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GASVRIJ SCHEVENINGEN

Samen naar een duurzame toekomst!
Ook bestaat bij laatstgenoemde na
twee jaar nog steeds de vraag of het
allemaal betaalbaar is. Dan komt
tegelijkertijd de discussie omtrent
de subsidies. De subsidiepotjes zijn
te klein. Mensen die de gang ernaar
maken, blijken soms voor een dichte deur te staan; de pot is dan leeg
en het duurt dan even voordat ze
weer aangevuld zijn.

Wie zijn wij?
Gasvrij Scheveningen is in het leven geroepen om de bewoners
van Scheveningen te ondersteunen in het verduurzamen van
de woningen in de wijk. Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten, workshops of thema avonden om nog meer Scheveningers op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen.
Ook hebben we energiecoaches op laten leiden om bewoners
te assisteren in het nemen van beslissingen op het gebied van
duurzaamheid.

Diverse wegen om van het
gas af te gaan
Voor de precieze invulling op wijkniveau moet nog veel onderzocht
worden naar de mogelijkheden voor
waterstof, zonne- en windenergie,
aquathermie, geothermie, restwarmte, etc.

Meer informatie?
Zie onze website: www.gasvrijscheveningen.nl
Wat doen energiecoaches dan precies?
• Energiecoaches denken met u mee over mogelijkheden van
verduurzaming, kostenbesparing en comfortverbetering.
• Energiecoaches zijn onafhankelijk.
• Er zijn geen kosten verbonden aan een gesprek met een
energiecoach.
• Ook als u geen directe plannen heeft voor verduurzaming, kan een
gesprek met een coach nieuwe gezichtspunten opleveren.
• Op grond van overheidsmaatregelen vinden er geen openbare
bijeenkomsten plaats, wel is het mogelijk om digitaal info op te
vragen via hansgrijzen@outlook.com

BIJEENKOMST GROENLINKS
MET GASVRIJ SCHEVENINGEN
Hiervoor las u een gedeelte
uit de nieuwe flyer van Gasvrij
Scheveningen. Deze flyer zou
gedurende Vlaggetjesdag verspreid worden over Scheveningen. Helaas ging Vlaggetjesdag
niet door. U kunt de rest van de
tekst van de flyer uiteraard verder lezen op de genoemde website.
Begin juni heeft GroenLinks contact
gezocht met Gasvrij Scheveningen
om in gesprek te gaan over de ervaringen met de duurzame initiatieven. Gasvrij Scheveningen heeft
rond 2019 subsidie ontvangen om
een en ander op te starten op Scheveningen. Inmiddels is er bij Gasvrij Scheveningen ook enige wrevel
ontstaan over de samenwerking
met de gemeente.
Communicatie ontbreekt, direct
aanspreekbare personen wisselen steeds, de gemaakte plannen
verdwijnen. Kortom, Gasvrij Scheveningen stond open voor een gesprek.

Kort verslag bijeenkomst
van GroenLinks met Gasvrij
Scheveningen op 12 juni jl.
in het Kalhuis
Vanuit GroenLinks was Arjen Kapteijns (fractievoorzitter GroenLinks)
aanwezig, vanuit Gasvrij Scheveningen energiecoaches Daniël
Kruithof, Rike Speelman en Hans
Grijzen. Ook was de voorzitter van
het WOS, Jan Lautenbach, aanwezig en ondergetekende.
Korte uiteenzetting
van Hans Grijzen
Eind 2017 ontstond Gasvrij Scheveningen, begin 2018 werd gestart
met het symbolisch uitdraaien van
het gas door Joris Wijsmuller. Er
volgden diverse informatieavonden.
Ook was de beachclub/surfschool
The Shore nauw betrokken in dit
geheel en heeft inmiddels verrassende resultaten bereikt in het kader van de verduurzaming.
Halverwege 2019 zijn de opgeleide
energiecoaches op pad gegaan en
inmiddels hebben er 30 gesprekken
plaatsgevonden. Helaas kwam alles
tot stilstand in verband met het coronavirus.

U kunt zich wel vast aanmelden
voor een gesprek met een energiecoach.
Ontevredenheid
Dan volgt er een uiteenzetting van
onvrede vanuit Gasvrij Scheveningen jegens de gemeente. De samenwerking loopt niet goed. Een
aantal oorzaken wordt genoemd:
geen vast aanspreekpunt, de randvoorwaarden werken niet, opmerkingen gestuurd naar de gemeente
worden niet allemaal beantwoord,
plannen
worden
geaccepteerd,
goed bevonden en vervolgens niets
meer mee gedaan.
Hoe is het vanuit Gasvrij Scheveningen mogelijk op deze wijze burgers te motiveren om te verduurzamen. Dan komt er ineens nog zoiets
als een LivingLab, waarmee Gasvrij
Scheveningen ineens wordt geconfronteerd. De communicatie is ver
te zoeken.
Reactie van GroenLinks
Na het aanhoren van al deze kritische opmerkingen en constateringen komt Arjen Kapteijns van
GroenLinks met zijn reactie.
Hij zegt het fijn te vinden dat er nu
een goed gesprek plaatsvindt. Als
raadslid voor GroenLinks wil hij dit
in de Raad bespreekbaar te maken,
de positieve dingen bij elkaar te
brengen en zijn bevindingen terugkoppelen in de wijk.
Daniël Kruithof benadrukt dat het
verduurzamen niet te snel moet
gaan. Er moet een nieuw samenspel komen en zorgvuldig voorbereid worden. Er kan pas iets op
gang komen als het proces goed is.

Hans Grijzen speelt daarop in: ‘Als
ik wethouder was, zou ik beginnen
met eerst alle huizen te isoleren.
Waarom beginnen we daar niet
mee?’ Arjen Kapteijns beaamt dat
dit inderdaad ook de bedoeling is.
Welstandscommissie
Ook worden goede plannen soms
afgewezen door de Welstandscommissie. Er was een plan in een
wijk, waarin huizen staan met wel
10 verschillende gevels. Daarin
eenheid brengen en de huizen te
isoleren werd afgewezen door de
Welstandscommissie.
lees verder op pagina 2
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Winkeliersvereniging Keizerstraat

Van de redactie
Rare maanden achter de rug en stukje bij beetje
terug naar normaal.
Uiteraard geldt dit niet voor iedereen. Zo zullen de levens
van de nabestaanden van de om het leven gekomen watersporters nooit meer normaal worden. Een afschuwelijk
drama op 11 mei jl.
Het hervatten van de horeca is goed voor Scheveningen,
maar de handhavingsregels ten behoeve van de gezondheid zijn echter nog niet allemaal duidelijk. Zo zat ik
laatst, oma, met volwassen dochter en haar dochtertje
van twee op een terras in de Fahrenheitstraat en dat kon
niet volgens de bedrijfsleiding. Drie was teveel en familie was geen argument. Met een hoop gedoe en geschuif
mocht het dan uiteindelijk, met het kleintje als scheidslijn.
Echter, op ‘Vlaggetjesdag’ was er volop drukte in de
Keizerstraat en écht niet met 1,5 meter afstand en geen
familieclubjes. Ook op een ander terras op Scheveningen
werd gezegd: met drie personen ok, als het maar familie
is. Wie weet het écht? Vervelende onzekerheid voor de
ondernemers die de boete riskeren.
Het was gezellig druk in Scheveningen op ‘Vlaggetjesdag’,
maar wel met voornamelijk locals. Dat heeft ook wel iets
moet ik zeggen en dat was ook de mening van menigeen
op Scheveningen. Fietsend door Scheveningen kwam ik
o.a. langs Koffiehuis Leny waar het écht feest was en ook
in de Keizerstraat was het feest met gezellige muziek.
* In deze Klinker een artikel van het schip Anteos, waarvan de Scheveningse kapitein het razend druk heeft om
de voor de kust voor anker liggende container- en cruisescheppen te bevoorraden. Een uitgebreid artikel en wellicht een tripje van de redactie met de boot?
* Ook is er sinds maart 2020 een nieuw bestuur aangesteld voor de Ondernemersvereniging Keizerstraat. De
voorzitter is Remco Striegel van Ernies. Met het bestuur
heb ik gesproken over wat er tijdens hun vergadering op
8 juni jl. in de BIZ (= BedrijvenInvesteringsZone) Keizerstraat is besproken en wat hun plannen zijn voor de komende jaren en wat er inmiddels gerealiseerd is, ondanks
de coronacrisis. In ieder geval zijn er veel vlaggen verschenen in de straat en staat er nog veel meer op stapel.
* Iedereen heeft inmiddels de veranderingen bij de horecagelegenheden Meneer Chocola en Café de Bayonne
kunnen zien. De ex-eigenaar van deze twee zaken heeft
De Klinker een inzage gegeven in zijn levensverhaal en
zijn nieuwe plannen voor de toekomst.
* Dan is er nog iets te melden van de Voedselbank, wat
kunst van KopS (Kunst op Scheveningen) en uiteraard
nog ’n Roopje van mr Henk Grootveld.
En... Muzee heeft de subsidie terug, flink wat minder,
maar toch...
Joke Damen

vervolg van de voorpagina

GASVRIJ SCHEVENINGEN
Dat dit gebeurt met een mooi grachtenpand in Amsterdam is begrijpelijk, maar in zo’n wijk moet dat een
mooi begin en voorbeeld zijn van
huizen verduurzamen. Daarmee is
Arjen Kapteijns het eens, al benadrukt hij dat de Welstandscommissie een onafhankelijke rol heeft.
VVE’s
Ook blijkt het moeilijk om grote
VVE’s in beweging te krijgen om te
verduurzamen. Er zijn VVE’s met
80 appartementen, waarvan bij 40
appartementen de eigenaars in het
buitenland wonen en deze woningen als tweede huis hebben. Deze
eigenaars krijg je niet mee met deze
plannen en dus loopt het dood. Al
kan de VVE-balie van de gemeente
hier wel bij helpen.
Regelgeving
Ook zal er goede en overzichtelijke regelgeving moeten komen. Het
is allemaal erg ingewikkeld voor de
burgers.
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering van
maart 2020 heeft het toenmalige bestuur van
de Winkeliersvereniging Keizerstraat de fakkel
overgedragen aan het nieuwe bestuur, dat nu
bestaat uit de volgende personen (vlnr):
René Vink, secretaris (Tante Knier); Rika Sinteur, penningmeester (Gaaf); Remco Striegel,
voorzitter (Ernies);
Zij worden ondersteund door: Ron Schaap
(Gaaf); Richard Mooijman (Victoria’s Health &
Care); Danny Jansson Schoofs (rechts).
Het bestuur was vol enthousiasme begonnen,
toen het coronavirus genadeloos toesloeg en
zij de voorgenomen plannen niet tot uitvoering
konden brengen. Dit was een groot struikelblok.
Allereerst kwam er een zee van vlaggen van
begin tot eind Keizerstraat.
Daarna kwamen de Scheveningse vlaggen met
de drie haringen aan de beurt. Die mochten
uiteraard niet ontbreken en hangen sinds kort
in de hele Keizerstraat aan de gevels.
Ook een speerpunt was een nieuwe feestverlichting. Hiermee zijn ze heel ver, eigenlijk is de
verlichting gereed. Alleen moeten de stroomkabels nog vervangen worden aan de gevels.
Op de vraag of er een idee gegeven kan worden hoe het er gaat uitzien, is het antwoord
dat dat een verrassing blijft! Vanaf half oktober
zou de verlichting moeten gaan branden.
In april 2018 is er een Werkgroep Keizerstraat
opgericht, die in een aantal bijeenkomsten tot
juli 2018 heeft nagedacht hoe de entree vanuit de Jurriaan Kokstraat/Prins Willemstraat
en de bereikbaarheid vanaf de boulevard met
verwijzing naar de oude Scheveningse winkelstraat vorm gegeven kan worden, zodanig dat
er in ieder geval een verwijzing komt naar het

Er zal in de wijk ook één centraal
punt moeten komen, waar één persoon de aanspreekpersoon is die
burgers kan adviseren. Daarmee
moet natuurlijk wel wat gedaan
worden.
Plannen indienen
Rike Speelman zegt dat zij met een
plan bij de Gemeente kwam, daar
het antwoord kreeg dat het een
goed plan was. Wie schetst haar
verbazing, de gemeente wil dat zij
een cursus gaat volgen om te voldoen aan wat aanvullende eisen.
Dat terwijl zij samenwerking zocht
met de gemeente! Een ander plan
was om Madurodam te verduurzamen. Redactie vanuit de gemeente:
leuk idee, maar vervolgens werd er
niets mee gedaan! Als de gemeente
iets wil bereiken, zal ze toch mee
moeten doen. We moeten een team
vormen!
Communicatie, communicatie
Op de vraag aan Arjen of dit is waarvoor hij kwam, is het antwoord: ‘ja
ik wil dit soort signalen graag horen’. Hij geeft aan dat in de praktijk
niet alles goed gaat, maar dat we

oude centrum. Het was de bedoeling van de
gemeente eerst te inventariseren hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden. Met deze visie
van de werkgroep zou dan in de gemeente bekeken worden hoe het aangepakt zou kunnen
worden en welke geldstromen er hiervoor gebruikt konden worden. Helaas is dit nu twee
jaar geleden en is er (nog) niets uitgekomen.
Ook hiermee wil het bestuur aan de slag.
Invloed op diversiteit van het
winkelaanbod
Dat is er helaas niet. De particuliere verhuurders bepalen aan welke ondernemers zij verhuren. Daar heeft het bestuur geen enkele
invloed op. Inmiddels zijn eigenaars van veel
leegstaande panden bezig om het bestemmingsplan te wijzigen. Een voorkeur gaat vaak
uit naar een vergunning voor een B&B of hostel. De gemeente moet zich echter realiseren
dat het afgeven van zulke vergunningen de
aantrekkelijkheid van de Keizerstraat als winkelstraat niet ten goede komt.
Markt
Een terugkerende vraag is ook of het mogelijk
is om in de Keizerstraat een wekelijkse markt
te laten plaatsvinden. Hier is de parkeergelegenheid voor de marktkooplui een struikelblok.
Wellicht is het een idee om de parkeergarage
van Hoogvliet daarvoor te bestemmen op deze
dag(en)?
Kortom, er zijn genoeg uitdagingen voor en
ideeën van het nieuwe bestuur, maar het begin
is er!
Winkeliersvereniging Keizerstraat
Keizerstraat 149, 2584 BD Scheveningen
www.dekeizerstraat.com
JD

daar van moeten leren. Hij neemt
de boodschappen die Gasvrij Scheveningen voor hem heeft mee richting de gemeenteraad. Rike Speelman benadrukt nogmaals: ‘Je kunt
verwarming aanleggen, maar isoleren zal toch eerst moeten gebeuren!’
Onkunde bij de gemeente
Het blijkt dat de gemeente het ook
niet altijd weet. De materie is complex. De gemeente huurt projectleiders in en deze projectleiders vertrekken na verloop van tijd en de
kennis is weer verdwenen.
Mooie bestemming
Aangezien het Stadsdeelkantoor
Scheveningen voor een deel leeg
staat, zou dat een mooie locatie zijn
voor een aanspreekpunt voor alle
wijkbewoners die iets willen doen
om te verduurzamen. Alleen uiteraard als dit aanspreekpunt ook een
goede lijn heeft met de gemeente.
Afsluitende reactie
van GroenLinks
Arjen Kapteijns complimenteert
Gasvrij Scheveningen, ondanks alle

strubbelingen die zij ondervindt,
met de werkzaamheden tot nu toe.
- de VVE-balie bij de gemeente doet
goed werk en dat beamen de leden
van Gasvrij ook;
- helaas zijn de subsidiepotten soms
eindig en is de weg er naartoe niet
voor iedereen even makkelijk. Hij
wijst op de nieuwe website www.
duurzamestad.denhaag.nl waar alle
informatie overzichtelijk op een rijtje staat.
- het probleem van de Welstandscommissie die duurzame initiatieven blokkeert acht hij ook een punt
van aandacht, belangen moeten
goed afgewogen worden;
- de rode draad door het geheel
is dat de gemeente de verbinding
moet maken om zo een volwaardige gesprekspartner van wijkinitiatieven te worden; dat is een
essentiële voorwaarde om de energietransitie te laten slagen;
- het instellen van een aanspreekpunt voor de energietransitie op het
stadsdeelkantoor is een goed idee
waar hij zich voor wil inzetten.
Joke Damen

VOEDSELBANK
SCHEVENINGEN

Oproep
voor interessante kopij

Een rondje door Scheveningen
bracht mij ook op het terrein
van de Voedselbank Scheveningen en bij Herman de Graaf, de
coördinator van de plaatselijke
voedselbank. Ook hij merkt dat
mensen het moeilijker hebben
ten tijde van het coronavirus.
De afdeling Maatschappelijk
Werk van Welzijn Scheveningen doet momenteel ook meerdere aanvragen.

Mocht u nog interessante verhalen weten over markante
bewoners, ondernemers met
bijzondere projecten uit Scheveningen-Dorp of anderszins leuke
verhalen uit het dorp, meld dat
dan bij De Klinker:
klinker.wos@gmail.com!
Ik zoek ze op of benader ze voor
het publiceren van hun verhaal in
De Klinker.
JD

YMCA Scheveningen
hervat de activiteiten
weer!
Goed nieuws! Vanaf 11 mei kunnen organisaties zoals YMCA
Scheveningen weer meer activiteiten opstarten. Dat betekent dat zij haar muzieklessen
volgens de richtlijnen van de
overheid kan opstarten. Ook het
buurtrestaurant kan de deuren
openen, uiteraard ook volgens
de gestelde richtlijnen.
Online lessen
De online lessen gaan overigens
gewoon door! Bij YMCA Scheveningen kan je standaard online lessen
volgen. Voor meer info en/of online
aanmelden, ga naar
www.ymcascheveningen.nl
Inschrijvingen
voor het nieuwe seizoen
Het is ook nu al mogelijk om je aan
te melden voor het nieuwe seizoen
dat in september 2020 begint. YMCA
Scheveningen heeft een groot aanbod aan muziekactiviteiten.
Nieuw zijn de DJ-lessen.
Zie onze Instagram en Facebook
voor de laatste nieuwtjes!

Colofon
De Klinker wordt uitgegeven op
initiatief van het WijkOverleg
Scheveningen-Dorp.
Dit houdt niet in dat de geplaatste
artikelen de mening van het WOS
weergeven. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en houdt
zich het recht voor de ingezonden
stukken in te korten of niet te plaatsen.
Mis niks en volg ons op Facebook!
WOS WijkOverleg
Scheveningen-Dorp.
Eindredactie
Joke Damen
Opmaak en verspreiding
De Scheveninger
Telefoon WOS
070 350 00 34
E-mail WOS:
wos@scheveningendorp.nl
E-mail redactie De Klinker:
klinker.wos@gmail.com
Bezorgklachten
info@de-scheveninger.nl
Kopij volgende Klinker
klinker.wos@gmail.com of
wos@scheveningendorp.nl
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Herstel en restauratie
WOS-vergaderzaal Badhuisstraat
In maart 2016 is de verbouwing gestart van de 2e etage van het voormalige Postkantoor, waarin op de begane grond en de 1e etage het Kalhuis en
de bewonersorganisatie Wijk Overleg Scheveningen-Dorp zijn gevestigd.
Als gevolg van de verbouwing op de 2e etage zijn er scheuren en lekkages
ontstaan in het plafond van de grote zaal van het WOS.
Na intensief contact met de Centrale Vastgoed Organisatie van de Gemeente den Haag is eind 2019 begonnen met het herstel van het plafond.
Het oude plafond is geheel gesloopt en vervangen door brandvertragende
gipsplaten, tevens is er geluidsisolatie aangebracht tussen de balken.
Zelfs de oude ornamenten en belijnen zijn gerestaureerd teruggebracht
op het plafond. Uit eigen middelen heeft het WOS de gehele 1e etage laten schilderen en zijn de tapijttegels vervangen door watervast laminaat.
Het schilderwerk in de grote vergaderzaal is in een klassieke kleurstelling
uitgevoerd.
Zoals te zien op de foto is het een zeer mooi resultaat geworden dat goed
past bij het historisch karakter van het voormalige Postkantoor in de Badhuisstraat.

Verkiezingen voor leden
Algemeen Bestuur (AB)
WOS in 2020
Ieder jaar houdt het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) verkiezingen voor een gedeelte van de leden van het Algemeen Bestuur.
In 2020 hebben Hans Grijzen, Maria Nelck, Willem Jacob de Brauw, Arjen Roeleveld, Maarten Schaapman, Joke Damen, Hans Groeneweg, Betty
Goofers, Emil Driesenaar en Jan Lautenbach hun tweejaarlijkse periode er
weer op zitten. Aftredende leden zijn weer herkiesbaar.
In een aantal deelgebieden van het WOS zijn ook nog vacatures in het
Algemeen Bestuur. Het werkgebied van het WOS is opgedeeld in deelgebieden. Per deelgebied kunnen 3 leden in het Algemeen Bestuur worden
gekozen. In welk deelgebied u woont (en dus verkiesbaar bent) vindt u op
de website van het WOS www.scheveningendorp.nl onder deelgebieden.
Voor de deelgebieden vindt u onderstaand het aantal zetels waarvoor verkiezingen zijn en wie van de aftredende bestuursleden zich herkiesbaar
hebben gesteld:
Badhuisstraat West
Badhuisstraat Oost
Keizerstraat West
Keizerstraat Oost
Kop Keizerstraat
Vuurbaakstraat e.o.
Seinpostduin
Renbaankwartier West
Zeijlplas

3
2
3
3
3
3
2
3
3

herkiesbaar Hans Grijzen
herkiesbaar Maria Nelck
herkiesbaar Arjen Roeleveld
herkiesbaar Joke Damen en Hans Groeneweg
herkiesbaar Emil Driesenaar en Jan Lautenbach
herkiesbaar Willem Jacob Brauw

U kunt zich tot medio juli opgeven als kandidaat voor het Algemeen
Bestuur van het WOS. Wanneer u eerst nadere inlichtingen wenst,
kunt u zich wenden tot ondergetekende, voorzitter van het WOS
(wos@scheveningendorp.nl)
Jan Lautenbach

Vanuit Voedselbank Haaglanden
worden elke week op donderdag
kratten aangeleverd met voedsel,
daarbij werkt Voedselbank Scheveningen ook nauw samen met de
kerken in de omgeving. Zij ondersteunen de Voedselbank elke week
met vier verschillende fruitsoorten
en groenten, die zij voor de Voedselbank inkopen. Ook verzamelen
de kerken tijdens hun dienst in een
mand artikelen, zoals pasta, koffie, enz. Dit wordt opgehaald door
een vaste vrijwilliger van het uitdeelpunt. Een bijzonder woord van
dank heeft Herman voor Toon en
Ria van de Evangelische Gemeente
Morgenstond aan de Westduinweg.
Zij doen goed werk, eerst brachten
ze het van het voedselbankuitdeelpunt Scheveningen naar De Mallemok en nu alweer sinds een paar
jaar naar het Kalhuis, Badhuisstraat 177.
De Voedselbank doet zelf regelmatig een beroep op de supermarkten.
In de buurt, nu de regels strenger
zijn geworden voor de supermarkten om de verspilling zo min mogelijk te houden, zal er in de toekomst minder overblijven voor de
Voedselbank, vandaar dat we meer
tijd en moeite zullen moeten investeren als uitdeelpunt Scheveningen
om voedingsmiddelen te verkrijgen
bij de lokale winkels en/of sponsoren.
Bij deze dus ook een oproep aan de
supermarkten en de groente- en
fruitwinkels vanuit het WijkOverleg Scheveningen-Dorp voor meer
hulp. U kunt zich melden door middel van een mail naar scheveningen@voedselbankhaaglanden.nl of
door te bellen naar 06-24991658
Heeft u hulp nodig?
Wie tijdelijk niet voldoende geld
heeft om dagelijks een maaltijd op
tafel te zetten, kan zich aanmelden
bij een hulpverlenende instantie,
zoals: Maatschappelijk Werk, Leger
des Heils, kerkelijke hulpverlener,
sociale dienst, schuldhulpverleners, bewindvoerders, e.d. U kunt
niet zelf rechtstreeks een voedselpakket aanvragen. De Voedselbank
beoordeelt de aanvraag en kijkt of
u voor een voedselpakket in aanmerking komt. Een voedselpakket
is een aanvulling, een noodoplossing. Je kunt er niet een hele week
van eten.
Cliënten die voor het eerst komen,
worden opgevangen door de mensen van de Voedselbank, zodat zij
gemakkelijker de eerste stap kunnen doen. Dit acht Voedselbank
Scheveningen belangrijk, zeker
omdat het voor velen al moeilijk
genoeg is. Zij proberen de mensen
het gevoel te geven dat het voor
hen ‘normaal’ is. Er is vaak al genoeg aan vooraf gegaan.
3

Mijn
verhaal
Mijn naam is Boris Vermolen.
Ik ben geboren in Den Haag
op 26 november 1972.
Ik kom uit een creatief
en sportief gezin.
Familie
Mijn moeder was heel modern en
hield zich vooral bezig met het interieur en design van het huis. Ooit
heeft ze in de Badhuisstraat een kledingwinkel gehad toen ik 16 was. Zij
is een echte Scheveningse, geboren
en getogen. Mijn vader was werkzaam in de octrooiwereld en hield
zich buiten werktijd vooral bezig met
sport. Zo is hij voorzitter geweest
van o.a. The Haque Roadrunners en
Golfclub Ockenburgh. Een erg ondernemende man.
Mijn oudere zus ging het huis uit
toen ik 11 jaar was om een studie in
Leiden en Amsterdam te doen.

Meneer Chocola
en Café de Bayonne
Ik denk dat menigeen op Scheveningen weet wat ik bedoel als ik
zeg ‘Meneer Chocola’. Deze zaak was inmiddels een begrip geworden in de Keizerstraat (nr. 124). Een leuke coffeebar, lunchroom,
patisserie met veel hippe mensen en surfpubliek. En ook veel kinderen. Gewoon ‘jong Scheveningen’. Altijd druk, buiten het terras
zo goed als altijd bezet en inmiddels ook al een aantal jaren uitgebreid met het daarnaast gelegen Café de Bayonne.
Deze twee zaken, vooral Meneer Chocola, hebben de Keizerstraat tot leven gebracht, uiteraard samen met nog een aantal andere horecazaken
in de Keizerstraat. Gewone detailhandel is gewoon een moeilijke zaak geworden in de Keizerstraat. Veel ondernemers moeten helaas hun deuren
sluiten. De huren zijn hoog en door het online bestellen is de maatschappij
qua winkelen veranderd. De horeca doet het daarentegen redelijk goed in
de Keizerstraat.
De geruchten waren er al dat Meneer Chocola verkocht zou gaan worden.
En ja, een paar maanden geleden was het zover. De panden (ook van Cafe
de Bayonne) kwamen leeg en er was wat aan de hand. Nu is het toeval
dat de eigenaar van Meneer Chocola, Boris Vermolen, mijn buurman is en
ik heb hem gevraagd een en ander op papier te zetten, zodat de wijkbewoners van Scheveningen-Dorp weten hoe de zaken ooit zijn ontstaan,
waarom de panden verkocht zijn en wat Boris zijn levensloop is en wat
zijn toekomstplannen.
Hiernaast het uitgebreide verhaal van zijn hand, dat een zeer interessante
opsomming is van waar hij vandaan komt, wat hij heeft gedaan en wat hij
uiteindelijk van plan is verder te ondernemen.
Inmiddels is gedurende de coronacrisis in het pand van Meneer Chocola
een tweede vestiging van het brunchrestaurant Appeltje-Eitje geopend.
Het eerste restaurant van Appeltje-Eitje zit al sinds jaren in de Prins Hendrikstraat hier in Den Haag.
JD

Schooljaren
Ikzelf was geen studiebol, maar wel
altijd iets aan het doen! Zo begon
mijn interesse voor koken op het
Noorderstrand bij strandpaviljoen
De Terp op het Zwarte Pad.
Toen ik een jaar of 18 was ben ik
een koksopleiding gaan volgen bij de
‘François Vatelschool’ in Den Haag.
Via stages heb ik veel ervaring opgedaan in verschillende keukens; o.a.
Hotel Des Indes (patisserie), Hotel
Kurhaus, Het Ganzenest, Oesterbar
Plein 19.

hadden wij geen zin om terug naar
Nederland te gaan en besloten daarom om ons avontuur in Hossegor
aan de zuidwestkust van Frankrijk
door te brengen. Lekker golfsurfen
en veel uurtjes in de keuken van Les
Landes gedraaid. De keuken in deze
streek staat bekend om de chiperones (inktvis), eend en cèpes (eekhoorntjesbrood).
Na een paar jaar besloten wij om
toch te kijken of wij daar konden
blijven wonen, maar helaas was alle
horeca daar gesloten in de winter.
Samen besloten we om ons enigszins om te laten scholen voor een
functie dat in Hossegor in zomer én
winter welkom was.
Patisserie
Ik ben toen in Nederland een patisserieopleiding gaan volgen bij de patissier Wil Doomen. Deze man heeft
mij de liefde voor de patisserie gegeven. Wat een leuke man was dat!
Zoveel kennis en mooie verhalen uit
de bakkerswereld. Ik wilde met deze
kennis de horeca in Den Haag helpen.

Meneer Chocola
Tijdens mijn opleiding kreeg ik de
vraag of ik een bruidstaart wilde maken voor een vriendin en een workshop bonbons maken wilde geven
voor een bedrijf. Van het een kwam
het ander uiteindelijk en ik heb mij
toen ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Alleen de naam moest
nog verzonnen worden...
Mijn ex en ik hebben toen wat namen verzonnen, maar deze waren
niet krachtig genoeg. Zij belde mij
op vanuit haar auto en kwam met
Strandwerk
deze naam. Ik had er gelijk een
Ook op het strand was ik in de zomer beeld bij...
niet weg te denken. Zo heb ik bij De Kinderen die mijn naam niet kennen
Terp, Pimpernel, Seagull en Buiten zullen mij meer zien als een sprookgewerkt!
jesﬁguur dacht ik. Helemaal top!
Buitenland
In 1998 werd mij gevraagd of ik een
avontuur wilde aangaan in Zwitserland, en daar voor buitenlandsstel de
keuken te draaien in een klein hotel.
Dat was voornamelijk vijf maanden
in de winter- en twee maanden in de
zomerperiode. Eind 2001 vertrok ik
weer naar Nederland en werd junior sous-chef van Dudok Den Haag.
Dat was voor mij even wennen om in
een nieuw bedrijf met een moderne
keuken te werken, waar toen in het
begin 27 koks werkzaam waren.
Ondernemen en Zwitserland
Na twee jaar stelde een vriend voor
om samen met hem een bedrijfje
op te starten. Een beetje à la Jamie
Oliver. Lekker thuis koken voor goed
gezelschap en waar nodig andere
keukens assisteren.

Meneer Chocola
in de Wassenaarsestraat
Als snel kwam in de Wassenaarsestraat een klein pandje vrij dat ik
voor een prikkie kon huren. Ted Hendriks, hij heeft meerdere keren onder mij gewerkt in voormalige keukens, heb ik gevraagd om voor mij
te komen werken. Dat was het begin
van ons succes. Wij zijn begonnen
met kleine zoete friandises, croissantjes, pain au chocolat, baguettes
en verse koffie. Een surferstentje
op Scheveningen voor de locals. Dit
soort tentjes kwam ik altijd tegen op
mijn surf- en snowboardtrips.

Dit bedrijfje, ‘Rent-a-Chef’, hebben
we na twee jaar stopgezet omdat
wij andere plannen hadden. Ik wilde weer naar Zwitserland en Frank
Reef kreeg een mooi aanbod om in
de marketing bij de Gemeente Den
Haag te gaan werken. Maar de liefde
voor eten is ons niet gelukkig niet
ontgaan. Nog steeds staan wij samen weleens een lekker maaltje te
maken. In Zwitserland heb ik daarna nog drie jaar gewerkt als chefkok van een hotel. Daar heb ik mijn
toenmalige partner leren kennen.
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Boris achter de toonbank, Keizerstraat

Frans avontuur
Met haar ben ik later naar de Franse
Alpen verhuisd om daar in de winter Meneer Chocola, Wassenaarsestraat
een chalet te runnen. In de zomer

Waarom hier niet
op Scheveningen?
Van alleen deze producten hadden
wij een krap inkomen. Toen het
strandseizoen begon, kwam Strandpaviljoen Buiten met de vraag of wij
lekkere desserts voor ze konden maken voor op de menukaart. Zo zijn
wij begonnen met heerlijke brownies
met pure chocolade, pistache en sinaasappel, appeltaart, lemoncheese
cake met een bastognebodem en
lemoncurd en chocoladetaart met
truffel. Dat werd goed ontvangen.
In een paar weken tijd gingen onze
producten door heel Scheveningen;
via vrienden, collega’s en familie. Na
anderhalf jaar groeiden wij uit ons
jasje en hebben besloten om in de
Keizerstraat een pandje te huren.
Meneer Chocola
in de Keizerstraat
Met vrienden hebben we de ruimte in twee weken omgetoverd naar
een enigszins ‘nieuwe’ Meneer Chocola. Met de spullen die wij kregen
van collega’s op het strand en liefde
van alle gasten werd het een heel
leuk eigentijds surf-koffietentje, met
achter in de zaak een productieruimte voor alle de patisserie en workshops. In onze glorietijden leverden
wij aan 20 strandtenten in Scheveningen, het Zuiderstrand en in Kijkduin. In het centrum van Den Haag
en Voorburg hadden we ook tientallen klanten. Wij waren nieuw, jong
en hadden een andere smaak. Hier
ontstond een enorme gunfactor.

Verandering noodzakelijk
Na een jaartje liep ik nog steeds met
een onverwerkte burn-out en besloot de tent te verkopen. Ik merkte
dat ik er totaal geen energie meer
uit kon halen. Ik wilde gewoon een
iets rustiger leven. Lekker met mijn
zoontje surfen of snowboarden, mijn
vriendin wat vaker zien en ook eens
op bezoek kunnen gaan bij vrienden
en familie. Zoals ik al eerder aan heb
gegeven zijn golfsurfen en snowboarden altijd mijn favoriete sporten
geweest. En de horeca is een gezellig en sociaal vak, waar ik toch niet
echt afstand van kan nemen.
Nieuwe richting ingeslagen
Aangezien ik het ook altijd superleuk
vond om de inrichting van mijn eigen zaak vorm te geven, heb ik nu
besloten om een interieur design opleiding te gaan doen. Ik heb mij nu
ingeschreven onder de naam ‘Surfers-Eye’. Dus door de ogen van een
surfer. Ik sta nog een beetje in de
kinderschoenen op dat vlak. Maar
met mijn 30 jaar ervaring in de horeca hoop ik met bedrijven en particulieren mijn visie te delen.

Verkoop Meneer Chocola en
Café de Bayonne
In oktober 2019 heb ik Meneer Chocola en Café de Bayonne verkocht!
Zoals iedereen weet kwam al heel
snel het coronavirus in de wereld.
Dat heeft mijn stappenplan een
beetje vertraagd. Maar ik heb het zelf
ook wel als prettig ervaren. Ik had
eindelijk meer tijd voor mijn zoontje
Café de Bayonne
en vriendin. Tijd om te genieten van
In 2014 kwam het pand naast ons de surf en het mooie strand. Het gaf
leeg te staan en wij kwamen snel tot mij heel veel lucht en ruimte.
een nieuw besluit. Een mooie ruimte
voor workshops e.d. Omdat ik toch Coronacrisis
een zwak had voor de Baskische Omdat ik zelf zware tijden heb gekeuken, heb ik een beetje lopen vis- kend met mijn zaak, vond ik het heel
sen of dat misschien niet toepasbaar erg om te zien dat de terrassen leeg
was voor de avond: Café de Bayo- waren. Ik weet hoe lastig het is om
nne. Bayonne is de Franse hoofd- elke maand je vaste kosten te betastad van het Baskenland. Wijntjes, len. Het kan heel goed gaan, maar
Spaanse biertjes, tapas, streekge- ook heel slecht. Maar als het slecht
rechten en Franse chansons. Het gaat, je moet dicht met je tent en
werd weer een succes! Tegen het de kosten lopen door... dan zie je
einde van het strandseizoen orga- de bankrekening heel snel achteruit
niseerden wij een Fête de Bayonne. gaan! Die stress heb ik gelukkig niet
Uitgebreid eten, veel wijn en bier, meer.
muziek…. mega gezellig. Zoals het
hoort kwam iedereen in het wit en Het surfersdrama op 11 mei jl.
rood.
Je vroeg mij ook iets te vertellen over
11 mei, de dag dat de vijf surfers
Privé
zijn verdronken! Vreselijk, zo genaIn 2012 kregen wij een zoontje en deloos..., ook als is het de natuur
het jaar daarvoor kochten mijn ex die heel gevaarlijk kan zijn! Ik surf
en ik een huisje. Met volle energie zelf al 30 jaar en weet hoe ‘stoked’
en enthousiasme heb ik alle verbou- ik was als er golven waren. Ik ging
wingen zowel thuis als op het werk er altijd in, ook met dat soort dagen,
gedaan. Natuurlijk met veel hulp. ook in het donker na het werk. Maar
Doordat het zo druk werd op werk dat die jongens zijn verdronken vind
en thuis, was er bijna geen tijd over ik echt heel verdrietig. Ik kende een
voor ontspanning. Zoals ieder huis- paar jongens, het waren geen vrienje zijn kruisje heeft of krijgt, was bij den, maar zag ze veel in het water of
mij ook de top bereikt. We kregen ik sprak ze bij Meneer Chocola. Genaast mijn eigen problemen ook wat lukkig is de laatste surfer gevonden.
problemen met de gemeente en bo- Wat moet dat erg geweest zijn voor
venburen over het terras, luchtaf- de ouders.
voer en geluidsisolatie. Al met al was Ik hoop het niet meer mee te mahet gewoon teveel voor ons. Mijn ken! Het maakt de surf community
compagnon heeft in 2017 aangege- wel heel volwassen en nog hechter.
ven te willen stoppen en koos ervoor
om met zijn vriendin en baby een Tot slot
rustiger leven te lijden. Ik daarente- Voor mijn gevoel heb ik met Megen wilde toch proberen om er nog neer Chocola en Café de Bayonne
wat uit te halen. Een vriend van mij wat meer leven in Scheveningen gekwam met een goed idee en wilde bracht. Iets meer voor de surfers en
mij graag helpen. Vol enthousiasme de lokale vrijgevochten geesten!
stortte ik mij weer op de zaak. Alle Zo heb ik nog wel wat meer ideetjes
randzaken werden aangepakt door voor de boulevard en het strand...
familie en mijn nieuwe compagnon Tja, wie weet zien jullie mij weer
en ik zou dan weer op de voorgrond snel.
komen te staan.
Boris

KUNST OP
SCHEVENINGEN
Vanaf vrijdag 26 juni 2020 is de hele maand juli in de galerie
van Kunst op Scheveningen, kortweg KopS, in de Keizerstraat
71c van Scheveningen een overzicht te zien van foto’s die Karel van den Berg maakte in coronatijd.
Je ziet het de laatste tijd bij heel veel mensen, deze coronatijd maakt
heel creatief. Zo ook Karel, die de afgelopen weken meerdere keren
op zijn fiets op zoek is geweest naar zijn beelden, die hij vond door
de hele stad. Vooral op braakliggende terreinen vindt hij veel inspiratie voor zijn foto’s van takken, stenen, hout, papier en alle andere
gevonden structuren.
Het idee voor deze stijl stamt al uit zijn tijd op de kunstacademie van
Den Haag begin jaren negentig, toen hij nog in zwart-wit werkte. Ongeveer 12 jaar geleden ging hij in kleur werken met een digitale camera. Vele sessies volgden in heel veel grote steden in het hele land,
maar gek genoeg vindt hij zijn beelden de laatste tijd bijna uitsluitend
dichtbij huis. Het lijkt wel of hij nog scherper om zich heen is gaan
kijken en zo nog meer composities heeft gezien en gevonden.
In 2015 bracht hij zijn beelden samen in het fotoboek ‘Gevonden stilte’, die hij presenteert met de bijbehorende website, gevondenstilte.nl
De galerie is elke vrijdag, zaterdag en zondag open
van 13.00-17.00 uur, Keizerstraat 71c in Scheveningen.
Meer informatie: Karel.vandenberg@hotmail.com
of 06 33 77 68 86.

Scouting Sint Jorisgroep 5
Scheveningen
Deze maand starten veel Scoutinggroepen hun fysieke bijeenkomsten weer op. Dit als gevolg van de versoepelde maatregelen van de overheid ten opzichte van sportverenigingen. Samen
met andere organisaties riep Scouting Nederland burgemeesters
door heel Nederland op om jeugd- en jongerenwerk ook weer
mogelijk te maken. Scoutinggroepen spelen, zeker nu, een belangrijke rol in de lokale gemeenschap. Juist nu zorgen de activiteiten voor uitdaging en verbinding. Scouting Sint Jorisgroep 5 is
daarom blij dat ze haar activiteiten weer kan opstarten.
Beweging voor kinderen en jongeren
Naast sportverenigingen leveren Scoutinggroepen een belangrijke bijdrage aan de beweging van kinderen en jongeren. Buiten sporten en
bewegen is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Buitensport, spel
en bewegen is de kern van het Scoutingspel. De getrainde vrijwilligers
hebben veel ervaring en met deze activiteiten levert Scouting een positieve bijdrage aan een gezonde en leefbare samenleving waarin mensen zich verbinden. Wekelijks wordt er een actief programma geboden
door verschillende leidingteams binnen het scoutingspel voor kinderen
en jongeren vanaf 4 jaar.
Zomerkamp
Scouting Sint Jorisgroep 5 staat ook te popelen om weer op zomerkamp
te gaan. Daarover heeft de overheid nog geen duidelijkheid gegeven en
daarom is het nog even afwachten of die door kunnen gaan. Zomerkamp
vormt het hoogtepunt voor veel scouts: samen op avontuur, met vrienden, veel buiten zijn en bewegen. Dit avontuur geeft vaak een groeispurt
in zelfstandigheid en ontwikkeling. Nu veel gezinnen dit jaar niet of beperkt op vakantie kunnen is het voor leden van Scouting extra belangrijk
dat dit door kan gaan.
www.sintjorisgroep5.nl
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Het bevoorradingsschip ANTEOS en Arjan Nugteren

Succesformule met bedrijvigheid
voor Scheveningen-Haven
Wat was het moeilijk om deze
man te strikken voor een interview. De wil was er wel, maar de
tijd ontbrak.
Eerste kennismaking
Lopend langs de kade van de eerste
haven trof ik een hardwerkende man
aan, die racend op zijn vorkheftruck
langs de kade heen en weer reed en
alle lading uit de loods klaarzette op
de kade langs het schip de ANTEOS,
waarna het personeel het schip kon
laden.
Nieuwsgierig geworden naar zijn
werkzaamheden, bleek het o.a. om
het bevoorraden van schepen te
gaan.
Coronacrisis
In deze coronatijd zijn veel schepen
voor anker gegaan in de Noordzee
en ook langs de Scheveningse kust.
Zo hebben we kunnen lezen dat bekende rederijen als Seabourn Cruise
Line, Holland America Line en Princess Cruises ervoor hebben gekozen enkele van hun schepen vrij te
parkeren in het ankergebied voor de
kust van Scheveningen. Ook liggen
er veel vrachtschepen. Het schijnt
dat er inmiddels plm. 240 schepen
voor anker liggen in de Noordzee.
Inmiddels een waar eldorado voor
Arjan, die tot zijn nek in het werk
zit met verzoeken om deze schepen
te bevoorraden of bemanning van
boord te halen, maar ook lost hij onderweg problemen op als schepen
erom vragen. Hij doet bergingen,
kotters met pech. Eigenlijk alles wat
op zijn pad komt, pakt hij aan.
Het werkgebied reikt tot Engeland
en ook in IJmuiden komt hij regelmatig. Inmiddels heeft hij ruimtegebrek voor het opslaan van de
benodigdheden, voordat deze verscheept kunnen worden.
Er zijn dagen dat hij vier maal moet
uitvaren.

Alleen in deze coronatijd rijzen zijn
opdrachten de pan uit. Concurrenten zijn er wel in de Scheveningse
haven, maar die werken toch op een
ander niveau. Het voordeel van de
Anteos is dat zij diverse werkzaamheden kan uitvoeren, zo is het unieke van de Anteos dat zij ook 100 ton
water kan vervoeren en ook 150 ton
brandstof mag vervoeren. Zij is het
enige schip die dit kan en mag. Het
schip is ook uitgerust met een dubbele motor, waardoor de veiligheid
op een hoog peil staat.
Wat na de coronacrisis
Op mijn vraag of deze verhitte bevoorradingsmarkt aanhoudt na de
crisis, antwoordt Arjan dat hij daar
geen zorgen over heeft. Slepen en
ankers bergen zijn ook nog vele andere taken die er voor hem over blijven. Voorlopig heeft hij de naamsbekendheid verworven. Ook is het
de bedoeling dat de onderneming
nog meer schepen zal gaan aankopen om zo een gebied van Oostende tot Bremen te kunnen bedienen.
Daags voor het verschijnen van
deze Klinker kreeg ik te horen dat
het volgende schip op 1 juli a.s. de
haven in zal komen.

Tijd voor Vlaggetjesdag en een
berichtje naar ondergetekende
Hij liep wel warm voor een interview, maar ‘kom morgen maar even
terug’ werkte niet. ‘Sorry hoor, maar
ik moet zo weer uitvaren’. Totdat ik
hem trof op Vlaggetjesdag op het
terras van het Zeemanshuis. Daar
had hij zijn rust genomen met een
glaasje fris en een omeletje. Ook
had hij mij daar net – wat een toeval – een berichtje gezonden dat hij
maandagmorgen wel een uurtje had
voor mij.

Arjan Nugteren
Hieronder een kort relaas van het
verhaal van Arjan, zijn levensloop
en de Anteos. Arjan is een geboren
Scheveninger, heeft vanaf 1988 gewerkt in de Nederlandse visserij en
bij Boskalis tot 1997. Daarna heeft
hij zijn schipperspapieren gehaald
en zo doorgegroeid tot kapitein op
grotere schepen.

Het interview
Omdat ik inmiddels veel respect had
voor het vele werk dat Arjan momenteel moet verzetten, had ik mijn
vragen alvast even op papier gezet,
zodat wij er snel doorheen konden
gaan. Het sociale praatje hadden
wij op Vlaggetjesdag alvast gehad
op het terras. Het werd weer een uiterst snel interview, waarmee hij mij
de informatie gaf die ik wenste. Wel
nodigde hij mij uit voor een tochtje
naar één van de schepen binnenkort. Dat spraken wij af en de foto’s
kunnen we dan nemen. En weg was
hij weer!

Personeel
Er is een vaste ploeg van 3 man in
dienst en daarbuiten heeft hij ook
nog twee stagiaires van het Scheepvaart en Transport College (STC) in
Rotterdam die voor 6 maanden bij
hem werken en opgeleid worden.
Regelmatig heeft hij meer personeel
nodig en maakt hij gebruik van zijn
netwerk van oud-collega’s en geHerkomst schip Anteos
pensioneerden. Zo kan hij tot nu toe
Het schip is gebouwd voor Britoil aan alle vraag voldoen.
Offshore Singapore en verkocht aan
Griekenland in 2010 en verkreeg Succesverhaal
daar haar naam Anteos. Met deze Al met al is het een succesverhaal,
boot vaart Arjan gemiddeld twee- waarvan er toch niet veel te vertelmaal per dag uit voor de genoemde len zijn in deze moeilijke ondernewerkzaamheden.
merstijd.
Joke Damen

Samenwerking met Piet Wassenaar van Maaskade Bevrachters
In september 2018 kreeg hij steun
voor zijn plannen voor een tenderschip van Piet Wassenaar van
Maaskade Bevrachters, die plm. 70
binnenschepen op zijn naam heeft
staan. Deze man zoekt ieder jaar
een nieuw en leuk project op dat hij
kan ondersteunen en koos toen voor
Arjan Nugteren met zijn plannen. In
maart 2019 was de onderneming
een feit en kon Arjan beginnen.

Inntel Hotel Marina Beach - Scheveningen
Op ons verzoek stuurde het Inntel Hotel ons wat informatie over en foto’s van het nieuwe hotel dat bij het Noorderhavenhoofd wordt
voltooid. Te zijner tijd hopen ze u als inwoner van Scheveningen-Dorp wat meer informatie te kunnen geven om het hotel van binnen
te mogen bekijken. Hieronder hun antwoord op mijn mail.
JD
Wij zijn heel verheugd om een hotel te openen op deze mooie locatie in Scheveningen.
Al in 2014 tekende Inntel Hotels en VolkerWessels Vastgoed een realisatieovereenkomst
voor het hotel aan het Noordelijk Havenhoofd te Scheveningen. In februari 2019 werd
het startsein voor de bouw gegeven en in oktober 2019 bereikte de bouw het hoogste
punt.
Het hotel is een ontwerp van KCAP Architects&Planners uit Rotterdam. De inspiratie voor
de vorm van het gebouw komt van het telkens wisselende profiel van zeil(bot)en. De trapeziumachtige grondvorm is in verschillende richtingen afgesneden en opgetild waardoor
een dynamisch volume ontstaat. Dit effect wordt versterkt door gebouwhoge driehoeken
waarin de richting van de gevel verandert.
In totaal zal het hotel 226 kamers hebben verdeeld over 5 kamertypes. 40 van deze hotelkamers zullen uitgerust zijn met de iconische whirlpool. Het interieur is geïnspireerd op
de havens 1, 2, 3 en de strandsporten. Verder zal het hotel een wellness centre hebben
met infinity pool, stoombad, massageruimte, sauna en fitness. Een tweede zwembad is
buiten aan het strand te vinden.
Inntel Hotels Den Haag Marina Beach verwelkomt de inwoners van Scheveningen straks
graag in Bar & Brasserie Willem I met buitenterras en gratis wifi.
Inmiddels heeft het hotel ook een adres: Strandweg 1 - Scheveningen
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’n Roopje van de Noordster (16)
De week voor Vlaggetjesdag
was een vreemde gewaarwording. Elk jaar gonst het van de
activiteiten, maar nu was het
stil. Geen voorbereidingen voor
het ‘grote gebeuren’ dat Vlaggetjesdag al jarenlang is, geen veiling van het eerste vaatje haring
onder de gebruikelijke grote
toeloop en geen vaartocht voor
de oud-vissers van Scheveningen. Deze ‘stille week van 2020’
zal ons nog lang heugen. Ook
aan boord van de Noordster, die
er anders op Vlaggetjesdag met
‘een kwakke vlaggges’ trots bij
had gelegen, waren geen feestelijkheden. Maar toch…
Documentaire TV-West
Helemaal uit beeld was de Noordster niet. Op dinsdag 9 juni kwam
een ploeg van TV-West aan boord
om opnamen te maken voor een
historische documentaire over de
haringvisserij en Vlaggetjesdag. Een
paar leden van de Graaiploeg hadden zich in traditionele visserskleding gestoken – bruine kiel, Scheveningse pet en rode zakdoek om
de nek – en Wout Bruin vertelde
aan de kijker hoe vroeger de visserij
in zijn werk ging en hoe het leven
was aan boord. Drie andere hoofdrolspelers aan boord waren Tini den
Heijer, haar dochter Karin Vink en
kleindochter Miranda Vink – alle drie
nauw betrokken bij Vlaggetjesdag
én de Noordster en alle drie in Scheveningse dracht.
Zij lieten de bijzonderheden ervan
zien en vertelden met groot enthousiasme over deze traditionele kledij,
die vroeger het hele dorpsbeeld van
Scheveningen bepaalde. Tini den
Heijer – onder meer ook lid van ons
Comité van Aanbeveling - vertelde
over het leven van de vissersvrouw
aan de wal en het boeten van de
netten – een vak dat zij vroeger
zelf nog heeft uitgeoefend. Kortom:
het was een mooi gebeuren op de
Noordster, waarvan iedereen kon
kennisnemen want de documentaire werd maar liefst een week lang
door TV-West uitgezonden. Daarin
ook fraaie beelden uit de jaren vijftig, waarop een gloednieuwe SCH
236 in volle glorie als haringlogger
is te zien.
Vaatje burgemeestersharing
En om de haring gaat het, vooral als
het gaat om de Burgemeestersharing. Die werd vrijdag 12 juni door
Gerbrand Voerman van het Vlaggetjesdagcomité aangeboden aan burgemeester Remkes. Dat gebeurde
op de enig denkbare plek die daarvoor het meest toepasselijk is: vóór
de Noordster aan de kant. Na de
overhandiging van het tonnetje ging
onder het kleine gezelschap malse
haring en koude korenwijn rond.
Ons ‘Vlaggeschip van Schevening’
vormde bij dit alles een prachtige
achtergrond en lag er bij om door
een ringetje te halen.

Drie generaties in dracht 					

foto Wout Bruin

Graaiploeg weer aan het werk
Dat laatste is te danken aan de
Graaiploeg die sinds half mei de
werkzaamheden weer schoorvoetend heeft hervat. Vanzelfsprekend
met inachtneming van de coronamaatregelen. Er wordt gewerkt in
kleine ploegen van hoogstens vier
man (2x2) tegelijk aan boord, uiteraard op nodige afstand van elkaar en
alleen bovendeks in de open lucht.
Iedereen is blij om weer een beetje
de hand aan de ploeg te slaan en de
resultaten zijn er dan ook naar. Er
werden ‘stopen’ op maat gemaakt
en ingelegd om de ruimten tussen
de dekluiken op te vullen, zodat er
een gelijkvloers werkdek ontstaat.
De krebbes werden opnieuw ingezet
en blinkend wit geschilderd.
Het dek werd van een coatinglaag
voorzien om het waterdicht te maken en de dekluiken en stopen werden in
milieuvriendelijke zwarte
verf gezet, zodat het net lijkt alsof
ze zijn geteerd zoals vroeger het geval was. Om kort te gaan: er werd
en wordt zo goed als het maar kan
weer ouderwets gegraaid. Hopelijk
duurt het niet al te lang meer voordat ook benedendeks weer zal kunnen worden gewerkt.

Overhandiging burgemeestersharing

foto Henk Grootveld

Schilderen van de krebbes

foto Wout Bruin

Aanwinsten collectie
Tussen de bedrijven door kregen
we weer enige aanwinsten, ditmaal
van Kees de Graaf. Het gaat om diverse voorwerpen, die vroeger gebruikt werden aan boord, zoals een
scheepsklok, oefenboek ‘Scheepvaart Engels’, een zeekaart van de
zuidelijke Noordzee, een koperen
blik waarin de meetbrief werd opgeborgen, een seinvlag en nog veel
meer. Het bijzondere van de aanwinsten is vooral de herkomst: zij
waren ooit in het bezit van grootvader Kees de Graaf, die van 1950 tot
1956 schipper was op de Noordster.
Zijn spullen zullen te zijner tijd een
plekje vinden op de brug.
Heeft u iets in huis waarvan u denkt
dat wij dit op de Noordster kunnen
gebruiken? Scheepsbenodigheden
of zeemansuitrusting?
Mail het mij op:
hendrikgrootveld@telfort.nl
In ruil krijgt u een eervolle vermelding op de monsterrol! Met uw koffieketel en kommaliewant, komt er
een mooie Noordster aan de kant…
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting SCH-236
Noordster terug op Scheveningen

Schilderen verschansing

foto Wout Bruin

Scheepsklok

foto Wout Bruin

7

Indoor Lindobeach Scheveningen
Ook de prachtige Indoor Beachhal Lindobeach
moest eraan geloven, het coronavirus. Per 13
maart sloot zij per direct haar deuren op besluit
van de gemeente Den Haag. Het heeft ons allemaal in de tang gehouden en voor sommigen
nog steeds. Op de buitenbeach accommodatie
aan de Laan van Poot, op het tennisterrein van
tennisvereniging Never Out, mochten gelukkig
de buitentrainingen herstart worden voor de
jeugd en volwassenen. Precies op tijd, want op
11 mei start sowieso het zomerprogramma. Gelukkig maar!
Met alle maatregelen van toepassing is iedereen vol
energie en zin begonnen.
En het gaat als een speer, nog niet eerder zijn er zoveel
aanmeldingen geweest als de afgelopen maanden. En
nog steeds komen de aanmeldingen binnen. Er is nog wel
plek, dus wil je een keer beachvolleybal proberen dan
kun je je nog opgeven voor het komende zomerseizoen:
https://www.lindobeach.nl/beach-life-buitentrainingen
Bokslessen
De slogan van aankomend seizoen is: Wat kan je nou
niet op het zand doen? Met andere woorden, het hele
sportaanbod kun je op het zand aanbieden. Zo is er op
Houtrustbeach onlangs ook een groep jeugd begonnen
met bokslessen op het zand! Een enorm succes!   
Deze les wordt in samenwerking met Welzijn Scheveningen en BVV Beach Life gerealiseerd. De trainingen
worden verzorgd door de bokstrainer en jongerenwerker Raymon Erbeveld en de organisatie is in handen
van de jeugdsportcoördinator van Beach Life, Annely
van Overeem.
Boksles voor de jeugd, elke vrijdag van 17.30 –
18.15 uur 6 t/m 12 jaar en van 18.30 – 19.15 uur
13 t/m 18 jaar
https://www.lindobeach.nl/beach-life-jeugdtrainingen
Deze combi leek ook te werken bij de volwassenen,
want sinds vorige week is er nu elke dinsdagavond van
19.45-20.30 uur ook een boksles op het zand voor volwassenen. Deze wordt gegeven door Danny Spaans!
https://www.lindobeach.nl/beach-life-buitentrainingen
Ooievaarspas
Wat de meesten misschien niet weten is dat BVV
Beach Life ook toegankelijk is met de Ooievaarspas.
Personen tot 18 jaar die een pas hebben kunnen zich
ook aanmelden en een vergoeding krijgen voor de kosten! Je bent gek als je daar geen gebruik van maakt.
Als kinderen het vervelend vinden om de Ooievaarspas te laten zien, dan kunnen die ook gewoon langs
het kantoor komen om de pas te laten scannen! Geen
probleem, wij denken graag mee. Het kantoor zit in de
indoorhal Lindobeach, Lindoduin 36.

Bibliotheek Scheveningen is
al sinds 14 mei weer open, tot
nu toe alleen voor het lenen
en terugbrengen van boeken.
Langzamerhand breidt de bibliotheek haar service weer
uit.

Turnen en Beachvolleyballen
En vanaf 1 juli mogen de turnverenigingen CGS en
Neptunus ook weer gebruikmaken van de turnhal in
de Lindoduin. En beachvolleyballen kun je er ook weer.
Kids Beachsportkamp 4-12 jaar
Waar wij ook heel blij om zijn is dat de beachsport kids
kampen doorgaan. Drie dagen lang leuke en sportieve
dagen beleven en elke dag twee andere beachsporten
proberen. Deze zullen plaatsvinden op de eerste en de
laatste week van de zomervakantie.
https://www.lindobeach.nl/
arrangementen-kids-kampen
https://www.facebook.com/
Kids-Kampen
Lindobeach bestaat 12,5 jaar!
Op 1 juli bestaat Lindobeach alweer 12,5 jaar! Begonnen als indoor trainingslocatie voor de topsport van de
beachvolleyballers, is het nu een onmisbare accommodatie geworden voor beachvolleyballers en beachtennissers. Bij slecht weer onderdak en iedereen die
hier wel eens is geweest, komt graag weer een keer.
Wat een unieke, gezellige en fantastische hal.
Facebook
We willen heel graag op de facebookpagina naar de
2000 likes, help jij ons daarmee? Like nummer 2000
krijgt van ons een heel jaar lang veldhuur
(onder bepaalde voorwaarden).
https://www.facebook.com/
Lindobeachindoorbeachaccommodation/
Open dag in Lindobeach
Op woensdag 26 augustus 2020 is er een open dag
van 10.00-16.00 uur en iedereen is welkom. Er zullen diverse sport- en beachsportactiviteiten te beleven zijn. Wil jij weten waar je je voor kan inschrijven
aankomend seizoen, kom dan langs en beleef het in
Lindobeach!
Beachvolleybaltoernooi
Vanaf vrijdag 19 juni is er ook elke week een beachvolleybaltoernooi Twee tegen twee, waar je je individueel voor kan opgeven. Dat noemen we The King and
Queen of the court. Elke vrijdag dus op Houtrustbeach
van 19.00-21.00 uur. Degene met de meeste setwinst
is die avond King of Queen of the court!
https://www.lindobeach.nl/events-king-and-queenof-the-beach
Er gebeurt van alles!

Voorleesexpress
zoekt vrijwilligers
Niet alle kinderen worden thuis
voorgelezen. Als kinderen te
weinig met boeken en lezen
in aanraking komen, beginnen
zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. De
VoorleesExpress stimuleert de
taalontwikkeling
van
kinderen en verbetert de leescultuur
thuis.
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Bibliotheek
Scheveningen
breidt service uit

Onderzoek wijst uit dat één uur
per voorlezen al effect heeft op de
taalontwikkeling van kinderen. Voor
dit uur zoeken wij vrijwilligers die het
leuk vinden om voor te lezen, die van
taal en bovenal van kinderen houden. Je brengt 20 weken, elke week
een bezoek aan jouw voorleesgezin.
Je laat zien hoe leuk voorlezen is!
Je gaat met een stapel boeken naar
het gezin toe en daar lees je voor,
doe je een spelletje, drink je een
kopje thee en praat over wat iedereen gedaan heeft op school of thuis.
Veel positief en leuk taalaanbod dus!

Er wordt bovendien een beroep gedaan op actief ouderschap. Het einddoel is dat de ouders het voorleesritueel na de 20 weken zelf overnemen.
Lijkt je dit iets en heb je een uurtje
per week over? Neem dan contact
met ons op. We vertellen er graag
meer over!
Voorleesexpress Den Haag
denhaag@voorleesexpress.nl
0643395281
www.voorleesexpress.nl

Vanaf nu is het ook weer mogelijk gebruik te maken van computerwerkplekken in de bibliotheek.
Ook kan er weer geprint en gekopieerd worden. Wie hulp nodig
heeft bij het gebruik van de computer of vragen heeft over media
kan terecht bij het spreekuur op
dinsdag en donderdag 14.0016.00 uur.
Geef u op voor de nieuwsbrief van
de bibliotheek als u hier graag uitnodigingen voor wil ontvangen.
Boekenverkoop
In de periode dat wij gesloten waren hebben we flink opgeruimd.
Daarom houden wij binnenkort
weer een grote verkoop van afgeschreven boeken en tijdschriften!
Deze zal zijn bij de grote leestafels achterin de bibliotheek.
Wij geven graag onze ‘vaste klanten’ voorrang bij het uitzoeken
van de boeken. Bovendien willen we de komst van bezoekers
graag een beetje spreiden. Daarom kunt u al vanaf woensdag 17
juni terecht bij onze voorverkoop!
Een paar spelregels:
- Houd bij het zoeken naar boeken alstublieft rekening met de
1,5 m afstand. Het kan zijn dat
wij u vragen even te wachten
voordat u in de bibliotheek of bij
de verkooptafels terecht kunt.
- Reinig/ontsmet voor het boeken
uitzoeken uw handen; kom niet
wanneer u klachten heeft.
- Graag gepast betalen of met
een bon die u koopt bij de betaalautomaat.
Telefonisch spreekuur
Heeft u vragen over het gebruik
van uw computer, tablet of smartphone? Wilt u tips over veiligheid
op internet? Wilt u uitleg over het
lenen van e-books of het gebruik
van uw e-reader? Vanaf dinsdag
2 juni kunt u hiervoor terecht bij
het telefonisch mediaspreekuur
van bibliotheek Scheveningen.
Wij doen ons best u verder te
helpen!
Wanneer?
U kunt bellen op dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 uur en
van 14.00-16.00 uur, telefoonnummer: 070-3538620. U kunt
uw vraag ook stellen via ons
e-mailadres: scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl.
Bibliotheek Scheveningen
(Scheveningseweg 333)
is open van maandag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur.
Meer informatie: 070-3538620 of
scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl

