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NIEUWE
CURSUS-
SEIZOEN

START
20 SEPT.

De wijk in met Politie 
en Handhaving

Vlielandsestraat 63
Vraagprijs € 445.000,- k.k.

NIEUW
Robert van der Zwan Makelaardij B.V. 
Statenlaan 143
2582 GK Den Haag
T 070 358 86 80
E info@robertvanderzwan.nl

www.robertvanderzwan.nl
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Diverse belegde Broodjes ..........................vanaf 1,95

VLEESWARENTRIO
100 gram

verse Boterhamworst
100 gram

Pepercervelaat
100 gram Kiprollade

 samen 3,95

NEPTUNUSSTRAAT 73 - T 070 355 16 10 - SCHEVENINGEN
IES BOEKTJE

SlagerijSlagerij
IES BOEKTJEIES BOEKTJE
VLEESPAKKET 5 KILO

(5x 1 KILO OF 10x 500 GRAM)
Kipfilet
Rundergehakt
H.O.H. Gehakt
Karbonade
Speklappen
Verse Worst
Procureur
Hamlappen
Runderhamburgers
Runderlappen naar keuze

42,95
OPENINGSTIJDEN

ma. 08.00 - 12.30 uur
di. 08.00 - 16.00 uur
wo. 08.00 - 12.30 uur
do. 08.00 - 16.00 uur
vr. 08.00 - 16.00 uur
zat. 07.30 - 15.00 uur

1 kilo Grootmoeders Karbonade ..................7,25
1 kilo Procureur .............................................7,25
1 kilo Hachéevlees .........................................7,95
1 kilo Peper- of Knoflooksteak .................. 14,95
1 kilo Spekrollade ..........................................7,25
EXTRA REKLAME:
1 tray Kipsaté, 27 stokjes ..............................7,50

- Aanbiedingen geldig van wo. t/m di. - 
U KUNT UW BESTELLING DOORBELLEN,

DAN STAAT HET VOOR U KLAAR:  070-3551610

Zure Haring
of Rolmops

emmer! €4,75

Visafslagweg 30 - Scheveningen - 070-3549626 - vishandelroeleveld.nl

Verse
Bakschol

2 kg!! €9,9,998

Emmer

10 st.! €7,98   

18-20 st.! €14,98
Hollandse 

Nieuwe
6 stuks!

€9,98
EmmerEmmer

Ze zijn er weer!

Verse
Heilbotfilet

kg!! €16,98

Kibbelingen
2 bakken!!

€9,98

Zachte
Scholfilet

500gr! €9,50

Nieuwe Gerookte 
Maatjes Bokking 

kg!!! €6,6,698

KOMT U DE NIEUWE HARING 
BIJ ONS PROEVEN?

Gebakken mosselen menu

€ 11.95

DR LELYKADE 1CDR LELYKADE 1C
SCHEVENINGENSCHEVENINGEN

GEOPEND WO. TOT DO.GEOPEND WO. TOT DO.
10.00-20.00 10.00-20.00 uu

uitzicht op de haven!

AANBIEDINGEN - GELDIG T/M DI. 17 AUG. 2021

WWW.HAVENPALEIS.NL

Kibbeling menu

€ 10.00

Spaghetti Zalm

€ 12.00
nieuw!

De gehele maand MAART 
ontvangt u bij aankoop en 

confectie van overgordijnen, 
voile vitragestof in de kleur wit 
of ecru* voor hetzelfde raam 

GRATIS
*Exclusief confectiekosten.

sinds 1972

MARMOLEUM • PVC VLOEREN • VINYL • TAPIJT • KARPETTEN • LAMINAAT •
ENTREE MATTEN • TRAPLOPERS • OVERGORDIJNEN • VITRAGE • RAIL • ROEDE

 BINNENZONWERING • HOOFDKUSSENS • TAFELKLEDEN • SIERKUSSENS

Keizerstraat 209 • 2584 BE Scheveningen • Tel. 070 - 355 94 10
WWW.SCHOONINTERIEURS.NL

MAART AANBIEDINGEN

Beide acties geldig t/m 31 maart 2017.

De gehele maand MAART 
keukenlopers 50 x 150 
per stuk van € 29,95 

voor € 24,95

sinds 1972

375m2 showroom
confectie 

in eigen atelier

MARMOLEUM • PVC VLOEREN • VINYL • TAPIJT • KARPETTEN • LAMINAAT
 ENTREE MATTEN • TRAPLOPERS • OVERGORDIJNEN • VITRAGES • RAIL ROEDE • 

BINNENZONWERING • HOOFDKUSSENS • TAFELKLEDEN • SIERKUSSENS

Keizerstraat 209 • 2584 BE Scheveningen • Tel. 070 - 355 94 10 
WWW.SCHOONINTERIEURS.NL

ruime parkeergelegenheid in directe omgeving

Wij hebben vier soorten 
horren in onze collectie: 

plissé hordeur,
inzethor

voorzethor 
rolhor

Welke hor het meest 
geschikt is, is deels 
afhankelijk van uw 

raamtype. 

De plissé hordeur is 
geschikt voor een 

enkele en dubbele deur. 
De inzethor kan bij 

draai-kiepramen 
gemonteerd worden 

en de rolhor kunt 
u toepassen bij 

zowel dakramen als 
plafondramen. 

Alle horren worden voor 
u op maat gemaakt. 
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Elektrotechnisch bureauElektrotechnisch bureau

verlichtingverlichting
gloeilampengloeilampen
elek. huishoudelijkelek. huishoudelijk
installatiemateriaalinstallatiemateriaal
WILLEM DE ZWIJGERLAAN 33WILLEM DE ZWIJGERLAAN 33
DEN HAAG         T 070-3556464DEN HAAG         T 070-3556464

96 jaar in het
Statenkwartier

Keizerstaat 217
Scheveningen

070 211 2477

Beeldscherm
kapot?

Reparatie 
vanaf € 49,-

Schilderwerk binnen en buiten
Sauswerk

Behangwerk
Glasvlies

Houtrotreparatie

T 06 48 92 08 38
E malleej@planet.nl

Soetensstraat 18, Scheveningen
Persoonlijk advies · ouderwetse service · medische kwaliteit

www.voorechtlekkerslapen.nl

Royal Health Foam
matrasspecialist sinds 1998

Bel 070 3387010 voor 

advies of kom langs 
in onze showroom

van de voorpagina

De wijk in met
Politie en Handhaving

Tekst: Jill van Calsteren

Beeld: Dick Teske

SUMMERSUMMERSALESALE

KORTING 
50-70%

Frederik Hendriklaan 236 - Den Haag

www.elitemode.nl

* m.u.v. onze rainwear, basics & accessoires

*

VERHOOGDE KORTINGEN!
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Vrijdagmiddag klokslag 14.00 uur 
komt de regen met bakken uit de 
lucht, maar toch verzamelt een klei-
ne delegatie zich voor het Kalhuis 
aan de Badhuisstraat. Bewoners lo-
pen samen met Wijkagent Marijke 
Haasnoot en Daisy de Lima van het 
Handhavingsteam Den Haag een 
rondje door de wijk. Speciaal doel 
voor de middag: kennismaken en el-
kaar beter weten te vinden.

Hans Grijzen van het Wijkoverleg Sche-
veningen-dorp (WOS) wijst de wijkagent 
voor Oud Scheveningen, de Visserijbuurt 
en de Kompasbuurt op een lijst met na-
men. “Die is weg, die is momenteel ziek 
en die is verhuist naar een andere wijk”, 
verduidelijkt Marijke. Het blijkt een in-
middels achterhaalde lijst te zijn met de 
namen van wijkagenten uit het WOS-ge-
bied. “Dat bedoel ik dus, hoe komen we 
erachter wie waar nu de wijkagent is?”, 
vraagt Hans zich af. “Op de website van 
de politie onder ‘Mijn Buurt’ kun je pre-
cies terugvinden wie de betreffende wijk-
agent is. Dat wordt goed bijgehouden”, 
legt Marijke uit.
 
De onduidelijkheid voor de bewonersor-
ganisatie hoe Politie en Handhaving mo-
menteel functioneren in hun gebied, was 
voor het WOS de aanleiding om deze 
rondgang en kennismaking te organise-
ren. Daisy is aanwezig namens het Hand-
havingsteam Den Haag en geeft graag 
uitleg hoe Handhaving te werk gaat. Bij 
een langdurig gestalde scooter op de 
hoek van de Scheveningseweg met de 
Duinstraat geeft ze aan waar handha-
vers op letten bij zo’n melding. “Bij nor-
maal gestalde voertuigen kunnen wij vrij 
weinig doen. Wij komen alleen in actie bij 
wrakken. Dus als we een dergelijke mel-
ding krijgen, gaan we kijken hoe in dit ge-
val de scooter erbij staat. Zijn er onder-
delen kapot? Is de standaard helemaal 
verroest? Dat zijn dingen waarbij we een 
voertuig als wrak kunnen aanmerken. 
Maar dit zijn wel altijd erg moeilijke ge-
vallen, zeker als het voertuig er nog goed 
uitziet.”
 
Daisy is enthousiast over haar werk, 
maar een nadeel vindt ze soms de beje-
gening van mensen tegenover de hand-
havers. “Wij proberen altijd netjes en 
vriendelijk mensen aan te spreken, maar 

wat je soms terug krijgt is echt niet nor-
maal. Als we mensen waarschuwen zijn 
we de beste vrienden, maar als we een 
boete uitdelen worden we voor alles en 
nog wat uitgemaakt. ”Daisy is één van 
de dertig handhavers die momenteel 
op Scheveningen actief zijn. “Normaal 
gesproken zijn er vijftien handhavers 
actief op Scheveningen, maar deze zo-
mer zijn er vanwege het Actieplan Sche-
veningen nog eens vijftien collega’s aan 
toegevoegd”, legt Daisy uit. “Vanwege het 
Actieplan worden we voornamelijk in de 
Kuststrook ingezet, maar nu het wat rus-
tiger is door het weer en de coronamaat-
regelen proberen we ook wat meer aan-
wezig te zijn in het Achterland. ”Een veel 
gehoorde klacht is dat Handhaving niet 
gezien wordt.” “Dat vind ik altijd verve-
lend om te horen, omdat we wel gewoon 
ontzettend hard aan het werk zijn. Maar 
de ene keer sta je met twee collega’s in 
de late dienst en de andere keer met zes 
collega’s, en ja dan ben je wat meer zicht-
baar. Maar dat steekt soms wel als je een 
hele drukke dienst achter de rug hebt en 
je leest dan later online dat ze vinden dat 
Handhaving niets uitvoert.”
 
Een stukje verderop worden verplaatste 
bebording en spookbewoning bespro-
ken. “Sommige dingen zijn niet specifiek 
voor Handhaving, maar als we deze mel-
dingen doorkrijgen proberen we die wel 
door te geven aan de juiste instantie. 
In dit geval zet ik deze twee meldingen 
door aan de wegbeheerder van Scheve-

ningen en aan de Haagse Pandbrigade”, 
legt Daisy uit. Bij sommige meldingen zijn 
ook de wijkagent en de handhaver het 
spoor een beetje bijster, zo blijkt in de 
Badhuisstraat. Hier hangt een deel van 
een kozijn los op de eerste etage van het 
pand en is dit volgens Grijzen al eerder 
door de brandweer provisorisch vastge-
zet. “Hoort het bij het hotel op de begane 
grond? Of is het een woning? Waar valt 
dit onder? Er moet in ieder geval een 
melding van gemaakt worden want dit 
vormt wel een gevaarzetting. Stel dat het 
helemaal los komt en naar beneden valt. 
Ik ga nog even navragen waar ik dit kan 
melden”, besluit Daisy.
 
In de Sleepnetstraat gaat de delegatie 
nog langs gedumpt grofvuil en ander 
klein leed. Daisy maakt direct foto’s om 
de meldingen door te zetten. Bij een fikse 
verzakking van de stoep onder één van 
de hoge flats merkt Marijke op dat bewo-
ners dit soort zaken ook kunnen door-
geven via de website van de gemeente 
of via Buiten Beter-app. “Die meldingen 
worden over het algemeen snel opge-
pakt en je wordt op de hoogte gehouden 
van de behandeling als je dat wilt.”
 
Tijdens de nazit in het Kalhuis liet de 
wijkagent voor Oud Scheveningen, de 
Visserijbuurt en de Kompasbuurt weten 
dat ze binnenkort start met een soort 
spreekuur op een mooie centrale plek in 
de wijk. Meer hierover leest u binnenkort 
in De Scheveninger. Daisy is binnenkort, 
met onder andere een aantal acties op 
Scheveningen, te zien in het nieuwe sei-
zoen van het tv-programma ‘Handhavers 
in Actie’ op RTL5.

Beeld: Dick Teske

De Scheveninger in de zomer

In de maanden juli en augustus komt het 
huis-aan-huisblad van De Scheveninger weer 
om de week uit. Dit betekent dat De Scheve-
ninger op dinsdag 6 juli, 20 juli, 3 augustus, 
17 augustus en 31 augustus op de deurmat 
valt. Vanaf september verschijnt het huis-aan-
huisblad weer wekelijks.
Via de website www.de-scheveninger.nl en 
onze socials blijf je op de hoogte van het laat-
ste nieuws op Scheveningen. 
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Het Hoogheemraadschap van Delf-
land en Delfluent Services BV werk-
ten de afgelopen maanden hard aan 
het verduurzamen van AWZI Hout-
rust in Den Haag. Het project is nu 
afgerond. Hiermee is Houtrust de 
meest duurzame zuivering van Delf-
land. Om dit te vieren is de water-
slagtoren aan de Houtrustweg be-
schilderd door het kunstenaarsduo 
Karski&Beyond.

Op Houtrust wordt het afvalwater 
schoongemaakt van de bedrijven, in-
stellingen en de inwoners in en om Den 
Haag. Dat is belangrijk voor de volks-
gezondheid en de waterkwaliteit in het 
gebied. Op Houtrust is een installatie 
gebouwd die biogas, dat ontstaat bij het 
vergisten van slib uit rioolwater, omzet 
naar gas van aardgaskwaliteit. Dit levert 
jaarlijks 1,9 miljoen kuub groen gas op 
waarmee inwoners van Den Haag hun 
huizen kunnen verwarmen. Verder zijn 
grote energiebesparende maatregelen 

toegepast. De gasvormige CO2 die tij-
dens de opwerking van het biogas wordt 
geproduceerd, wordt vloeibaar gemaakt. 
Jaarlijks levert dit meer dan 2.000 ton 
groene CO2 op die kan worden gebruikt 
in de tuinbouw en de voedsel- en dran-
kenindustrie.

De schildering op de waterslagtoren 
aan de Houtrustweg is een ontwerp van 
Karski&Beyond van MooieMuur, die in 
Den Haag al veel iconische schilderin-
gen hebben gemaakt, en staat voor een 
schonere wereld. 

Waterslagtoren Houtrust krijgt iconische print Auto knalt tegen gevel
Badhuiskade

Maandagochtend is omstreeks 
10.15 uur een auto tegen de gevel 
van een woning aan de Badhuiska-
de geklapt.

Dit gebeurde na een aanrijding tussen 
twee voertuigen op de Badhuiskade. 
Eén van de twee auto’s schoot na het 
ongeval opzij, maaide een paaltje om-
ver, ramde een scootmobielberging en 
kwam uiteindelijk met een klap tegen 
een woning tot stilstand. De klap was 
dusdanig hard dat de scootmobielber-
ging van zijn plek was geschoven en er 
een gat in de gevel was ontstaan.
Wonder boven wonder deed zich geen 
persoonlijk letsel voor. De brandweer 
heeft assistentie verleend en een me-
dewerker van de gemeente zal de 
schade aan de scootmobielberging 
opnemen. Een berger heeft beide 
voertuigen afgevoerd.

Koning opent Olympic Festival Scheveningen

Een ongeval met een personenauto 
heeft vrijdagmiddag op de Nieuwe 
Parklaan voor een flinke ravage ge-
zorgd.
 
Omstreeks 14.20 uur verloor de be-
stuurder van een personenauto, moge-
lijk door een onwelwording, de macht 
over het stuur en begon te slingeren 
over de Nieuwe Parklaan. Hierbij werd 
onder andere een aanhanger van een 
betonbedrijf geraakt. Uiteindelijk kwam 
de personenauto met een flinke klap te-
gen een boom tot stilstand.
Politie en ambulance kwamen snel ter 
plaatse. De bestuurder is door het am-
bulancepersoneel onderzocht en werd 
later zonder spoed naar het ziekenhuis 
vervoerd.
Door het ongeval is de Nieuwe Parklaan, 
tussen de Nieuwe Duinweg en de Cre-
merweg, enige tijd afgesloten geweest. 
Een berger heeft de auto opgehaald en 
de weg weer vrijgemaakt. 

Ravage na ongeval Nieuwe Parklaan

Beeld: Dick Teske

Op het Scheveningse sportstrand 
werd 23 juli, een uur voor de offici-
ele opening van de Olympische Spe-
len in Tokio, het TeamNL Olympic 
Festival geopend. Koning Willem-Al-
exander gaf het startsein van de 
sportfestiviteiten door middel van 
het doorsnijden van een oranje lint. 
 

Tijdens de openingsceremonie werd te-
vens een live verbinding gelegd met Tokio 
om de sporters een hart onder de riem te 
steken. “Van hieruit, vanaf het strand van 
Scheveningen, wensen we jullie vanuit 
heel Nederland heel veel succes”, sprak 
de Koning. Verder werden de aanwezigen 
welkom geheten door burgemeester Jan 
van Zanen, de voorzitter van NOC*NSF 

Anneke van Zanen, de ambassadeur van 
Japan in Nederland Horinouchi Hidehisa 
en de twee festivalambassadeurs judoka 
Roy Meyer en paralympisch kampioene 
Marlou van Rhijn.
 
Tijdens het Olympic Festival worden de 
olympische sferen van Tokio naar Ne-
derland gebracht. Tot en met 8 augustus 
aanstaande kun je op het sportstrand 
van Scheveningen sport doen, sport kij-
ken en sport beleven. Inmiddels mochten 
er ook al een aantal feestjes gevierd wor-
den tijdens het Olympic Festival, want alle 
Nederlandse medaillewinnaars worden 
in Scheveningen gehuldigd.
 
Op maandagochtend staat Nederland in 
de medaillespiegel op de tiende plek met 
vier gouden medailles, zeven zilveren 
plakken en zes bronzen medailles. De 
kans is groot dat hier nog een aantal me-
dailles bijkomen. Wil je aanwezig zijn bij 
één van de aankomende huldigingen of 
jezelf gewoon een dagje onderdompelen 
in de Olympische sfeer op Scheveningen? 
Koop dan je kaarten voor het Olympic 
Festival via https://teamnl.org/festival

Beeld: De Scheveninger

Beeld: Dick Teske

Vakantieverhuur nu
30 dagen per jaar mogelijk

Inwoners van Den Haag kunnen 
een vergunning aanvragen voor de 
verhuur van hun woning, bijvoor-
beeld in de vakantieperiode. Het 
verhuren mag maximaal 30 dagen 
per jaar.

Woningonttrekking door permanente 
vakantieverhuur wordt zo voorkomen 
en het toezicht verscherpt.
De komst van de landelijke Wet toeris-
tische verhuur maakt het mogelijk voor 
gemeenten om regels op te stellen die 
vakantieverhuur van woningen moge-
lijk maken, zonder dat woningen struc-
tureel verdwijnen van de markt. De 
gewijzigde huisvestingsverordening 
regelt naast de vakantieverhuur via 
verhuurplatforms ook de verhuur van 
woningen als bijvoorbeeld een bed & 
breakfast of pied à terre.
Een vergunning aanvragen kan via de 
website: www.denhaag.nl/toeristische-
verhuur. Het registratienummer ont-
vangt de aanvrager direct. Vanaf dat 
moment mag er geadverteerd worden. 
De vergunning volgt binnen maximaal 
acht weken.

Subsidieregeling
voertuigen gaat door

Het Haagse college heeft besloten 
om de nog lopende subsidiere-
geling voor het inruilen van die-
selvoertuigen en bromfietsen en 
snorfietsen te verlengen tot 1 de-
cember 2021. 

“Dit is een goede mogelijkheid om de 
overstap naar een (elektrische) fiets 
of een abonnement op het openbaar 
vervoer deels te financieren door het 
inruilen van een oude dieselauto of 
een brom- of snorfiets met een ver-
brandingsmotor”, zegt wethouder 
Liesbeth van Tongeren van Duurzaam-
heid, Milieu & Energietransitie.

De subsidieregeling demontage die-
selvoertuigen, bromfietsen en snor-
fietsen Den Haag 2021 is vastgesteld 
in maart 2021 en er is 500.000 euro 
beschikbaar gesteld voor deze over-
stap. Wethouder Van Tongeren: “Dit 
blijkt effectief; al duizenden vervuilen-
de vehikels zijn ingeleverd.” Voor een 
brom- of snorfiets krijgt men 400 euro 
en bij de inruil van een dieselauto gaat 
het om 1.000 euro.
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Waar op hoog niveau over wordt 
gepraat, doen de bewoners van het 
statig Duinoord het gewoon: tenmin-
ste een half voetbalveld met groene 
daken willen ze zo snel mogelijk re-
aliseren.

Door het veranderde klimaat kunnen we, 
door de stad in te richten als spons, veel 
meer water bergen en onze daken be-
nutten. Een groen dak weert meeuwen, 
beschermt je dakbedekking en werkt 
verkoelend.

Eind juni organiseerde de werkgroep 
Duurzaam Duinoord in samenwerking 
met verduurzamingsexpert Green2live 
een webinar over de aanleg van een 
groen dak. Aansluitend werd er op 10 juli 
nog eens een informatiemiddag georga-
niseerd bij het Trefpunt Sweelinckplein. 
Dit resulteerde een week later meteen in 
de aanleg van de eerste 150 m2 groen 
dak. In totaal hebben zich al 50 deelne-
mers aangemeld, die samen goed zijn 

voor zo’n 1250 m2 aan groene daken.
Voor de organisatoren is dit een zeer 
groot succes. Niet alleen het gemoti-
veerd krijgen van mensen om de stap te 
zetten naar vergroening, maar ook dat 
de bewoners met elkaar in gesprek gaan 

over duurzaamheid. Ook geïnteresseerd 
hoe je dit met jouw wijk kan doen? Kom 
dan 22 september naar het Kenniscafé 
van Duurzaam Duinoord, bij Satisfacti-
on Coffee aan de Reinkenstraat 66k, van 
20.00 tot 22.00 uur.

Geen groene plannen, maar groen doen Beach Cleanup Tour
weer van start

Zondag is de Boskalis Beach Cle-
anup Tour van start gegaan, die 
Stichting De Noordzee al voor de 
achtste keer organiseert. Vijftien 
dagen lang rapen vrijwilligers in 
weer en wind afval langs de hele 
Noordzeekust. Meer dan 2.000 vrij-
willigers hebben zich aangemeld 
voor de 30 opruimacties: elke dag 
wordt het strand zowel in het 
noorden als in het zuiden van het 
land opgeruimd, te beginnen in 
Cadzand en op Schiermonnikoog. 
De vrijwilligers ruimen al het afval 
op dat ze tegenkomen, en hebben 
daarbij in het bijzonder aandacht 
voor peuken. Op donderdag 12 au-
gustus is de etappe op Schevenin-
gen.

Op deze 12 augustus wordt het strand 
rondom strandpaviljoen The Shore op-
geruimd. Op toeristische stranden zijn 
peuken het meest gevonden soort af-
val. Om de peukenvervuiling zichtbaar 
te maken, worden tijdens de Tour elke 
dag alle peuken apart gehouden en 
geteld. “Lang niet iedereen weet dat 
de filter van een sigaret grotendeels 
uit plastic en giftige stoffen bestaat 
die wel acht liter water kunnen vervui-
len,” legt afvalexpert Marijke Boonstra 
van Stichting De Noordzee uit. “Voor 
een schone en gezonde Noordzee 
zijn peukenvrije stranden nodig. Het 
strand is geen asbak!”

Vanaf 10.00 uur staan de vrijwilligers 
klaar met opruimmaterialen bij de 
Noordzeekraam en kun je je binnen 
jouw tijdslot melden met je inschrijf-
bewijs. Bij het inschrijven kies je een 
tijdslot. Je hoeft het inschrijfbewijs niet 
uit te printen, want die kan gescand 
worden vanaf je telefoon.

En dan ga je aan de slag! De organisa-
tie heeft van tevoren met vlaggen een 
groot stuk strand afgebakend waar je 
kunt opruimen. Je mag zelf weten hoe 
lang je wil helpen. Je bent welkom als 
je de hele dag wilt opruimen en graag 
een eind loopt, maar ook als je maar 
een uurtje kunt en in de buurt van het 
paviljoen wilt blijven. Een deel van het 
team ter plaatse is de hele dag bij de 
Noordzeekraam, en een deel van het 
team loopt en fietst rond in het afge-
bakende stuk strand om jou te helpen 
met het legen van je vuilniszak en om 
al je vragen te beantwoorden over het 
afval of over mooie aanspoelsels die je 
vindt op het strand. Je kunt de opruim-
materialen tot uiterlijk 16.00 uur inle-
veren bij de Noordzeekraam.

Tijdens deze etappe wordt samen-
gewerkt met Hengelsportvereniging 
Groene Hart. Sportvissers komen veel 
in de natuur en krijgen vaak te maken 
met afval op of in de buurt van hun 
visstek. Met de actie Vang5 willen zij 
sportvissers betrekken in de strijd te-
gen zwerfafval. 

Doe jij ook mee? Meld je aan voor de 
etappe op Scheveningen of andere 
etappes via de website
www.beachcleanuptour.nl

Hart voor Den Haag wil valpartijen voorkomen

Voor veel mensen is de zomer dé tijd 
om de barbecue aan te steken. Maar 
niet iedereen in Den Haag heeft een 
tuin of balkon waar dit kan. Bos-
wachter Simon vertelt op de website 
het Haagse Groen dat je op heel veel 
plekken in Den Haag terecht kunt. 
“Er zijn in een aantal parken speciale 
barbecueplaatsen ingericht.”

De speciale barbecueplaatsen zijn zo uit-
gezocht dat mensen rustig kunnen bar-
becueën in een mooie omgeving. Zonder 
dat omwonenden en andere bezoekers 
van het park overlast hebben. Eén van 
deze speciale barbecueplekken is op de 
speelweide van het Westbroekpark. “Ook 
op het Noorderstrand of in onze groen-
gebieden mag je barbecueën. Zolang je 
maar de aangegeven regels opvolgt en 
geen overlast of gevaar veroorzaakt”, 
zegt Simon.
Op de plekken waar barbecueën niet 
mag, staat dit duidelijk aangegeven. Zo 

mag je niet barbecueën in het Rosarium 
en in het Westduinpark. “In het West-
duinpark mag het niet vanwege de be-
schermde natuur. Je mag er niet van de 
paden af en mag je er dus ook niet bar-
becueën”, legt Simon uit. 

“Het is vooral van belang dat je anderen 
niet tot last bent en elkaar de ruimte 
geeft. En het moet veilig zijn natuurlijk. 
Daarnaast vinden we het ook erg belang-
rijk dat je alles netjes achterlaat”, zegt de 
boswachter.

Barbecueën in het groen? Wat mag wel en niet?

Foto: PR

Het is 5 augustus 2020 wanneer 
Ruud Leether op zijn fiets in de dui-
nen ter hoogte van strandtent De 
Kwartel zwaar ten val komt door 
een zandophoping op het fietspad. 
Leether wordt door omstanders met 
veel pijn en bebloed overeind gehol-
pen en slaat het aanbod af om een 
ambulance te bellen. Leether woont 
vlakbij, heeft veel pijn en wil naar 
huis.

Hij blijkt flink gewond te zijn, eenmaal 
in het ziekenhuis constateert men een 
beschadiging van de heup en een ge-
compliceerde elleboogbreuk. Leether 
stelt de gemeente aansprakelijk voor de 
geleden schade van 1500 euro. Hij krijgt 
nul op het rekest. De gemeente stelt 
dat Leether niet kan bewijzen dat hij op 
de bewuste plek en datum een ongeval 
heeft gehad en bovendien is het duinge-
bied een dynamisch gebied en de aan-

wezigheid van zand daarom niet goed te 
beheersen is. De gemeente neemt zijn 
claim niet in behandeling.

Hart voor Den Haag-raadsleden René 
Oudshoorn en Janice Roopram herken-
nen deze opstelling van de gemeente 
maar al te goed. “Ik heb de wethouder 
in een recent debat nog naar aansprake-
lijkheid gevraagd”, aldus Oudshoorn. “Hij 
antwoordde dat de gemeente naast haar 
inwoners zou moeten staan in plaats van 
er tegenover, dus ik ben er benieuwd 
naar of deze beantwoording positiever 
zal zijn dan de afwijzing van de claim van 
Leether.” Roopram: “Het is voor een ie-
der gevaarlijk, let wel op dat er ook veel 
ouderen en kinderen in de duinen fiet-
sen en wandelen. Als gemeente moet je 
juist voorkomen dat er ongelukken ge-
beuren”

De raadsleden stellen schriftelijk vragen 
aan het college, over de opstelling van de 
gemeente in aansprakelijkheid kwesties 
en of de gemeente als wegbeheerder 
verantwoordelijk is voor het opruimen 
van zandophopingen op het fietspad.

Beeld: PR

Beeld: PR

De Scheveninger in de zomer!

In de maanden juli en augustus komt het 
huis-aan-huisblad van De Scheveninger 
weer om de week uit. Dit betekent dat De 
Scheveninger op dinsdag 6 juli, 20 juli, 3 au-
gustus, 17 augustus en 31 augustus op de 
deurmat valt. Vanaf september verschijnt 
het huis-aan-huisblad weer wekelijks.
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U KUNT ONS 24 UUR PER DAG  BEREIKEN: 
(070) 350 70 00

WWW.ENGELENENSPOOR.NL

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

HET CLINGENDAELHUYS 
BENOORDENHOUTSEWEG 279

2596 BJ DEN HAAG

“Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen.”
U kunt ons inschakelen waar u ook verzekerd bent.

Bel bij overlijden direct met ons,
wij stellen uw verzekering op de hoogte.

Van Boetzelaerlaan 292, Den Haag
  070-3066030 ~ www.atropos.nl100 jaar

Piet Heinstraat 115-117 Den Haag
Tel. (070) 345 45 05 www.memare.nl

geopend: di t/m vr 10-17u - za 10-16u.

Piet Heinstraat 115-117, Den Haag
Tel. (070) 345 45 05 - www.memare.nl

Geopend: di t/m vr 10.00 tot 17.00 uur - za 10.00 tot 16.00 uur

Dag en nacht  
persoonlijk bereikbaar 

070 - 221 04 13
Cijfer: 9,9 (januari 2021) 

Rotteveel & Fokkema 
uitvaartzorg 

Bel na overlijden.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar!

De Statenlaan
UitvaartCentrum & UitvaartZorg

Statenlaan 78
2582 GR Scheveningen
070 205 54 11
www.destatenlaan.nl
info@destatenlaan.nl

Statenlaande

UitvaartCentrum & UitvaartZorg
Statenlaan

Familieberichten

De Scheveninger feliciteert...
Wilt u een familielid of vriend(in) feliciteren? Bijvoorbeeld met het behalen van een zwem- of 
schooldiploma. Dat kan in de rubriek ‘De Scheveninger feliciteert.’ Plaatsing in deze rubriek 
is helemaal gratis! Stuur uw tekst (maximaal 20 woorden) en een foto (van minimaal 300KB) 
op via e-mail naar info@de-scheveninger.nl
De tekst en foto moeten bij ons binnen zijn voor vrijdag 16.00 uur.

Abonnement
Woont u buiten het stadsdeel Scheveningen, maar wilt u wel graag De Scheveninger 
ontvangen in de brievenbus? Vraag dan een abonnement aan. De Scheveninger wordt dan 
elke dinsdag per post naar u verstuurd. Het is ook mogelijk om een abonnement op De 
Scheveninger cadeau te geven. Een leuk cadeau-idee voor Scheveningers die niet meer op 
Scheveningen wonen.
Kijk op onze site voor meer informatie www.de-scheveninger.nl/abonnement

En wandelt in de liefde
gelijkerwijs ook Christus

ons liefgehad hee� 

Éfeze 5 : 2

Bedroefd maar dankbaar voor alle liefde, 
zorg en toewijding die wij van hem 

mochten ontvangen, geven wij kennis dat 
van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze vader, trotse opa en overgrootopa

Gerrit den Heijer

Scheveningen Scheveningen
*  10 oktober 1935 †  29 juli 2021

Riet den Heijer–Bal
 Conny en Dick
  Marion en Frans

Tommie 5
  Simone en Lennart 
Arie in liefdevolle herinnering
 Debbie en Frank 
  Kim en René

Chloë
  Jerry en Daniël 
en verdere familie

Correspondentieadres: Atropos B.V.
 T.a.v. familie van
 de heer G. den Heijer
 Van Boetzelaerlaan 292
 2581 BC  Den Haag

Mijn man, onze vader en opa is 
overgebracht naar de rouwkamer “Atropos”,  

Van Boetzelaerlaan 292 te Den Haag,
alwaar geen bezoek.

De uitvaart zal in besloten kring 
plaatsvinden.

Gentsestraat 40 • Scheveningen
070-3514448

Extra geopend: 
zondag 23 december

9.00-17.00 uur

Bloemenhuis George

Gespecialiseerd
in rouwbloemen

ELLEN 
Trimmer van katten en konijnen

Laan van Poot 304
Den Haag

06 40508064

huisdierentrimmerellen@gmail.com

om te helpen bij het verzorgen
van de vacht, klitten te verwijderen,

adviseren, verbeteren
van het welzijn van je huisdier

Een conflict of scheiden?
Laat je begeleiden
door een mediator 

SOLUTIONQUEST Mediation

070 40683304
info@solutionquest.nl
www.solutionquest.nl

Ook als u niet of elders 
verzekerd bent. 

Monuta 
T  0800 - 023 05 50
I   monuta.nl/den-haag

Monuta is
er voor u.
Ook in Scheveningen.

Het is tijd 
jij moet gaan.

Laat de tijd zoals die is 
en blijf nog even staan.

Geheel onverwachts ging je van ons 
heen, nu staan wij hier alleen. 

Onze eigenzinnige, zorgzame en lieve 

Hendrik Jan van Zaanen
~ Henk ~

is er niet meer.

Den Haag, Den Haag,
*  15 april 1945 †  30 juli 2021

Wil van Zaanen
Jelle van Bokhoven

Correspondentieadres: Atropos B.V.
 T.a.v. familie van
 de heer H.J. van Zaanen
 Van Boetzelaerlaan 292
 2581 BC  Den Haag

Henk ligt opgebaard bij
 Atropos Uitvaartverzorging, 

Van Boetzelaerlaan 292 te Den Haag, 
waar geen gelegenheid is tot bezoek.

De uitvaart zal in besloten kring 
plaatsvinden.
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Gewoon 
(h)eerlijke vis

Marcelisstraat 37b    Scheveningen    T 070 4049707

W W W . V I S W I N K E L D E L A N G E . N L

Wij zijn op vakantie
t/m maandag 16 augustus!

DINSDAG 17 AUGUSTUS
ZIJN WIJ WEER GEOPEND!

      Happy       Happy 

    Holiday!    Holiday!
www.groeneveldkeukens.nl

Haringstraat 36-38 * 2586 XZ  Scheveningen * 070 - 352 15 98   *    Onze showroom is alleen op afspraak geopend!

Namens 
ons hele 

team

-  ZOMER 2021 -

Catamaranzeilen beleven?
Beleef op zaterdag 21 augustus catamaranzeilen tijdens de jaarlijkse 

Open Dag van de Kust Zeil Vereniging Scheveningen aan het 
Noorderstrand/Zwarte Pad, Scheveningen.

Op deze dag kun je gratis meevaren op een catamaran, 
kennismaken met kitesurfen en met onze gezellige vereniging.
Interesse? Meld je dan voor 18 augustus aan via www.kzvs.nl 

Bezoek ook de Facebookpagina van Kust Zeil Vereniging Scheveningen

Behandeling aan huis 

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken van nieuwe 
protheses of het corrigeren en repareren van uw huidige 
protheses. Met onze kennis en vaardigheden kunnen wij 
u perfect van dienst zijn!

Een team van prothesespecialisten 

www.novodent.nl

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort 
recht t.o. halte tram 3 en 12)

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw basisverzekering, 
   25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding door uw zorgverzekeraar

Enrico, Martijn, Jasper 
en John Jellema

W. Pronk 
Timmer- & 
Onderhoudsbedrijf
de ouderwetse timmerman

• Restauratie
• Timmerwerk
• Onderhoud
• Ramen en Deuren*

info@wpronktimmerenonderhoud.nl        
T: 070 350 28 90

WWW.WPRONKTIMMERENONDERHOUD.NL

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor alle
overige onderhoudszaken o.a. het plaatsen van 
3-puntsloten, gecertificeerde sloten in (voor)deur 

en alle overige (kleine) zaken die onderhoud 
behoeven.

Scherpe prijzen voor 

kwalitatief hoogwaardig 

werk

* Nieuwe ramen en/of deuren, 
geheel gemaakt met dezelfde profilering naar 

bestaand model, ook met isolatieglas mogelijk.

Glashandel Piket
Uw heldere partner in glas

24/7 Glas en Sloten Service
24 uurs service in geval van

calamiteiten en noodvoorzieningen

070-355 12 62
Westduinweg 186 B Scheveningen

www.piketglas.nl
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ZEESLUISWEG 1  SCHEVENINGEN  070 306 00 79 /  06 53 85 36 31

VISHANDEL
ZEESLUISWEG

DI. WO.: 9.00 - 15.00 U.   DO. VR: 9.00-17.00 U.  ZA: 8.00 - 15.00 U.

�Ze zijn er weer! �

HOLLANDSE NIEUWE 
MAATJES HARING     vangst 2021

Vers van het mes!
P. STUK 2,00    3 VOOR 5,00
4 VOOR 6,00    7 VOOR 9,95

(Kwakkelstein) MaatjesHaring vuil
 .............................................................10 stuks 9,95
 .............................................emmer à 10 stuks 8,75
 ........................................ 2x emmer à 10 stuks ?,??

DINSDAG & WOENSDAG
VERS GEBAKKEN RODE POON ..........................4 VOOR 5,95
VERS GEBAKKEN
LEKKERBEKKEN (WIJTING) ................................5 VOOR 5,95
VERS GEBAKKEN
KIBBELINGEN + SAUS ........................................1/2 KILO 7,50

DONDERDAG
VERS GEBAKKEN PANHARING (GROF) 
(ENG.WAL) ...........................................................3 VOOR 4,95
VERS GEBAKKEN SCHAR ...................................5 VOOR 4,95
VERS GEBAKKEN
KABELJAUW LEKKERBEKKEN ...........................3 VOOR 9,95

VRIJDAG/ZATERDAG
VERS VOOR U GEBAKKEN  RODE POON, SCHAR, SCHOL, 

KABELJAUW / WIJTING,  LEKKERBEKKEN TEGEN SCHERPE PRIJZEN

WIJ ZIJN MET VAKANTIE VAN DINSDAG 17 AUGUSTUS
T/M ZATERDAG 04 SEPTEMBER!

is ondernemend

wees loyaal shop lokaal
steun de lokale ondernemers!
‘kleine’ ondernemers
zijn de hartslag van de buurt,
de ruggengraat van de lokale economie
en de ziel van Scheveningen

Doornstraat 405 • Scheveningen 
T: 070 - 3549327

WWW.SCHIPPERS.NU

P� s� nlijk fi nancieel en d� kundig advi� ! 
Daar staan we v� r!

MAKELAARDIJ 

ASSURANTIEN 

HYPOTHEKEN 

TAXATIES

B A D H U I S S T R A A T   1 4 9 • S C H E V E N I N G E N  •  0 7 0 - 3 5 5 1 9 8 6 

www.delens.nl

EXCLUSIEF 
ZONNEBRILLENMERK 
NU BIJ ONS
VERKRIJGBAAR!

GAAT U NOG NIET GRAAG 
NAAR DE GROTERE WINKELS?
DAN KUNT U IN UW EIGEN 
BUURT DE LEUKSTE EN 
MOOISTE ZONNEBRILLEN 
KRIJGEN!

W
EE

S 
LO

YA
A

L,
 S

H
O

P 
LO

K
A

A
L!

Badhuisstraat 166 • Scheveningen
070-3500078

Hét adres voor mensen
die kiezen voor de combinatie

van vakkundigheid, stijl en
persoonlijke aandacht.

Wij zijn er volledig op ingesteld
om u tevreden te stellen.

Met of zonder
afspraak

Bel voor een vrijblijvende offerte 
en een advies op maat:  

06 24 90 44 17

U kunt ook per e-mail contact
met ons opnemen:

dejongzonwering@hotmail.nl

WWW.DEJONGZONWERING.NL

binnen-, buitenzonwering & rolluikenbinnen-, buitenzonwering & rolluiken

WIJ ZOEKEN JOU!WIJ ZOEKEN JOU!
Werk je graag in de horeca en aan je tan?Werk je graag in de horeca en aan je tan?

Kom dan werken bij Fonk!Kom dan werken bij Fonk!
Wij zoeken medewerkers voor op het terras Wij zoeken medewerkers voor op het terras 

(kelners én runners) en barmedewerkers.(kelners én runners) en barmedewerkers.
Geen ervaring? Geen probleem!Geen ervaring? Geen probleem!

Mail je CV naar: management@fonkbeach.nlMail je CV naar: management@fonkbeach.nl

SEA YOU @FONKSEA YOU @FONK

St
ra

nd
w

eg
 2

 - 
Sc

he
ve

ni
ng

en

Ontwerpen - Drukken - Printen - Kopiëren - Scannen 
Inbinden - Plotten - Belettering
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De charmante San Rancunes tovert 
onmiddellijk een glimlach op je gezicht. 
Het is een kopie van een scheepje 
waar de Schotse monnik Brendaan in 
de zesde eeuw in Schotland van eiland 
naar eiland ging om het geloof te ver-
kondigen. Niet direct de missie van Bob 
Vloemans (71) die het scheepje ander-
half jaar geleden nieuw kocht van de 
bouwer Arthur Kortenoever van Green 
Ocean Yachts. Het Spartaanse van het 
kustwaterjachtje spreekt hem echter 
wel aan. Zo ontbeert het scheepje een 
keuken of sanitair, maar slapen kun je 
er wel.

Elektromotor
Als ik hem spreek, heeft hij net met zijn 
vrouw zijn eerste nacht in hun nieuwe 
huis in Den Haag erop zitten. Na ruim 
veertig jaar een woonboerderij van 
ruim een eeuw oud in het Brabant-
se Galder te hebben gehad, kozen ze 
onlangs voor een appartement aan 

het Sweelinckplein op fietsafstand van 
hun zeilscheepje. En vooralsnog naar 
tevredenheid. “Het was even wennen 
aan alle geluiden vannacht”, zegt Bob. 
“Maar mijn vrouw gaf het overnachten 
in ons nieuwe huis vanochtend een 10. 
En dat zegt wel wat.”
De San Rancunes is met haar lengte 
van zes meter het kleinste zeiljachtje 
uit de Scheveningse haven. Het polyes-
ter scheepje heeft een klassiek uiterlijk 
(spitsgat), steekt slechts 40 centimeter 
diep, is gaffel getuigd, makkelijk be-
stuurbaar en heeft een elektrisch mo-
tortje. Dat laatste gaf de doorslag. “Ik 
investeer graag in de stilte, het liefst zet 
ik de motor niet aan en vaar alleen on-
der zeil”, vertelt Bob. “Dat romantische 
idee om in de stilte om vijf uur ’s mor-
gens fluisterstil door een Biesbos heen 
te varen, kan ik enorm van genieten. 
Jammer genoeg is dat gebied de laatste 
jaren ontzettend druk geworden, van-
daar nu een plekje op Scheveningen. 

  

Met een lichte wind de kust aan je voor-
bij laten trekken, vind ik heerlijk.”

Back to basic
De Brandon, die slechts 720 kilogram 
weegt en trailerbaar is, is aanzienlijk 
kleiner dan de boten die Bob in het ver-
leden altijd had. Na jarenlang varen met 
de kinderen op een Sweden Yacht 34 
en een Jeanneau 39i, onder meer naar 
Engeland en de Belgische kust, gaat hij 
dus nu back to basics. “Ik ben echt een 
mooi-weerzeiler”, zegt hij. “Dit scheepje 
heeft dan wel een zee-certificaat, maar 
je moet niet boven windkracht 4 gaan 
varen. Ik heb ook de tijd. Als ik naar 
IJmuiden wil, blijf ik liever wat langer lig-
gen op de juiste wind. Zodra het zover 
is, ga ik met een broodje en een flesje 
water op pad. 

Dat vind ik vele malen leuker dan die 
overtocht naar Engeland.”

Hij geniet enorm van de gezelligheid op 
en rond de Scheveningse haven, even-
als de openheid van de mensen. Zijn 
droom? “Ik heb een tijdje een Landro-
ver met een daktent gehad. Toen we 
daarmee in Frankrijk waren, zag ik op 
een ochtend een klein scheepje als dit 
op het strand liggen. De Engelsman die 
erop zat, vertelde dat zijn vrouw hem in 
Marseille had afgezet en dat hij nu al-
leen in tien dagen naar Barcelona voer. 
Elke avond voer hij naar de kust en 
vond dan wel een plekje voor de nacht. 
Dat zou ik op een dag ook wel willen.” 
 
 

“Ik investeer graag in de stilte”

Het kleinste zeilscheepje van de 
Scheveningse haven: ‘San Rancunes’

Zomergasten op het water

Wat zijn de verhalen achter de schepen die deze zomer in de havens van 
Scheveningen te vinden zijn? De Scheveninger zoekt ze op met in deze 
derde editie het kleinste en stilste zeilscheepje uit de haven van Sche-
veningen, een Brandon kustzeiljachtje, dat sinds kort haar plekje op de 
Biesbos verruilde voor Scheveningen.

Tekst: June Kromjongh

Wat begon als een website over de 
geschiedenis van voetbalclubs in 
Den Haag en Scheveningen, is uit-
gegroeid tot een grote verzameling 
materialen van onder andere voet-
balshirtjes, glazen, foto’s, vaantjes 
en vlaggen van nog bestaande en 
al verdwenen voetbalverenigingen. 
Rob Pronk heeft al die materialen 
verzameld en uitgestald in zijn ga-
rage. “Het wordt eigenlijk te veel 
om hier neer te zetten en op te han-
gen. Ik ben op zoek naar een grotere 
ruimte.”

Op de website www.dehaagsevoetbalhis-
torie.nl vind je heel veel informatie over 
de naoorlogse Haagse en Scheveningse 
voetbalgeschiedenis van 1945 tot heden. 
Foto’s, verhalen, anekdotes en natuurlijk 
heel veel informatie over de meer dan 
200 regionale voetbalverenigingen uit 
de Haagse regio. Rob: “Toen ik in de zo-
mer van 2006 over de Buurtweg fietste, 
dacht ik terug aan mijn tijd bij SV’35. Dat 
was een mooie tijd. Ooit was dit gebied 
het decor van veel voetbalverenigingen, 
zoals onder andere Postalia, VDS, ESDO, 
Paraat, Marathon, Maasstraat en Archi-
pel. Deze verenigingen zijn allemaal ver-
dwenen. Eenmaal thuis maakte ik een 
lijst van deze voetbalclubs en probeerde 
informatie te vinden op internet. 
Maar er was weinig terug te vinden en 

toen ontstond bij mij het idee om zelf 
een website te maken over de Haagse 
voetbalhistorie.”

Haagse Courant Cup
Via de website kwam Rob in contact met 
mensen die thuis nog fotoboeken en an-
dere spullen hadden liggen. “Het begon 
eigenlijk met het zoeken naar een SV’35 
shirtje, omdat ik daar zelf gevoetbald 
heb. Maar bij het zoeken naar informa-
tie voor de website kreeg ik steeds meer 
spullen aangeboden. 

Ik kreeg bijvoorbeeld alle medewerking 
van SVV Scheveningen. Zij hadden een 
kast waar ik in mocht snuffelen. Bij Duin-
dorp is helaas weinig bewaard gebleven.” 
Echt grote naamsbekendheid kreeg de 
website van Haagse Voetbalhistorie na 
een groot artikel in de AD/Haagsche 
Courant van 15 april 2008. “Toen vlo-
gen de bezoekersaantallen omhoog en 
stroomde mijn mailbox bijna dagelijks 
vol met nieuwe verhalen en heel veel 
nostalgische foto’s.”

Op de vraag wat hij het meest bijzonder 
vindt in zijn collectie zegt Rob: “Ik heb 
een aankondigingsposter van de wed-
strijd Tonegido tegen ADO uit 1926. En 
de allereerste Haagse Courant Cup en 
een Harry de Hartog beker.”

Gooi niets weg
Ondanks dat de garage van Rob hele-
maal vol staat, wil hij graag nog meer in-
formatie en materialen ontvangen. “Mijn 
verzoek aan mensen die hun huis oprui-
men of van wie de ouders overlijden, is 
om niets weg te gooien, maar aan mij 
te denken. Zo heeft scheidsrechter Van 
Vliet aangegeven dat de glazen die hij bij 
elke club gekregen had, na zijn overlijden 
naar mij toe moesten. Heel veel mensen 
hebben spullen in de kelder of op zol-
der liggen, die bij het opruimen tevoor-
schijn komen. Het heeft misschien met 
de leeftijd te maken dat je sentimente-
ler wordt, maar de geschiedenis van die 
voetbalverenigingen leeft enorm bij veel 
mensen. Daarom zoek ik ook een grote-
re ruimte, zodat ik alles goed kwijt kan. 
Ik heb eigenlijk mijn oog laten vallen op 
de oude palingrokerij aan de haven van 
de familie Simonis. Ik hoop dat de familie 
Simonis hier samen met mij een idee in 
ziet. Het is een uit de hand gelopen hob-
by, maar ik heb er nog steeds plezier in.

“Het is een uit de hand gelopen hobby, 
maar ik heb er nog steeds plezier in”

Beeld: De Scheveninger

Foto: PR

Tekst: Caroline van den Ende

De Haagse Voetbalhistorie:

is sportief

aflevering 2
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KOREAANS FASTFOOD
Uniek, lekker en tegelijkertijd
gezond! Nooit meer zorgen

maken over calorieën! 

10% KORTING
op uw bestelling via de website 

met GRATIS BEZORGING

(minimale besteding €10,-)
(postcodes: 2581, 2582, 2583, 2584)

Bestel eenvoudig, veilig en snel
Alleen via de app van DRINKZ & DINNR te bestellen bij:AANBIEDING

LUNCHROOM 
DUINSTRAAT 1 - Scheveningen

Heb je altijd een keer willen lunchen bij
een sterrenchef? Brasserie Up heeft het!
Ontworpen door de bekende sterrenchef
Justin van Doorn hebben zij speciaal voor

Drinkz & Dnnr gebruikers een fantastische 
LUNCH DEAL samengesteld!

Geniet in de lunchroom van een
soep, broodje en sapje

van 11,50 nu 7,50
code: upzomer2021

STRANDWEG 13 J | 070 208 3032 | THEHAPPYCHICKEN.NL

THE HAPPY CHICKEN CROQUE BURGER
+

HAPPY FRIES
+

SOFT DRINK (choose, mix & refill)

UITVERKOOP

50%
OP ALLES

KORTING!
SHOP ONLINE

WWW.MARIJKEMODE.NL

GRATIS VERZENDEN

Thomsonlaan 118  2565 JG  Den Haag 070-3631990
Openingstden: dinsdag t/m zaterdag van  10:00 tot 17:00 uur.

 

Wij ruimen op!

Op de gehele collectie nu 50% KORTING.

  Startdatum 3 augustus. op=op
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Actieplan Scheveningen
Samen met bewoners, ondernemers, politie en andere partijen voert de gemeente deze zomer actieplan Scheveningen uit.

In dit plan staan veel maatregelen om de overlast aan te pakken en het verblijfsklimaat te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om maatregelen 
voor het aanpakken van parkeer- en geluidsoverlast, straatraces, alcohol-, lachgas- en drugsgebruik, wildplassen, illegaal kamperen en zwerfafval. 

Meer informatie is te vinden via de stadsdeelpagina van Scheveningen: www.denhaag.nl/scheveningen

Sinds april 2021 bestaat het Meldpunt 
Overlast Scheveningen. Maar wie zit-
ten er aan de andere kant van de lijn? 
Wij gaan in gesprek met Sandra en 
Reshma.

Medewerker Meldpunt Overlast:
Sandra
“Eigenlijk ben ik horecaondernemer, 
maar door corona moest ik op zoek 
naar ander werk. Zo ben ik hier terecht 
gekomen. Ik vind het werk bij het Meld-
punt Overlast erg leuk. Het is mooi dat 
je een bijdrage levert aan het oplossen 
van problemen die bewoners ervaren. 
Wij ontvangen meldingen via de app 
of telefoon en nemen alle zaken in be-
handeling. Alle meldingen komen in het 
systeem en wij schakelen de juiste in-
stantie in. Hierbij kijken wij goed welke 
meldingen de meeste spoed hebben.
Veel meldingen hebben te maken met 
verkeer, parkeren en onrust. Een melder 
is vaak boos of overstuur. Door kalm 
te blijven en het gesprek aan te gaan 
worden mensen meestal zelf ook rusti-
ger. Door begrip te tonen voelen bewo-
ners zich gehoord. En je kan ook echt 
iets voor ze doen. Ons doel is om bewo-
ners te helpen. Zij staan centraal.”

Teamleider Meldpunt Overlast:
Reshma 
“Het Meldpunt Overlast is een nieuw 
begrip op Scheveningen. Wij zorgen er-
voor dat ingekomen meldingen snel op 
de juist plek komen. Door snel te scha-
kelen en de melder op de hoogte te 
houden van de genomen stappen zorgt 
het Meldpunt Overlast ervoor dat de 
bewoners zich gehoord voelen. Meld-
punt Overlast staat paraat voor alle 
overlast in Scheveningen!”

Meld overlast
U kunt tot 1 november 2021 meldingen 
maken. Gebruik de app op
www.scheveningenmeldt.nl of
bel 14070 (bij spoed altijd 112 bellen).

Zomerupdate actieplan Scheveningen nr. 2

Een kijkje achter de schermen bij...
het Meldpunt Overlast Scheveningen

Op zomerse dagen kan het te druk wor-
den op Scheveningen. Dat kan onpret-
tige en soms zelfs onveilige situaties 
opleveren. Om dit te voorkomen, doet 
de gemeente Den Haag sinds 1 augus-
tus 2021 een proef met twee camera’s 
die de drukte meten. De camera’s staan 
op de Noordboulevard naast de Pier.

Hoe werkt deze slimme technologie? 
De camera’s werken met een slimme 
technologie die de drukte meet. Dit ge-
beurt op een privacy-vriendelijke ma-
nier. Want niemand komt herkenbaar in 
beeld. Ook worden de camerabeelden 
niet bekeken door mensen. De beelden 
worden door een computer omgezet in 
cijfers en informatie over hoeveel per-
sonen op het beeld te zien zijn.

Drukte
Wordt het ergens drukker? Dan gaat 
er een signaal naar de meldkamer en 
vanuit daar naar de handhavers. Zo we-
ten zij precies waar ze naartoe moeten 
voordat het ergens te druk wordt. Dat 
zorgt voor een betere doorstroming en 
spreiding van mensen.

Animatievideo en enquête
Kijk op
www.denhaag.nl/drukteboulevard 
voor de animatievideo met uitleg over 
de proef. Hier vindt u ook een korte 
enquête met vijf vragen. De gemeen-
te hoort graag wat u van deze nieuwe 
techniek vindt. Helpt u mee?

Proef: camera’s meten drukte

Wielklemmen
In de week van 19 juli zijn op Schevenin-
gen 59 wielklemmen geplaatst. Auto’s 
kregen een wielklem vanwege het niet 
betalen van parkeergeld. De komende 
periode wordt de wielklem in het actie-
gebied actief ingezet.

Deelscootervakken
De deelscootervakken op het Zwarte 
Pad zijn vergroot en voorzien van vak- 
indeling. Scooters staan hierdoor veel 
netter in de vakken. Dit zorgt voor meer 
capaciteit en aanzienlijk minder over-
last. Daarom wordt de vakindeling bin-
nenkort ook gerealiseerd bij deelscoo-
tervakken op andere plekken, zoals de 
Korte Zeekant en de Vissershavenweg.

Sandra

Reshma

Wilt u op de hoogte blijven van de 
voortgang van het actieplan?

U kunt zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief door de QR-code te 

scannen of een e-mail te sturen naar 
programmascheveningen@denhaag.nl
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Wat dat betreft ben ik benieuwd hoe 
deze zomer eruit gaat zien. Vorig jaar 
werden we op de drukste dag maar liefst 
negen keer gealarmeerd, van personen 
te water, reanimaties tot jachten met 
problemen. Dan bestelden we maar een 
pizza bij het boothuis en bij de laatste 
hap gingen we dan weer.”

Waar verbaas je je over? 
“Dat er mensen zijn die ‘s avonds beslui-
ten om met hun kind op een supboard 
naar de cruiseschepen te peddelen die 
tien mijl uit de kust liggen. 

Daar snap ik echt niks van. Net als dat 
je met een rubberbootje of een opblaas-
bare krokodil de zee op gaat of tussen 
de havenhoofden gaat peddelen. Echt 
levensgevaarlijk. Maar preventief waar-
schuwen doen wij niet. Het blijft mij ver-
bazen hoeveel onnodige risico’s mensen 
nemen door simpelweg niet na te den-
ken over de eventuele gevolgen.”

Wat wil je nog kwijt? 
“Dat veel mensen het verschil niet ken-
nen tussen de reddingbrigade en de 
reddingmaatschappij, de KNRM dus.
De reddingbrigade is in de zomer- 
periode preventief op het strand aan-
wezig voor de strandbewaking, met vlag-
gen, jetksi’s en RIB’s. De KNRM is het hele 
jaar door oproepbaar voor calamiteiten 
op zee en op strand.”

Wat heb jij met de zee? 
“De zee geeft me een veilig gevoel, van ik 
ben thuis. Als kind zwom ik veel, nu bijna 
niet meer. En ik doe ook niet aan water-
sport. Toch hou ik van de zee.
Hij ruikt heerlijk, de luchten zijn prachtig 
en bijna iedere dag rijd ik wel een rond-
je over de boulevard. Mijn opa zat vroe-
ger altijd op de koopvaardij, dus ik kreeg 
als kind die verhalen te horen en foto’s 
te zien. Het is jammer dat hij niet heeft 
meegekregen dat ik nu bij de KNRM zit, 
dat zou hij vast mooi hebben gevonden.”

De oprichting van de KNRM 
Scheveningen gaat terug naar 

1824, waarbij de reddingen op 
zee werden uitgevoerd door 
gedreven Scheveningers die 

met een roeiboot de woelige 
baren trotseerden. Vandaag de 
dag bestaat de bemanning van 
het reddingstation uit 34 goed 

getrainde vrijwilligers, en één 
betaalde kracht, die reddingen 

uitvoeren met de reddingboten 
Kitty Roosmale Nepveu, de Beluga 

en een kustwachtvoertuig. De 
redders staan 365 dagen per jaar, 

7 dagen per week, 24 uur per 
dag klaar voor de KNRM. In 2020 

rukte de KNRM Scheveningen 
maar liefst 240 keer uit. 

Meer weten over het 
reddingstation, en de reddingen?

Kijk op www.knrm.nl/
reddingstations/scheveningen 

Tekst: June Kromjongh

“De zee geeft me een veilig gevoel”

Beeld: Dick Teske

Help de redders aan 
een nieuwe reddingboot!
De vrijwillige redders van KNRM Scheveningen staan 365 dagen per jaar, 
7 dagen in de week, 24 uur per dag klaar om mensen te helpen en te 
redden. De KNRM is een onafhankelijke organisatie en krijgt geen 
subsidie. 

Om het reddingwerk goed uit te kunnen voeren, over het juiste 
materieel te beschikken en opleidingen te volgen, zijn de redders 
afhankelijk van donaties en giften. 

Voor de nieuwe reddingboot, die wordt vernoemd naar oud-schipper 
Jaap Pronk, is de KNRM daarom een crowdfundingsactie gestart. 

Help de redders aan een nieuwe reddingboot en doneer! 
http://knrmscheveningen.nl/crowdfunding

Na het zien van een actie van de 
KNRM heb je je vrij spontaan aange-
meld als vrijwilliger. 
Wat gebeurde er? 
“Ik was met een collega van de HTM op 
Scheveningen om voor de pauze een vis-
je te halen, toen ik de melding ‘persoon 
te water bij het Noordelijk Havenhoofd’ 
op mijn telefoon kreeg. Wij dachten ei-
genlijk dat er dan iemand van de blok-
ken in het water was gevallen, maar die 
omschrijving kan van alles inhouden. De 
hele omgeving werd afgezet en er kwa-
men allerlei hulpdiensten aangereden. 
Het was een maand na het surfdrama, 
en iemand dacht dat hij de laatste surfer 
had gezien. Achteraf was het loos alarm, 
het bleek om een vuilniszak te gaan. Echt 
alles was uit de kast getrokken, ook de 
KNRM was erbij en toen dacht ik: ‘wauw 
dat is mooi wat zij doen, en dat allemaal 
vrijwillig’. Na die actie ben ik naar het 
boothuis gereden waar ze nog buiten 
zaten en heb ik gevraagd of ze nog men-
sen zochten. Niet veel later ging ik mijn 
proefperiode in.”

De eerste dag dat je de pieper 
kreeg, ging hij twee keer achter 
elkaar af. Hoe was dat?
“Ja dat was wel bizar. Ik zat de hele dag 
die pieper aan te kijken, maar er gebeur-
de niks. Pas toen ik ’s avonds naar bed 
ging, ging hij ineens af: er was een sup-
per in problemen. Ik ben als een malloot 
naar het boothuis gereden waar ik als 
eerste aankwam. Als zo’n alarm afgaat, 
gaat de adrenaline als een razende door 
je lijf. De ervaring op de boot was gewel-
dig. Ik was een keer eerder op zee ge-
weest met een asverstrooiing maar nog 
nooit op een reddingboot, dat was dus 
de eerste keer. Omdat het de mooiste 
tijd van het jaar was, stond er een rusti-
ge zee. Op de boot hoorden we dat het 
om iemand ging die te ver de zee op was 
gegaan, en die we terug moesten sturen. 
Het viel dus mee. Eenmaal thuis, ging de 
pieper echter weer: het was wederom 
een supper.”

Je moest de volgende ochtend vroeg 
werken bij de HTM, vond je het niet 
vervelend dat je twee keer moest 
uitrukken voor een supper?
“Absoluut niet, het was het me waard en 
dat is het me nog steeds. Als het alarm 
om 3 uur ’s nachts gaat en ik moet half 6 
beginnen: so be it. 

Je kunt iets betekenen. En ook al is het 
alarm loos en is er niks aan de hand, je 
moet ervan uit gaan dat er wel wat aan 
de hand is.”

Als BOA bij de HTM kom je alles wat 
de politie op straat meemaakt ook 
tegen in de bus en de tram.
Wat is dat zoal? 
“Dan moet je denken aan vechtpartijen, 
onwelwordingen, agressieve mensen 
in de tram en bus en drank- en drugs-
overlast. Maar ook daklozen, hangjeugd 
in tramtunnels en zakkenrollers. We 
hebben dezelfde bevoegdheden als 
politie, alleen dan zonder wapen, pep-
perspray en wapenstok. Wel hebben 
we handboeien en krijgen we elk jaar 
geweldbevoegdheid. Dan beoefen je de 
aanhoudingsprocedure, weren, wijken, 
blokkeren, schoppen, slaan en boeien. Ik 
doe dat nu al 5 jaar en dat gaat me goed 
af. Als ik naar de toekomst moet kijken 
zou ik ooit ook graag binnen de hulpver-
lening  willen werken. Denk aan de poli-
tie, brandweer of ambulance.”

Wat vind je zo leuk aan het werk bij 
de HTM? 
“De diversiteit. Je mag zelf bepalen waar 
je naartoe gaat en welke trajecten je 
doet. Je ontmoet iedere dag nieuwe 
mensen en loopt tegen andere situaties 
aan. Dat ervaar ik ook bij KNRM, je weet 
nooit waar je over twee minuten bent. 
Het onverwachtse, dat vind ik mooi. Ook 
al is het altijd op momenten dat het je 
niet goed uitkomt, bijvoorbeeld als je net 
wilt gaan eten of onder de douche staat. 
Dat stoort me eigenlijk niet eens.”

Wat is je tofste actie tot nu toe?
“Meestal is een actie geen goed nieuws… 
De actie die echter het meeste indruk op 
me heeft gemaakt was die van de ver-
miste jongen van 15 jaar bij Zandmotor 
vorig jaar. Hij was met drie vrienden gaan 
zwemmen en is in een mui terecht ge-
komen. Zijn vrienden zijn eruit gekomen, 
maar hij is onder water verdwenen. We 
hadden die dag al vier keer alarm gehad 
en we zaten in het boothuis toen de pie-
per afging met ‘prio 1, persoon te water 
bij de Zandmotor’. 

Eenmaal aangekomen, hingen er heli’s 
in de lucht en waren er een stuk of vijf 
reddingboten en de jetski’s van de red-
dingbrigade aan het zoeken. We zijn een 
aantal uren lang zoekslagen gaan maken 
in een patroon, waarbij ik met een verre-
kijker ben gaan zoeken over het water. 
Toen het donker begon te worden werd 
toch wel duidelijk dat hij niet meer te-
rugkwam. Het ergste vond ik nog dat die 
ouders naar huis gestuurd moesten wor-
den. Dat heeft er denk ik het meest bij 
mij ingehakt. Als het mijn kind zou zijn, 
zou ik daar blijven staan… dat lijkt me 
vreselijk.

De volgende dag hebben we weer ge-
zocht, zonder succes. Pas die dag daarna 
vonden ze hem op het strand, op dezelf-
de plek waar hij erin was gegaan. Heel 
triest.”

Jullie worden vaker gealarmeerd 
voor zwemmers die in een mui
terechtkomen. Wat kun je doen als 
je erin komt? 
“Een mui is eigenlijk een stroming die 
tussen twee zandbanken doorloopt, en 
waar je door wordt meegetrokken. Je 
moet je eerst met de stroming mee laten 
voeren tot waar die stopt en als het rustig 
wordt en er schuin uit zwemmen. Trek in 
ieder geval de aandacht, ga schreeuwen 
of ga zwaaien… Het zijn vaak de toeristen 
die erin terecht komen. Wij Schevenin-
gers zijn ermee opgegroeid, we kennen 
de gevaren van de zee. Je weet: tot je 
knieën in het water en niet verder.”

Wat is je mooiste actie tot nu toe?
“Pas geleden was er een poging tot zelf-
doding. Mensen zagen hoe een vrouw 
met kleding en schoenen aan het water 
inliep. Het was de koude periode, dus je 
bent zo weg. De Kitty en het Surf Rescue 
Team (SRT) van de brandweer waren 
snel ter plaatse. We hebben de vrouw 
toen overgenomen van zwemmers van 
het SRT-team en zijn aan boord gelijk 
gaan reanimeren. Ik zat toen op de Belu-
ga. Gelukkig kwam de vrouw uiteindelijk 
weer bij. Het ambulancepersoneel en de 
traumaheli stonden te wachten, waarna 
ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis. 
Een paar dagen later stond ze ineens 
met haar vriend bij de Kitty om te bedan-
ken. Ze was heel blij dat we haar eruit 
hadden gehaald. Heel bizar. Uiteindelijk 
heeft ze ook veel geluk gehad, als het 
een minuut later was geweest, was het 
te laat geweest.”

Je hebt ook een keer iemand uit het 
water gehaald waarbij de zelfdoding 
wel was gelukt. Hoe heb je dat
ervaren?
“Het ging om iemand die al tien dagen 
vermist was, hij was ook het water in ge-
lopen. Een guardship zag hem op een 
gegeven moment drijven, waarna wij 
werden gealarmeerd. Het was een enor-

me kerel van meer dan 2 meter lang en 
we moesten hem binnenhalen via de 
kantelklep. Dat probeer je dan uiteraard 
zo respectvol mogelijk te doen. Ik was 
zo ingespannen aan het werk, dat toen 
het lichtje dat het guardship op zijn vest 
had geplaatst ineens losschoot, ik me rot 
schrok. Alsof ‘ie tot leven kwam.

Met de vlag halfstok zijn we vervolgens 
teruggevaren. De schipper belde me de 
volgende dag op mijn werk om te vragen 
hoe het me ging en ik moest even den-
ken waar hij nou op doelde. Eigenlijk was 
ik het alweer kwijt. Het klinkt heel raar, 
maar het is voor mij maar een lichaam, 
ik kende hem niet persoonlijk. Je bent al-
leen heel blij voor de nabestaanden dat 
iemand weer gevonden is.”

Je werkt nu een jaar bij de KNRM, 
en was dus betrokken bij de enorm 
drukke zomer van vorig jaar, waar-
bij heel veel overlast was.
Wat is je met meest bijgebleven?
“De hufterigheid van mensen, daar heb 
ik me heel erg aan geïrriteerd. We zijn 
bespuugd in de truck, en uitgescholden. 
Mensen zien het als een circus, alsof we 
daar voor de lol zijn. Als er een melding 
was, was het zo druk dat we nergens 
doorheen konden. We hebben wel ge-
had dat er een zwemmer vermist was en 
we hem probeerden te zoeken samen 
met de reddingbrigade, de Kitty en de 
Beluga, en er steeds meer mensen het 
water inkwamen en gingen joelen en 
schreeuwen. Maar ook auto’s die voor 
het boothuis parkeren en gewoon niet 
aan de kant gaan. Ik snap echt niet waar 
dat vandaan komt. Het belemmert me 
overigens niet gewoon mijn werk te blij-
ven doen.

Opstapper Robert Jan Keus:

“Je kunt daadwerkelijk iets betekenen”

Scheveningse redders van de KNRM vertellen

ZIJN HELE ZOMERVERLOF GING OP AAN ACTIES MET DE KNRM, DIE VORIG JAAR DE DRUKSTE ZOMER OOIT BELEEF-
DE. EN OOK AL MOET ROBERT JAN NOG VOOR ZIJN DIENST BIJ DE HTM BEGINT UITRUKKEN NAAR ZEE, HET IS HET 

HEM ALLEMAAL WAARD. “JUIST DAT ONVERWACHTSE IN HET WERK VIND IK MOOI.”
DEEL 6 VAN DE SERIE ‘SCHEVENINGSE REDDERS’. 

Een zeilschip met motorpech dat de KNRM veilig de haven in begeleidde. 

Naam: 
Robert Jan Keus
Werkzaam bij 
de KNRM sinds:
19 juni 2020
Functie KNRM: 
Opstapper
Dagelijks leven: 
BOA III bij de HTM
Aantal acties:
143FA

C
TS

 &
 F

IG
U

R
ES

“Je moet er altijd vanuit gaan
dat er iets aan de hand is”

Oefening waarbij Robert Jan voor het eerst van de Kitty 
gehoist werd door een helikopter (omhoog gehesen). 
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Wat dat betreft ben ik benieuwd hoe 
deze zomer eruit gaat zien. Vorig jaar 
werden we op de drukste dag maar liefst 
negen keer gealarmeerd, van personen 
te water, reanimaties tot jachten met 
problemen. Dan bestelden we maar een 
pizza bij het boothuis en bij de laatste 
hap gingen we dan weer.”

Waar verbaas je je over? 
“Dat er mensen zijn die ‘s avonds beslui-
ten om met hun kind op een supboard 
naar de cruiseschepen te peddelen die 
tien mijl uit de kust liggen. 

Daar snap ik echt niks van. Net als dat 
je met een rubberbootje of een opblaas-
bare krokodil de zee op gaat of tussen 
de havenhoofden gaat peddelen. Echt 
levensgevaarlijk. Maar preventief waar-
schuwen doen wij niet. Het blijft mij ver-
bazen hoeveel onnodige risico’s mensen 
nemen door simpelweg niet na te den-
ken over de eventuele gevolgen.”

Wat wil je nog kwijt? 
“Dat veel mensen het verschil niet ken-
nen tussen de reddingbrigade en de 
reddingmaatschappij, de KNRM dus.
De reddingbrigade is in de zomer- 
periode preventief op het strand aan-
wezig voor de strandbewaking, met vlag-
gen, jetksi’s en RIB’s. De KNRM is het hele 
jaar door oproepbaar voor calamiteiten 
op zee en op strand.”

Wat heb jij met de zee? 
“De zee geeft me een veilig gevoel, van ik 
ben thuis. Als kind zwom ik veel, nu bijna 
niet meer. En ik doe ook niet aan water-
sport. Toch hou ik van de zee.
Hij ruikt heerlijk, de luchten zijn prachtig 
en bijna iedere dag rijd ik wel een rond-
je over de boulevard. Mijn opa zat vroe-
ger altijd op de koopvaardij, dus ik kreeg 
als kind die verhalen te horen en foto’s 
te zien. Het is jammer dat hij niet heeft 
meegekregen dat ik nu bij de KNRM zit, 
dat zou hij vast mooi hebben gevonden.”

De oprichting van de KNRM 
Scheveningen gaat terug naar 

1824, waarbij de reddingen op 
zee werden uitgevoerd door 
gedreven Scheveningers die 

met een roeiboot de woelige 
baren trotseerden. Vandaag de 
dag bestaat de bemanning van 
het reddingstation uit 34 goed 

getrainde vrijwilligers, en één 
betaalde kracht, die reddingen 

uitvoeren met de reddingboten 
Kitty Roosmale Nepveu, de Beluga 

en een kustwachtvoertuig. De 
redders staan 365 dagen per jaar, 

7 dagen per week, 24 uur per 
dag klaar voor de KNRM. In 2020 

rukte de KNRM Scheveningen 
maar liefst 240 keer uit. 

Meer weten over het 
reddingstation, en de reddingen?

Kijk op www.knrm.nl/
reddingstations/scheveningen 

Tekst: June Kromjongh

“De zee geeft me een veilig gevoel”

Beeld: Dick Teske

Help de redders aan 
een nieuwe reddingboot!
De vrijwillige redders van KNRM Scheveningen staan 365 dagen per jaar, 
7 dagen in de week, 24 uur per dag klaar om mensen te helpen en te 
redden. De KNRM is een onafhankelijke organisatie en krijgt geen 
subsidie. 

Om het reddingwerk goed uit te kunnen voeren, over het juiste 
materieel te beschikken en opleidingen te volgen, zijn de redders 
afhankelijk van donaties en giften. 

Voor de nieuwe reddingboot, die wordt vernoemd naar oud-schipper 
Jaap Pronk, is de KNRM daarom een crowdfundingsactie gestart. 

Help de redders aan een nieuwe reddingboot en doneer! 
http://knrmscheveningen.nl/crowdfunding

Na het zien van een actie van de 
KNRM heb je je vrij spontaan aange-
meld als vrijwilliger. 
Wat gebeurde er? 
“Ik was met een collega van de HTM op 
Scheveningen om voor de pauze een vis-
je te halen, toen ik de melding ‘persoon 
te water bij het Noordelijk Havenhoofd’ 
op mijn telefoon kreeg. Wij dachten ei-
genlijk dat er dan iemand van de blok-
ken in het water was gevallen, maar die 
omschrijving kan van alles inhouden. De 
hele omgeving werd afgezet en er kwa-
men allerlei hulpdiensten aangereden. 
Het was een maand na het surfdrama, 
en iemand dacht dat hij de laatste surfer 
had gezien. Achteraf was het loos alarm, 
het bleek om een vuilniszak te gaan. Echt 
alles was uit de kast getrokken, ook de 
KNRM was erbij en toen dacht ik: ‘wauw 
dat is mooi wat zij doen, en dat allemaal 
vrijwillig’. Na die actie ben ik naar het 
boothuis gereden waar ze nog buiten 
zaten en heb ik gevraagd of ze nog men-
sen zochten. Niet veel later ging ik mijn 
proefperiode in.”

De eerste dag dat je de pieper 
kreeg, ging hij twee keer achter 
elkaar af. Hoe was dat?
“Ja dat was wel bizar. Ik zat de hele dag 
die pieper aan te kijken, maar er gebeur-
de niks. Pas toen ik ’s avonds naar bed 
ging, ging hij ineens af: er was een sup-
per in problemen. Ik ben als een malloot 
naar het boothuis gereden waar ik als 
eerste aankwam. Als zo’n alarm afgaat, 
gaat de adrenaline als een razende door 
je lijf. De ervaring op de boot was gewel-
dig. Ik was een keer eerder op zee ge-
weest met een asverstrooiing maar nog 
nooit op een reddingboot, dat was dus 
de eerste keer. Omdat het de mooiste 
tijd van het jaar was, stond er een rusti-
ge zee. Op de boot hoorden we dat het 
om iemand ging die te ver de zee op was 
gegaan, en die we terug moesten sturen. 
Het viel dus mee. Eenmaal thuis, ging de 
pieper echter weer: het was wederom 
een supper.”

Je moest de volgende ochtend vroeg 
werken bij de HTM, vond je het niet 
vervelend dat je twee keer moest 
uitrukken voor een supper?
“Absoluut niet, het was het me waard en 
dat is het me nog steeds. Als het alarm 
om 3 uur ’s nachts gaat en ik moet half 6 
beginnen: so be it. 

Je kunt iets betekenen. En ook al is het 
alarm loos en is er niks aan de hand, je 
moet ervan uit gaan dat er wel wat aan 
de hand is.”

Als BOA bij de HTM kom je alles wat 
de politie op straat meemaakt ook 
tegen in de bus en de tram.
Wat is dat zoal? 
“Dan moet je denken aan vechtpartijen, 
onwelwordingen, agressieve mensen 
in de tram en bus en drank- en drugs-
overlast. Maar ook daklozen, hangjeugd 
in tramtunnels en zakkenrollers. We 
hebben dezelfde bevoegdheden als 
politie, alleen dan zonder wapen, pep-
perspray en wapenstok. Wel hebben 
we handboeien en krijgen we elk jaar 
geweldbevoegdheid. Dan beoefen je de 
aanhoudingsprocedure, weren, wijken, 
blokkeren, schoppen, slaan en boeien. Ik 
doe dat nu al 5 jaar en dat gaat me goed 
af. Als ik naar de toekomst moet kijken 
zou ik ooit ook graag binnen de hulpver-
lening  willen werken. Denk aan de poli-
tie, brandweer of ambulance.”

Wat vind je zo leuk aan het werk bij 
de HTM? 
“De diversiteit. Je mag zelf bepalen waar 
je naartoe gaat en welke trajecten je 
doet. Je ontmoet iedere dag nieuwe 
mensen en loopt tegen andere situaties 
aan. Dat ervaar ik ook bij KNRM, je weet 
nooit waar je over twee minuten bent. 
Het onverwachtse, dat vind ik mooi. Ook 
al is het altijd op momenten dat het je 
niet goed uitkomt, bijvoorbeeld als je net 
wilt gaan eten of onder de douche staat. 
Dat stoort me eigenlijk niet eens.”

Wat is je tofste actie tot nu toe?
“Meestal is een actie geen goed nieuws… 
De actie die echter het meeste indruk op 
me heeft gemaakt was die van de ver-
miste jongen van 15 jaar bij Zandmotor 
vorig jaar. Hij was met drie vrienden gaan 
zwemmen en is in een mui terecht ge-
komen. Zijn vrienden zijn eruit gekomen, 
maar hij is onder water verdwenen. We 
hadden die dag al vier keer alarm gehad 
en we zaten in het boothuis toen de pie-
per afging met ‘prio 1, persoon te water 
bij de Zandmotor’. 

Eenmaal aangekomen, hingen er heli’s 
in de lucht en waren er een stuk of vijf 
reddingboten en de jetski’s van de red-
dingbrigade aan het zoeken. We zijn een 
aantal uren lang zoekslagen gaan maken 
in een patroon, waarbij ik met een verre-
kijker ben gaan zoeken over het water. 
Toen het donker begon te worden werd 
toch wel duidelijk dat hij niet meer te-
rugkwam. Het ergste vond ik nog dat die 
ouders naar huis gestuurd moesten wor-
den. Dat heeft er denk ik het meest bij 
mij ingehakt. Als het mijn kind zou zijn, 
zou ik daar blijven staan… dat lijkt me 
vreselijk.

De volgende dag hebben we weer ge-
zocht, zonder succes. Pas die dag daarna 
vonden ze hem op het strand, op dezelf-
de plek waar hij erin was gegaan. Heel 
triest.”

Jullie worden vaker gealarmeerd 
voor zwemmers die in een mui
terechtkomen. Wat kun je doen als 
je erin komt? 
“Een mui is eigenlijk een stroming die 
tussen twee zandbanken doorloopt, en 
waar je door wordt meegetrokken. Je 
moet je eerst met de stroming mee laten 
voeren tot waar die stopt en als het rustig 
wordt en er schuin uit zwemmen. Trek in 
ieder geval de aandacht, ga schreeuwen 
of ga zwaaien… Het zijn vaak de toeristen 
die erin terecht komen. Wij Schevenin-
gers zijn ermee opgegroeid, we kennen 
de gevaren van de zee. Je weet: tot je 
knieën in het water en niet verder.”

Wat is je mooiste actie tot nu toe?
“Pas geleden was er een poging tot zelf-
doding. Mensen zagen hoe een vrouw 
met kleding en schoenen aan het water 
inliep. Het was de koude periode, dus je 
bent zo weg. De Kitty en het Surf Rescue 
Team (SRT) van de brandweer waren 
snel ter plaatse. We hebben de vrouw 
toen overgenomen van zwemmers van 
het SRT-team en zijn aan boord gelijk 
gaan reanimeren. Ik zat toen op de Belu-
ga. Gelukkig kwam de vrouw uiteindelijk 
weer bij. Het ambulancepersoneel en de 
traumaheli stonden te wachten, waarna 
ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis. 
Een paar dagen later stond ze ineens 
met haar vriend bij de Kitty om te bedan-
ken. Ze was heel blij dat we haar eruit 
hadden gehaald. Heel bizar. Uiteindelijk 
heeft ze ook veel geluk gehad, als het 
een minuut later was geweest, was het 
te laat geweest.”

Je hebt ook een keer iemand uit het 
water gehaald waarbij de zelfdoding 
wel was gelukt. Hoe heb je dat
ervaren?
“Het ging om iemand die al tien dagen 
vermist was, hij was ook het water in ge-
lopen. Een guardship zag hem op een 
gegeven moment drijven, waarna wij 
werden gealarmeerd. Het was een enor-

me kerel van meer dan 2 meter lang en 
we moesten hem binnenhalen via de 
kantelklep. Dat probeer je dan uiteraard 
zo respectvol mogelijk te doen. Ik was 
zo ingespannen aan het werk, dat toen 
het lichtje dat het guardship op zijn vest 
had geplaatst ineens losschoot, ik me rot 
schrok. Alsof ‘ie tot leven kwam.

Met de vlag halfstok zijn we vervolgens 
teruggevaren. De schipper belde me de 
volgende dag op mijn werk om te vragen 
hoe het me ging en ik moest even den-
ken waar hij nou op doelde. Eigenlijk was 
ik het alweer kwijt. Het klinkt heel raar, 
maar het is voor mij maar een lichaam, 
ik kende hem niet persoonlijk. Je bent al-
leen heel blij voor de nabestaanden dat 
iemand weer gevonden is.”

Je werkt nu een jaar bij de KNRM, 
en was dus betrokken bij de enorm 
drukke zomer van vorig jaar, waar-
bij heel veel overlast was.
Wat is je met meest bijgebleven?
“De hufterigheid van mensen, daar heb 
ik me heel erg aan geïrriteerd. We zijn 
bespuugd in de truck, en uitgescholden. 
Mensen zien het als een circus, alsof we 
daar voor de lol zijn. Als er een melding 
was, was het zo druk dat we nergens 
doorheen konden. We hebben wel ge-
had dat er een zwemmer vermist was en 
we hem probeerden te zoeken samen 
met de reddingbrigade, de Kitty en de 
Beluga, en er steeds meer mensen het 
water inkwamen en gingen joelen en 
schreeuwen. Maar ook auto’s die voor 
het boothuis parkeren en gewoon niet 
aan de kant gaan. Ik snap echt niet waar 
dat vandaan komt. Het belemmert me 
overigens niet gewoon mijn werk te blij-
ven doen.

Opstapper Robert Jan Keus:

“Je kunt daadwerkelijk iets betekenen”

Scheveningse redders van de KNRM vertellen

ZIJN HELE ZOMERVERLOF GING OP AAN ACTIES MET DE KNRM, DIE VORIG JAAR DE DRUKSTE ZOMER OOIT BELEEF-
DE. EN OOK AL MOET ROBERT JAN NOG VOOR ZIJN DIENST BIJ DE HTM BEGINT UITRUKKEN NAAR ZEE, HET IS HET 

HEM ALLEMAAL WAARD. “JUIST DAT ONVERWACHTSE IN HET WERK VIND IK MOOI.”
DEEL 6 VAN DE SERIE ‘SCHEVENINGSE REDDERS’. 

Een zeilschip met motorpech dat de KNRM veilig de haven in begeleidde. 

Naam: 
Robert Jan Keus
Werkzaam bij 
de KNRM sinds:
19 juni 2020
Functie KNRM: 
Opstapper
Dagelijks leven: 
BOA III bij de HTM
Aantal acties:
143FA
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“Je moet er altijd vanuit gaan
dat er iets aan de hand is”

Oefening waarbij Robert Jan voor het eerst van de Kitty 
gehoist werd door een helikopter (omhoog gehesen). 
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sirwinstonfungames.nl

Feestje?!

€13,50
per kind

• Happy Meal
• Softijsje
• Cadeau jarige
• €10 Playcard

Sir Winston Fun & Games
“We willen een plek 

zijn waar mensen
samen komen

en zich vermaken”

Sinds kort is op de boulevard een vestiging 
geopend van Sir Winston Fun & Games. Dit 
Family Entertainment Center is toegankelijk 
voor jong en oud en biedt klassieke arcade-
spellen zoals ringwerpen en de kop van jut, 
maar ook de allernieuwste games, zoals een 
virtual reality King Kong-game. 

Voor jong en oud
Bij Sir Winston Fun & Games vind je een aantrek-
kelijke mix aan spellen. Rogier Schmitt: “We wil-
len een aanvulling zijn op het bestaande aan-
bod. Gezinnen met kinderen kunnen hun dagje 
uit naar Sea Life of Legoland combineren met 
een bezoek aan ons. Maar we zijn er ook voor 
jongeren die ’s avonds een drankje gaan doen 
en samen air hockey komen spelen. We willen 
een plek zijn waar mensen samen komen en 
zich vermaken.”

Eten en spelen
Vanuit Sir Winston Fun & Games loop je bin-
nenkort zo het restaurant ‘The Happy Chicken’ 
binnen. “Er komt een entrée naar het restaurant, 
zodat onze gasten tijdens hun bezoek iets kun-
nen eten en drinken bij dit biologische kipres-
taurant.”

Kinderfeestjes
Kinderen kunnen hun feestje vieren bij Sir 
Winston Fun & Games. Rogier: “We werken daar-
bij samen met McDonalds. De kinderen krijgen 
een Happy Meal en een ijsje en de jarige krijgt 
een cadeautje en een kaart met speeltegoed. 
Voor of na de maaltijd kunnen ze dan een uur-
tje bij ons komen spelen.”

Toegang en Playcard
Je betaalt € 0,50 entréekosten voor Sir Winston 
Fun & Games. “Bij binnenkomst kun je bij de 
kassa of self-service kiosk terecht. Je zet speelte-
goed op de kaart en je bent klaar om te gaan 
spelen.” De prijzen van de spellen variëren tus-
sen de € 0,60 en € 2,60.  Met een Playcard op 
naam profiteer je direct van diverse voordelen, 
zoals 25 gratis tickets bij online registratie van je 
eerste Playcard, online inzage in je credits en 
speciale aanbiedingen zoals bonussen en free 
games.

Tickets & prijzen
Een deel van de aanwezige spellen en auto-
maten zijn zogeheten ticketmachines. “Na af-
loop van een game of na het behalen van een 
zekere score ontvang je tickets, die in te wisse-
len zijn tegen leuke prijzen in de gameshop. Er 
zijn zowel grote als kleine prijsjes in de shop te 
krijgen, voor zowel jong als oud.”

Sir Winston Fun & Games
Strandweg 13 H 

2586 JK Scheveningen

Geopend elke dag
van 10.00 tot 02.00 uur tekst: Caroline van den Ende
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De excentrieke artiest Nicko Christi-
ansen (Dominicus Christiaan Jansen) 
is geboren en getogen op Schevenin-
gen. In de Amersfoortsestraat stond 
zijn ouderlijk huis en via de Zwolse-
straat liep hij met zijn vriendjes naar 
het grote speelterrein op de Pomp-
stationsweg. We praten over de ja-
ren ‘50. 

Op de Constantijn Huijgensschool in de 
Deventersestraat wisten ze niet wat ze 
met Nicko aan moesten. “Ik maakte al-
leen maar grapjes”, begint de muzikant. 
“Op de MULO in de Neptunusstraat, het 
huidige Muzee, was het al niet anders. 
School was niks voor mij. Ik en twee an-
dere gasten hadden lang haar. Dat was 
not done. Maar omdat wij een rockband-
je startten, mochten we lang haar hou-
den van de directeur”, lacht Nicko breed-
uit. 

Liefde voor muziek
Nicko’s liefde voor muziek is ontstaan 
door Little Richard. “Ik luisterde naar 
verschrikkelijke muziek van Pat Boone 
en dat soort brave artiesten. Totdat ik 
die prachtige stem met dat ruwe randje 
van Richard op de radio hoorde; ik was 
verkocht. Ook werd ik gegrepen door 
Fats Domino, Chuck Berry en Bill Hailey. 
Vanaf dat moment wilde ik dat ook. M’n 
vader hielp een handje. Tijdens een van 
onze vele wandelingen stapten we spon-
taan muziekzaak De Liefde binnen in de 
Stevinstraat. Pa duwde plots een gitaar 
in m’n handen en zei ‘Nou moet je wel 
oefenen, jongen!’.” 

En oefenen deed Nicko. Zijn eerste ‘ech-
te’ bandje heette Sugar Lumps. “Wij oe-
fenden in Duindorp in een clubhuis. Van 
langharig tuig moesten de jongens van 
de Magneet niets hebben. Zij wachtten 
ons vaak op. Buren in de wijk hielpen ons 
door hun huizen en tuinen te vluchten. 
Ons eerste optreden was op een bruiloft 
in de haven voor 25 gulden per persoon. 
Een hoop geld toentertijd. We speelden 
op oude radio’s met een steekplug.” Met 
de bekende mondharmonicaspeler John 
Lagrand vormde Nicko daarna het duo 
Indiscrimination. “John was zenuwach-
tig omdat wij een kans kregen om in het 
voorprogramma van Q65 te spelen. Ap-
plaus bleef uit, totdat Q-lid Peter het po-
dium betrad en luid verkondigde: ‘Men-
sen, dit is echte blues!’. Via de manager 
van de Q kregen wij toen een platendeal 
aangeboden.”

Livin’ Blues
Nicko zocht vervolgens naar een eigen 
band. Hij vroeg een bevriende gitarist, 
Ted Oberg, om aan te sluiten. Teds moe-
der werkte voor impresario’s als Jacques 
Senf en Paul Ackett. “Zij wilde ons mana-
gen als wij de door haar bedachte band-
naam Livin’ Blues zouden gebruiken.” 
Zo gezegd zo gedaan. Cesar Zuiderwijk 
sloot aan als drummer, evenals bassist 
Henk Smitskamp en moeder Oberg deed 
goed werk door Livin’ Blues in het profes-
sionele circuit te krijgen. “Met onze ruige 
bluesrock hadden we succes in de zalen 
en scholen door heel Nederland, onder 
andere met Cuby & The Blizzards. We 
verdienden 100 gulden per persoon per 
optreden. Dat was veel!”

De grote doorbraak beleefde de band in 
1970 met een heel eigen arrangement 
van de ‘Howling Wolf’ cover ‘Wang Dang 
Doodle’.  “Wij waren trots op de tiende 
plek in de top 40. Het tweede nummer 
L.B. Boogie vond ik veel sterker, maar 
die reikte slechts tot de zestiende plek. 
We toerden door heel Europa, soms op 
festivals met zestigduizend bezoekers. Ik 
stond geprogrammeerd met de groten 
der aarde, zoals Dizzy Gillespie, Jimmy 
Hendrix en Deep Purple. In mijn boek 
‘Mijn Vakantie op Aarde’ lees je er alles 
over.”

Beatstad nummer 1
De verstandhouding tussen de Haagse 
muzikanten was heel goed. Bij tankstati-
ons stonden vaak meerdere busjes van 
bands. “Dan sprongen we gewoon even 
over en dronken bier en whisky”, vertelt 
Nicko met een grijns. Haagse bands gol-
den als de beste in Europa. Na Ameri-
kaanse en Engelse acts echt het hoogste 
niveau. Als ik naar DI-RECT en Anouk kijk, 
vind ik ons nog steeds Beatstad nummer 
1.” In 1975 ontplofte de band door toe-
doen van Moeder Oberg, die zoon Ted 
als bandleider zag. “Ted was een hele 
goeie gitarist, maar geen leiderstype. De 
rest van de band wilde meer betrokken 
worden bij de PR rond de band. Dat ver-
anderde helaas niet. De bom barstte uit-
eindelijk, waarna Teds moeder de band 
ontbond om deze vervolgens een paar 
maanden weer op te richten met andere 
muzikanten.”

Saxofoon
Nicko ontwikkelde zich als een showman 
op het toneel. De gitaar zat hem behoor-
lijk in de weg. De saxofoon begon hij ech-
ter pas te spelen aan het eind van zijn 
eerste periode bij The Livin’ Blues. 

“Ik merkte dat ik mijn stem begon te ver-
liezen en vreesde voor het einde van 
mijn muziekcarrière. Van Frans Krassen-
burg, oud-zanger van The Golden Ear-
rings, kocht ik voor 500 piek een sax die 
hij niet gebruikte. Als een gek ben ik me 
gaan toeleggen op de technieken. Dat 
wierp zijn vruchten af.”  

Midden jaren ’70 richtte Nicko Himala-
ya op. Hoewel de band goed van start 
ging, bleek de nakende discoperiode na 
vijf jaar de nekslag voor deze act. “Met 
dezelfde bandleden blies ik Livin’ Blues 
weer nieuw leven in. De onvermijdelijke 
mevrouw Oberg dreigde direct met een 
proces, als wij niet het woord ‘New’ er-
voor plakten op een sticker. Pluggers en 
platenzaken begonnen daar natuurlijk 
niet aan, want dan zou het minder verko-
pen. Het was een mooie periode, waarin 
wij onder andere tijdens een concert in 
de RAI samenspeelden met Adje Van-
denberg en Steve Lukather van Toto!”
Een band bestaat in de regel vijf jaar als 
die niet achter elkaar succesvol is, vol-
gens Nicko. Dat bleek op te gaan voor 
New Livin’ Blues. De muzikant koos hier-
na voor diverse formaties. “Op een gege-
ven moment speelde ik in acht bandjes, 
onder andere met Scheveninger Philip 
Kronenberg. Daarnaast had ik baantjes 
als magazijnbediende of postsorteerder 
in de nacht om mijn ziekenfonds veilig te 
stellen.”

Terug naar Scheveningen
Tegenwoordig houdt Nicko het qua aan-
tal bij Livin’ Blues Experience en The Wi-
zards met Nico Dijkshoorn en Rinus Ger-
ritsen. In het najaar verschijnt een album 
vanuit zijn soloproject met Haagse gast-
muzikanten. “Ik geniet ook van losse gigs 
met jonge gasten, zoals Lesley Waren-
dorff. Daarnaast schrijf ik aan mijn twee-
de boek, vol met mijmeringen uit mijn le-
ven.” Ook als schilder laat Nicko zich niet 
onbetuigd. “Ik heb zelfs geëxposeerd in 
een mengstijl van cartoon en abstract. 

Schilderen geeft mij een meditatieve 
rust.”
Sinds een aantal jaar is Nicko weer terug 
in het hart van Scheveningen. “Mijn her-
inneringen kwamen weer naar boven. 
De vroegere huisjes met rode daken. En 
met de hippies hangen bij strandtent De 
Instuif, rechts van de Pier. Daar moch-
ten we zitten met muzikanten en kun-
stenaars. Nooit in zwembroek, maar in 
jeans en af en toe namaak bontjassen. 
Pure provocatie. Als het regende trokken 
we onder de Pier met onze gitaren.”

Haagse Beat Aan Zee
Op zondag 8 augustus speelt Nicko sa-
men met onder andere Rinus Gerritsen 
en Cesar Zuiderwijk op het door Popa-
genda Scheveningen georganiseerde 
Haags Beat Festival in het Openluchtthe-
ater Zuiderpark. Dat is al stijf uitverkocht. 
Houd De Scheveninger echter in de ga-
ten, want Nicko zal zijn sax uit de koffer 
pakken voor de serie Haagse Beat Aan 
Zee in het najaar! 

is muzikaal

Markante Scheveningse artiest Nicko Christiansen
speelt op Beat Aan Zee

Tekst: Alexander sSerban

Beeld: Danny Oosterbaan
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COFFEE CORNER

Bij ESSO Scheveningen
komen klanten niet alleen

langs om te tanken.

Een echte barista zet een heerlijke
kop italiaanse koffie.

ESSO Scheveningen | Zwolsestraat 443, 2587 VH Den Haag | 070 355 55 55 | www.essoscheveningen.nl

GEOPEND:

MAANDAG T/M VRIJDAG
06.00 - 24.00 UUR

ZATERDAG 
07.00 - 24.00 UUR

ZONDAG
08.00 - 24.00 UUR

ESSO 
Scheveningen

Royal Health Foam
matrasspecialist sinds 1998

Matrassenfabriek Scheveningen  ·  persoonlijk advies  ·  medische kwaliteit schuim  ·  leverancier ziekenhuizen  ·  45 nachten proefslapen

Bel voor het maken van een afspraak: 070-3387010www.voorechtlekkerslapen.nl

Wilt u weer
héérlijk sla

pen
én wakker 
worden?

Wilt u weer
héérlijk sla

pen
én wakker 
worden?
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De roze wolk

Geluk, hoop en liefde
Veel van jullie zitten dan ook op een 
roze wolk. Misschien was dit kind er zon-
der alle coronamaatregelen, waardoor 
jullie niet buitenshuis konden werken, 
niet geweest. Misschien niet met deze 
partner, omdat jullie elkaar nog niet zo 
heel erg lang kennen. Het doet er niet 
toe, want zie jullie nu eens! Als jong ge-
zin, genietend van een frisse start, vol 
goede hoop! Al deze baby’s luiden een 
liefdevolle zomer in. Een zomer waarin 
we, wat er ook gebeurt, blijvend herin-
nerd worden aan het belang van echt 
contact.

Natuurlijk helpen we jullie graag om al-
les goed te regelen voor het gezin. Als 
jullie bijzondere wensen of vragen heb-
ben, is het wel verstandig even een af-
spraak te maken. Of als jullie nog geen 
geregistreerd partnerschap hebben en 
niet getrouwd zijn. Maar veel kunnen jul-
lie ook zelf regelen. 

Doe het zelf
Vergeet dus niet een paar praktische 

zaken te regelen, zodat jullie roze wolk 
lekker blijft drijven. De erkenning van 
het ongeboren kind bijvoorbeeld. De 
vader kan het kind bij de burgerlijke 
stand van de gemeente erkennen. Pas 
daarna wordt hij als ouder van het kind 
gezien door de wet. De erkenning regelt 
de juridische band tussen vader en kind. 
De vader is nu verplicht het kind te on-
derhouden tot zijn of haar achttiende 
levensjaar en het kind wordt zijn erfge-
naam. 

Om ook het gezag te krijgen, moeten 
vader en moeder samen een aanvraag 
indienen via rechtspraak.nl. Het gezag 
verplicht u uw kind te verzorgen en op 
te voeden en betekent dat u hem of 
haar wettelijk mag vertegenwoordigen.

En nu jullie toch bezig zijn alles zo goed 
mogelijk te regelen voor jullie kind: be-
spreek samen wie jullie als voogd aan-
wijzen. Wie mag voor jullie kind zorgen 
als jullie dat niet meer zelf kunnen? Is er 
niets geregeld? Dan wijst de rechtbank 
een voogd aan. Wilt u voorkomen dat er 

getouwtrek ontstaat rondom de voogdij 
of hebben jullie specifieke wensen en 
instructies voor de voogd? Laat die dan 
zorgvuldig vastleggen in een testament!

Doe het samen
Veel is ook in een keer te regelen door 
een geregistreerd partnerschap of hu-
welijk aan te gaan. We zien dat veel uit-
gestelde huwelijken deze zomer toch 
eindelijk gevierd gaan worden. Het is 
maar een idee…

Als alle belangrijke, praktische en juri-
dische zaken goed geregeld zijn, is het 
weer tijd om te genieten van alle mooie 

dingen in jullie leven. Vier de liefde. Vier 
het nieuwe leven. Vier de vrijheid. 
En net als voor de wereld buiten jullie 
roze wolk geldt: geniet, wees verstandig 
en blijf voorzichtig!

 

De vele lockdowns hebben niet alleen voor onrust over onze toekomst ge-
zorgd.  Tijdens de lockdowns hebben we en masse onze aandacht weer 
wat meer op onszelf en onze geliefden gericht. En in veel gevallen heeft 
dat goed uitgepakt, gezien de enorme babyboom die nu aan de gang is. 
De “coronababy’s” die net ter wereld zijn gekomen of binnenkort geboren 
worden, herinneren ons eraan dat we wat vaker oprechte aandacht voor 
elkaar moeten hebben.

Begin juli heeft het ‘feel good, fast 
dining’ restaurant The Happy Chic-
ken haar deuren geopend aan de 
boulevard van Scheveningen, direct 
naast Legoland en Sir Winston Fun & 
Games. 

“De liefde voor lekker en gezond eten zit 
in ons bloed. Dit begint bij het begin, de 
vraag; Waar komt ons eten eigenlijk van-
daan? Hier is onze zoektocht begonnen 
naar de inkoop van onze ingrediënten 
waarbij wij vinden dat juist lekker & ge-
zond eten niet duur hoeft te zijn”, aldus 
de restauranthouders.
“Met deze gedachte hebben wij het con-
cept ‘The Happy Chicken’ ontwikkeld; 
een feel good, fast dining restaurant, 
allemaal op basis van ons hoofdingre- 
diënt: kip. Denk aan diverse vers bereide 
Happy Chicken Burgers, heerlijke healthy 
salads met lokale groenten, duurzame 
‘Kipster’ eitjes, Happy Brioche broodjes 
en nog veel meer lekkers.”

Bij The Happy Chicken wordt uitsluitend 
gewerkt met graan gevoerde vrije uit-
loopkippen van Betsy’s Kip en duurzame 
eieren van Kipster, die altijd vers bereid 
worden. De kippen zijn niet behandeld 
met kleurstoffen, conserveringsmidde-
len of antibiotica. Naast deze kip- en ei-

erproducten maakt The Happy Chicken 
zoveel mogelijk gebruik van groenten, 
fruit  en kruiden van lokale boerderijen 
en leveranciers.
The Happy Chicken staat voor zorgvuldig 
geselecteerde ingrediënten en creaties 
om je vingers bij af te likken. “Wij willen 
maatschappelijk verantwoord onder-
nemen met een heldere visie; gezond 
– duurzaam – smaakvol – gezellig – be-
trouwbaar – eerlijk – lokaal. Dit alles ge-
combineerd met wereldse inspiratie.”

Tip: Combineer een bezoek aan Le-
goland, Sea Life of Sir Winston Fun & 
Games met een bezoek aan The Hap-
py Chicken. Uiteraard is er een speciaal 
Happy Chicken Kids Meal voor de aller-
kleinsten! 

The Happy Chicken is van woensdag tot 
en met zondag  geopend vanaf 10.00 
uur ’s ochtends tot 23.00 uur ’s avonds 
voor fast dining of take away. Naast de 
heerlijke gerechten, kun je bij The Happy 
Chicken ook terecht voor een verfrissend 
biertje, een zomerse cocktail of een goed 
glas wijn. 

The Happy Chicken
Strandweg 13 J - Scheveningen
www.thehappychicken.nl

The Happy Chicken, feel good, fast dining

Kidsfestival Scheveningen 2021
Aan het eind van de zo-
mervakantie organiseren 
YMCA Scheveningen en 
TrashUre Hunt vier toffe 
dagen, vol muziekwork-
shops en sport-, spel- en 
‘kunst van Trash’-activi-
teiten op het strand. Als 
klap op de vuurpijl mogen 
zes kinderen mee op zee 
de reddingboot van de 
KNRM.

PROGRAMMA KIDSFESTIVAL SCHEVENINGEN
25 augustus
* Ochtend: TikTok workshop met Thomas Messina (600k volgers)
* Middag: TrashUre Hunt - Als echte Helden ons mooie strand schoner maken in 
combinatie met sport en spel, en als afsluiting een surprise.

26 augustus
* Ochtend: muziekworkshop
* Middag: TrashUre Hunt - Als echte Helden ons mooie strand schoner maken. 
Wees je bewust van schone (Scheveningse) natuurgebieden. The Challenge: wie 
heeft de meeste kilogrammen trash? En wie heeft het meest bijzondere afval? 
Dan stappen wij over naar Dreams Temporary Art & Trash & Art: breng je crea-
tiviteit naar boven en maak iets van niets. Of teken met graffiti-stiften op oude 
skateboarddecks. Of ga de uitdaging aan en neem een skateboardles! Leer op 
een veilige manier hoe heerlijk het is om over de boulevard te rollen. Elk trucje is 
een nieuwe overwinning.

27 augustus
* Ochtend: muziekworkshops
* Middag: TrashUre Hunt - Als echte Helden ons mooie strand schoner maken 
(zie 26 augustus voor volledige beschrijving).

28 augustus
Finale voor deelnemende kinderen en hun ouders:
10.00 uur: met de KNRM de Zee op.
12.00 uur bij de YMCA: foto-slideshow van afgelopen dagen, het beste TikTok 
filmpje en bekendmaking winnaar gitaarworkshop. 
13.00 uur bij Post TrashUre Hunt: de gemaakte kunstwerken van de afgelopen 
dagen bekijken.

De activiteiten zijn voor kinderen van 6 tot 10 jaar en 11 tot en met 16 jaar. Het 
Kidsfestival vindt plaats bij het Basisstation TrashUre Hunt op het strand recht 
tegenover de Keizerstraat en in het YMCA-gebouw, aan de Keizerstraat 58. Gratis 
tickets kun je snel ophalen via www.ymcascheveningen.nl en
www.trashurehunt.org. Maak zoveel keuzes als je wilt.
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Oog voor wat telt

In Huize Royal zijn appartementen voor kwetsbare mensen die 
bijzondere zorg nodig hebben, bijv. bij dementie of wanneer 
zorg thuis niet meer toereikend is. U heeft een appartement 
met eigen badkamer en keuken en kunt gebruikmaken van de 
gemeenschappelijke woonkeuken en huiskamer als u dat wilt. 
Geen verplichtingen en alle privacy. En wilt u even erop uit, 
dan kan dat gewoon! Voor deze appartementen heeft u een 
Wlz-indicatie nodig. 

Meer informatie of een rondleiding? 
Bel naar onze woonzorgbemiddelaars 070 – 7892002 
of  kijk op www.sa�ergroep.nl/wonen-en-zorg

’Ik ga zo met mijn scootmobiel 
zelf naar de boulevard, even 
uitwaaien, een visje halen 
en via de Keizerstraat weer 
terug. Lekker van het zonnetje 
genieten!’

Direct plaats 
met een 

Wlz-indicatie!

In Huize Royal zijn appartementen voor kwetsbare mensen die 

Wlz-indicatie!
Wonen bij 

de Scheveningseweg

Publicatie melding
Wet milieubeheer/Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
 
Onderwerp
Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders 
van Den Haag bekend dat een melding is ontvangen voor het in werking 
hebben van een mobiele puinbreker in de periode van 3 augustus 2021 tot en 
met 9 november 2021, gedurende drie werkdagen. De locatie betreft Jacob 
de Graefflaan 10-14, 2517 JM te Den Haag (zaaknummer 01003036).
 
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing  
& Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.
De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen 
mogelijk. Deze publicatie is ook te zien op: www.overheid.nl. 

Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK • 070-360 99 37 • refillcity.nl

Originele • INKt & TONER • huismerk • VHS * DVD €12,50

Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK • 070-360 99 37 • refillcity.nl

Originele • INKt & TONER • huismerk • VHS * DVD €12,50

refill city • fahrenheitstraat 606 • den haag 
070 360 99 37 • www.dvdlab.nl • www.refillcity.nl

originele • inkt & toner • huismerk •

Tegelen is een kunst
De Tegelkunst is al meer dan 50 jaar een begrip in 
Den Haag en omstreken en heeft een zeer ruim aan-
bod aan mooie tegels. Rechtstreeks geïmporteerd 
uit Italië, Spanje of Frankrijk. U vind bij ons tegels 
in alle soorten en maten en in allerlei prijsklassen.

Javastraat 106  Den Haag  070-3630112
info@detegelkunst.nl www.detegelkunst.nl

wees loyaal shop lokaal
steun de lokale ondernemers!
‘kleine’ ondernemers
zijn de hartslag van de buurt,
de ruggengraat van de lokale economie
en de ziel van Scheveningen
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Ons dorp Scheveningen heeft door 
de gehele Haagse voetbalhistorie 
heen vele goede voetballers voort-
gebracht. Als deze voetballers dan 
weer eens ter sprake komen, dan 
valt mij op dat regelmatig ook de 
naam van oud-Duindorp SV speler 
Ger Oosterveen valt. Nieuwsgierig 
als ik ben, ging ik naar hem op zoek 
en trof hem in zijn huidige woon-
plaats ’s-Gravenzande.

Ger Oosterveen (68) groeide op in de 
Korbootstraat en begon zijn voetbal-
loopbaan al op 6-jarige leeftijd bij Duin-
dorp SV. De wit-blauw gekleurde club 
speelde op dat moment nog op Ocken-
burgh. Later, in 1965, verhuisde Ger met 
Duindorp SV naar de Alberdastraat (bij 
ODB en RAS) en in 1975 naar het huidige 
complex op Houtrust.

Al snel bleek dat de jeugdige spits over 
de nodige talenten beschikte want op 
16-jarige leeftijd debuteerde Ger in het 
eerste elftal. Zijn hoogtepunt was toch 
wel het kampioenschap van Duindorp 
SV in seizoen 1972-1973 in de zondag 
1e Klasse B van de HVB. 

Kenners adviseerden hem al jaren om 
het qua voetbal hoger op te gaan zoe-
ken, maar samen met zijn gabbers Jan 
Pronk, Leonardis Kuiper en Hans van 
Duivenbode had hij het enorm naar zijn 
zin bij Duindorp SV. Op 23-jarige leeftijd 
besloot Ger dan toch de adviezen op te 
gaan volgen en ging hij bij het grote RVC 
voetballen. In eerste instantie een gou-
den keuze, maar na een akkefietje met 
trainer Aad de Mos belandde hij bij RVC 
op een zijspoor. Na eerst nog bij VCS ge-
speeld te hebben, kwam Ger Oosterveen 

via zijn werk in het Westland terecht. 
Bij zowel ’s-Gravenzandse SV als bij v.v. 
Monster maakte hij nog verschillende 
kampioenschappen mee.

In seizoen 1991-1992 werden Ger Oos-
terveen en Duindorp SV weer met elkaar 
herenigd. Rob Snabel had hem namelijk 
benaderd of hij hoofdtrainer wilde wor-
den. De Scheveningse club had maar 
één doel voor ogen; binnen de A-selectie 
moest de animo om weer te komen trai-
nen, terugkomen. Ger ging die uitdaging 
aan en stelde daarbij een fantastische 
begeleiding rondom het eerste en twee-
de elftal samen. Resultaat: de trainingen 
werden massaal bezocht en in zijn eer-
ste seizoen werd Duindorp SV op een 
haar na net geen kampioen.
In zijn tweede seizoen was trainer Oos-
terveen wel succesvol en promoveerde 

Duindorp SV naar de zondag 3e Klasse 
KNVB. Ondanks dit succes besloot het 
bestuur het contract met Ger Ooster-
veen niet te verlengen. De sponsor ging 
namelijk voor trainer Jaap Advocaat. 
Deze beslissing was voor Ger behoorlijk 
zuur want ‘de jongen van de club’ werd 
hiermee veel onrecht aangedaan. 

Inmiddels dertig jaar later kijkt Ger Oos-
terveen toch met weemoed terug naar 
zijn mooie periode bij Duindorp SV. Weet 
je Rob, zegt hij dan; “Ik zou best nog wel 
een keer bij Duindorp SV al die oude 
teamgenoten willen ontmoeten om dan 
gezellig eens terug te blikken naar die 
goede oude tijd.” Bestuur van Duindorp 
SV, doe hier uw voordeel mee want een 
wijs man zei eens ‘zonder verleden, geen 
heden’.

Duindorp SV 1, seizoen 1972-1973. Ger Oosterveen zittend 3e van rechts met bal.         Ger anno 2021 bij Duindorp SV.

De roots van Ger Oosterveen ligt bij Duindorp SV

Tekst: Rob Pronk

Beeld: Rob Pronk

Grandioze kampweek voor SVC’08 jeugd
Na een lange en intensieve voorbereiding stond traditiegetrouw in de 
eerste week van de vakantie het Zomerkamp van SVC’08 weer op de agen-
da, het werd een grandioze week onder ideale omstandigheden.

Dit jaar was het Brabantse Helvoirt het toneel van het SVC’08 zomerkamp. De hele 
week werden diverse spellen gespeeld, zoals het Schepen-Geluidenspel, Cotcha, 
Mastermind en Elftal kopen. Uiteraard was het niet alleen denkwerk, maar werden 
de kampeerders ook fysiek uitgedaagd met survival, een dropping, toernooispelen 
en natuurlijk voetballen voor een penaltybokaal. Uiteraard werd de kampweek 
afgesloten met een bonte avond. “Al met al kunnen we terugkijken op een zeer 
geslaagde kampweek waar de deelnemers met plezier aan terug zullen denken”, 
aldus de organisatie. 

Op 17 juli was het zover: bijna hon-
derd kinderen van korfbalvereni-
ging KVS/Maritiem stonden op de 
Cremerweg klaar voor vertrek voor 
de groots opgezette kampweek in 
Ellertshaar (Drenthe). En niet alleen 
zij waren er klaar voor; daarnaast 
nog 25 leiders en een kookploeg be-
staande uit bijna 15 KVS’ers.

Vanzelfsprekend was het dit jaar een 
bijzondere editie van het kamp. In de 
maanden voorafgaand aan het kamp 
heeft de leiding veel extra voorberei-
dingen getroffen om het kamp zo veilig 
mogelijk te laten plaatsvinden. Boven-
dien was er de nodige flexibiliteit nodig 
om steeds aan te kunnen passen aan de 
veranderende coronamaatregelen, zoals 
precies een week voorafgaand aan het 
kamp nog gebeurde. 

Nadat er vorig jaar geen kamp kon 
plaatsvinden, was het mooi om te zien 
dat iedereen een geweldige week heeft 
beleefd. De week vormde dan ook een 
ontzettend mooie afsluiting van het sei-
zoen, waar iedereen die daaraan heeft 
bijgedragen trots op kan zijn. Heel veel 
dank gaat dus uit naar de hoofdleiders 
voor alle minutieuze voorbereidingen, 
alle leiders voor hun tomeloze inzet, 
zorgzaamheid en onvermoeibaarheid, 

de volledige kookploeg voor al hun goe-
de zorgen tijdens het kamp, de talrijke 
sponsoren en natuurlijk alle kinderen.

Al met al waren het een paar drukke 
laatste weken van het seizoen bij KVS/
Maritiem, waarin er uiteindelijk nog com-
petitie is gespeeld en er verschillende 
toernooien en activiteiten zijn georga-
niseerd. In de vakantie kan er nog elke 
woensdag op het strand gekorfbald 
worden (10.00 tot 12.00 uur); geef je op 
via e-mail: kvsbeachkorfbal@gmail.com. 
Eind augustus beginnen de trainingen 
weer op het KVS-veld.

Open Dag KZVS
Op zaterdag 21 augustus aanstaan-
de is er een Open Dag bij de KZVS 
waar je naast catamaranzeilen ook 
kennis kunt maken met suppen en 
kitesurfen. Kom langs en zeil mee 
met één van de ervaren zeilers en 
proef de sfeer van deze gezellige 
vereniging.
Kijk ook op www.kzvs.nl of op de 
Facebookpagina ‘Kust Zeil Vereni-
ging Scheveningen’ en meld je voor 
18 augustus aan! 
Vol = vol, dus wacht niet te lang.

KVS/Maritiem sluit seizoen af
met kampweek
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STIJL K A P P E R S
Scheveningen’s nieuwste aanwinst

met uitzicht op de haven
Stijlvol, chique en professioneel, maar tegelijkertijd sfeervol en gezellig. Dat 
is STIJL KAPPERS  van Ruth Weerheim. Haar uniek kappersconcept is al ge-
ruime tijd een begrip. En nu kunnen we er in Scheveningen ook van genieten.

Ruth zit al zestien jaar in het vak en heeft 
inmiddels acht jaar een salon in het Noord-
hollandse Bergen. “Daar heb ik een be-
staande kapperszaak overgenomen. Ver-
volgens ben ik door de jaren heen meer en 
meer ondernemend geworden. Deze Sche-
veningse salon is daar het gevolg van: een 
nieuwe uitdaging, in een gloednieuw pand, 
naar eigen stijl ingericht.”

Nu haar tweede salon pas is geopend, ver-
telt ze waarom juist in Scheveningen. “De 
uitdaging is dus nieuw, maar ik voel me hier 
erg thuis. Ik ben in de omgeving geboren 
en opgegroeid. En heb er veel vrienden en 
familie wonen. Zodoende heeft deze regio 
een speciale plek in mijn hart. Bovendien: 
Scheveningen... en dan deze locatie, met 
uitzicht op zee! Het is hier gewoon leuk, 
levendig en gezellig. Dat past precies bij 
STIJL KAPPERS.” 

Wat opvalt is dat er over alles is nagedacht 
en met zorg is geselecteerd. Van het pand 
en de inrichting tot de middelen die worden 
gebruikt. Alles in lijn met de basis van het 
STIJL KAPPERS concept: een luxere sa-
lon waar je graag naar binnen loopt, voor 
knippen en alle andere behandelingen, in-
clusief de speciale behandelingen - exten-
sions, keratine, botox voor je haar en haar-
kleuring.

“Daarom werken we met de producten van 
Davines. Die zijn op een duurzame manier 
ontwikkeld en bevatten zoveel als kan na-

tuurlijke ingrediënten. Ontzettend goed 
voor je haar, maar ook voor het milieu en 
de planeet.”

“Klanten weten ons te vinden, omdat we 
de tijd voor ze nemen. Om hun wensen te 
bespreken en advies te geven. Professio-
neel met stijl én laagdrempelig. Dat zie je 
terug in de service die we bieden. Daarbij 
vind ik het belangrijk om een goede band 
te hebben met mijn klanten en ik wil dat ze 
zich tegelijkertijd speciaal en thuis voelen. 
Het STIJL KAPPERS gevoel, da’s wat we 
iedereen gunnen.” 

Maak jouw volgende kappersbezoek ook 
een ware belevenis, die al begint voordat 
je de salon betreedt. Geniet lekker van het 
uitzicht op zee, voordat je geholpen wordt 
door jouw styliste. Of van de wind die 
door je nieuwe kapsel waait, wanneer je  
STIJL KAPPERS uit loopt.

Boek je afspraak nu, want het is tijdelijk 
extra aantrekkelijk. Tot 1 september aan-
staande krijg je namelijk 25% korting op 
je complete behandeling. Bovendien maak 
je kans op een jaar lang gratis behandelin-
gen. 

STIJL KAPPERS
Hellingweg 143   Scheveningen

(070) 7789044
www.stijlkappers.nl
info@stijlkappers.nl

Zomerse 
inspiratie

NIEUWE COLLECTIE 

BADJAS
MELODY

BADJAS
CLEVELAND

LIGHT GREEN

BADJAS
MELODY
Badjas met print 
en wafelstructuur 
S, M, L, XL
79,95 | 64,95

CHAMPAGNE
LIGHT GREEN

HOME PIQUE 
NIEUWE KLEUREN

Bedsprei van 100% katoen 
met superzachte finishing 

  160 x 250 69,95 | 49,95
  270 x 250 99,95 | 79,95
  40 x 55 19,95 | 14,95

Overtrekset van 100% 
katoensatijn JASMINE
1-persoonsset     74,95 |   59,95
2-persoonsset   139,95 | 109,95
lits-jumeauxset  149,95 | 119,95

CHAMPAGNE

SHOP ONLINE:
Onze zomercollectie is ook online te bestellen.

WWW.ENGERING.NL 

Frederik Hendriklaan 119E - Scheveningen
 T 070 354 28 11

BEDTEXT IEL

25%
  voordeel

DONZEN
KUSSENS

30%  
voordeel

DONZEN
DEKBEDDEN

30%
  voordeel

RANGER
BADGOED

3+1  
cadeau

HEERL I JK  WARM EN COMFORTABEL  EN ALT I JD 
DE JU ISTE TEMPERATUUR.  ALLEEN T I JDENS DEZE

10 DAGEN VOOR SPECIALE PRIJZEN* !

ÉÉN VAN DE GROOTSTE EN UITGEBRE IDSTE 
COLLECT IES BADGOED WERELDWIJD. 

MAAK KENNIS MET ‘THE WORLD’S BEST TOWEL’ 
VOOR AANTREKKEL I JKE PR I JZEN.

LUXE
HOESLAKENS

25%  
voordeel

DE ABSOLUTE  BESTSELLERS U IT  HET 
VANDYCK KUSSENPROGRAMMA.
GEVULD MET GANZENDONS EN 

KLE INE GANZENVEERTJES.

DE BEKENDE MOLTON STRETCH 
EN JERSEY SOFT  KWAL ITE IT.

HOESLAKENS,  TOPPERHOESLAKENS EN 
SPL IT- TOPPERS IN ALLE  DENKBARE MATEN.

onze luxe basics 
waanzinnig geprijsd!

Alle aanbiedingen tijdens de 10-daagse gelden zolang de voorraad strekt.

*aanbieding geldt voor het Excellent 650 en het Astro duo dekbed.

ENGERING sinds 1906

Frederik Hendriklaan 119E

2582 BX  Den Haag

www.engering.nl 

winkel@engering.nl

t  070 354 28 11
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Reinkenstraat 93
 070 363 7782

Kruiswoordpuzzel
Horizontaal: 1 lastig vraagstuk 6 weerjaarboek 12 plan 13 eens 14 met 
dank 16 profeet 18 putemmer 19 insect 20 ijzerhoudende grond 22 klei-
ne ruimte 24 schaakterm 25 sneu 27 insect 29 deksel 30 rooms-katholiek 
31 opstootje 33 een weinig 35 met name 37 bejaard 38 teken 39 projec-
tieplaatje 40 voegwoord 41 pl. in Gelderland 42 muurholte 44 normaal 
profiel 45 duinvallei 47 cliënt 50 voorzetsel 52 vordering 54 vlaktemaat 
56 handwarmer 58 soortelijk gewicht 59 venster 61 reisje 64 achter 65 
natie 66 pl. in Limburg 68 brandstof 69 Europeaan.

Verticaal: 1 proefopname 2 Chinese munt 3 pl. in Gelderland 4 zuivel-
product 5 maand 7 haarkrul 8 lef 9 houding 10 deel v.d. bijbel 11 zoek 15 
bekwaam 17 tennisterm 18 Engels bier 19 sport 21 Romanum Imperium 
23 linie 24 mijns inziens 26 public relations 27 etensrest 28 vrolijk en 
bekoorlijk 29 luitenant 30 strafwerktuig 32 ratelpopulier 34 profeet 36 
drinkbakje 41 oude lengtemaat 43 Sovjet-Unie 46 boom 48 jong dier 49 
keurig 51 in memoriam 52 riv. in Spanje 53 uitgestrekt 55 indianentent 57 
eerlijk 59 wiel 60 gravin van Holland 62 mannelijk dier 63 hoofddeksel 65 
lage rivierstand 67 Nederlandse Spoorwegen.

Deze puzzel is mogelijk gemaakt door

Spaar voor een gratis puzzelboekje
of tijdschrift met je
Primera spaarpas!

Lekker lezen

In maart 2014 werd in het World Fo-
rum de Nuclear Security Summit 
(NSS) gehouden. De NSS was een in-
ternationale topconferentie met als 
onderwerp het voorkomen van nu-
cleair terrorisme.

Leiders uit de hele wereld kwamen naar 
Den Haag en Scheveningen, vele hotels 
waren volgeboekt en sommigen uit vei-
ligheid volledig afgeschermd. Zo sliep 
de Russische delegatie met minister van 
Buitenlandse zaken Sergej Lavrov in het 
volledig afgegrendelde Kurhaus hotel.

Ook de Amerikaanse president Barack 
Obama kwam naar het World Forum. Alle 
ogen waren op hem gericht. Al was het 
alleen maar om de gigantische stoet au-
to’s, met daarin twee dezelfde voertuigen 
‘The Beast’ waarvan er steeds in één de 
president zat, te kunnen zien waarmee de 
presidentiële delegatie zich verplaatste.

De eerste dag liep ik de aankomst van 
Obama mis door een fout in de accre-
ditatie app, iets wat toen net in opgang 
kwam en nog niet 100 procent werkte. De 
tweede dag zijn we met een aantal lokale 
fotografen naar de man van de gemeente 
die alles regelde gegaan met het verzoek 
of wij als lokale pers ook bij de afsluiten-
de persconferentie van president Obama 
en premier Rutte mochten zijn. En deze 
beste man hield woord, we mochten erbij 
zijn!

Na vele veiligheidschecks kwamen we de 
prachtige Tuinzaal van het Gemeentemu-
seum binnen. We waren niet de enigen, 
de halve wereldpers was erbij maar wij 
waren er ook. Tot het laatste moment 
dacht ik nog zou Obama hier zo echt bin-
nen komen lopen? En ja hoor, even later 
heel relaxed naar de pers zwaaiend kwa-
men Obama en Rutte het podium op lo-
pen.

Het fotograferen kon beginnen. Eerst van 
achter uit de zaal en later steeds dich-
terbij, de Amerikaanse beveiligers waren 
best soepel en je zag aan hun gezichten, 
nu moet ik niet dichterbij gaan.

Het werd een speech van vijftig minuten 
die grotendeels ging over de problemen 
op de Krim die toen net bezig waren. 
Toen ik enkele tientallen foto’s had ge-
maakt ben ik zelfs lekker naar z’n speech 
gaan luisteren, even genieten van iets 
heel bijzonders dat ik mee mocht maken.

Samen met de Afghanistan Top in 2009 
zijn dit toch wel twee fotogebeurtenissen 
die ik niet snel zal vergeten.

Dick Teske

Terugblik met Dick

Veilig zwemmen in zee
Zwemmen in zee hoeft niet ge-
vaarlijk te zijn, als je weet wat de 
risico’s zijn en je aan een aantal re-
gels houdt.

Zwemtips 
Zwem nooit alleen, want zelfs de 
beste zwemmer kan in de proble-
men raken door bijvoorbeeld kramp. 
Kun je niet goed zwemmen? Ga dan 
maximaal tot je knieën in het water. 
Let op de waarschuwingsborden en 
vlaggen en volg de aanwijzingen en 
adviezen op van de reddingsbriga-

de. Als de wind vanaf het land komt, 
moet je extra opletten. In het water 
terugzwemmen naar de kust is dan 
heel moeilijk. 

Blijf uit de buurt van een mui
Een mui is een geul tussen twee 
zandbakken. De stroming is daar 
heel sterk, omdat het water in een 
mui terug de zee in wil. 

Wat moet je doen als je in een mui 
terecht komt?
1. Verzet je niet tegen de stroming; 
2. Zwem met de stroming mee zodat 

je op een zandbank komt; 
3. Probeer de aandacht te trekken 

door om hulp te roepen en met je 
armen te zwaaien; 

4. Raak niet in paniek.

Hoe herken je een mui?
Een mui herkennen is niet altijd mak-
kelijk. Bekijk de zee op enige afstand 
van de vloedlijn. Muien zijn mak-
kelijker te herkennen als je hoger 
staat, bijvoorbeeld op het duin, de 
strandopgang of de boulevard. Een 
mui lijkt op het eerste gezicht een 
rustig stukje water. Maar juist als de 
zee eromheen onstuimig is, kan dat 
rustige deel van het water een mui 
zijn, die je met 15 kilometer per uur 
het water in trekt. 

Het Zinderende Zee Boek

Dit boek staat vol met leuke 
weetjes over de dieren die in de 
zee leven. Zo lees je waarom een 
kogelvis kogelrond is en kom je er-
achter dat zeedieren hun eigen ma-
nier van voortbewegen hebben. En 
dat de manier waarop zeewezens 
ademen verschillend is. En wist je 
dat er in alle acht armen van een 
octopus hersenen zitten en dat hij 
drie harten heeft? Of dat de blau-
we vinvis langer is dan een tennis-
baan en dat zijn hart zo groot is als 
een klein paard? Wist je dat koraal 
familie is van kwallen en zeeane-
monen en dus een diersoort is? En 
het boek blijft niet alleen in de zee. 
Je leert ook wat je op het strand 
kunt ontdekken.

Al dit soort leuke feiten vind je in dit 
boek, dat vol met mooie illustraties 
staat. Het is ook een zoekboek, want 
er staan vijftien precies dezelfde sar-
dientjes verspreid door het boek. Kun 
jij ze allemaal vinden?

Yuval Zommer studeerde aan het 
Royal College of Art in Londen. Hij 
werkte als creative director bij aller-
lei grote reclamebureaus. Bij Lemnis-
caat verschenen eerder van zijn hand 
Het Bijzondere Beestjes Boek en Het 
Buitengewone Beesten Boek. 

Dit boek is te leen bij Bibliotheek 
Scheveningen.

Het Zinderende Zee Boek,
Yuval Zommer, Lemniscaat b.v., 2018, 

oorspronkelijke titel
‘The Big Book of the Blue’,

vertaling Jesse Goossens
 ISBN 978 90 477 1014 1.

is zomers
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Scheveningen
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen

Referentievlak: NAP
LAT = NAP-103 cm

Nederlandse tijd
Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

Januari 2021
datum uu:mm HW LW

cm NAP
datum uu:mm HW LW

cm NAP
datum uu:mm HW LW

cm NAP

* = Voorspeld tijdstip valt aan het begin van de laagwaterperiode

1
vr

4:25 110
12:15 -70
16:35 128

2
za

0:40 -52
5:01 107

13:06 -75
17:15 128

3
zo

1:15 -53
5:44 100

13:41 -79
17:55 126

4
ma

1:51 -52
6:24 94

14:19 -79
18:41 123

5
di

2:35 -50
7:16 88

15:05 -78
19:35 117

6
wo

3:31 -46
8:05 84

16:02 -74
20:35 111

LK 10:37

7
do

4:20 -42
9:10 83

14:25 * -72
21:46 107

8
vr

5:38 -40
10:20 84
18:25 -69
22:54 105

9
za

6:52 -43
11:26 88
19:28 -69

10
zo

0:05 104
7:58 -48

12:29 97
20:20 -69

11
ma

1:01 105
9:02 -55

13:28 107
21:20 -66

12
di

2:04 106
9:55 -62

14:19 116
22:20 -62

13
wo

2:55 107
10:45 -69
15:07 124
23:15 -58

NM 6:00

14
do

3:45 108
11:36 -76
15:51 129

15
vr

0:01 -55
4:29 108

12:26 -83
16:37 131

16
za

0:49 -54
5:16 106

13:11 -88
17:25 129

17
zo

1:34 -52
5:55 103

13:56 -90
18:04 124

18
ma

2:25 -50
6:36 99

14:40 -88
18:45 116

19
di

3:15 -46
7:10 95

15:20 -82
19:34 107

20
wo

3:45 -43
7:56 89

15:47 -77
20:24 97

EK 22:01

21
do

3:57 -42
8:40 83

15:54 -74
21:14 87

22
vr

4:20 -44
9:34 75

16:58 -69
22:20 80

23
za

5:20 -46
10:45 71
18:05 -65
23:35 76

24
zo

6:12 * -48
11:55 73
19:04 -62

25
ma

0:35 79
7:27 -51

12:55 81
20:19 -59

26
di

1:35 85
9:25 -58

13:45 92
21:24 -58

27
wo

2:15 92
10:15 -64
14:29 104
22:28 -57

28
do

2:56 99
10:55 -68
15:04 115
23:15 -56

VM 20:16

29
vr

3:34 104
11:30 -72
15:45 124
23:44 -55

30
za

4:14 107
12:12 -76
16:21 130

31
zo

0:20 -55
4:48 107

12:46 -82
17:01 132
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Scheveningen
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen

Referentievlak: NAP
LAT = NAP-103 cm

Nederlandse tijd
Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

Augustus 2021
datum uu:mm HW LW

cm NAP
datum uu:mm HW LW

cm NAP
datum uu:mm HW LW

cm NAP

* = Voorspeld tijdstip valt aan het begin van de laagwaterperiode

1
zo

5:18 -74
9:54 90

17:59 -44
22:15 78

2
ma

5:23 -69
10:46 80
17:59 -47
23:25 71

3
di

6:37 -63
12:14 73
18:41 * -49

4
wo

0:46 69
7:38 -58

13:28 73
19:49 * -51

5
do

1:45 76
8:37 -53

14:25 79
22:08 -54

6
vr

2:34 86
10:16 -49
15:04 85
23:08 -60

7
za

3:19 98
11:23 -49
15:49 92
23:50 -63

8
zo

3:56 108
12:10 -48
16:19 98NM 15:50

9
ma

0:20 -66
4:35 118

12:44 -46
16:57 103

10
di

0:55 -69
5:07 126

13:08 -45
17:32 105

11
wo

1:25 -73
5:45 129

13:40 -47
18:09 104

12
do

2:05 -77
6:23 129

14:15 -48
18:47 102

13
vr

2:45 -79
7:05 127

14:55 -49
19:26 100

14
za

3:15 -78
7:45 123

15:35 -48
20:15 100

15
zo

4:00 -75
8:35 117

16:28 -46
21:02 99

EK 17:20

16
ma

4:04 -70
9:36 107

17:15 -45
22:06 94

17
di

3:42 * -65
10:46 95
18:29 -44
23:19 90

18
wo

7:18 -59
12:04 85
19:40 -47

19
do

0:35 90
8:34 -57

13:19 83
21:20 -52

20
vr

1:45 98
10:00 -56
14:25 88
22:25 -62

21
za

2:44 110
11:19 -54
15:29 96
23:15 -69

22
zo

3:34 120
11:54 -49
16:16 101VM 14:02

23
ma

0:05 -73
4:24 127

14:06 -46
16:55 106

24
di

0:45 -77
5:01 131

13:08 -42
17:34 109

25
wo

1:26 -80
5:42 131

13:55 -43
18:05 111

26
do

2:26 -83
6:19 128

14:55 -45
18:46 111

27
vr

3:05 -82
6:59 122

15:35 -45
19:19 110

28
za

3:45 -76
7:40 113

16:05 -43
19:56 106

29
zo

4:14 -68
8:20 103

16:29 -41
20:36 100

30
ma

4:04 -63
8:55 92

16:37 -43
21:15 90

LK 9:13

31
di

4:47 -58
9:54 80

17:21 -46
22:25 78

KERKDIENSTEN STADSDEEL SCHEVENINGEN
BETHELKERK SCHEVENINGEN
Jurriaan Kokstraat 173
zondag 08 augustus
10.00 uur, prop.G.Deij
zondag 15 augustus
10.00 uur, ds. Koolhaus

OUDE KERK
Keizerstraat 8
zondag 08 augustus
10.30 uur, ds. E. van Rooijen
zondag 15 augustus
10.30 uur, ds. B.H. Weegink

NIEUWE BADKAPEL SCHEVENINGEN
Nieuwe Parklaan 90
zondag 08 augustus
10.00 uur, ds. Bert Kuipers
zondag 15 augustus
10.00 uur, -

PRINSES JULIANAKERK
Vlielandsestraat 1
zondag 08 augustus
10.00 uur, ds. J. Maasland
zondag 15 augustus
10.00 uur, ds. T.C. Verhoef

ANTONIUS ABT
Scheveningseweg 233
dinsdag 9.00 uur
tweede en vierde zaterdag 18.00 uur
zondag  11.00 uur

QUACKERS
Stadhouderslaan 8
elke zondag 
10.30 uur stille samenkomst

NOORDERKERK
Schuijtstraat 9-11
zondag 08 augustus
10.00 uur, D. Sikkema
zondag 15 augustus
10.00 uur, G. Zomer

ICHTHUSKERK
Duinkerksestraat 9
Elke zondag 
10.00 uur, online dienst
www.ichthuskerkdenhaag.nl

MARANATHAKERK
2e Sweelinckstraat 156
zondag 08 augustus
10.30 uur, ds. IJ. Akkerman
zondag 15 augustus
10.30 uur, ds. O. Elseman

HERST. HERV. EV. SCHEVENINGEN
Hoge Prins Willemstraat 214
zondag 08 augustus
10.00 uur, eerw. hr. B. Klootwijk
17.00 uur, ds. P. den Ouden
zondag 15 augustus
10.00 uur, kand. Joh. van Asselt
18.00 uur, ds. L. Groenenberg

HERST. HERV. GEM. SCHEV. THABOR
Oude Kerk, Keizerstraat 8
Zondag 08 augustus
15.00 uur, ds. P. den Ouden
Zondag 15 augustus
15.00 uur, ds. J.W. van Estrik

CHR. GEREF. THABORKERK
Prins Mauritslaan 15
zondag 08 augustus
10.00 uur, ds. A. van der Weerd
16.00 uur,  ds. A. van der Weerd
zondag 15 augustus
10.00 uur, ds. P. den Butter
17.00 uur, ds. P. den Butter

HOUTRUSTKERK
Beeklaan 535 (hk. Houtrustweg)
zondag 08 augustus
10.30 uur, dhr. H. Baars
zondag 15 augustus
10.30 uur, ds. S. ten Heuw

.nlKeizerstraat 40
2584 BK Scheveningen
telefoon: 070 - 205 11 24
info@de-scheveninger.nl
winkel open: ma-di-do. 10-12u. & 13-15u.
wo en vr 10-12u.

Redactie
Jill van Calsteren
redactie@de-scheveninger.nl 

Adverteren
Patrick den Heijer
telefoon:  06 33 72 66 33
advertenties@de-scheveninger.nl 

Vormgeving / DTP
Miranda Rog
advertenties@de-scheveninger.nl

Verspreiding
Huis-aan-huis op dinsdag
26.000 brievenbussen in geheel 
stadsdeel Scheveningen waaronder 
Scheveningen, Belgisch Park, Geuzen-
kwartier, Statenkwartier, Duindorp, 
Zorgvliet, Duinoord, Van Stolkpark, 
Westbroekpark/Duttendel en 
Oostduinen.

Bezorgklachten
via info@de-scheveninger.nl
www.de-scheveninger.nl

Uitgever
Den Heijer Uitgeverij
Scheveningen

Drukkerij
Rodi Rotatiedruk
Diemen

De redactie is niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van ingezonden mededelin-
gen, advertorials en advertenties.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt 
worden in enige vorm of op enige wijze 
zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van de uitgever. 

Boekhandel Scheveningen

blijft doorleveren!!

Bezoek onze website
www.boekhandelscheveningen.nl

 
Staat er een titel niet in de webshop

 
maandag van 13:00 - 17:30 uur

dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:30 uur
en op zaterdag van 9:00 - 17:00 uur

 

SHOP LOKAAL ook digitaal!

 
 

cadeaus | interieur accessoires | planten | keuken
bad & douche | boeken | klein speelgoed

tijdschriften | kranten | souvenirs | wenskaarten
scheveningen | eigen ontwerpen | koffie  thee & taart

 
 

Staat er een titel niet bij? Mail ons via
info@boekhandelscheveningen.nl

 
Alle boeken kunnen besteld worden!

Wij leveren ook thuis af!
 

#steunjeboekhandel
 

STUDIO
SCHEVENINGEN
 Keizerstraat 50 | Scheveningen

 

www.studioscheveningen.nl
 

OUD. GEREF. GEM. IN NED.
Westduinweg 194K
zondag 08 augustus
10.00 uur, leesdienst
17.00 uur, leesdienst
zondag 15 augustus
10.00 uur, leesdienst
17.00 uur, leesdienst

ANGLICAN CHURCH
Ary v.d. Spuyweg 1
Elke zondag
8.30 uur, Heilig Avondmaal 
10.30 uur , Contemporary & Traditional
(Holy Communion) Service, 
Elke vierde zondag
17.00 uur, Anointing & Prayer for Healing,
Wellspring Service, Choral Evensong

DEUTSCHE KIRCHE
Badhuisweg 35a
elke zondag 10.30 uur

REALITY SCHEVENINGEN
meer informatie over vieringen
www.realityscheveningen.nl

PAROCHIE MARIA STERRE V.D. ZEE 
info: rkdenhaag.nl

GEREF. KERK VRIJGEMAAKT
Duinkerksestraat 1
geen opgave ontvangen

Uncancelled Festival gaat door

De kersverse concertserie Klassiek 
achter de Duinen opent van 3 tot en 
met 5 september 2021 het tweede 
seizoen met het Uncancelled Festi-
val.

Vanuit de Lourdeskerk, aan de Berken-
bosch Blokstraat, geven de organisato-
ren pianist Tobias Borsboom, celliste 
Lidy Blijdorp en violist Pieter van Loe-
nen een voorproefje van wat ons het ko-
mende concertseizoen te wachten staat 
en krijgt het publiek tevens een aantal 
concerten en voorstellingen gepresen-
teerd die het afgelopen seizoen werden 
gecanceld. Met onder meer de nieuwe 
muziektheaterproductie ‘Het Einde van 
de Tijd' van Pieter van Loenen.

De line-up van het festival is sterk, met, 
naast de drie organiserende musici, na-
men als Rosanne Philippens, Bart de Ka-
ter, David Kweksilber, Hannah Strijbos 
en Hanneke Last.

Tickets en informatie via de website: 
www.klassiekachterdeduinen.nl

Afrikaanse dans

In het wijk- en dienstencentrum 
Couvéehuis, aan de Frankenslag 
139, begint bij voldoende belang-
stelling op 1 september aanstaande 
een cursus Afrikaanse dans.

De cursus Afrikaanse dans is zeer ef-
fectief om de coronakilo’s eraf te dan-
sen en conditie op te bouwen. De les-
sen worden gegeven door Ann Busuru 
uit Kenia en vinden telkens plaats op 
woensdag van 15.00 tot 16.15 uur. De 
cursus gaat het hele jaar door, dus als u 
het leuk vindt kunt u blijven komen om 
te dansen.

De kosten bedragen 28 euro voor acht 
lessen. Voor meer informatie of inschrij-
ven kunt u bellen met het Couvéehuis 
via telefoon: 070–3500694, tijdens kan-
toortijd.

WonderDagen gaan door

Na het succes van de eerste edi-
tie, worden ook deze zomervakan-
tie WonderDagen georganiseerd, 
op 23, 24 en 25 augustus in Muzee 
Scheveningen. Kinderen van 6 tot 
en met 12 jaar kunnen drie dagen 
lang genieten van workshops, spel-
len en een speciale les zeebiologie.

De eerste editie werd georganiseerd in 
de meivakantie, in en rondom de Oude 
Kerk aan de Keizerstraat. Deze editie 
verplaatsen de WonderDagen naar 
Muzee Scheveningen in de Neptunus-
straat. Hier gaan de kinderen zich sa-
men met museumdocenten verdiepen 
in de onderwaterwereld van de Noord-
zee. Wie leeft er en wat zie je daarvan 
terug op het strand? Net zoals de eer-
ste editie is er ook weer een muzikale 
workshop, skateboard workshop en 
een playzone.

De kinderen zijn welkom op 23, 24 en 
25 augustus. Een dagticket is 25 euro 
en op vertoon van een ooievaarspas 
betaal je 10 euro. Hiervoor krijgen ze de 
hele dag eten en drinken, en natuurlijk 
toegang tot alle spellen en workshops. 
Alle activiteiten en workshops worden 
verzorgd door professionele begelei-
ders.

Tickets zijn verkrijgbaar via de website:
wonderdagen.eventbrite.nl
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SUMMERSUMMERSALESALE

KORTING 
50-70%

Frederik Hendriklaan 236 - Den Haag

www.elitemode.nl

* m.u.v. onze rainwear, basics & accessoires

*

VERHOOGDE KORTINGEN!


