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Straatverlichting, lantaarnpalen of muurarmaturen voor de
Heemraadstraat
Op de Hoge Prins Willemstraat zijn nieuwe lantaarnpalen geplaatst. Blijkbaar waren de oude palen aan het einde van de levensduur.

Betere verwijzing voor
motoren Scheveningen!
Na vragen van het CDA zegt het college toe een betere verwijzing voor motoren te gaan plaatsen op
Scheveningen.
Het CDA Den Haag stelde deze vragen na het ontvangen van klachten van bewoners en wijkorganisaties over verkeerd geparkeerde motoren.

Regelmatig staan motoren geparkeerd op de boulevard van Scheveningen en bij het voetgangersgebied bij de ingang van de Palace Promenade aan
de landzijde, terwijl er aparte parkeerstroken zijn
aangewezen voor motoren en het parkeerbeleid
voor motoren op de website van de gemeente staat.
“Over de boulevard wil je genieten van je wandeling en niet zigzaggend om de motoren heen hoeven lopen” Aldus CDA’er Daniëlle Koster.
Parkeren in Den Haag behoeft de nodige aandacht.
Fietsen en scooters die de stoep blokkeren voor
kinderwagens en mindervalide en nu ook motoren.
CDA-raadslid Ismet Bingöl “Fijn dat het college samen met de bewoners in Scheveningen-Dorp maatregelen gaat onderzoeken en uitvoeren om een
betere verwijzing naar parkeergelegenheden voor
motoren te bewerkstelligen”.
Al een paar jaar probeert het WOS de verlichting in
de Heemraadstraat te laten vervangen om zo een
fraaier stads/dorpsbeeld te krijgen. Volgens de gemeente kan dat niet omdat de huidige verlichtingsarmaturen nog niet oud genoeg zijn. De houdbaarheidsdatum is nog niet verstreken.
Het WOS vraagt zich af hoe groot het verschil in de
houdbaarheidsdatum is tussen de armaturen van
de Hoge Prins Willemstraat en de Heemraadstraat.
Het WOS leeft in de veronderstelling dat het verschil nihil is en vraagt zich af wanneer de vervanging van de verlichting in de Heemraadstraat nu
gaat plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
Jolanda van den Berg
Fractiemedewerker
CDA Den Haag

Laatste nieuws

Laatste nieuws
Laatste nieuws

Herinrichting Badhuisstraat
Tijdens de AB-vergadering op 30 oktober werd
de herinrichting van de Badhuisstraat aangekondigd door de projectleider van de gemeente
Den Haag Eric Heemskerk. Wie aan deze herinrichting actief wil deelnemen kan zich aanmelden via ericheemskerk@denhaag.nl

De laatste berichten over de realisatie

Kruispunt Duinstraat
Scheveningseweg en verder

De huidige muurarmaturen in de Heemraadstraat
zouden kunnen worden vervangen door de klassieke armaturen die ook in de Keizerstraat zijn gemonteerd. Wat is de planning Gemeente?
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1e fase Week 36 (1 september 2020) – Week 49 (1
december 2020) = 14 weken
Aan de rotonde van de duinstraat, Prins
Willemstraat en het 1e deel van de Jurriaan
Kokstraat = tot en met de tram-, bushaltes bij de
Keizerstraat
2e fase Week 50 (7 december 2020) – Week 9 (1
maart 2021) = 12 weken
2e deel van de Jurriaan Kokstraat. Afronding fase 1
3e fase Week 7 (14 februari 2021) – Week 18
(1 mei2021) = 12 weken Werkzaamheden
Badhuiskade. Afronding fase 2

De toekomst van de Klinker
De afgelopen maanden is er gezocht naar een
nieuwe eindredacteur voor de Klinker. Dat is niet
gelukt. Om de Klinker toch voort te laten bestaan
is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden.
Voor het voortzetten van de Klinker is toch een
redacteur nodig die de kopij ontvangt, redigeert en
doorstuurt naar een nieuw medium. Hierin is nu
voorzien. Het is nog niet duidelijk welk medium
uiteindelijk de Klinker gaat verzorgen en bezorgen.
Ook met ingang van welke datum is nu nog onduidelijk. U zult en kunt dit in de toekomst vanzelf
zien.
De toekomst is verzekerd. Het WOS blijft u op de
hoogte houden van alle wederwaardigheden die te
maken hebben met uw leefomgeving.
Ik wil bij deze ook alle mensen bedanken die
de afgelopen jaren meegeholpen hebben om de
Klinker te maken tot wat het nu is.
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Verslagen vergadering Algemeen Bestuur
Datum: woensdag 26 juni 2019

Datum: woensdag 31 juli 2019

Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
Er is een inloopavond geweest over de herinrichting van de Zeilstraat.
N.B. voor het ontwerp zie de Klinker van juli 2019.
Wederom wordt er vanuit de vergadering aandacht
gevraagd voor de overlast van het verkeer aan de
Vuurtorenweg en de Zeekant.
Een nieuwe fenomeen zijn de huurfietsen. Deze
worden geparkeerd op plekken waar ze veel overlast bezorgen.

Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
• Verzocht wordt bij de Zeekant een brug naar de
boulevard te maken. De trap is uiteraard niet
begaanbaar voor kinderwagens, scootmobielen
en rollators.
• Volgens een brief van de gemeente mogen in
de Keizerstraat (vanaf de richting Jurriaan
Kokstraat) op de plek van een parkeerplaats
terrassen komen. De vergadering vraagt zich
af (ervan uitgaande dat dit terras dan voor een
horeca gelegenheid komt) waar een dergelijk
terras dan zou moeten komen.
• Voor het Uiterjoon zouden bomen worden geplant. Hans informeert bij de gemeente naar de
voortgang.

Mededelingen
Op 24 juni is de rechtszaak geweest tegen het
verlenen van een omgevingsvergunning voor
nieuwbouw naast de Vuurtoren (hoger dan het bestemmingsplan toestaat). Zo mogelijk komt over 4
weken het vonnis van de rechtbank.
Energietransitie
Jan Willem houdt een korte inleiding over het gebruik van waterstof vooruitlopend op de inleiding
welke hij vrijdagavond gaat houden.

Ap Mos, eindredacteur van de Klinker, stopt
daarmee per 1 januari 2020.
Jack Kroes stelt zich beschikbaar als opvolger van
Ap Mos als eindredacteur van de Klinker.

Wat verder ter tafel komt
Het lawaai van motoren blijft hinderlijk. Voorgesteld wordt publiciteit te genereren, dat er gehandhaafd wordt met forse boetes.
N.B. de voorzitter heeft na de vergadering hierover
contact gehad met de wijkagent. Deze zal dit idee
binnen het apparaat van de politie aan de orde stellen.
Rondvraag/sluiting
Geen bijzonderheden.

Mededelingen
In september viert het Uiterjoon het 40-jarig bestaan.

B O E K W E R K E N II
GERRIE BRUST BIJMOLT
Van 11 oktober tot 8 november 2019 toont
Gerrie Brust Bijmolt in een vervolg op de
expositie Boekwerken in 2017 twee series
tekeningen, waarbij oude en afgeschreven
boeken het uitgangspunt zijn.
In de tien taaltekeningen zijn specifieke
eigenschappen van het schrift gevisualiseerd.

en Latijn.

Het betreft opvallende kenmerken van
taaltekens in het Nederlands, Engels, Frans

Maar ook uit het Fins, Russisch, Perzisch en Vietnamees. De serie “1, 2, 3...” bestaat uit 30 rekenkundige tekeningen met divers materiaal op de binnenzijden van boekomslagen.

Energiecoaches Gasvrij Scheveningen
Hans vertelt iets over de energiecoaches van Gas-

vrij Scheveningen. Kortheidshalve wordt hierbij
verwezen naar de artikelen in de Scheveningse
bladen.

Wat verder ter tafel komt
Aandacht wordt gevraagd voor de grootte van het
terras van het café bij het Prins Willemplein. Volgens een van de aanwezigen is dit terras te ver van
de gevel gebouwd. De voorzitter neemt dit op met
het stadsdeelkantoor.
Rondvraag/sluiting
Geen bijzonderheden.

Gedurende de expositieperiode zijn op de zaterdagmiddagen in aanwezigheid van de kunstenaar ook
bewerkte boeken ter inzage.
Gerrie Brust Bijmolt is lid van de Haagse Kunstkring.
Zie voor meer informatie www.gerriebrustbijmolt.nl

ENERGIECOACHES GASVRIJ SCHEVENINGEN
Energiecoaches denken met u mee over de verduurzaming
van uw huis.

Energiecoaches zijn opgeleid door de koepelorganisatie
HOOM.

En ook al heeft u nu nog geen plannen, een gesprek met een
energiecoach kan nieuwe gezichtspunten opleveren!

Bij complexe situaties maken de coaches gebruik van de
aanvullende expertise van de koepelorganisatie HOOM.

Het maakt niet uit of u in een
eigen huis woont of huurt:

een gesprek met een coach.. iets voor u?

verduurzamen loont!!

JA, ik wil graag een afspraak maken met een energiecoach!
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Mailadres:
Vragen:
U kunt dit formulier ingevuld mailen naar:
info@gasvrijscheveningen.nl
of afgeven bij het Kalhuis, Badhuisstraat 175

Wij denken graag mee bij de verduurzaming van uw huis!!
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Engelse woorden in onze

taal

Woordespel

Mè’-vrinde ‘aa’ne we ‘n gesprek over dat-te Engelse tael zô langzaemer’and teugewoordeg
‘êlemael de over’and neemt.
In iene zee d’r ien: “Im, jij zêt non wel teugewoordeg, mar jûlie op Scheveninge benne d’r – zeg mar gerust
as êrste – mee begonne.”
“Zô, je zêt-taer nog al wat”, zee ik ietwat narrig.
“Jae Im, mar ‘t is wel waer, ik ken je zô ‘n paer voorbeelde geve.
Op Scheveninge zegge jûlie toch butter, sukker, kookies, dà’-benne allemael Engelse woorde en die ‘oorde
je lang ‘eleeje al en zô benne d’r nog wel mêr.”
“Zel ik je is wat zegge Trien, die woorde, die jij noemt, butter, sukker en kookies ‘ebbe de Engelse van ons
over’enome, ‘t is dus aarsom....!“
Daer zat ze me an te kikke en ik ‘oorde d’r mompele: “Im, Im, waer ‘ael je die ‘ôgmoed vandaen?”
Waerom ken dat iet, de Scheveningers wazze toch iet onmondeg, ze-’aa’ne toch d’r êge tael ‘a’ ik kenne
zegge, mar ‘t ‘a’ vorders gien zin om d’r nog woorde an te verspille.
Trien von me pedant.
Mar non kompt-’t, de êge Trien was onderlest weer-is bij me op visite en onder ‘n bakje zee ze opiene:
“Im, ken jij je nog ‘euge datte me jaere ‘eleeje, ‘n klesje ‘aa’ne over de Engelse tael en dat ik toen zee datte
de Scheveningers d’r mee wazze begonne mè’-butter en sukker en kookies over te neme en dà-jij zee dat’t aarsom was?
Non zit ik ‘n book te leze en daer staet in wà’-jij toen zee, dus je-’eb gelik.“
Dat dee me deugd, want mêstal is ‘t zô dà;-je gelik ‘eb en ‘t toch iet krêgt.
Ik wier daerdeur wat overmoedeg, dat ‘eb ik tan en die van mên ‘oor ik tan zegge: “Al is ‘t al goed van z’n
êge, mot-t’r bij Im toch ammaar nog slagrôm op!”
Ik zee dus: “Weet je wel Trien, iet allieneg de Engelse ‘ebbe woorde van ons over’enome, ôk te
Amerikaene.
Non mot ik wel d’r bij zegge iet krek van de Scheveningers, mar in ‘t algemien van de ‘Ollanders.
In Amerika betaele ze mè’-dollars en ‘t woord dollar is of’elêd van onze daelder.“
Daer zat Trien me weer an te kikke en ik weet iet wat of ze
non docht.
Mar ik doch. be’alleve de êrste..., is ôk deuze... meschien
wel ‘n daelder waerd.
Immetje
Spreukje.
Het zijn de klanken van liefde in de menselijke stem,
Die als muziek in de oren klinken.
Immetje.
Nadruk verboden

Nieuwbouw met klassieke uitstraling

Nieuw in het Kalhuis Koersballen
Elke vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur gaan we
koersballen in het Kalhuis aan de Badhuisstraat
177.
De kosten hiervoor bedragen: € 2,00.
Koersbal is van oorsprong een Australische sport
en lijkt enigszins op “jeu de boule”.
Omstreeks 1980 is de sport overgewaaid naar Europa .
Komt u ook gezellig meedoen.
We hebben ook jeu de boule ballen, dus dat kunnen
we ook doen!
Beauty middag
Elke eerst maandag van de maand wordt er in het
Kalhuis een Beauty middag gegeven. Tijd: 13.30
tot 15.30 uur Wil je persoonlijk advies over huidverzorging, mooie nagels, handenmassage of haren
knippen. Er is van alles mogelijk.
Je kunt gewoon binnenwandelen, maar het is ook
handig om van te voren aan te melden. Tel: 0703069900

ZUMBA in het Kalhuis
Elke woensdagavond van 19.30-20.30 uur wordt
er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 Zumba
gegeven. De kosten hiervoor bedragen: € 16,00 per
maand (4 lessen).
Loop eens binnen en doe mee. Zumba is een combinatie van aerobics en een vereenvoudigde vorm
van Latin Dance.
Met Zumba kun je, volgens wetenschappers, tot wel
1.000 calorieën per uur afvallen.
Open Podium Duos in het Kalhuis
Zondagmiddag 10 november van 14.00-17.00 uur
is er een open podium duos in het Kalhuis. Verschillende vrienden en vriendinnen spelen hun
favoriete liederen met een eigen instrument (piano
aanwezig). Er zijn nog enkele plaatsen vrij waarvoor je je kunt registreren op hbcreamuzz@gmail.
com<mailto:hbcreamuzz@gmail.com>
Kom gezellig langs. De toegang is gratis (donatie is
welkom)!

Afrikaans dansen in het Kalhuis
Elke dinsdagavond van 19.40-20.45 uur wordt er in
het Kalhuis Afrikaans dansen gegeven.
De kosten hiervoor bedragen € 3,00 per les.
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis
Tel: 070 – 3069900

Aan de Badhuisstraat worden op dit moment twee compleet nieuwe panden gebouwd. In het pand
worden twee winkeltjes en zeven woningen gerealiseerd. Het architectenbureau heeft een tekening
vrijgegeven hoe de panden er gaan uitzien als de bouw klaar is. Het leek mij informatief om deze tekening
te publiceren, zodat u kunt zien wat het eindresultaat zal zijn. Het belooft wat.
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Ambachtelijk gemaakte nestkasten
voor 14 soorten vogels

‘Dit zijn nestkasten waarin veel kennis, praktijkervaring en liefde voor vogels samenkomt’,
zegt Jeroen Melcherts, vrijwilliger van de
Haagse Vogelbescherming. ‘Veel natuurlijke
nestgelegenheid voor onze vogels is verdwenen.
De Haagse Vogelbescherming spant zich al
bijna 95 jaar in voor de vogels in onze stad en
regio.
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Nieuwe nestkasten
De nieuwe kasten zijn gemaakt van FSC grenen
hout van 18 mm dik i.v.m. de isolatie. Het dakje
is van duurzaam UV-gestabiliseerd gerecycled
plastic. Ook de ophanging is aangepast. Die is
nu van aluminium en twee afstand-houders
zorgen ervoor dat de nestkast tegen elke boom
of tegen een andere onregelmatige achtergrond kan worden opgehangen. Alle modellen kunnen in het najaar gemakkelijk worden
schoongemaakt.

Fancy fair in het Kalhuis voor de Voedselbank
Op zaterdag 23 november van 12.00 tot 14.00 uur
is er een Fancy fair in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 .
De toegang is gratis.
Er is van alles te koop voor kleine prijzen.
Verder is er de mogelijkheid om iets te eten en
drinken De opbrengst gaat naar de voedselbank
Uitdeelpunt Scheveningen We maken we er weer
een gezellige dag van!

Er zijn veertien verschillende kasten leverbaar,
zie de website www.haagsevogels.nl
De Haagse Vogelbescherming kan de nestkasten donkergroen gebeitst kant-en-klaar afleveren, maar ook als bouwpakket. De zelfbouwkasten zijn nog niet gebeitst.

Belangstelling
Heeft u belangstelling voor een nestkast? Stuur
dan een mailtje naar info@haagsevogels.nl en
u krijgt informatie toegezonden via de email.

Overzicht van de financiën van het WOS over 2018

Vissen bij Zuid-Ierland.

Financiele verantwoording Stichting Wijk Overleg Scheveningen-Dorp 2018
2018
bank saldo 01-01-2018 (2017)
Kas saldo 01-01-2018 (2017)

2017

39125,24

34.967,23

166,39

247,27

Beginsaldo 2018 (2017)

39.291,63

35.214,50

Huur, Onroerendgoedbelasting, BIZ

-2792,84

-2.997,93

Eneco, Water

-2712,06

-2.165,36

Kantoorautomatisering

-463,49

-123,42

Internet en telefoon

-770,40

-760,62

-6.738,79

-6.047,33

Wijkkrant de Klinker

-6956,08

-6.828,86

Activiteiten algemeen

-2446,08

-1.909,83

Kantoorartikelen

-325,14

-97,15

Kopieerkosten

-742,69

-679,51

Onderhoud gebouw, Glazenwasser

-294,99

-264,18

Verzekeringen

-126,53

-126,53

Schoonmaken

-1200,00

-1.025,00

-130,77

-150,33

Huishoudelijke artikelen

-12.222,28
Project bouwplan Vuurtoren

-11.081,39

0,00

-168,10

Project straatfeest Dirk Hogenraadstraat

1000,00

-348,24

Project De Franse Poort

2686,86

0,00

Project Ode aan Immetje

0,00

-5.874,90

Project muurschilderij Marcelispoort

0,00

-3.206,64

Project Yoga met Yvon (wijktuin Haringkade)

0,00

-241,55

3.686,86
Gemeente Subsidie
Rente en bankkosten
Zaalhuur
Ontvangen projectsubsidies
Opbrengst advertenties Klinker

10.035,00

-9.839,43
10.035,00

107,82-

-68,51

4.225,00

4.730,00

10.256,31

16.223,79

150,00

125,00

24.558,49

31.045,28

41.202,19

39.125,24

Kas saldo 31-12-2018 (2017)

0,00

166,39

Eindsaldo 31-12-2018 (2017)

41.202,19

39.291,63

Inkomsten 2018 (2017)

24.558,49

31.045,28

-22.657,23

-15.886,76

1.901,26

15.158,52

Bank saldo 31-12-2018 (2017)

Uitgaven 2018 (2017)
Resultaat 2018 (2017) is:

Specificatie in 2018 (2017) ontvangen/verekende projectsubsidies/donaties
Wijkkrant De Klinker
Ode aan Immetje

7.110,00

7.050,00

0,00

5609,00

1.000,00

348,24

Muur Schilderij Marcelispoort links

0,00

2975,00

Yoga met Yvon

0,00

241,55

Straatfeest Dirk Hogenraadstraat

Muurschilderij De Franse Poort
Donatie De Franse Poort
Afrekening subsidie Klinker 2017

2037,20

0,00

330,25

0,00

-221,14

0,00

10.256,31

16.223,79

De financiele verantwoording 2018 is per beschikking van de Gemeente Den Haag met
kenmerk ABBA/VS/8439 d.d.19 juli 2019 onder verrekening van 153,92 teveel ontvangen
subsidie voor de Klinker goedgekeurd.

Een neusoperatie noopte mij om een reis aan de wal te
blijven, maar op de verjaardag van m’n vader op 19 december waren mijn vrouw en ik toch op verjaarsvisite
bij m’n moeder. Zij had een gesprek via ‘Scheveningen
Radio’ met haar man aangevraagd. Toen ‘Scheveningen
Radio’ zich even later meldde met de boodschap dat de
‘Willem’VL. 121 aan de lijn was feleciteerde zij mijn vader met een stralend gezicht. Wij stonden achter haar te
wachten om ook onze felicitaties over te brengen, maar
we verstonden niets van wat mijn vader antwoordde door
de telefoon. Wij zagen wel het stralende gezicht van m,n
moeder helemaal verstrakken en zij fluisterde, terwijl
mijn vader nog aan het spreken was, tegen ons: ” Hij is
gearresteerd en stoomt naar binnen met marinepersoneel
met het geweer in aanslag achter hem “.
En inderdaad, het was zo. De Vl. 121 lag diep in een baai
even ten oosten van de rivier naar Waterford te vissen
toen daar opeens het politievaartuig met volle vaart om
de ‘Zebra’ heen kwam ( De ‘Zebra’ is een zwart-witte toren
op het uiterste puntje van de oostelijke rivierwal en door
z’n kleur door de Hollandse vissers ‘Zebra’ genoemd ).
Er was geen ontkomen aan en een aantal uren later lag de
Vl. 121, onder bewaking, afgemeerd in Waterford. Twee
dagen voor Kerstmis stond m’n vader daar voor de rechter waar hij schuldig werd bevonden. De reder moest toen
geld storten om de boete te betalen en om het vistuig en
de aan boord zijn vis terug te kopen. De dag voor Kerstmis
ging m’n vader weer naar zee, waar hij onmiddellijk weer
de territoriale wateren in ging om te vissen. Hij ging daarbij uit van de gedachte dat er wel geen politiecontrole zou
zijn tijdens de feestdagen. En hij had gelijk. In een paar
dagen was de VL 121 vol gevangen en gingen ze naar huis
om ‘Oud en Nieuw’ te vieren.
Om toch de haring te vangen die zich binnen de territoriale wateren van Zuid Ierland bevond werd er later door
de Hollandse vissers ‘georganiseerd’ gestroopt.
Eén schip werd aangewezen om aan de westzijde van de
vloot de wacht te houden om op te letten of het politievaartuig ( Een oud marine vaartuig ) er niet aankwam.
Een tweede schip werd aan de oostzijde gestationeerd en
een derde aan de zeezijde. Als het politievaartuig werd
opgemerkt door één van de wachtschepen werd dat
onmiddellijk doorgegeven over de middengolfzender of
over de ‘Spoetnik’ ( een zendinstallatie die werkte op de
Very High Frequentie golflengte. De naam werd verkregen omdat de antenne dezelfde vorm had als destijds de
antenne van de Russische satelliet “Spoetnik ) Deze laatst
genoemde zendinstallatie had een beperkte actieradius
van c.a. 20 zeemijlen en was voor dit doel uitstekend geschikt omdat de boodschap die werd doorgegeven alleen
werd ontvangen door de deelnemende stropende vissers.
Als het politievaartuig eenmaal was gelokaliseerd werden
boodschappen gecodeerd doorgegeven zoals:” De grijze
kater komt uit z’n mandje” e.d.
Ik kan me nog herinneren dat wij, tijdens het weekend in
Cork, aangewezen waren om een dag als wachtschip te
fungeren aan de westzijde van de vloot.
Toen we die zondagnacht, met een rivierloods aan boord,
naar buiten stoomden passeerden we in Cobh ( een dorp
aan de monding van de rivier naar Cork ) het politievaartuig dat daar afgemeerd lag aan de steiger van de marinekazerne. Op een seintje van mij liet de machinist, met
een heleboel gesis, lucht ontsnappen. Met een zeer ernstig
gezicht kwam de machinist naar de brug en vertelde me
dat er iets met de motor was. De loods, die het gesis ook
gehoord had liet ons onmiddellijk afmeren aan een kade
recht tegenover het politievaartuig. Eenmaal afgemeerd
gooide de machinist wat leidingen los en wij gingen, behalve de wachtsman die scherp moest uitkijken van wat
er met het politievaartuig gebeurde, naar de kooi. Wij
hebben daar de hele dag gelegen en zijn ‘s-avonds de baai
opgegaan om ons portie haring over te nemen die overdag
door de andere schepen was gevangen.
Aan het einde van de dag werd de vangst gelijk verdeeld
onder de schepen. Ook de wachtschepen kregen hun deel.
Dit gelijk verdelen van de vangst onder de schepen moet
wel met een korreltje zout worden genomen. Er waren
schippers bij die hun dagvangst niet eerlijk doorgaven en
een deel van hun zelf gevangen haring verzwegen en een
ander deel van de schippers vond dat de haring niet gelijkelijk verdeeld moest worden onder de schepen maar dat
er een soort verdeelsleutel moest komen waarbij de groter schepen met meer P.K’s meer kregen dan de kleinere
schepen met minder P.K’s.
Het overgeven van de “gestroopte’vangst gebeurde meestal op een Ierse baai. De Ieren hadden dit wel door en waren hierover zeer verbolgen, maar konden niets bewijzen.
Later kwam er een nieuw, snel, Iers politievaartuig en een
helikopter. Toen was het voor de Hollandse vissers niet
meer mogelijk om te stropen.
Nico Pronk
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’n Roopje van de Noordster (13)
Dit is al weer het laatste roopje van dit jaar. In het
zicht van ‘Bouweteelt’ en … ook in de laatste Klinker in zijn huidige vorm. Het is jammer dat voor
de onvolprezen eindredacteur Ap Mos geen opvolger is gevonden. Vanaf brug en bestuurstafel van
de Noordster wil ik Ap bijzonder bedanken voor
de wijze waarop hij de vorige twaalf roopjes een
mooie plek in dit blad heeft gegeven in een altijd
mooie opmaak met illustraties. De Noordster zal
hem mét de Klinker missen!
Stand restauratiewerkzaamheden
Aan boord gaan de werkzaamheden intussen onverminderd door. Op het achterdek is de dichte
verschansing die in de jaren zeventig werd aan-

achterdek is voorzien van een koekoek waardoor
licht en lucht kan toetreden tot het achteronder.
Natuurlijk wordt er op het achterdek ook een
kwadrant geplaatst - een onderdeel van de roerconstructie, waarlangs vanaf het stuurwiel op de
brug de roerkettingen lopen en die is bevestigd op
de roerkoning: de stalen stang die de verbinding
met het roer vormt. Ook zijn alle stagen nagenoeg
aangebracht – voor en achter en tussen de masten,
waardoor de Noordster weer onder ‘volle tuigage’
ligt. Alleen het gatzeil ontbreekt nog…

Aan de steng van de masten worden later ook de
navigatielichten bevestigd. Onderdeks wordt in
het vooronder druk gewerkt aan het betimmeren
(‘beschieten’) van de wanden. In de machinekamer
wordt al de overbodige electra en het leidingwerk
verwijderd. Om van de winter ook bovendeks te
kunnen werken werd weer de overkapping geplaatst, met in het midden een gemakkelijke ingang
via de gangway.

Achterdek met oorspronkelijke hekwerk en koekoek

gebracht verwijderd en vervangen door het oorspronkelijk hekwerk anno 1950. Een heel ander
gezicht! De koelkast (=de opbouw waar het brughuis op staat) met daarin de kombuis is ingekort
en teruggebracht tot de oorspronkelijke lengte. Het

De overkapping met ingang via de gangway

Het tuigen is begonnen

Museumcommissie
Er is verder een begin gemaakt met het ontwerp
voor de museale inrichting van het voormalige
tonnenruim. Daartoe is een speciale ‘museumcommissie’ ingesteld die tot taak heeft om de vroegere
vleet- en trawlvisserij alsook het dagelijks leven
aan boord zo goed
mogelijk te laten
zien met behulp
van de beschikbare en nog te
verwerven middelen zoals film- en
beeldmateriaal,
documentatie
en visserij- en
scheepsbenodigdheden. We hebben
al een aardige collectie, maar nog
niet genoeg. Zo
kregen we van de

Nieuw bestuurslid
Behalve aan boord moet ook aan de bestuurstafel
het nodige werk worden verzet. Met genoegen
kan ik u melden dat ons bestuur versterking heeft
gekregen met de komst van Nico Mos. Hij was al
actief voor de Noordster als ledenadministrateur
en blijft dat ook doen. Maar nu zal hij ook penningmeester Martin Mos gaan bijstaan als 2e penningmeester. Nico weet bovendien bijzonder veel
over de Scheveningse visserij en is daarom ook
inhoudelijk een aanwinst. Zoals bekend schreef
hij eerder mee aan een boek over de Scheveningse
bokkenloggers en is hij momenteel samen met Bert
van der Toorn bezig met een boek over de vleetvisserij sinds 1945.
Dank voor uw stem én steun!
Trouwens over financiën gesproken: we zijn
bijzonder blij dat we in de jongste publieksronde
van SIOS als eerste zijn geëindigd. Dat betekent dat
we boven de
reeds toegekende 30.000 euro - bestemd voor
de inrichting van de museale ruimte - er nog eens
7.500 euro bij krijgen. Op 30 oktober mochten wij

Noordster krijgt de SIOS-cheque

in Muzee Scheveningen de cheque in ontvangst
nemen onder toeziend oog van onze Graaiploeg die
met zestien man in vissersplunje was opgekomen.
Hartelijk dank aan iedereen die zijn eerste stem
op de Noordster heeft uitgebracht! Het doet goed
om te zien dat ons Noordsterproject zo breed op
Scheveningen wordt gedragen.

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

C

ontsiert uw huis en de
straat ziet er rommelig
uit. De gemeente laat het

Meld graffiti

gratis verwijderen.

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

U hoeft het alleen maar

Meldpunt Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

het meldt, hoe kleiner de

Buitengewoon schoon!

kans dat er meer graffiti

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

bij komt!

plek om in te wonen, werken en leven.

DPZ 2016

te melden. Hoe eerder u

www.denhaag.nl/graffiti
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Jongste aanwinst: een blazenpomp

heer Arie Keus een
originele blazenpomp, waarmee
de blazen waaraan
de vleet dreef met
lucht werd gevuld.
Als u iets in huis
hebt dat wij aan
boord kunnen
gebruiken, dan
houden we ons van
harte aanbevolen!

05-07-16 08:51

Noordster wordt 70 jaar!
Volgend jaar wordt een bijzonder jaar. Dan is het
precies zeventig jaar geleden dat de Noordster
in de vaart kwam en op 30 mei uitvoer voor haar
eerste haringreis. We gaan die 70e verjaardag op
passende en dus bescheiden wijze vieren met onze
vrijwilligers en donateurs. Het zou mooi zijn als we
die verjaardag kunnen bekronen met het behalen
van 500 donateurs.
Doet u nog niet mee? Ga dan naar www.sch236.
nl en meldt u aan. Voor 23,60 euro per jaar bent u
aangemonsterd! En blijft u op de hoogte met ons
tweemaandelijks Praairapport.
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting Sch. 236 Noordster terug op
Scheveningen
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De muurschildering Ze benne der weer en de driehoek

Jean Quist

De muurschildering
Gemaakt door Sandra Thie,
haar eerste muurschildering.

Jaarwisseling
Tijdens een jaarwisseling van alweer lang geleden
zag ik dat: een groepje ongeregeld probeerde een
pomp van een benzinestation in brand te steken.
Met hun vuurwerk en brandende verpakkingen
lukte dat niet zo en de kartonnen dozen die ze in
de buurt van het benzinestation vonden bleken te
nat om vlam te vatten. En op het moment dat
ze stonden te verzinnen wat ze nog meer konden
proberen kwam een politiewagen aangereden.
Langzaam en met de koplampen op het groepje
gericht. Zo bleef de auto even later ook staan,
zonder dat een agent uitstapte. Ook zonder dat
een bonnenboekje werd getoond viel het groepje uit
elkaar.
Niks aan de hand geweest, vertelde later iemand
die zei verstand te hebben van benzinepompen. Er
moet heel wat gebeuren willen die in brand vliegen.
Maar voor wie dat niet weet en benzinepompen
in films en op de televisie al bij een beetje pech
in enorme vuurballen ziet veranderen echoot zo’n
onaangename oudejaarsherinnering nog lang door.
Net als die aan politieagenten die in hun auto
blijven zitten. Maar dat deden ze misschien op
instructie van hogeren in rang die zo escalatie
hoopten te voorkomen
Jaarwisseling en vuur: schrijver Pim Hofdorp
geeft in zijn speurdersroman Oudejaarsavondmoord
wat voorbeelden van de uitwassen die de combinatie
in Den Haag teweeg bracht. Al merkt de schrijver
in een voetnoot op dat niet alle gebeurtenissen die
hij beschrijft zich in een Haagse jaarwisseling
hebben afgespeeld. En ook al zijn de voorvallen
wellicht nog wat overdreven; ze wekken de indruk
dat er momenten zijn dat de politie niet de baas is
op straat. En oudejaarsschade, daar had Hofdorp
het ook over, en over dat het niet meevalt die bij
een verzekeraar vergoed te krijgen.
Er is wel wat veranderd sinds de
Oudejaarsavondmoord van 1967. Bijvoorbeeld
sinds de jaarwisselingsvuren bij Scheveningen
en Duindorp worden aangestoken is het volgens
kenners met oudjaar rustiger geworden op straat.
Minder wilde vuren op straat, minder schade
aan het bezit van de burger en de gemeenschap;
kortom, minder ongewenst gedrag. Daarom pleiten
ze ervoor dat vooral niet te veranderen. Ook al
ging het tijdens de afgelopen jaarwisseling wat
verkeerd; een herhaling van hoe het er vroeger aan
toe ging is volgens hen vele malen erger.
Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. Mensen
die de afgelopen jaarwisseling vuur aan zich
voorbij zagen trekken bijvoorbeeld en die zichzelf en
hun eigendom wederom bedreigd zagen. Die vragen
zich af wat ze over een week of wat te wachten
staat. Als het aan waarnemend burgemeester
Johan Remkes ligt niets: die wil dat procedures
onverkort worden gevolgd. En zijn die niet op tijd
gereed, dan is dat jammer, maar komen er geen
vreugdevuren. Of dan gebeurt wat sommigen zeggen
te vrezen? Dat tussen oud en nieuw chaos regeert
op straat?
Daar is inmiddels heel veel over gezegd. Over dit
ook: niet iedereen die in de afgelopen jaarwisseling
schade leed door wild geworden vuur is inmiddels
gecompenseerd. Dan steekt het bij velen dat eerder
gedane toezeggingen om snel en ruimhartig schade
te vergoeden niet worden nagekomen en dat een
ononderbroken voortzetting van wat een traditie
wordt genoemd zwaarder lijkt te wegen. Interimburgemeester Remkes lijkt nu vaart te willen
maken met schadevergoedingen aan burgers. Dat
zijn veelbelovende woorden. Een wethouder sprak
die begin dit jaar ook uit. Maar daar werd
klaarblijkelijk toch niet zo goed naar geluisterd.

Het metalen object rond de boom
Ontworpen door Freek Henkes

de Fotowedstrijd
De winnaar is
Maurice Aarts.
De prijs; eeuwige roem en een
maaltijd bij The
Fat Mermaid..

De Creativiteitsprijs

De overdracht verricht door Mendy
van Veen

Stadsdeeldirecteur Scheveningen

Een belangrijke sponsor

COLOFON
Mister Speaker
Hans Grijzen praat de onderdelen aan elkaar, een
soort John Bercow, maar
dan op z’n Schevenings,
dus ook voor de laatste
keer.

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.

De inwendige mens is
heel belangrijk op de
prachtige dag, de
Poffertjeskraam van
Oma Toos
samen met de
Koffiebar.
Een perfecte combinatie.

REDACTIE
Eindredactie Ap Mos

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

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
Kopij voor een volgende Klinker kunt u
sturen naar klinker.wos@gmail.com of
wos@scheveningendorp.nl
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Bronovo moet blijven
Op 3 oktober 2019 staat het “Algemeen Overleg
Spoedzorg LUMC/Bronovo van 26 juni 2019 ” op
de agenda van de Commissie voor Volksgezondheid,
Zorg en Sport.
De minister van Volksgezondheid, Bruno Bruins heeft
toegezegd informatie te geven rond de gegevens en
cijfers van het regionaal overleg acute zorg (ROAZ)
voor de scenario’s en besluitvorming rondom het
sluiten van de SEH bij Bronovo.

te merken door het heen en weer schuiven van zieke
mensen bij de behandeling van hun (spoed)klachten.
Dit verzorgingsgebied zal toenemen wanneer het
HAGA Rode Kruis-ziekenhuis ook de deuren sluit.
Na de zekere sluiting van het HAGA Rode Kruisziekenhuis komen daar nog zo’n 60.000 mensen uit
de wijken Segbroek en Vogelwijk bij.
De SEH-verdeling in Den Haag wordt door het
wegvallen van Bronovo zo scheef dat het voor
bepaalde verzorgingsgebieden gevaren oplevert.
Het Noorden van Den Haag inclusief Scheveningen
en Wassenaar zijn volledig verstoken van een goed
bereikbare SEH in hun woongebied, zeker in de
spitsuren, wanneer het centrum van Den Haag
volledig vastzit.
Met vriendelijke groeten,
Namens de facebookgroep “Bronovo MOET Blijven”,
Lenette van Heeren

De minister schrijft dat de impact van de verplaatsing
van de acute zorg van HMC locatie Bronovo naar
HMC locatie Westeinde verkend is. De GHOR heeft
in samenwerking met de RAV en het ROAZ een
nieuw gewondenspreidingsplan gemaakt. Feitelijke
weergave is dat, door de sluiting van verschillende
SEH’s, de opvangcapaciteit (T1 tot en met T3) bij
grote calamiteiten minder wordt. Daarbij wordt
opgemerkt dat dit ten opzichte van de totale
opvangcapaciteit in de regio een beperkte reductie is
De Facebookgroep “Bronovo MOET Blijven” is
het niet eens met de minister. Dat er sprake is
van een beperkte reductie in de regio is duidelijk,
maar niet relevant. Het gaat om de reductie in het
gebied waarin patiënten die normaal naar de SEH
van Bronovo zouden gaan. Zij moeten nu binnen
de maximum rijtijden voorschriften een andere
SEH moeten kunnen bereiken. Dat gebied is veel
kleiner en dus is de reductie veel hoger en levert het
daardoor meer risico`s op. De minister geeft hierover
geen enkele informatie en die is wel nodig om een
goed beeld te krijgen van de risico`s die ontstaan
door het wegvallen van de SEH van Bronovo.
Wettelijke aanrijtijden ambulance komen in gevaar.
De sluiting van Bronovo zal ook impact hebben op
de aanrijtijden, die wettelijk zijn vastgesteld op 12
minuten. Rekenend vanuit Scheveningen-Dorp is de
aanrijtijd naar het Westeinde-ziekenhuis 11 minuten
‘s-nachts met een snelheid van 50 km/u. De aanrijtijd
wordt wettelijk al met pakweg 2 minuten ingekort
i.v.m. de benodigde tijd van melding tot instappen.
Daarmee komen de aanrijtijden in gevaar en worden
veel te krap mede door de wegversmallingen
en snelheidsbeperkende maatregelen vanuit de
gemeente. De SEH van HAGA Leyenburg-ziekenhuis
heeft al meerdere malen de SEH vanwege drukte
moeten sluiten en verwijst dan patiënten door naar
Delft.
Binnen het verzorgingsgebied van Bronovo zijn ook
veel sportverenigingen actief die ook een beroep
doen c.q. deden op de SEH van het Bronovo. Het
effect van de sluiting is niet doorgerekend. Sporters
lopen verhoogd risico zonder SEH Bronovo. Het LUMC
heeft deze sportverenigingen al benaderd en duidelijk
gemaakt geen ongevallen door te sturen naar het
LUMC. Tevens is attractiepark Duinrell ook benaderd
met deze mededeling.
De minister vergeet ook dat het verzorgingsgebied
Bronovo groter is dan Benoorden- en Bezuidenhout
alleen. Het verzorgingsgebied van Bronovo
bestrijkt Stadsdeel Scheveningen, Archipel buurt,
Willemspark, Mariahoeve, Den Haag Centrum,
Den Haag Zuidwest, Wassenaar, LeidschendamVoorburg en Voorschoten. Het gaat hier dus over
zo’n 70 000 tot 100 000 inwoners die zonder “hun”
ziekenhuis, huisartsenpost, SEH etc. komen te zitten;
de rampzalige gevolgen voor de patiënten zijn nu al
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Haags Steunsysteem
Stel uw vraag aan het Haags Steunsysteem
Het Haags Steunsysteem ondersteunt mensen met
een psychische bijzonderheid bij hun participatievraag. Heeft u een vraag over bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, opleiding, dagbesteding, hobby, of
zoekt u iemand om samen iets mee te ondernemen,
dan kunt u met uw vraag bij een Werktafel terecht.
De Werktafel voor Scheveningen, Segbroek en

Loosduinen vindt één keer per maand plaats in het
Lindenkwadrant. Het is een netwerk van professionals, vrijwilligers en mensen met eigen ervaring
in de psychiatrie, die meedenken over mogelijke
opties waarmee uw vraag beantwoord wordt.
Daarnaast kunt een afspraak maken om uw vraag
te bespreken.
De community Ongekend Haags

Ongekend Haags maakt deel uit van het Haags
Steunsysteem. Het is een onafhankelijke community voor en door mensen met een psychische bijzonderheid. De redactie bestaat uit een enthousiaste
groep vrijwilligers uit de doelgroep. Er worden
op de site van het Haags Steunsysteem regelmatig
items geplaatst over zaken die de redactie en de
lezers bezighouden, zoals; interviews, concerten,
boeken en meer. Ook is Ongekend Haags actief op
facebook.
Nieuwsgierig geworden of heeft u een vraag voor
de Werktafel? Dan kunt u terecht op de website

www.haagssteunsysteem.nl . U kunt ook bellen met Betty van der Zande op 06-22285029.

Word maatje van een kind bij
jou in de buurt
Op dit moment zijn er in Den Haag ruim honderd
kinderen die wachten op een maatje. Ook bij jou in
de buurt kun jij als maatje echt een verschil maken
én zelf weer even kind zijn!

Want gezien worden, dat wil toch iedereen? Stichting Vitalis zorgt dat kwetsbare kinderen tussen 5
en 18 jaar gezien worden door een volwassen maa
tje. Samen trekken ze een jaar lang wekelijks een
paar uurtjes met elkaar op en ondernemen ze gezellige activiteiten. We noemen ze dan maatjes!
Maatje zijn bij Vitalis betekent vooral samen leuke
dingen doen! Wil jij ook een verschil maken? Kijk
op onze website voor meer informatie of om je direct aan te melden: www.vitalismaatjes.nl of bel ons
op 070 345 75 71.
Ben jij geschikt als maatje?
Vrijwilligers bij Vitalis zijn mensen met een groot
hart voor kinderen. Het is belangrijk dat je stevig
in je schoenen staat. Daarnaast heb je energie, ge-

duld en doorzettingsvermogen nodig. Als je bij ons
werkt als vrijwilliger, houden we zoveel mogelijk
rekening met jouw persoonlijke kwaliteiten en ambities. Je gaat altijd goed voorbereid aan de slag. Je
krijgt van ons een basistraining en één op één begeleiding. Nadat je het kennismakingstraject hebt
doorlopen gaan wij op zoek naar de perfecte match
voor jou!.
Voor meer informatie of om je aan te melden kun je
contact opnemen via info@vitalismaatjes.nl.

Organisatie Vreugdevuren
moet fundamenteel anders

Aanbevelingen
Het vliegvuur van afgelopen jaarwisseling maakt
duidelijk dat de huidige wijze van organiseren
grote veiligheidsrisico’s opleverde en een fundamenteel andere aanpak vergt. De Onderzoeksraad
beveelt daarom de burgemeester van Den Haag aan
om proportionele eisen te stellen aan de veiligheid
rond de organisatie van de vreugdevuren. Door
gebruik te maken van een vergunningentraject

voor evenementen kunnen heldere voorschriften
gegeven worden, is er mogelijkheid tot inspraak
en kan de gemeente zich ervan vergewissen dat de
organisatoren in staat zijn de verantwoordelijkheden te dragen. Ook organisatoren van toekomstige vreugdevuren moeten zich inspannen om de
veiligheidsrisico’s voor bouwers, omwonenden en
publiek zo goed mogelijk te beheersen. Daarnaast
is de Onderzoeksraad van mening dat hulpdiensten
als politie en brandweer de gemeente moeten bijstaan met deskundig en kritisch advies, gevraagd
en ongevraagd.
Voor alle (laatste) ontwikkelingen moet ik u
verwijzen naar de dagbladen. De ontwikkelingen gaan erg snel. De bouwers zijn op bezoek
geweest bij het AB overleg op 30 oktober 2019.
Hiervan is verslag gemaakt in het AD en de Scheveningse Courant.

Praaibericht Muzee Scheveningen no 73
Een nieuw Praaibericht vanuit Muzee met opnieuw
een terug- en vooruitblik op wat er in en rond hét
museum op Scheveningen gebeurt!
Kerstland in Muzee
Op zaterdag 14 december is het weer zover. Dan is
er weer Kerstland in Muzee. Georganiseerd door

de Vrienden van Muzee en ieder jaar weer druk
bezocht. Met veel verschillende activiteiten voor
alle leeftijden en gezellige kraampjes. Dus noteer
de datum vast in uw agenda!

Muzee vernieuwt
De vorige keer schreef ik al even over de ruim
65-jarige mooie geschiedenis van eerst Museum
Scheveningen en nu Muzee. Iets om vast te houden
én om uit te bouwen. Willen we als Muzee vooruit
blijven kijken en dus ook nog lang toekomst
hebben, dan is vernieuwing nodig. Onze collectie
die wij in de vaste tentoonstelling presenteren
vraagt daarom. Over de vernieuwing moeten we
als museum nog besluiten, maar duidelijk is al
wel dat we in onze tentoonstellingen en collectie
ook meer het heden en de toekomst moeten laten
zien. Waarom tonen we nu wel de geschiedenis
van de visserij, maar is er geen actuele informatie,
filmpjes en andere beelden over de pulsvisserij? En
hoe wordt er gevist in de toekomst? Dat zijn mooie
thema’s om ook in Muzee te laten zien. Die passen
bij Scheveningen en Muzee!
Meer dan het museale
In Muzee is ook in de komende tijd weer volop
muziek en theater. Van het inmiddels bekende “Het
portret spreekt” tot de eveneens vaak uitverkochte
“Friday Night Jazz”. Mooie activiteiten waar het
genieten is in de warme entourage van Muzee.
Check muzee.nl voor het volledige programma. De
culturele activiteiten zijn snel en goed te vinden op
onze website.
In samenwerking met het Zuiderstrandtheater
organiseert Muzee in de Lourdeskerk culturele

prachtige verhalen over begraven en funeraire
tradities en gebruiken. Zo was er de traditie van
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.

Wat er nog in de voorraad kopij zit maar niet zo belangrijk
(meer) is en dat we u toch
niet willen onthouden
Wapenschild in de Oude Kerk
in de Keizerstraat
De Klinker was aanwezig bij de onthulling van het
wapenschild van Scheveningen op een kerkbank
die nog geen wapenschild had. Het wapenschild is
gemaakt door Dolf van Eedenburg.

In de tentoonstelling worden de traditie van
begraven en ook de plekken waar dit gebeurde
uitgelicht, maar laat ook zien hoe breed de
mogelijkheden tegenwoordig zijn als het gaat om
uitvaarten.

waterstofauto

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.

In het kader van duurzaamheid rijdt er in Den Haag
en omgeving, dus ook in Scheveningen de firma
Noot rond met waterstofauto’s, meerdere dus. Deze
auto’s gebruiken geen benzine of diesel maar waterstof. Waterstof wordt gemaakt door electriciteit
van lucht en water. In de auto wordt dat weer omgezet in water en lucht en levert electriciteit, wat
weer gebruikt wordt voor de aandrijving. Tanken
doe je in een paar minuten, lekker snel dus.

Tenslotte, mocht u -wonend op Scheveningen- ons
Muzee toch nog niet (onder)steunen, aarzel niet
langer maar pak door: word donateur! U bent van
harte welkom.
Chris Schaapman
Voorzitter Muzee Scheveningen

En er waren boerenprotesten. Dat ging niet helemaal
ongemerkt voorbij aan Scheveningen

activiteiten onder de titel: Club Lourdes aan Zee
is een samenwerking van cultuuranker Muzee
Scheveningen met het Zuiderstrandtheater. Veel
verschillende activiteiten, volop muziek gemaakt
door jong en oud. Geïnteresseerd? Google: Club
Lourdes aan Zee, vindt het hele programma voor
de komende tijd en geniet!

Begraven op Scheveningen; ROUW
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. Hoe zwaar en beladen
het onderwerp ook is, toch kent Scheveningen
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