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Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.

Alarmerende toename 
van de ziekte van Parkinson

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson. 

Steun baanbrekend onderzoek
Ga naar www.parkinsonfonds.nl

Connie, 54 jaar

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze ingrijpende ziekte. Met de alarmerende
toename van de ziekte van Parkinson is investeren in onderzoek de enige weg. 

IBAN: NL10ABNA0504201530

www.dier.nu

WORDDONATEUROF KOM IN ACTIE!
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Van de  Voorzitter

In dit nummer maakt u kennis met weer een heel andere nieuwe ‘be-
woners’ van het Havenkwartier, eentje die zich zelfs ook in het Verver-
singskanaal thuis voelt. Waar deze precies vandaan komt weten we nog 
niet, maar het geeft wel aan dat de zeedierenwereld het goed toeven 
vindt in het Havenkwartier. Iets dat de Stichting Noordzeevis in sa-
menwerking met het Maris College op basis van uw verkiezing via een 
bijdrage van de Stichting Initiatief op Scheveningen via o.a. ‘biohutten’ 
in de haven gaat onderzoeken.

Er is de laatste tijd meer gaande geweest in het Havenkwartier, aange-
zien Boeg B.V, een van onze aan de haven gelieerde bedrijven door de 
organisatie van het midden en kleinbedrijf als uitzonderlijk is uitge-
roepen; met als gevolg dat de technische staf van het bedrijf aan H.M. 
Maxima heeft mogen uitleggen welk materiaal zij ten behoeve van 
o.a. de zeeboerderij aan het maken zijn. Dat H.M. Maxima nader-
hand met een paar andere havengelieerde bedrijven zoals Hollandvis en 
Zeilmakerij Vrolijk op de Sch 236 van gedachten wisselt, is natuurlijk 
ook mooi. Op deze wijze heeft het Havenkwartier het nieuws zelfs via 
‘blauw bloed’ gehaald.

Maar ook als we aan de andere kant van het Havenkwartier bij de 
Visafslag gaan kijken zien we naast onze eigen vissersschepen die de vis 
aanbrengen, ook regelmatig grote schepen uit Panama of de Bahama’s, 
of enorme vrachtauto’s uit Italië en Turkije, die bij ons de vis weer 
weghalen om elders op de markt te zetten. Zoals vele andere plekken 
op deze wereld zijn ook wij als Havenkwartier - misschien voor ons 
onbewust - onderdeel van een groot internationaal gebeuren. 

Net als overal in de wereld hebben ook wij te maken met de gevolgen 
van corona. Enerzijds mogen we veel doen in kleine groepjes, zoals 
aangegeven in het programma van de Mallemok. 

Dat we als Havenkwartier onderdeel zijn van een internationaal gebeuren weten we al heel lang. Op allerlei 
manieren realiseer je je dat je onderdeel bent van een internationaal proces. In het eerste nummer van Rond 
de Haven dit jaar werden we al geïnformeerd over de steenkorven in het Verversingskanaal, die als aalriffen 
onderdeel zijn van de wereldwijde levenscyclus van de glasaal.

Anderzijds hebben we daardoor de afgelopen maanden minder contact 
gehad met elkaar en dat heeft ook als gevolg gehad dat we onze algeme-
ne bewonersavond, die we altijd in november in Thabor organiseren, 
dit jaar voorbij hebben moeten laten gaan. 

Zelfs onze maandelijkse vergaderingen hebben we niet kunnen hou-
den, alhoewel via de mail wel onderwerpen worden aangebracht, zoals 
de met betrekking tot de voetbalkooi op de Houtrustweg, eventuele 
aanpassing van de Duindorpdam, het al dan niet doortrekken van tram 
16, de uitwerking van het havenconvenant, de 30-km zone rondom 
de Tweede haven, eventuele groen voorzieningen op de Dr. Lelykade, 
het al dan niet afsluiten en afgesloten houden van het publieke duin 
langs de Boulevard waar ruim twee jaar geleden een geplande onder-
grondse parkeergarage zou komen, het toch weer aankaarten van het 
openhouden van Bronovo, het reageren op nieuwbouw waar de door 
de gemeente beloofde inpandig parkeren niet nagekomen wordt, de 
continue voortgang van ongewenste verkamering, en ga maar door. 

We worden door vele van u ‘bij de les gehouden’. We worden ook nu 
reeds door velen van u bijgelicht in deze donkere dagen. De saam-
horigheid van de mensen in de Menninckstraat is een voorbeeld op 
de voorpagina, terwijl hieronder saamhorigheid van de mensen in de 
Korbootstraat u ook verlichting geeft. 

Met elkaar blijven we opkomen voor 
onze leefomgeving en lichten we elkaar 
bij. Als bestuur danken we u allen voor 
uw betrokkenheid bij de wijk en wen-
sen we u voor 2021 ‘al ’t nodige, voor 
tijd en eeuwigheid’.

Teun van Dijk,
voorzitter

Beeld: Dick Teske
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SAMEN BALANCEREN
Kennismaken met wethouder voor Scheveningen 

Anne Mulder
In een bijna verlaten stadhuis werden we on-
danks corona toch ontvangen door Anne Mul-
der, onze nieuwe wethouder voor Scheveningen. 
Een mooi teken van zijn openheid, en een uit-
nodigende houding naar de burger. 
Een lange man is hij, langer dan 1.90m schatten 
wij, die vanwege zijn lengte zijn hoofd luiste-
rend naar beneden neigt. In de grote fluoresce-
rend gele, met wol beklede zetel op zijn kamer 
is hij geconcentreerd en soms fel, en uitbundig 
als het gepast is. Hij kan vet schateren en in ge-
dachten zie je hem als jongen carbid schieten op 
het Drentse land.
We hadden een prettige kennismaking. De as-
sistente luisterde mee en noteerde wat relevant 
leek. Je realiseert je wat kan bijdragen aan de-
mocratie. Elkaar kennen, een stadsdeel vanuit 
verschillende invalshoeken presenteren, zien en 
horen, precies ook wat de wethouder doet. 

Al op bezoek geweest
Hij was al bij ons, op de SCH. 236 tijdens zijn 
kennismaking met Scheveningse vrijwilligersorga-
nisaties zoals de KNRM, op bezoek bij de BSH die 
hem rondleidde. ‘Scheveningen staat zeker goed op 
de kaart op het Stadshuis!’ benadrukte hij, en het 
gaf een overtuigende indruk.
Je realiseert je dat je als actieve burger ook daad-
werkelijk actief moet blijven.
‘Maar dat terzijde’, merkt de wethouder op als hij 
vertelt over zijn grootvader van vaderszijde die mee 
deed aan de Februaristaking in 19411, en over zijn 
grootouders van moederszijde die onderduik van 
een Joodse familie mogelijk maakten. Hij groeide 
op in een maatschappelijk betrokken familie waar-
in de leden niet bang waren om voor hun stand-
punt op te komen en het te verdedigen. En dat is 
wat Anne Mulder kan waarderen, ergens voor staan 
én volhouden. We herkennen meteen zijn over-
tuigd betrokken zijn als militair in de vredesmissie 
in Srebrenica. Het bracht hem na zijn indringende 
ervaring in de aanloop naar en tijdens de val van 
Srebrenica in Bosnië Herzegovina naar de politiek 
en naar de VVD. Terwijl het drama van de burgers 
in de vallei van Srebrenica werd veronachtzaamd, 
zaten de Nederlandse militairen - zonder hulpmid-
delen om te doen waarvoor zij op missie waren - 
eveneens in de val. Dat de VVD als enige politieke 
partij achter de militairen bleef staan heeft Anne 
Mulder als grote steun ervaren. De teleurstelling 

1 De Februaristaking begon op 25 en 26 februari in 
Amsterdam. Tijdens die dagen verzetten burgers zich 
hevig tegen steeds ingrijpender onderdrukking van 
Joden, overigens zonder resultaat. Er vielen negen 
doden en 24 zwaargewonden, en talloze stakers 
werden gevangen genomen. Stakers en partijen zoals 
steden, die de staking faciliteerden, kregen hoge boetes 
opgelegd. 

over de inrichting van de Nederlandse missie mo-
tiveerde hem om politiek actief te worden. Er gaat 
geen missie meer op pad zonder dat reële onder-
steuning door andere landen wordt gegarandeerd 
vertelt de wethouder, die om die reden wel het ge-
weten van zijn partij wordt genoemd.

Voor ons, als interviewers, is de ervaring van de 
wethouder in dit oorlogsgebied een groot onder-
werp. Wíe kan en wil ‘ja’ zeggen tegen de opdracht 
om tussen strijdende partijen te gaan staan. Anne 
Mulder was zo’n jongen die als dienstplichtig sol-
daat liever iets nuttigs ging doen ‘dan oefenen op 
de Veluwe’. En nuttig leek het. Na het zien van 
de 3-delige serie van Coen Verbraak, ‘Srebrenica, 
de machteloze missie van Dutchbat’, vraag je je af 
hoe het kan dat de militairen daar bléven. Niet zo 
moeilijk vertelt de wethouder, ‘Ik was 24, vrijgezel, 
ik was “druistig”.  En ik ben niet van het opgeven, 
ik zal niet snel afhaken… Je hebt getekend voor de 
klus, en je zit in het leger voor een team. Je bent 
opgeleid als een groep en je gaat ook als groep, en 
je helpt elkaar de hele tijd, een enorme kameraad-
schap is er’ herinnert hij zich bezield.  ‘Het laatste 
wat je wil als militair is dat het door jou mis gaat. 
Want een militaire organisatie gaat van hoog tot 
laag, iedereen rekent erop dat jij je werk goed doet. 
Mijn werk bestond eruit dat de fax, de telefoon en 
de radio het goed deden, en de veldtelefoon.’ En 
hij stelt: ‘Jij wilt in een crisissituatie dat de spullen 
het doen. Punt! Dat is jouw taak. Dan ga je niet 
eraan denken om te stoppen of af te haken, totaal 
niet, in tegendeel!’ En de wethouder vertelt dat ie-
dereen in zo’n organisatie op zijn niveau zijn werk 
goed wil doen zodat de organisatie functioneert. 
‘De hoogste baas moet ervan op aan kunnen dat 
iedereen zijn zaakjes op orde heeft, anders kan ie 

geen bevelen geven. Dus het leger is wel een plek 
waar je wordt geleerd om te gaan met crisis, met 
kameraadschap en je klus klaren!’
Hij noemt het ‘terzijde’ maar de kenmerken die hij 
waardeert en mogelijk vanuit de genen meekreeg, 
hebben we hem al zien inzetten. 
Door de wethouder gevraagd naar wat Aad wat ge-
daan heeft in zijn dienstplichtige jaren antwoord 
Aad dat hij zelf dienst weigerde, terwijl zijn vader 
beroepsmilitair was. Als blazer in de Koninklijke 
Militaire Kapel. Het ontlokt de wethouder een 
vette lach. De wethouder was dienstplichtig maar 
koos vrijwillig om mee te gaan naar Srebrenica. 
‘Het alternatief was de Veluwe verdedigen tegen 
niemand. Ik wilde iets nuttigs doen en iets van de 
wereld zien.’

Na de dienst de politiek 
We zijn nieuwsgierig naar wat in zijn loopbaan 
naderhand rechtstreeks verband hield met zijn er-
varing in Srebrenica. ‘Ik ben lid geworden van de 
VVD naar aanleiding van de Srebrenica ervaring’ 
vertelt hij.  ‘Ik vond dat de politiek, dat er te weinig 
politici achter Dutchbat stonden. De VVD vorm-
de daar een uitzondering op. Ik ben lid geworden 
van de VVD omdat ik dat een van de weinig par-
tijen vond die achter ons is blijven staan, tot de dag 
van vandaag.’ En hij legt uit dat het de politici zijn 
die het besluit nemen om op een kansloze missie 
te gaan, en dat ze er dan achter moeten staan en je 
verdedigen als het dan niet goed gaat. ‘Sommige 
politici zie je dan niet meer terug want die stappen 
alle kanten op behalve dat ze achter je gaan staan, 
die cirkelen een beetje om je heen…’ 
‘Dat ik politicus ben heeft te maken met mijn er-
varing in Srebrenica ‘, legt de wethouder verder uit. 
‘Als ik niet de milde boosheid van toen had gehad 
was ik nooit lid geworden van de VVD, maar zo 
ben ik in de politiek geraakt. Ik had altijd wel po-
litiek belangstelling, maar had die boosheid nodig 
om politiek actief te worden. En dat leidde ertoe 
dat ik me - in de Tweede Kamerfractie waarin ik 
zat - altijd enorm bemoeide met militaire missies, 
daar heb ik me altijd actief in geroerd en stelde vra-
gen: ‘Hebben we het juiste mandaat, zijn ze goed 
bewapend, is er een goede bevelstructuur zodat je 
niet eerst hoeft te smeken om luchtsteun en dat je 
dat dan nog niet krijgt, is dat geborgd. Zitten we er 
met grote bondgenoten in en niet alleen’. Dat soort 
vragen heb ik jarenlang in de kamer kunnen stel-
len. En het resultaat is dat lessen zijn geleerd, wij 
gaan niet meer op stap zonder een groot land erbij, 
niet naïef op stap met de VN zodat je niet - voor-
dat je luchtsteun toegezegd wordt - drie onmoge-
lijke procedures door moet. We gaan veel bewuster 
en meer afgewogen daar naar toe, daarbij heb ik 
wel kunnen helpen.’ Zijn houding heeft hem het 
geweten van de VVD gemaakt. 

Foto: Martijn Beekman
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Vereiste persoonskenmerken
Hij schreef ook een boek, ‘Gekozen… en nu?’ spe-
ciaal voor nieuwe raadsleden. We vroegen ons af of 
er een passage in het boek is, een regel die wat hem 
betreft leidend is. 
De wethouder heeft het boekje erbij gepakt, hij 
heeft er nog maar twee2, zijn assistente zal ons de 
pagina sturen waaruit hij voorleest over de voor 
raadsleden vereiste persoonskenmerken, de be-
langrijkste passage: ‘Betrokkenheid bij de stad en 
de mensen is misschien wel de belangrijkste eigen-
schap voor een raadslid,’ staat er, ‘en ook voor een 
wethouder’, vult hij ter plekke aan. ‘Als raadslid 
moet je een grote en warme belangstelling hebben 
voor je stad en de mensen die er wonen. Je moet 
een notie hebben van de problemen die er in je 
stad spelen en je moet onderbouwd iets vinden van 
die problemen.’ 
Dat zijn de belangrijkste persoonskenmerken vol-
gens Anne Mulder. ‘Je moet helemaal geen poli-
ticus worden als je die persoonskenmerken niet 
hebt!’ voegt hij geestdriftig toe. 

Er gebeurt zoveel op zo’n kleine plek
En waaruit blijkt dan zíjn warme gevoel voor onze 
stad en stadsdeel vragen wij de wethouder. ‘Kijk 
wat ik nu doe is veel de stad in gaan met de fiets, ik 
ben ook de haven in geweest en ben door de BSH 
rondgeleid en heb geluisterd en gekeken!’
En het is hem opgevallen dat er zoveel gebeurt op 
een kleine plek. ‘Heel veel mensen willen er wat en 
hebben een belang. En hoe je dat allemaal doet op 
zo’n klein stukje stad, dat is een enorme uitdaging! 
Je wilt er van alles, wonen, leven, eten, varen, je 
wilt kunnen lassen, en ook nog zwemmen, je wilt 
een olympische zeilvereniging, je wilt innovatie, en 
de visindustrie niet te vergeten havengebonden ac-
tiviteiten. Je wilt er van alles en hoe je dat in goede 
banen leidt, waarbij je iedereen recht doet, dat is 
hier de uitdaging… Het is heel veel op een klein 
gebied, en daarbij is het een mooi gebied.’

Zelf kijken
En ja, ook zélf kijken wat er speelt. Laatst ging hij 
naar de Bloemenbuurt en belde gewoon aan. Hij 
wilde eens zien wat gebeurde met dakopbouwen 
in de wijk, dat lag gevoelig. De wethouder is er 
gewoon heen gegaan en heeft aangebeld om te ho-
ren wat mensen dwars zat. ‘Als wethouder lees je je 
stukken en word je bijgepraat door de ambtenaar, 
maar ik wil ook zelf kijken en praten zoals laatst. Ik 
belde aan en zei ik ben Anne Mulder wethouder, ik 
zie dat u iets vindt van het bestemmingsplan, wat 
vindt u ervan en waarom. En dan kijk ik wat ik kan 
doen. Maar dat lukt niet altijd want de gemeente-
raad, het gemeentebestuur heeft afwegingen te ma-
ken. En als iedereen het eens is dan komt het niet 
op mijn bureau. Er komen alleen belangafwegin-
gen op mijn bureau en die zijn per definitie lastig. 
Je kan het niet iedereen naar de zin maken, je moet 
steeds balanceren…’
De wethouder probeert dus wel de stad in te gaan, 
‘maar zoals Mark (Rutte) die elke donderdag op 
school staat’, dat lukt me niet…’ 

2  Het boekje ‘Gekozen en nu? door Anne Mulder, is 
een handleiding voor de aankomende gemeenteraad-
sleden en niet meer verkrijgbaar.

‘Maar dat is de kern van Scheveningen, en de ha-
ven en daaromheen. Veel zaken die strijden om 
voorrang’ vat de wethouder samen, en balans vin-
den, zorgen dat iedereen recht wordt gedaan, dat is 
de grote kunst’

Voorkomen van overlast voor het volgend jaar
We kaarten de overlast van jl. zomer aan en de wet-
houder vertelt dat hij na zijn vakantie in augustus, 
in Brabant, nog is komen kijken om te zien hoe 
groot de puinhoop was in Scheveningen. ‘Alle wild 
parkeren, vervuilend gedrag ook in strandtenten, 
het racen in de haven…’dat zag er niet uit vindt 
hij.
En hij vertelt dat hij het voorkómen van de over-
last volgend jaar mag gaan coördineren, ‘we zijn er 
als college druk mee bezig, we proberen bewoners 
te betrekken en ondernemers, wat zijn jullie idee-
en hierover…’ Hij kondigt aan dat bewoners nog 
worden uitgenodigd om mee te denken en praten. 
We praten over de sterke vertegenwoordiging tra-
ditioneel vanuit de Scheveninger geloofsgemeen-
schap via Evert de Niet als oud-raadslid, maar nu 
ook alweer jaren via raadslid Pieter Grinwis die we 
nu mogelijk verliezen aan de tweede kamer (CU/
SGP). ‘Dan is er dus een schone taak voor de heer 
Mulder, dat is wel klip en klaar’ stelt de wethouder. 
Revis had hem ingefluisterd dat Scheveningen 
misschien wel het mooiste deel van de portefeuille 
is. Je kunt er veel doen had hij gezegd, en hij had 
opgesomd, het havenconvenant en ook ‘De Kust 
Gezond’ waar nog een slag moet komen aan de 
boulevard.

Volgens de wethouder is met het havenconvenant 
een stuk rust gecreëerd, er is een punt gemarkeerd 
met ‘havengebonden activiteiten’, hij denkt dat dat 
heel goed is, en hij noemt het onderzoek dat nog 
moet komen.
En als je dan even rust zoekt op vrijdagmiddag, 
had zijn voorganger wethouder voor Scheveningen 
Revis verteld, dan moet je naar de Scheveningen 
236 in de haven. ‘Daar zijn mannen, en dan krijg 
je daar een drankje, en dat heb ik ook al gedaan’ 
lacht hij.
Bewonersorganisaties worden gezien, klip en klaar!
We hebben 35 minuten gekregen om de wethou-
der te spreken en de laatste minuten zijn aangebro-
ken. We vragen wat we kunnen als Bewonersorga-
nisatie om de politiek en de beslissers te bereiken. 
We zoeken aanmoediging en support. ‘Nou’, valt 
de wethouder meteen bij ‘de BOH bereikt de wet-
houder toch wel goed of niet, laat ik het zo zeg-
gen’, en met stemverheffing: ‘Ik heb de indruk dat 
Scheveningen behoorlijk wordt gezien op het stad-
huis, en dat er rekening mee wordt gehouden. Dat 
merkte ik als raadslid3 ook altijd. En dan krijg je 
niet altijd je zin, maar je weet als bestuurder al, in 
je achterhoofd, dat als je bezig bent met Scheve-
ningen dat er een actieve bewonersorganisatie is, 
die vocaal is, die van zich laat horen, en die goede 
contacten heeft in de raad. Er wordt wél geluisterd, 
en misschien wordt niet alles overgenomen, maar 
dat er een bewonersorganisatie is dat is wel klip 
en klaar hoor, daar wordt niet overheen gekeken!’ 
roept de wethouder uit. 
3  Anne Mulder was raadslid voor de VVD in de 
gemeente Den haag van 2002-2010.

En hij geeft ons mee ‘Ik zou mezelf niet onder-
schatten als bewonersorganisatie!’ en legt uit ‘dat 
het soms kan het zijn, dat een gemeente voorstellen 
niet eens meer doet, omdat ze weet dat ze worden 
afgeschoten!’ Dat vinden wij er een om over na te 
denken. Wij erkennen een goed contact te heb-
ben met raadsleden. ‘En als wethouder wil ik ook 
een goed contact hebben’ vult de wethouder aan. 
‘Soms is het zo dat alleen al de aanwezigheid van 
een bewonersorganisatie maakt dat een gemeen-
tebestuur aarzelt om een voorstel te doen omdat 
ze weten dat de bewonersorganisatie dat helemaal 
niet trekt!! Dan komen ze niet eens met het voor-
stel. Dan heb je al invloed als bewonersorganisatie 
zonder dat je weet dat je invloed hebt!’ waarschuwt 
hij ons onze positie te erkennen. 

Toch noemen we onze pijnpunten nog even, waar-
van er enkele al 20 jaar lopen, zoals het groen in 
het havengebied.  Voor meer groen zijn bewo-
ners actief zijn geworden, heeft de gemeente een 
medewerker en een landschapsarchitect aan de 
werkgroep toegevoegd, en heeft de ACOR in de 
zomer van 2019 groen licht heeft gegeven. Maar 
er gebeurt nog steeds niets concreets dat bewoners 
het idee geeft te hebben samen gewerkt aan iets 
gezamenlijks. 

Hoe kun je als bewoners in zo’n situatie meer re-
aliseren vragen wij de wethouder. ‘Ik zit hier nu 7 
weken’, stelt hij, ‘ik los dit niet gelijk op. Maar ik 
heb wel aangegeven dat er auto’s van de Dr. Lely-
kade de haven in glijden. Volgens mij wordt daar 
nu snel iets aan gedaan. Daar ben ik snel achteraan 
gegaan. Daar wordt nu iets op bedacht!’ 
We brengen ook de tenders aan de Tweede Haven 
aan de orde, hun belang bij een open ruim laad-
perron aan de kade. Iets dat steeds meer als vrije-
tijdsruimte wordt benut en ja, dat herkent de wet-
houder ‘Iedereen heeft daar ruimte nodig. En ja de 
bedrijvigheid heeft ook ruimte nodig.’

Nog iets Drents op het Stadshuis
Iets ‘aan snee brengen’, zoals de wethouder de be-
groting ‘aan snee’ bracht, dat is heel Drents ja, dat 
heeft de wethouder dan toch van thuis meegekre-
gen. We willen weten welk goeds nog meer uit het 
Noorden met de wethouder mee komt. Nuchter-
heid en een beetje bescheidenheid ook. ‘Kijk ik 
ben er voor de stad en niet andersom. Als het draait 
ben ik blij. De motivatie om het te doen is om 
de stad beter te maken, dat is de lol. Als het goed 
gaat dan ben ik blij. We hebben een sociaal- econo-
misch herstelplan gemaakt dat is gelukt. De herin-
richting van de Binckhorst met Rotterdamse baan, 
met de tunnelverbinding onder de Vliet, daar ben 
ik blij mee. Dat is een visie op de stad, daar is 20 
jaar aan gewerkt. Als je plannen maakt en subsidies 
regelt bij de minister, dan kan het ook. Maar dan 
moet je wel een visie hebben op de stad. Ik vind het 
leuk als dat dan lukt.

november 2020

Aad Bosch
Paulien Bakker
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Als je niet op zoek gaat kom je er ook niet achter, hoe stevig de 
banden zijn op Scheveningen, en hoe gemoedelijk men met elkaar 
is en wil zijn. Ik toog naar het Palm huisje om dat weer gewaar 
te worden, en het is mooi te beseffen hoe dat gaat. Twintig jaar 
geleden heeft voormalig voorzitter van de ‘oud-vissers-filmavon-
den in de Mallemok’ Jochem Hofland (†), toen woonachtig op de 
Westduinweg een lans gebroken voor zo’n ontmoetingsplaats voor 
oud-vissers. Als gevolg daarvan is ’t Palmhuisje op Vlaggetjesdag 
2017 geopend. 

Het Palmhuisje verwijst naar de palm, dat is een oude lengtemaat die 
aangaf hoe diep het water van de doorgang van zee haar de haven was. 
Men kon dan zoiets met elkaar uitwisselen, in Schevenings dialect: 

‘Oeveul palm staet er? Zusendortig?’ 
‘Je heb gelik Zier, drie ballen en drie kegeltjes.’ 
(bron: scheveningen-haven.nl) 

Vroeger was het Palmhuisje dus een raamwerk met palen en touwen 
waaraan ballen en kegeltjes hingen, zie foto hieronder, dat achter de 
bank stond die de Scheveningse bevolking schonk ter gelegenheid van 
de opening van de Tweede Haven in 1931. 

De Scheveningse Bank
‘t Palmhuisje, als ontmoetingsplaats van de oud-vissers onder de sema-
foor, staat er nu zo’n 17 jaar en wordt voornamelijk door de heren 
zelf onderhouden. Ten tijde van de nieuwbouw van het hotel naast de 
semafoor is de toegang via de Boulevard afgesloten geweest en konden 
met name de oud-vissers die gebruik maakten van scootmobiel, of die 
op andere wijze moeilijk ter been waren, ’t Palmhuisje niet meer berei-
ken. 

De projectontwikkelaar Volker Wessel heeft toen op aandringen vanuit 
de BOH een tijdelijk onderkomen op de Adriaan Maaskade gezet, wel-
ke tot de dag van vandaag functioneert. 

Maar er zijn er meer. Ze komen in 3 ploegen naar het huisje, een och-
tendploeg, een middag- en een avondploeg. Uit hun midden is er één 
die overleg voert met de vertegenwoordiger van de andere ploegen. Zo 
hebben ze kunnen afstemmen wat de beste inrichting is van het be-
oogde nieuwe huisje, onderaan de nieuw te bouwen semafoor. Zónder 
toilet, want wie gaat die dan schoonmaken, maar wel met water voor 
de koffie en om de ramen te lappen.

Oud-vissers in ‘t Palm ‘uisje,
wat is dat voor clubje, waar is dat eigenlijk?

Palmhuisje, een raamwerk met palen en touwen waaraan 
ballen en kegeltjes hingen

“Het voormalige Palm’uisje met de bank”

“Het tijdelijke onderkomen” op de Adriaan Maaskade. 
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De mannen in het huisje kennen ook alle andere oud-vissers die op 
Scheveningen hun plekken hebben. Die op de Doggersbank1 komen 
en op de Klaverbank ja, dat zijn ook mannen die naar het huisje ko-
men. En mannen die lid zijn van Club Behouden Teelt, die de dag voor 
Vlaggetjesdag met elkaar de zee op gaan, komen ook naar het huisje. En 
sommigen zitten dan ook nog op het Christelijk Mannenkoor. 

In het huisje ziet het er helder verzorgd uit met foto’s, een schilderijtje 
en een barometer aan de wanden, en fijne kussentjes op de stoelen en 
bank. Ja ze letten goed op dat het netjes blijft. Roken is verboden, even-
als drinken. 

En men komt er graag even aanwaaien, uit heel Scheveningen. Joop 
Heinz komt uit het Renbaankwartier, Arie Dijkhuizen uit Dorp, hij 
is de oudste aanwezige (80). Kees Guit komt uit Rijswijk en Kees den 
Dulk uit ons Havenkwartier. 

Je kunt rustig even langskomen naar het huisje, ook als je geen oud-vis-
ser bent, of van buiten de stad komt, zoals de Katwijkers die zelf niet 
zo’n fijn huisje hebben. 

En laatst waren er nog een paar dames die zich afvroegen wat het hier is. 
Ze werden gemoedelijk te woord gestaan en ja, zo zijn de mannen ook 
als een gids op die veranderende plek in de haven. 

Ze houden goed in de gaten wat op het water en aan de oevers ge-
beurt en van sommige dingen schieten de tranen hen in de ogen. De 
nieuwbouw op Norfolk, en toen de Johanna Maria, de Sch. 118 in 
brand vloog, en welke vlag vaart daar? (Myanmar wordt gedacht.) En 
als men dan denkt aan Myanmar, dan komt ook in de herinnering dat 
in de 60er jaren een 6-tal patrouilleboten voor het toenmalige Birma 
(huidige Myanmar) gebouwd zijn hier op de Scheveningse sleephelling 
(SMS), waar sommige van de 'bewoners' van 't Palmhuisje aan hebben 
meegewerkt.  

1 De Doggersbank staat tegenover Oma Toos
en Encore aan de Dr. Lelykade; de Klaverbank
staat aan de Dr. Lelykade bij de Pijp.  

De Scheveningse bank

Binnen zitten de mannen: V.l.n.r. op 1.5 meter afstand: Joop Heinz, 
Arie Dijkhuizen, Kees den Dulk, Kees Guyt en Koos den Dulk 

Het zijn oud-vissers. Sommigen hebben kort gevaren en waren blij naar 
werk aan de wal te kunnen overstappen, naar de Havendienst of de 
PTT. Maar de meesten zijn zeevarend gebleven, als stuurman bijvoor-
beeld op de koopvaardij, op een sleepboot of op een baggerschip. En 
na hun varenstijd en meestal - in die tijd - vroege pensioen bleef de zee 
trekken, en het verlangen om herinneringen te delen. 

Pas nu realiseren ze zich hoe spannend het toen eigenlijk was. Toen 
speelde dat veel minder. Binnenkort verhuizen ze, verder in afwachting 
van de nieuwbouw van de semafoor, misschien naar De Vinger. Een 
stukje kade achter het NAP matrixbord bij het Zeemanshuis. Ze ver-
heugen zich op het uitzicht naar drie kanten daar. Ze zijn blij met hun 
plek, het is belangrijk voor hen.

Ik word nog even rondgeleid naar de oude bank. Ze vertellen hoe ze ho-
pen op het nieuwe huisje onder de nieuwe semafoor, en ze wijzen hoe 
fantastisch het uitzicht is over zee. Echter, de oorspronkelijk geplande 
bouw van de nieuwe semafoor is om allerlei redenen vertraagd en zal nu 
waarschijnlijk pas eind zomer 2021 aanvangen en misschien pas begin 
2024 weer vanuit die plek operationeel zijn, zo ook het daaronder gesi-
tueerde nieuwe ’t Palmhuisje.

Een van de zes voor Birma gebouwde patrouilleboten die na een proefvaart 
weer terugkeert in Scheveningen
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Een ander voorbeeld om van te leren 
Een mooi voorbeeld van betekenisvol vrijwilligerswerk vinden we 
in de Geuzenwijk. Daar wordt een Lief en Leedpotje beheerd.  
Ester Hoeks is bevlogen bewoonster van de Geuzenwijk. Zo 
beheert zij al meer dan 12 jaar - in samenwerking met Welzijn 
Scheveningen - de speelgoeduitleen ’t Hopje aan het Van St. Alde-
gondeplein. Sinds een paar maanden beheert zij ook het Lief en 
Leedpotje in de wijk. ‘En het is zo makkelijk!’ moedigt zij aan, ‘en 
leuk! Je kunt echt iets voor elkaar doen!’ 
Dus waarom gewacht?

Het Lief en Leedpotje wordt uitgegeven door www.liefenleeddenhaag, 
een initiatief van onze stad i.s.m. het Fonds 1818.  Het potje wordt al 
in 175 Haagse straten benut om kleine attenties aan buren te kunnen 
geven, een bloemetje bij een bijzondere gebeurtenis, of een bijdrage 
voor een klein initiatief, bijvoorbeeld een bijdrage voor een straatfeest 
voor kinderen, of een bijdrage voor de jaarlijkse burendag. En het 
mooie is, voor de bijdrage kan je gewoon naar de buur die het potje 
beheert.

Een straatnetwerkje is belangrijk. 
Iedereen in de straat moet weten wie het potje beheert. ‘Het is zo 
leuk om te zien hoe makkelijk je iets kan doen voor anderen!’ stimu-
leert Ester. ‘Het brengt echt iets teweeg!’ en zij vertelt hoe zij men-
sen verrast met een bloemetje bij een jaardag of een jubileum, of bij 
thuiskomst na ziekte. Esther vertelt dat je wel de hulp van je buren 
nodig hebt om te weten wíe een attentie kan gebruiken namens de 
buurt. Dat maakt het zo belangrijk dat mensen weten dat het Lief en 
Leedpotje in de buurt is, en bij wie de bijdrage voor een bloemetje 
voor een wijkgenoot gevraagd kan worden. Een straatnetwerkje is dus 
belangrijk en Ester is blij dat in Rond de Haven aandacht gevraagd 
wordt voor het Lief en Leedpotje. 

Makkelijk aanvragen via de website
Behalve aan het Van St. Aldegondeplein worden in de Van Egmond-
straat en in de Van Wesebekestraat ook Lief en Leedpotjes beheerd. 
Ester vertelt dat je het potje makkelijk kunt aanvragen via de web-
site. Het mooie is dat je door die actie ineens op een nieuwe manier 
verbonden kan raken met je buren in de straat, en zélfs met stadge-
noten die in al die 175 straten verbinding tussen buren nieuw leven 
inbliezen. De website licht regelmatig een straat en voorbeeld uit. Een 
andere opbrengst van het Lief en Leedpotje is dat mensen elkaar leren 
kennen, en dat maakt het makkelijker om een praatje te maken of 
hulp te vragen.

Kijkt u op de website www.liefenleeddenhaag.nl dan zult u merken 
dat aanmelden makkelijk is. Bij de volgende klik bent u al verbinder 
in uw straat.

Ester Hoeks doet graag ook een appél op ouders die gebruik 
willen maken van de speelgoeduitleen. 

’t Hopje, een plek waar ouders speelgoed 
kunnen lenen voor hun kinderen. ‘Tegen-
woordig vooral skelters’ vertelt Ester, ‘voor 
kinderen tot ca. 12 jaar’. Komt u graag eens 
kijken in ’t Hopje, laat het dan weten via 
Welzijn Scheveningen, telefoonnummer 
van buurtcentrum De Mallemok: 
070 338 0690

In de vorige editie van ons wijk-
blad stond een fotoverslag van 
het zwerfafval dat regelmatig 
door de wijk waait. Een wijkge-
note liet ons weten dat iemand 
in de buurt al jarenlang dat afval 
opraapt, en die buurman heb-
ben we opgezocht. Wat maakt 
dat iemand zich jarenlang buigt 
om de rommel van anderen op 
te rapen was onze vraag en, hoe 
kunnen we wijkgenoten aan-
moedigen hetzelfde te doen?
 
Voor Jan Petit (1944) was en is het 
een gewone alledaagse handeling 
geworden, ingegeven door op-
merkzaamheid en belangstelling 
voor de buurt. Als je weet wat de 
geschiedenis is van je omgeving, je 
de rijkdom van een gebied kent, 
dan ga je het anders waarderen 
volgens Jan. En toen er in zijn 
buurt aan het Doornduin dreig-
de te worden gegraven kwam hij 
in actie, en zocht hij contact met 
een Leidse bioloog, prof. Udo de 
Haes, die de soortenrijkdom van 
het kleine oppervlak onder de 
aandacht bracht en het belang van 
deze natuurwaarde onderschreef. 
Het Doornduin blijkt een scha-
kel tussen de Westduinen en het 
Oostduin/Meijendel en verdient 
speciale zorg. Zie ook het rap-
port dat de Algemene Vereniging 
voor Natuurbescherming hier-
over opmaakte: https://avn.nl/
wp-content/uploads/2020/06/
Rapport-Doornduin.pdf

Het Doornduin staat bekent als 
geliefd stukje natuur op de grens 
van onze wijk met het Statenkwar-
tier. Niet alleen vanwege de stil-
te en het zeezicht, door Jan Petit 
het ‘uit het zichtpunt’ genoemd 

vanwege alle heimelijks dat daar 
helaas ook vaak gebeurt. Maar 
ook vanwege het verhaal van de 
hospitaalbunker ín het Doorn-
duin die volgens monumentzorg 
uitzonderlijk zeldzaam en gaaf is, 
en van grote waarde voor weten-
schap en cultuur, zie https://www.
monumentenzorgdenhaag.nl/mo-
numenten/doornstraat-eo

Soms weet je niet waaraan je voor-
bij gaat. Een alerte buur kan je er 
dan misschien op wijzen. Jan Pe-
tit is zo iemand die betekenisvolle 
verhalen over zijn buurt als parels 
aan een snoer rijgt. Je krijgt er zin 
in om ook zo’n superplek op te 
sporen en te gaan helpen conser-
veren. En dat zo’n actie kan wor-
den opgemerkt door de gemeente 
bewijst Jan die voor zijn inzet de 
Gulden Klinker verwierf, een re-
liëfsteen, die nu bij de entree van 
het Doornduin te vinden is. Over 
de vraag of Jan Petit ons kan leren 
hoe je de burger aanspreekt om 
diens afval zelf op te ruimen is hij 
somber. Zijn appél aan de gemeen-
te om bordjes bij de entrees naar 
het Doornduin op te hangen met 
daarop informatie over het duin, 
én een paar in Den Haag geldende 
regels m.b.t. (geluids)overlast, het 
ongemoeid laten van de bomen en 
struiken, het niet achterlaten van 
blikjes en andere rommel alsmede 
het aan de lijn houden van honden 
en het opruimen van hondenpoep, 
is tot heden ook niet opgevolgd.

Maar dat hij mensen kon mobili-
seren en belangrijke dingen voor 
elkaar kreeg is een mooi voorbeeld 
van wat je op eigen houtje kan re-
aliseren. We vernemen graag wie 
ook zo’n mooi voorbeeld heeft. 

Wat je van een stadsdeelgenoot kan leren
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Gedenk onze horeca in deze speciale tijden ...
In het vorige nummer van Rond de Haven heeft u kunnen 

lezen dat bewoners wel eens mopperen op de horeca.
In dit nummer willen we aangeven dat de horeca ons ook 

veel vreugde kan geven en juist in deze speciale tijden 
onze ondersteuning nodig heeft. 

Vandaar: ‘heb oog voor de take away’….
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Woensdag 18 november gaat de geschiedenis van de Noordster 
in als een bijzondere dag. In het kader van de Dag van de 
Ondernemer bracht H.M. koningin Máxima een werkbezoek aan 
het Scheveningse scheepsreparatie- en constructiebedrijf Boeg B.V. 
Die eer had het op de historische plek van de vroegere sleephelling 
aan de Hellingweg gevestigde bedrijf te danken aan het feit dat het 
was genomineerd voor de prijs van de Koninklijke Metaalunie. 
Omdat de restauratie van de Noordster een van de belangrijkste 
projecten is van Boeg was het lijntje naar deze haringlogger snel 
gelegd: na de rondleiding door de productiehal van Boeg bracht 
de koningin een bezoek aan boord. Bestuurslid Nico Buijs lichtte 
haar voor over de restauratie en de bedoeling van het project. In de 
publieksruimte van het voormalige tonnenruim sprak Máxima met 
een aantal Scheveningse ondernemers, waaronder Karel Pronk jr. 
(Hollandvis) en Karin Vrolijk (Zeilmakerij), over de impact van de 
coronacrisis voor het bedrijfsleven. 

‘n Roopje van de Noordster
Historisch moment: koninklijk bezoek

Boeg Nautic B.V.                 Foto’s: Rolf van Koppen

Noordster SCH 236

Visruim Sch 236
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Bewonersorganisatie
Havenkwartier
Voorzitter: Teun van Dijk
Secretaris: Paulien Bakker
Penningmeester: Ton Hulleman
Bestuurslid: Leen Hofland

Secretariaat
Westduinweg 38d
2583 EH Scheveningen
Telefoon: 070-3520612
E-mail: info@bohscheveningen.nl

www.facebook.com/bohscheveningen

Voortgang werkzaamheden
Het leek wel afgesproken werk, maar is het niet. Juist vlak voor het 
koninklijk bezoek waren de beide wanden van de publieksruimte strak 
in de lak gezet en was de plafondverlichting gereed. Op de foto van het 
bezoek komt goed tot uiting hoe mooi het is geworden- en hoe men er 
uitstekend aan tafel kan vergaderen.   
Bovendeks werden aan weerszijden van de brug de schijnbakken 
aangebracht voor de plaatsing van het bak- en stuurboordlicht. De aan 
de binnenzijde rood respectievelijk groen geschilderde houten bakken 
werden geheel naar oorspronkelijk ontwerp vervaardigd door leerlingen 
van Mondriaan. Binnenkort zullen aan de steng van voor- en achtermast 
de toplichten volgen en op het campagnedek achterop het heklicht. 

Motoren vaarklaar!
De lichten zitten er vanzelfsprekend niet alleen voor de historische sier. 
De Noordster ligt niet verankerd aan de kant, maar zal in voorkomend 
geval ook buitengaats gaan. Dan zijn de lichten wettelijk vereist. Varen 
kan trouwens ook niet zonder goed werkende motoren. Daarvan zijn 
er drie aan boord: twee generatoren en een hoofdmotor van 455 KW 
oftewel zo’n 620 PK, waarmee de Noordster een vaart kan behalen van 
10 mijl per uur. 12 november jongstleden werden ze alle nagekeken 
en gereviseerd door de firma Maaskant uit Stellendam. Maaskant deed 
dat bij wijze van sponsoring en voor deze substantiële steun zijn we het 
bedrijf bijzonder erkentelijk. Dat geldt ook voor olieleverancier GEO 
BV die 2.000 liter brandstof ter beschikking stelde voor de verwarming 
van de motorkamer. Sponsors zijn evenals donateurs onze onmisbare 
partners in het Noordsterproject. 

Mr Henk Grootveld, 
voorzitter Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen

Onderdeks wordt in de museale ruimte en het vooronder het laatste stukje 
afdekking aangebracht en hier en daar nog wat geschilderd.
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De Mallemok | Westduinweg 38d | 2583 EH Scheveningen | 070-338 0690

Maandag Tijd Ruimte 
Fitness heren 07:00 – 12:00 uur Fitnesszaal 

Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte 

Schappelijk 09:00 – 13:00 uur Winkel Schappelijk 

Yoga groep 1 09:00 – 10:15 uur Sportzaal 

Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 13:00 uur Kledingbank 

Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet 

Yoga groep 2 10:30 – 11:45 uur Sportzaal 

Wandelclub 10:30 – 12;00 uur Ontmoetingsruimte 

Tienerinloop 19:00 – 21:00 uur Blauwe zaal 

Kickboksen 18:30 – 20:30 uur Sportzaal 

Dinsdag Tijd Ruimte 
Fitness heren 07:00 – 12:00 uur Fitnesszaal 

Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte 

VSV spreekuur 09:00 – 17:00 uur Vergaderzaal 

Tafeltennis 09:00 – 11:00 uur Sportzaal 

Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet 

Music is my life 10+ 15:00 – 17:00 uur Blauwe zaal 

Schappelijk 09:00 – 13:00 uur Winkel Schappelijk 

Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 13:00 uur Kledingbank 

Creaclub 19:00 – 21:00 uur Vergaderzaal 

Vergadering BOH 1x p.m. 19:30 – 22:00 uur Ontmoetingsruimte 

Woensdag Tijd Ruimte 
Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte 
Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 13:00 uur Kledingbank 
Schappelijk 09:00 – 13:00 uur Winkel Schappelijk 
Ouderen Ontmoeting 10:00 – 14:00 uur Vergaderzaal 
Dames fitness 10:00 – 12:00 uur Sportzaal 
Fitness dames 10:00 – 11:00 uur Fitnesszaal 
Fitness heren 11:00 – 12:00 uur Fitnesszaal 
Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet 
Kledingbank 13:30 – 15:30 uur Kledingbank 
Kapsalon 14:00 – 16:00 uur Kapsalon 
Malle kids club 14:00 – 16:00 uur Blauwe zaal 
Kickboksen 18:30 – 20:30 uur Sportzaal 
Huiswerkklas 19:00 – 21:00 uur Blauwe zaal 
Donderdag Tijd Ruimte 
Fitness heren 07:00 – 12:00 uur Fitnesszaal 
Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte 
Tafeltennis 09:00 – 12:00 uur Sportzaal 
Kapsalon 09:00 – 12:00 uur Kapsalon 
Schappelijk 09.00 – 13.00 uur Winkel Schappelijk 
Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 13:00 uur Kledingbank 
Ouder & kind 10:30 – 12:30 uur Blauwe zaal 
Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet 
Ouderen Ontmoeting 11:00 – 14:15 uur Ontmoetingsruimte 
1 op 1 computerles 12:00 – 14:00 uur Ontmoetingsruimte 
Fitness dames 13:30 – 15:30 uur Fitnesszaal 
Fitness dames 13:30 – 15:30 uur Sportzaal 
Fitness dames 18:00 – 21:00 uur Sport/Fitnesszaal 
Tienerinloop 19:00 – 20:30 uur Blauwe zaal 
Vrijdag Tijd Ruimte 
Fitness heren 07:00 – 12:00 uur Fitnesszaal 
Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte 
Helpdesk Geldzaken 09:00 – 15:00 uur Vergaderzaal 
Tafeltennis 09:00 – 12:00 uur Sportzaal 
Schappelijk 09:00 – 13:00 uur Winkel Schappelijk 
Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 13:00 uur Kledingbank 
Kapsalon 09:00 – 12:00 uur Kapsalon 
Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet 
Fitness dames 13:00 – 16:00 uur Sport/fitnesszaal 
Huiswerklas 17:00 – 19:00 uur Ontmoetingsruimte 
Tienerinloop 19:30 – 21:30 uur Blauwe zaal 

Welkom in de Mallemok!
Dit jaar was een bijzonder jaar voor iedereen.
Door alle verschillende Coronamaatregelen gingen
activiteiten soms wel door, soms aangepast
en soms helemaal niet.
Gelukkig is er nu weer meer mogelijk. Er wordt
weer volop gesport in de Mallemok, Helpdesk
geldzaken is weer gestart met fysieke spreekuren en
op zaterdag zijn er taallessen in het kader van
inburgering.
Sinds oktober wordt er onderdak geboden aan de
groep Haags Ontmoeten die voorheen bijeenkwam
in de kantine van SVV Scheveningen. Elke donderdag
komen zij in de Mallemok om met elkaar te
gymmen, bij te praten en te lunchen.

De Mallemok heeft sinds enkele weken sfeervolle 
ledverlichting in de verschillende zalen. Afhankelijk van
de activiteiten kunnen de kleuren aangepast worden.

Het team Mallemok wenst iedereen fijne feestdagen en
een mooi en gezond nieuwjaar

Volg ons ook op Facebook 
@MallemokWelzijnScheveningen

Welkom in de Mallemok!
Dit jaar was een bijzonder jaar voor iedereen. Door 
alle verschillende Coronamaatregelen gingen activi-
teiten soms wel door, soms aangepast en soms he-
lemaal niet. Gelukkig is er nu weer meer mogelijk. 
Er wordt weer volop gesport in de Mallemok, Help-
desk geldzaken is weer gestart met fysieke spreek-
uren en op zaterdag zijn er taallessen in het kader 
van inburgering. Sinds oktober wordt er onderdak 
geboden aan de groep Haags Ontmoeten die voor-
heen bijeenkwam in de kantine van SVV Schevenin-
gen. Elke donderdag komen zij in de Mallemok om 
met elkaar te gymmen, bij te praten en te lunchen. 
De Mallemok heeft sinds enkele weken sfeervolle 
ledverlichting in de verschillende zalen. Afhankelijk 
van de activiteiten kunnen de kleuren aangepast 
worden. 

Het team Mallemok wenst iedereen 
fijne feestdagen en een mooi en gezond nieuwjaar!

volgt ons ook op facebook! 
@MallemokWelzijnScheveningen

De Mallemok | Westduinweg 38d | 2583 EH Scheveningen | 070-338 0690

Maandag Tijd Ruimte
Fitness heren 07:00 – 12:00 uur Fitnesszaal

Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte

Schappelijk 09:00 – 13:00 uur Winkel Schappelijk

Yoga groep 1 09:00 – 10:15 uur Sportzaal

Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 13:00 uur Kledingbank

Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet

Yoga groep 2 10:30 – 11:45 uur Sportzaal

Wandelclub 10:30 – 12;00 uur Ontmoetingsruimte

Tienerinloop 19:00 – 21:00 uur Blauwe zaal

Kickboksen 18:30 – 20:30 uur Sportzaal

Dinsdag Tijd Ruimte
Fitness heren 07:00 – 12:00 uur Fitnesszaal

Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte

VSV spreekuur 09:00 – 17:00 uur Vergaderzaal

Tafeltennis 09:00 – 11:00 uur Sportzaal

Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet

Music is my life 10+ 15:00 – 17:00 uur Blauwe zaal

Schappelijk 09:00 – 13:00 uur Winkel Schappelijk

Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 13:00 uur Kledingbank

Creaclub 19:00 – 21:00 uur Vergaderzaal

Vergadering BOH 1x p.m. 19:30 – 22:00 uur Ontmoetingsruimte

Woensdag Tijd Ruimte
Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte
Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 13:00 uur Kledingbank
Schappelijk 09:00 – 13:00 uur Winkel Schappelijk
Ouderen Ontmoeting 10:00 – 14:00 uur Vergaderzaal
Dames fitness 10:00 – 12:00 uur Sportzaal
Fitness dames 10:00 – 11:00 uur Fitnesszaal
Fitness heren 11:00 – 12:00 uur Fitnesszaal
Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet
Kledingbank 13:30 – 15:30 uur Kledingbank
Kapsalon 14:00 – 16:00 uur Kapsalon
Malle kids club 14:00 – 16:00 uur Blauwe zaal
Kickboksen 18:30 – 20:30 uur Sportzaal
Huiswerkklas 19:00 – 21:00 uur Blauwe zaal
Donderdag Tijd Ruimte
Fitness heren 07:00 – 12:00 uur Fitnesszaal
Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte
Tafeltennis 09:00 – 12:00 uur Sportzaal
Kapsalon 09:00 – 12:00 uur Kapsalon
Schappelijk 09.00 – 13.00 uur Winkel Schappelijk
Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 13:00 uur Kledingbank
Ouder & kind 10:30 – 12:30 uur Blauwe zaal
Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet
Ouderen Ontmoeting 11:00 – 14:15 uur Ontmoetingsruimte
1 op 1 computerles 12:00 – 14:00 uur Ontmoetingsruimte
Fitness dames 13:30 – 15:30 uur Fitnesszaal
Fitness dames 13:30 – 15:30 uur Sportzaal
Fitness dames 18:00 – 21:00 uur Sport/Fitnesszaal
Tienerinloop 19:00 – 20:30 uur Blauwe zaal
Vrijdag Tijd Ruimte
Fitness heren 07:00 – 12:00 uur Fitnesszaal
Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte
Helpdesk Geldzaken 09:00 – 15:00 uur Vergaderzaal
Tafeltennis 09:00 – 12:00 uur Sportzaal
Schappelijk 09:00 – 13:00 uur Winkel Schappelijk
Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 13:00 uur Kledingbank
Kapsalon 09:00 – 12:00 uur Kapsalon
Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet
Fitness dames 13:00 – 16:00 uur Sport/fitnesszaal
Huiswerklas 17:00 – 19:00 uur Ontmoetingsruimte
Tienerinloop 19:30 – 21:30 uur Blauwe zaal

Welkom in de Mallemok!
Dit jaar was een bijzonder jaar voor iedereen.
Door alle verschillende Coronamaatregelen gingen
activiteiten soms wel door, soms aangepast
en soms helemaal niet.
Gelukkig is er nu weer meer mogelijk. Er wordt
weer volop gesport in de Mallemok, Helpdesk
geldzaken is weer gestart met fysieke spreekuren en
op zaterdag zijn er taallessen in het kader van
inburgering.
Sinds oktober wordt er onderdak geboden aan de
groep Haags Ontmoeten die voorheen bijeenkwam
in de kantine van SVV Scheveningen. Elke donderdag
komen zij in de Mallemok om met elkaar te
gymmen, bij te praten en te lunchen.

De Mallemok heeft sinds enkele weken sfeervolle 
ledverlichting in de verschillende zalen. Afhankelijk van
de activiteiten kunnen de kleuren aangepast worden.

Het team Mallemok wenst iedereen fijne feestdagen en
een mooi en gezond nieuwjaar

Volg ons ook op Facebook 
@MallemokWelzijnScheveningen

De Mallemok l Westduinweg 38d l 2583 EH  Scheveningen l 070 338 06 90
De Mallemok | Westduinweg 38d | 2583 EH Scheveningen | 070-338 0690

Maandag Tijd Ruimte
Fitness heren 07:00 – 12:00 uur Fitnesszaal

Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte

Schappelijk 09:00 – 13:00 uur Winkel Schappelijk

Yoga groep 1 09:00 – 10:15 uur Sportzaal

Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 13:00 uur Kledingbank

Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet

Yoga groep 2 10:30 – 11:45 uur Sportzaal

Wandelclub 10:30 – 12;00 uur Ontmoetingsruimte

Tienerinloop 19:00 – 21:00 uur Blauwe zaal

Kickboksen 18:30 – 20:30 uur Sportzaal

Dinsdag Tijd Ruimte
Fitness heren 07:00 – 12:00 uur Fitnesszaal

Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte

VSV spreekuur 09:00 – 17:00 uur Vergaderzaal

Tafeltennis 09:00 – 11:00 uur Sportzaal

Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet

Music is my life 10+ 15:00 – 17:00 uur Blauwe zaal

Schappelijk 09:00 – 13:00 uur Winkel Schappelijk

Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 13:00 uur Kledingbank

Creaclub 19:00 – 21:00 uur Vergaderzaal

Vergadering BOH 1x p.m. 19:30 – 22:00 uur Ontmoetingsruimte

Woensdag Tijd Ruimte
Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte
Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 13:00 uur Kledingbank
Schappelijk 09:00 – 13:00 uur Winkel Schappelijk
Ouderen Ontmoeting 10:00 – 14:00 uur Vergaderzaal
Dames fitness 10:00 – 12:00 uur Sportzaal
Fitness dames 10:00 – 11:00 uur Fitnesszaal
Fitness heren 11:00 – 12:00 uur Fitnesszaal
Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet
Kledingbank 13:30 – 15:30 uur Kledingbank
Kapsalon 14:00 – 16:00 uur Kapsalon
Malle kids club 14:00 – 16:00 uur Blauwe zaal
Kickboksen 18:30 – 20:30 uur Sportzaal
Huiswerkklas 19:00 – 21:00 uur Blauwe zaal
Donderdag Tijd Ruimte
Fitness heren 07:00 – 12:00 uur Fitnesszaal
Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte
Tafeltennis 09:00 – 12:00 uur Sportzaal
Kapsalon 09:00 – 12:00 uur Kapsalon
Schappelijk 09.00 – 13.00 uur Winkel Schappelijk
Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 13:00 uur Kledingbank
Ouder & kind 10:30 – 12:30 uur Blauwe zaal
Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet
Ouderen Ontmoeting 11:00 – 14:15 uur Ontmoetingsruimte
1 op 1 computerles 12:00 – 14:00 uur Ontmoetingsruimte
Fitness dames 13:30 – 15:30 uur Fitnesszaal
Fitness dames 13:30 – 15:30 uur Sportzaal
Fitness dames 18:00 – 21:00 uur Sport/Fitnesszaal
Tienerinloop 19:00 – 20:30 uur Blauwe zaal
Vrijdag Tijd Ruimte
Fitness heren 07:00 – 12:00 uur Fitnesszaal
Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte
Helpdesk Geldzaken 09:00 – 15:00 uur Vergaderzaal
Tafeltennis 09:00 – 12:00 uur Sportzaal
Schappelijk 09:00 – 13:00 uur Winkel Schappelijk
Kledingbank/Kast v. Lotje 09:00 – 13:00 uur Kledingbank
Kapsalon 09:00 – 12:00 uur Kapsalon
Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet
Fitness dames 13:00 – 16:00 uur Sport/fitnesszaal
Huiswerklas 17:00 – 19:00 uur Ontmoetingsruimte
Tienerinloop 19:30 – 21:30 uur Blauwe zaal

Welkom in de Mallemok!
Dit jaar was een bijzonder jaar voor iedereen.
Door alle verschillende Coronamaatregelen gingen
activiteiten soms wel door, soms aangepast
en soms helemaal niet.
Gelukkig is er nu weer meer mogelijk. Er wordt
weer volop gesport in de Mallemok, Helpdesk
geldzaken is weer gestart met fysieke spreekuren en
op zaterdag zijn er taallessen in het kader van
inburgering.
Sinds oktober wordt er onderdak geboden aan de
groep Haags Ontmoeten die voorheen bijeenkwam
in de kantine van SVV Scheveningen. Elke donderdag
komen zij in de Mallemok om met elkaar te
gymmen, bij te praten en te lunchen.

De Mallemok heeft sinds enkele weken sfeervolle 
ledverlichting in de verschillende zalen. Afhankelijk van
de activiteiten kunnen de kleuren aangepast worden.

Het team Mallemok wenst iedereen fijne feestdagen en
een mooi en gezond nieuwjaar

Volg ons ook op Facebook 
@MallemokWelzijnScheveningen


