusting, een zwarte plunjezak en
viszak, een radiotelefoniediploma, een boetstersprop (houten standaard in de vorm van een paaltje
op voet met aan de bovenzijde een ijzeren of stalen pin, red.), een Engels leren broek, dissels, een
splitshoorn, een stakelpot, een heklicht, een met
de hand te bedienen misthoorn, een praairapport
uit 1949 – het jaar waarin de kiel van de Noordster
werd gelegd – een kaartpasser voor op de brug, een
medicijnkist met inhoud, een warleutel waarmee
in de warbak de haring werd gezouten, een houten
‘puzze’ (houten of lederen emmertje, red.) en nog
heel veel meer. Wij zijn met deze prachtige schenking heel blij en zeggen daarvoor de familie Pronk
van harte dank. Vanzelfsprekend krijgt het alles
een passende plek wanneer de Noordster klaar is.
Voor de inrichting hebben wij nog veel meer nodig,
zodat we ons voor schenkingen van spullen aanbevolen houden!
Subsidie SIOS voor
museale ruimte benedendeks
Wat die inrichting betreft: daarvoor kregen
wij van de Stichting
Initiatief Op Scheveningen een bedrag
van 30.000 euro toegekend. Wederom een
prachtig bedrag, dat
nog hoger (25, 15 of
5%) kan worden als u
straks tijdens de stemmingsronde in de eerste week van oktober
op de Noordster stemt.
geschonken voorwerpen collectie
De planning is om met
Pronk
Vlaggetjesdag 2020 in
het voormalige tonnenruim voor een breed publiek
een eerste tentoonstelling te hebben waar men
door attributen, foto’s, films en teksten kan zien
hoe vroeger de visserij in zijn werk ging en hoe het
vissersleven was aan boord. U kunt het allemaal via
onze tweemaandelijkse Praairapporten volgen als
u donateur wordt. Zet daarvoor koers naar www.
sch.236.nl
Al voor € 23,60 vaart u mee!
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting Noordster terug op Scheveningen

Leren omgaan met computers,
tablets, internet en nieuwe
media

Wilt u (nog beter) leren omgaan met de computer,
de tablet en internet? Kom dan naar de bibliotheek!
In bibliotheek Scheveningen kunt u korte
modules volgen over precies díe onderwerpen:
zie ons programma hieronder. Een module wordt
gegeven in dagdelen van twee uur. Reserveren is
noodzakelijk
Tekstverwerken, een eerste kennismaking
di 17 en do 19 september, 10.00 – 12.00 uur
Kosten: leden € 10,00 / niet- leden € 20,00.
Nieuw in ons cursusaanbod
Excel, een eerste kennismaking
do 21 en 28 november, 10.00 – 12.00 uur
Kosten: leden € 10,00 / niet-leden € 20,00

Zoeken op internet, handige tips
do 12 en 19 december, 10.00 – 12.00 uur
Kosten: leden € 10,00 / niet-leden € 20,00.

Mediacafé
‘DROG’: Een interactieve workshop over nepnieuws
do 14 november, 10.00 – 12.00 uur
Gratis, reserveren noodzakelijk

Mediaspreekuur op afspraak
Individuele vragen over digitale media, ondersteuning cursisten, en Klik&Tik
di en do, 13.30 - 16.00 uur.
Meer informatie over lesmodules en mediacafé’s
kunt u vinden op bibliotheekdenhaag.nl, via de
nieuwsbrieven en flyers.
Bibliotheek Scheveningen
Scheveningseweg 333
070 353 86 20
scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl

Hoop voor tegenstanders
verkeersherrie

Gloria

Zowel in Geneve als in Londen zijn er stemmen
opgegaan om het verkeerslawaai aan banden te
leggen. Die stemmen komen vanuit het bestuur van
de steden. Via de pers zijn er berichten dat beide

Het heeft in alle kranten al gestaan, dus is het oud
nieuws. Ook de foto’s zullen u niet zijn ontgaan.
Ook ik heb plaatjes geschoten en die wil ik u niet
onthouden. Dus hierbij wat achterhaalde maar
mooie beelden. Ik hoop dat u ze kunt waarderen.
am

steden bezig zijn met de ontwikkeling van een apparaat dat het geluidsniveau meet en vervolgens
een foto van het desbetreffende voertuig maakt. De
bezitter van de herriemaker krijgt dan een bekeuring thuis. Het werkt ongeveer als een snelheidscamera.
Dit zal de bewoners en gebruikers van de Boulevard en de Jurrian Kokstraat als (zachte, maar wel
vrolijke) muziek in de oren klinker.
Nu maar duimen dat de ontwikkeling niet al te
lange tijd in beslag zal nemen en dat de kosten in
het redelijke blijven De gemeente Den Haag kan
dan worden gevraagd de apparatuur aan te schaffen waarna er weer een methode is om te handhaven zonder dat het personeel kost en dag en nacht
weer of geen weer kan worden ingezet..
am
Bron: AD Erik Kouwenhoven 19 april 2019

en BBC news 8 juni 2019

TAI- CHI in het Kalhuis
Elke maandagmiddag van 13.00 – 15.30 uur wordt
er in het Kalhuis Tai- Chi gegeven. De kosten hiervoor bedragen € 20,00 voor 4 lessen.
Voor aanmelding kunt u bellen 070 3069900 en
doe gezellig mee met een proefles!

Tai Chi bestaat uit een aaneenschakeling van vechtbewegingen die
zonder tegenstander op een langzame en vloeiende manier worden
uitgevoerd.
Tai Chi heeft een stimulerend effect en een rustgevende uitwerking op
de gezondheid van lichaam en geest.

Yoga in het Kalhuis
Verschillende Yogalessen in het Kalhuis
Kosten: € 4.00 per les
Maandag van 9.45-10.45 uur Restauratieve-& Yin
Yoga Woensdag van 11.15-12.15 uur Yoga-Pilates
Donderdag van 20.00 – 21.00 uur Spirituele Yoga
Vrijdag
van 11.15-12.15 uur Yin Yang Yoga
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis
Tel: 070 – 3069900

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.

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

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

C

ontsiert uw huis en de

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

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

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.

Kopijdatum
DPZ 2016

het meldt, hoe kleiner de

www.denhaag.nl/graffiti

De einddatum voor het inleveren van kopij
voor de volgende Klinker
(november 2019) is
30 oktober 2019
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De Vissenbuurt en de Hoge Nol
Het woongebied rondom onze havens heeft echt
wel een wetenswaardige geschiedenis. Dan hebben we het niet over eeuwenoud maar over dat wat
gebeurde in de 20ste eeuw. Op een deel van de huidige vissenbuurt stond in de periode 1914 - 1918
een wijkje met barakken waarin Belgische vluchtelingen waren ondergebracht. Een van de gevolgen
van de eerste wereldoorlog. Deze mensen hadden,
zoals de geschiedenis ons leert, nog een flink aandeel gehad in de aanleg van het Zwarte Pad aan het
einde van de Gevers Deynootweg.
In 1918 besloot de Gemeente woningen op het
complex te bouwen aïs opvang voor bewoners van
gesloopte hofjeswonmgen. Het wijkje werd aanvankelijk als een soort proefcomplex opgezet. Men
verwachtte niet langer dan 25 jaar de woningen
te zullen laten staan. Uiteindelijk zijn het 63 jaren
geworden.

herkennen. Het duingebied tussen het oude dorp
en het afvoerkanaal was destijds eigendom van de
Hertogin van Saksen-Weimar Eisenbach.
Nadat dit gebied door de Gemeente was verworven
ging men er in 1880 toe over om een wegtracee in
dit terrein uit te zetten.
De Dienst Gemeentewerken stond toen onder leiding van Ing. Isaac Lindo. Deze heeft omstreeks
1891 de Westduinweg ontworpen en kreeg deze
naam bij het raadsbesluit van 16 december 1892.
Bij het oorspronkelijk ontwerp zou deze Westduinweg dwars door het later genoemde Lindoduin
gaan. Dat betekende dat het duin zou moeten worden afgegraven.
Ing. Lindo nam op eigen verantwoording de beslis-

Minder Grijs Meer Groen

sing het duin te sparen en projecteerde de Westduinweg en de trambaan (later lijn 11) om het duin
heen.
Zijn beslissing heeft officiële erkenning gekregen
toen op 23 maart 1938 het duin werd
opengesteld voor publiek en officieel de naam “Lindoduin’ kreeg.
De Scheveningers destijds en nu nog sommige ouderen noemen het duin “De Hoge Nol”.
Toen de graafwerkzaamheden begonnen om het
duin voor de bouw van beide flats te egaliseren
moest nog even een grote Duitse bunker uit de
Tweede Wereldoorlog worden uitgegraven.
Hes Hulleman

foto: Hetty Mos

In de jaren 70 van de vorige eeuw werden er plannen geraakt voor de sloop van de bestaande woningen om plaats te maken voor nieuwbouw. Voor ca.
160 gezinnen. moest er vervangende woonruimte
worden gezocht.
Op initiatief van de bewonersorganisatie Vissenbuurt, Hoog en Laag Lindoduin, werd een plan ontwikkeld om eerst vervangende nieuwbouw te realiseren op het bedrijventerrein van de HTM aan de
Doomstraat. Dan een gedeelte van de bewoners te
laten verhuizen naar nieuwe woningen en daarna
pas de oude huizen te slopen.
Medio 1979 werd toestemming gegeven door
het college van B & W voor de wijziging van dit
bestemmingsplan en kon dit unieke stadsvernieuwingsplan worden gerealiseerd.
Met het verplaatsen van een flinke schep aarde
met een grondverzetmachine gaf de toenmalige
wethouder P. Vink van Volkshuisvesting op 20
mei 1981 het startsein voor de nieuwbouw van
een complex van 105 gemeentewoningen, twee
openbare parkeerterreinen en 39 overdekte parkeerplaatsen: Om de bouwkosten zo laag mogelijk
te houden, deze werden geraamd op 12 miljoen
gulden, moest de afwerking van de woningen sober
en doelmatig zijn en voor toekomstige bewoners
ruimte laten om de afwerking aan te passen aan
eventuele behoeften.
Men verwachtte eind 1982 het plan te hebben gerealiseerd. Echter eerst in de loop van 1984
werd het laatste gedeelte van het complex opgeleverd.
De Oude Nol
De naaste buren van de Vissenbuurt zijn de bewoners van de flat Laag Lindoduin. In het jaar 1968
betrokken de meeste bewoners de flat.
Het duin, waarop zowel de Laag als de Hoog Lindoduin flat is gebouwd, was deels al een bestaand
duin en deels gebruikt om het zand er op te storten, dat vrij kwam bij het uitgraven van de haven.
Op zeer oude kaarten was het duingebied al te
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Het project Minder Grijs Meer Groen zal
ook in 2020 weer een vervolg krijgen en
Scheveningen zal nog verder vergroend gaan
worden. Voor informatie kunnen mensen
terecht op onze Facebook pagina: www.facebook.com/mindergrijsmeergroen.
Esther Blom

PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN No. 72
Opnieuw zijn het zonoverladen dagen als ik dit
Praaibericht schrijf. En is het weer genieten (al
dan niet na vakanties) van alles wat Scheveningen
te bieden heeft. Tegelijk kijkt Muzee vooruit en
bereidt zich voor op de komende activiteiten in de
nazomer en herfst en op de komende 4 jaar.
Afscheid Paul de Kievit
Onze directeur Paul de Kievit is inmiddels al vele
jaren hét gezicht van Muzee. Maar, aan zijn loopbaan mag een einde gebreid worden. In oktober
2019 zullen we hem voor het laatst in Muzee zien.
Althans, als directeur wel te verstaan .
Plannen voor de komende jaren
Elke 4 jaar maken kunst- en cultuurinstellingen
plannen voor een nieuwe periode van 4 jaren. Dat
moet van de gemeente Den Haag, als voorwaarde
voor subsidie. Muzee maakt dus ook zo’n plan. Als
dat ‘beleidsplan’ er is, wordt dit plan beoordeeld
door een Commissie, die de gemeente heeft ingesteld en die de gemeente gaat adviseren over de
hoogte van de subsidie in de komende 4 jaar.

Tipje van de sluier
Het voert al weer meer dan 65 jaar terug in de tijd;
de oprichting van Museum Scheveningen. Begin
deze eeuw is het gefuseerd met het voormalig
Zeebiologisch museum aan de Tweede Haven. Het
heeft zich als Muzee, onder de bezielende leiding
van Paul, ontwikkeld tot een sterk merk, op Scheveningen en ver daarbuiten. Muzee laat, als het op
Scheveningen en de visserij aan komt, veel zien van
de rijke cultuurhistorie. Wat we daaraan kunnen
toevoegen, is dat we niet alleen terugblikken naar
het verleden, maar ook het heden en de toekomst
(en de toekomstige ontwikkelingen) laten zien. In
de visserij en in het leven aan, bij, met en uit de
zee. Daarop is Muzee nu druk aan het studeren. Zo
bouwt Muzee voort op de kwaliteiten die het rijk
is en versterkt het de museale functie. Ik merk terzijde op, dat uiteraard ook de sterke cultuurankerfunctie verder uitgebouwd kan en zal worden bij
Muzee (zie ook verderop in dit artikel).
Tijdelijke directeur
Om te zorgen dat er een goede overgang is van de
huidige Paul naar een nieuwe directeur heeft Muzee eerst een tijdelijke directeur aangesteld: Jeroen
van de Wiel. Een geboren
Scheveninger die zijn sporen verdiend heeft in de
kunst- en cultuursector.
Inmiddels is hij gestart bij
Muzee!

Tentoonstelling Scheveningse Salon
De huidige tentoonstelling ‘S.O.S. (Save our Seas)
– Oceanen bedreigd’ is nog t/m 22 september te
zien. Van 4 t/m 27 oktober organiseren de kunstenaars, die zijn aangesloten bij stichting Art&Jazz de
‘Scheveningse Salon’ in Muzee Scheveningen, met
een keuze uit eigen werk. Het idee is ontleend aan
de Parijse Salon die voor het eerst in 1648 plaatsvond. Omdat Art&Jazz in 2019 tien jaar bestaat, is
de zesde editie van de Scheveningse Salon extra
feestelijk met in ieder geval muziek en poëzie,
workshops en rondleidingen.
Tentoonstelling ROUW, begraven op Scheveningen

Witte lakens voor de ramen, een klok die werd stilgezet en de spiegel die werd bedekt. Vroeger wist
iedereen bij deze gebruiken hoe laat het was, er
was een overledene te betreuren.
Hoe zwaar en beladen het onderwerp ook is, toch
kent Scheveningen prachtige verhalen over begraven en funeraire tradities en gebruiken. Van 7
december 2019 t/m 12 april 2020 besteedt Muzee

Scheveningen in een tentoonstelling aandacht aan
de gebruiken rond begraven en rouw op Scheveningen. De traditie van begraven en ook de plekken waar dit gebeurde worden uitgelicht. Ook is er
aandacht voor typische gebruiken en Scheveningse
ondernemers die vanuit de historie betrokken zijn
bij deze branche. De tentoonstelling biedt een overzicht van de historie maar laat ook zien hoe breed
de mogelijkheden tegenwoordig zijn als het gaat
om uitvaarten.
Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie in
de Historische Reeks door Muzeebestuurslid Henk
den Heijer. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de plekken van begraven rond Scheveningen,
rituelen, gebruiken en de professionalisering van
de uitvaartbranche. De publicatie wordt gepresenteerd bij de opening van de tentoonstelling op 7
december en is gratis verkrijgbaar voor donateurs
van het museum.
Cultuurankeractiviteiten
Als deze Klinker verschijnt ligt er alweer groot
Kunst- & Cultuurweekend achter ons, waarbij in
de stad en op Scheveningen tal van activiteiten
zijn geweest met ook allerlei optredens in Muzee.
Misschien was u erbij, dan smaakt het vast naar
meer. Gemist, wees niet bezorgd: er komt meer!
Een kleine greep uit wat de cultuurankerfunctie in
Muzee biedt:
Op 13 september en 11 oktober is er weer ‘Friday
Night Jazz’ in Muzee. Een absolute aanrader. Op 29
september is er Violeta in Nederland – een muziektheatervoorstelling. En in oktober en november
zijn er weer theatervoorstellingen van ‘Het Portret Spreekt’. Voor al deze dingen en meer: kijk op
www.muzee.nl

Oproep
Muzee steunen door vrijwilliger te worden? Of als
donateur? Het kan nu!
Laat het weten; je bent (als steun) van harte welkom. Doe mee met Muzee!
Allemaal een mooie nazomer toegewenst
Chris Schaapman
Voorzitter Muzee Scheveningen

Presentatie Eerste Nederlandse Buitenschool in Muzee

Aan de Doorniksestraat staat de Eerste Nederlandse Buitenschool, een unieke school met
een bijzondere geschiedenis.
In 1904 werd in het Duitse Charlottenburg de
eerste Openluchtschool gesticht voor chronisch zieke kinderen. In Den Haag begon deze
bijzondere zorg in 1905 in een villa aan de
Benoordenhoutseweg 27. Daarna werd het de
’s-Gravenhaagsche Stads-Gezondheidskolonie
tussen de Pompstationsweg en het Belgisch
Park en Herstellingsoord, de Eerste Nederlandse Buitenschool en tot augustus 2005 voor
chronisch zieke kinderen. Een tentoonstellng
over deze school is te zien in het Muzee.
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