
week 24 dinsdag 15 juni 2021

LEES ONZE REVIEWS

OP FUNDA!

Huis (ver-)kopen op 
Scheveningen? 
Ontdek onze zee aan 
mogelijkheden.
Nicole Vrolijk, Algemeen Directeur

www.nelisse.nl
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070 322 60 91 taaltaal.nl
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CURSUS-

SEIZOENEN
STARTEN
19 JULI EN 

20 SEPTEMBER OPEN DAG:OPEN DAG:
  ZAT 10 JULIZAT 10 JULI

13.00-16.00 U.13.00-16.00 U.

zowel klassikale als online lessenzowel klassikale als online lessen

Eigen haringtest is een Eigen haringtest is een 
kwestie van smaakkwestie van smaak
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ALLES VOOR DE BBQ: 
Kipsaté, Kipshaslicks, Varkensshaslicks, div. soorten Spareribs,

Hamburgers, Runderhamburgers, BBQ Worst, voorgegaarde Drumsticks

Diverse belegde Broodjes ......................... vanaf 1,95

VLEESWARENTRIO
100 gram Smeerworst
100 gram Leverkaas
100 gram Gebraden 

Gehakt

 samen 3,50

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 Ribkarbonade ........................................ 7,95
1 kilo Gemarineerde Speklappen ................. 7,95
1 kilo Procureurlappen ................................... 7,95
1 kilo Rauwe Spareribs .................................. 6,95
1 kilo Tartaar ........ ............................................ 9,50
1 kilo Duitse Biefstuk ................................... 13,95

- Aanbiedingen geldig van wo. t/m di. - 

U KUNT UW BESTELLING DOORBELLEN,
DAN STAAT HET VOOR U KLAAR:  070-3551610

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

Verse 
Bakschol 

2kg! €9,98

Verse 
Poontjes 

3kg! €9,98

Zachte
Scholfilet

500gr! €9,50

Verse
Zeewolffilet 

kg! €14,98

Lekkerbekken
Kabeljauw 

3 st.! €13,98

Kabeljauwkuit
diepvries

kg! €9,98

Emmer 
 

10 st.! €7,98   

18-20 st.! €14,98
Hollandse 

Nieuwe
6 stuks!

€9,98

Ze zijn er weer!

(vanaf 

16 juni !)

DR LELYKADE 1CDR LELYKADE 1C
SCHEVENINGENSCHEVENINGEN
T. 070 406 1470T. 070 406 1470

WWW.HAVENPALEIS.NLWWW.HAVENPALEIS.NL

GEOPEND
DONDERDAG - VRIJDAG

ZATERDAG - ZONDAG
10.00 TOT 20.00 UUR

WEEKAANBIEDING

10,00

KIBBELINGMENU

12,00
MOSSELENMENU

15,00

SLIBTONGMENU
in roomboter gebakken

3 stuks

De nieuwe haring is er weer!De nieuwe haring is er weer!

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

Nieuw in onze
collectie!!
Cachet SUN BLOCK is een 
innovatieve ‘metallic coating’ die 
is aangebracht op de achterzij-
de van de vitrage en gordijnstof. 
Deze soepele metalen laag 
zorgt ervoor dat zonlicht wordt 
gereflecteerd (terug naar buiten) 
en niet ongewenst uw huis 
binnenkomt. Daardoor heeft u 
met SUN BLOCK bijvoorbeeld 
geen last meer van schittering in 
huis of ongewenste opwarming. 
En hoe mooi zoiets functioneels 
kan zijn? Dat laat SUN BLOCK 
u zien!

De voordelen van
SUN BLOCK gordijnen:
• reduceren zonlicht met 60%
• zorgen voor thermische
 isolatie
• trendy high-tech uitstraling
• bevorderen uw privacy
• energiebesparend 
 en milieubewust
• geluidsabsorberend

ALLE 2e HANDS 
BOEKEN

 

€ 0,01
 

PER 
BLADZIJDE!

keizerstraat 50
2584 bk  scheveningen

070 - 322 95 58
www.boekhandelscheveningen.nl

EEN BOEK NIET 
OP VOORRAAD?

WIJ BESTELLEN HET 
EN VOLGENDE DAG 

IN HUIS!

boeken | tijdschriften | kranten
kantoorartikelen | wenskaarten

pakketpunt postnl | kunst
cadeaus | scheveningen

 

keizerstraat 50
2584 bk  scheveningen

070 - 322 95 58
www.boekhandelscheveningen.nl

everything

Have a merry

 

ALWAYS
 

AND A HAPPY
 

BBooeekkhhaannddeell  SScchheevveenniinnggeenn......  zzoovveeeell  mmeeeerr  ddaann  eeeenn  ppoossttppaakkkkeettppuunntt
  

keizerstraat 50 | scheveningen | 070 - 3229558 | www.studioscheveningen.nl
 
 
 

Hartelijk 
dank
voor uw 
bestelling!

boeken | tijdschriften | dagbladen | cadeaus
klein speelgoed | wenskaarten | souvenirs

koffie, thee & taart
scheveningen

DE TOP 10 STAAT VOL MET BOEKEN 
IDEAAL VOOR DE VAKANTIE!

Schevenings mondkapje
 

Eindelijk de tijd 
om aan deze dikke 
pil te beginnen!

Alle rust om aan
deze verslavende
serie te beginnen!

Schevenings kerstpakket
 

* Schevenings bier
* Mok naar keuze

* Kerstbal met vuurtoren
* Tegeltje naar keuze

* 6 ansichtkaarten
* Mini-tulband

 
Feestelijk verpakt, wijzigingen

en toevoegingen mogelijk
 
 

Tevens een algemeen feestpakket
verkrijgbaar met o.a. een klein 

flesje prosecco

Ook online verkrijgbaar!

Geef een mooie mok met
een wenskaart, beiden

van Studio Scheveningen
 

Wij kunnen ook voor je versturen!

Graag bedanken wij al onze trouwe klanten die de afgelopen weken 
al hun boeken en tijdschriften bij ons zijn blijven bestellen.

Wij hopen dat u het allemaal nog even volhoudt met een afhaalbalie.
 

Er komen elke dag mooie, nieuwe titels uit die u wellicht door de lockdown 
en de avondklok helpen. U kunt bij ons online bestellen, maar

ook per e-mail, telefoon en 
nu ook via whatsapp op nr. 06-30830284

STUDIO
SCHEVENINGEN
 

>>>>>>>>>>

cadeaus | interieur accessoires | planten | bad & douche | keuken | boeken | baby & kind | klein speelgoed 
tijdschriften | kranten | souvenirs | wenskaarten | scheveningen | eigen ontwerpen | koffie  thee & taart

 

Baby & Kind

Koken

Tafelen

Eigen ontwerp

Bad & douche

Koken
@STUDIO.SCHEVENINGEN
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Vanaf woensdag is het officieel zo ver, 
dan mag de echte Hollandse Nieuwe 
weer verkocht worden! Velen kijken al 
reikhalzend uit naar deze heerlijke zil-
te lekkernij uit de Noordzee en kunnen 
dan ook niet wachten tot ze er weer 
een aantal achter de kiezen hebben. 
Zo ook Marlies en Ria, die sinds een 
aantal jaar hun eigen haringtest on-
der de Scheveningse haringverkopers 
houden.

De eigen haringtest van Marlies en Ria is 
een paar jaar geleden ontstaan. “Tegen 
het einde van de AD Haringtest waren we 
het eigenlijk steeds vaker oneens met de 
uitslag. Het is natuurlijk een kwestie van 
smaak, maar in een gekke bui besloten 
we dat we ook zelf een test konden gaan 
doen”, vertelt Marlies.

Delen
En zo geschiedde, elk jaar op Vlaggetjes-
dag togen Marlies en Ria langs zo’n zes 
à acht verkooppunten op Scheveningen 
om de haring ‘professioneel’ te testen. 
“Ik vind haring ontzettend lekker met een 
uitje erbij, maar de eerste hap neem ik 
altijd zonder ui anders kan je geen goed 
oordeel geven over de haring. Ik vraag 
daarom altijd of ze de ui apart erbij kun-

nen doen en na die eerste hap dompel ik 
‘m onder in ui”, lacht Ria. “En we proeven 
ook altijd onder het genot van een wijn-
tje. Vis moet zwemmen!”, valt Marlies bij.
Wat eigenlijk begon als een ‘gebbetje’ 
onderling werd langzaam een soort ge-
renommeerde test, waarbij mensen uit-
kijken naar het resultaat. Marlies: “We 
plaatsen altijd een bericht op Facebook 
over ons test-avontuur. Dat wordt dan be-
keken onder je vrienden en die vroegen 
dan wel van: ‘ga je dit jaar weer?’ Of ze 
geven tips over waar de haring ook lekker 
is. Maar vorig jaar vroeg de winnaar van 
onze haringtest of ik het bericht openbaar 
wilde zetten zodat hij het kon delen op 
zijn eigen Facebookpagina. Als je dan 
daarna zag hoe vaak het bericht gedeeld 
is! Ongelooflijk!”

Corona
Waar Ria en Marlies normaal gesproken 
op Vlaggetjesdag van terras naar terras 
trekken om zich ter plekke tegoed te 
doen aan de Hollandse Nieuwe, gooide 
vorig jaar corona roet in het eten. “De ter-
rassen waren dicht, dus besloten we het 
over een andere boeg te gooien. We heb-
ben bij vijf verkooppunten haring gekocht 
en mee naar huis genomen. Mijn man 
heeft ze daarna uitgepakt en apart ge-

nummerd zodat we voor de eerste keer 
sinds het begin van onze test blind kon-
den proeven”, legt Marlies uit. Ria: “Het 
was een hele aparte ervaring. En het was 
meteen een bevestiging dat we goed zit-
ten met onze smaak, want onze nummer 
één van dat jaar was ook de nummer één 
van het jaar ervoor!”

Smaak
Waar letten de dames precies op tijdens 
hun haringtest? “Natuurlijk de smaak, 
maar we kijken ook hoe de haring eruit 
ziet. Hoe deze is schoongemaakt en naar 
de kleur. Een goede haring is mooi rood 
van binnen. Neigt de kleur naar bruin dan 
weet je al hoe laat het is”, zegt Ria. Mar-
lies: “En persoonlijk vind ik het lekker als 
de haring niet te koud is. Dus liever een-
tje die al even uit de koeling is, dan gaat 
‘ie – als het vetgehalte goed is – ook zo 
mooi glimmen.”

Benieuwd welke Scheveningse haringver-
koper dit jaar op de eerste plek eindigt bij 
de haringtest van Ria en Marlies? Bekijk 
het eindresultaat op de Facebookpagina 
van ‘Marlies Woudstra’, het bericht over 
de haringtest zal openbaar gezet worden.

is actueel

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

Eindelijk éch
t 

lekker wakker 
worden? 45 nachtenproefslapenop elk matras

van de voorpagina

Eigen haringtest is een kwestie van smaak

Beeld: Dick Teske

wees loyaal shop lokaal
steun de lokale ondernemers!

Reclames geldig :don  7jan - zat9 jan . 

    bbuuyy  llooccaall--ssuuppppoorrtt  yyoouurr  llooccaall  sshhooppss  ––nnuu  ooookk  oonnlliinnee--wwwwww  eeeettiiddeeeekkoooott..nnll  

Badhuisstraat 166 • Scheveningen
070-3500078

***AANBIEDING***

heeft de verpakkingen 
vernieuwd, daarom 
oude verpakkingen 

in de mand:

Shampoo 16,95 12,50

Conditioner 21,95 17,50

Masker 26,95 19,95

SLA JE SLAG
OP=OP!

Tekst: Jill van Calsteren
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Wist u dat De Scheveninger in de
maanden JULI en AUGUSTUS

om de week verschijnt?

Wij houden u uiteraard dagelijks 
op de hoogte via onze website:
WWW.DE-SCHEVENINGER.NL

Steekincident in
Westbroekpark

Een vreemde gewaarwording voor 
de hulpdiensten afgelopen zater-
dag. Even voor 22.00 uur kwam 
een melding van een steekincident 
in het Westbroekpark binnen bij de 
politie. De hulpdiensten gingen met 
spoed ter plaatse, maar vonden in 
het Westbroekpark geen slachtoffer 
of dader.

Omstanders gaven aan dat er wel 
degelijk een schermutseling met een 
steekwapen had plaatsgevonden en 
dat het slachtoffer, een 17-jarige jon-
gen, zelfstandig naar het ziekenhuis 
was gegaan met verwondingen aan 
zijn arm.

De verdachten waren gevlucht uit het 
Westbroekpark. Eén van hen zou zich 
volgens de getuigen ophouden in een 
pand aan de Bankastraat. Daar werd 
inderdaad de eerste verdachte in een 
toilet aangetroffen en aangehouden. 
De tweede verdachte werd zondag-
middag aangehouden. Beide verdach-
ten zijn 17 jaar en komen uit Voorburg.

Wat de aanleiding is van het steekinci-
dent wordt verder onderzocht door de 
recherche.

Naast het Zuidelijk havenhoofd is  
afgelopen week bij wijze van test een 
drone ingezet voor de opsporing van 
drenkelingen. De drone was voorzien 
van een camera die hoge resolutie-
beelden maakt en voorzien van een 
warmtebeeldcamera die lichaams-
warmte kan detecteren.

Vanuit een speciale commandowagen 
werd de reddingsactie gecoördineerd en 
de drone bestuurd. Beelden van de dro-
ne werden real time via 5G gedeeld met 
de uitgevaren reddingboot van de KNRM. 
Met behulp van beelden en gps-informa-
tie zette de boot koers richting de dren-
kelingen.
De KNRM noemt de drones van meer-
waarde en kijkt nieuwsgierig vooruit. 
“Deze test is onderdeel van ons onder-
zoek naar de inzet van drones voor de 
maritieme Search and Rescue (SAR). Op 
basis van verzamelde informatie beslis-
sen we hoe we drones gaan inzetten: 
met welke drone gaan we vliegen, wel-

ke sensoren gebruiken we, waar stuur je 
de beelden naartoe?”, zegt woordvoerder 
Jeroen Kodde. Behalve detectie zouden 

drones ook kunnen worden ingezet voor 
surveillance op het water, voorziet de 
KNRM.

KNRM doet test met drone voor detectie drenkelingen

Gemeente investeert in 
vernieuwing speelplekken

Nog even en speelplaats De Mal-
lemok aan de Westduinweg ziet er 
weer uit als nieuw. Vooral de veelal 
houten speeltoestellen waren hard 
aan vervanging toe. De aanpak van 
deze populaire speelplaats bij buurt-
huis De Mallemok staat niet op 
zichzelf. Overal in de stad worden 
de komende tijd speelplekken voor 
kinderen en jongeren vernieuwd.

Het stadsbestuur investeert dit en vol-
gend jaar in totaal 1 miljoen euro in ver-
nieuwing en vervanging van speelplek-
ken en in het toegankelijker maken van 
speelplekken voor kinderen met een 
beperking. “Corona heeft nog eens 
duidelijk gemaakt hoe belangrijk een 
uitdagende, veilige en leefbare buiten-
ruimte is. Den Haag moet aantrekkelijk 
blijven voor gezinnen met kinderen. 
Buitenspelen, buitensporten en be-
wegen zijn daarnaast gezond en sti-
muleren kinderen en jongeren in hun 
ontwikkeling”, zegt wethouder Kavita 
Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volks-
gezondheid.

Naast speelplaats De Mallemok op 
Scheveningen worden dit en volgend 
jaar nog eens vijf andere speelplekken 
in Den Haag vernieuwd. Daarvoor is 
per speelplek 75.000 euro beschikbaar. 
Bij de herinrichting worden gebrui-
kers, ouders en de buurt actief door 
de speelbeheerders van de stadsde-
len betrokken. Bovenop deze 450.000 
euro voor vernieuwing steekt de ge-
meente jaarlijks 100.000 euro extra in 
vervanging van speelvoorzieningen.

Een digitaal polsbandje én een proef 
met een dynamisch zwemwaterbord 
moet een strandbezoek aan Sche-
veningen nog veiliger maken. Deze  
innovaties werden afgelopen week 
door de gemeente en de Provincie 
Zuid Holland gepresenteerd in het Li-
ving Lab Scheveningen.

Het digitale polsbandje van Person Lost 
kan zoekgeraakte kinderen snel lokalise-
ren met behulp van QR/NFC. Schevening-
se kinderen deelden de eerste bandjes 
uit op het strand. De kinderen mochten 
ook de aftrap vieren van een unieke pilot 
met een dynamisch zwemwaterbord.

“Zwemwaterveiligheid is een erg belang-
rijk thema in onze stad aan zee. Niet voor 
niets maakt het onderdeel uit van het  
Actieplan Scheveningen. We onderzoe-
ken samen met de Provincie Zuid Hollland 
hoe digitale toepassingen de veiligheid 
van strandbezoekers nog verder kan ver-
groten. Het Living Lab Scheveningen is 
daar een unieke leeromgeving voor. Het 
zwemwaterbord kan bezoekers straks 
realtime waarschuwen bij een gevaarlijke 

zee”, aldus wethouder Saskia Bruines.

Om de toepassing van deze digitale in-
novaties succesvol te maken, is samen-
werking erg belangrijk. De eerste 500 
polsbandjes worden door de gemeen-
te beschikbaar gesteld in het Infopunt 
Scheveningen. Later zullen de polsband-

jes ook via strandpaviljoens en hotels 
beschikbaar zijn. Bij de proef met het 
zwemwaterbord zullen ook de landelijke, 
regionale en lokale veiligheids- en zwem-
partners worden betrokken zoals de 
Reddingsbrigade en de Nationale Raad 
Zwemveiligheid.

Innovaties voor een veiliger bezoek aan het strand

Beeld: Gemeente Den Haag

Afgelopen week werd het debat in de raad over het aan-
gepaste definitief ontwerp Middenboulevard voortgezet. 
Hierin wordt voorgesteld een bedrag van 2,86 miljoen 
euro toe te voegen aan het uitvoeringsbudget ter dekking 
van de extra kosten die het gevolg zijn van de in 2002 ge-
constateerde gebreken in het kelderdek van het Legoland 
Discovery Centre. 

Het is niet duidelijk op welke termijn welke oplossing voor het 
kelderdek zal worden gerealiseerd. Daarom stelde het college 
voor in het Definitief Ontwerp van de Middenboulevard het 
te realiseren ontwerp ter hoogte van het Legoland Discovery 
Centre met zes meter richting zee te verschuiven. Hiermee 
kan de opgetreden vertraging in de realisatie van de Midden-
boulevard worden beperkt.

Bij het stemmen is het voorstel van het college aangenomen, 
maar dankzij onder meer de inspanningen van raadsleden Ralf 
Sluijs (Hart voor Den Haag) en Jan Pronk (VVD) wel met een 
paar belangrijke wijzigingen. “In overleg met de ondernemers 
op de Middenboulevard bleken er flinke zorgen te zijn over de 
plannen en zelfs enige irritatie over de communicatie”, zegt 
Sluijs. 

Ook Pronk bereikten deze signalen, die hierover contact op-
nam met wethouder Mulder. Vervolgens leidde twee voorstel-
len van Hart voor Den Haag met steun van de Haagse VVD tot 
aanpassingen. Zo diende Sluijs met steun van Pronk plannen 
in om de inrichting van het kelderdak in overleg met de on-
dernemers vorm te geven. Sluijs wil voorkomen dat stuifzand 
bij het geplande helmgras op dit gebied de horecaonderne-
mers parten zal spelen op hun terrassen. De VVD vernam van 
de boulevardondernemers hun vrees dat zij mogelijk erfpacht 
moesten gaan betalen over hun terrassen. Een motie om dit 
te voorkomen werd met 28 stemmen voor en 14 tegen aange-
nomen door de raad.
 
Raadslid Sluijs: “De horecaondernemers hebben de afgelopen 
tijd al keiharde klappen gehad door de coronacrisis. Dan is het 
belangrijker dan ooit dat de gemeente samen met onderne-
mers optrekt bij dit soort ingrijpende plannen.” Jan Pronk sluit 
zich hierbij aan: “Ik ben blij dat wethouder Mulder de zorgen 
van ondernemers serieus neemt en deze voorstellen omarm-
de. Dat zal leiden tot een nog mooiere middenboulevard.”

“Middenboulevard wordt nog mooier”
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ACTIEF IN
VERKOOP
AANKOOP 
TAXATIES
VERHUUR 
BEHEER

Heeft u verhuisplannen op termijn en wilt u graag een keer  
sparren over aan- en verkoop? Neem gerust contact met  
ons op. We nemen de tijd en garanderen u de aandacht!

BVL steunt het vergeten 
kind en zal een gedeelte 
van de courtage afstaan 
aan dit goede doel.

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl

Pollers naar beneden
voor kerkgangers

Na een jarenlange strijd met de ge-
meente is het eindelijk gelukt. Op 
zondag zullen de pollers ter hoogte 
van de Jacob Pronkstraat naar be-
neden gaan, zodat kerkgangers on-
belemmerd de Oude Kerk kunnen 
bereiken met de auto. Dit tot grote 
opluchting van Evert de Niet.

De Niet’s dossier over de kwestie reikt 
terug tot 2014. Voorheen kon de koste-
res van de Oude Kerk de pollers aan de 
Jacob Pronkstraat, met een pas, zelf 
naar beneden laten zakken. Bezoekers 
konden dan met hun auto doorrijden 
en deze parkeren achter de kerk. Dit 
veranderde plots en de kerkgangers 
moesten de kerk benaderen vanaf de 
gebiedsingang ter hoogte van de Kolen-
wagenslag. Dit leverde vooral proble-
men op tijdens koop- en marktzonda-
gen. De Niet kroop in de pen en bracht 
de kwestie onder de aandacht bij de 
gemeente. “Samen met kerkraadslid 
Ton Schipper is de problematiek aange-
kaart. De talloze contacten met amb-
tenaren brachten geen oplossingen. 
Ook de antwoorden van het college op 
schriftelijke vragen van de CU/SGP over 
de belemmerde kerkgang waren on-
dermaats en onaanvaardbaar. Het was 
een gebed zonder end”, aldus De Niet.
Tot 2021 en De Niet de problematiek 
rondom de kerkgang in de Keizerstraat 
wederom ter sprake bracht, dit keer in 
de Werkgroep Veilig en Leefbaar Sche-
veningen. “Wethouder Bredemeijer 
gaf geen reactie op mijn vraag. Maar 
burgemeester Van Zanen nam kort na 
de vergadering contact op en we heb-
ben voor de Oude Kerk een gesprek 
gehad. Ook heb ik hem het complete 
dossier toegestuurd. Hij liet weten het 
te zullen aankaarten, maar kon niets 
beloven”, vertelt De Niet. “Wonderwel 
enige tijd later is het geregeld en kun-
nen kerkgangers via de Jacob Pronk-
straat weer het parkeerterrein van de 
Oude Kerk bereiken. Het heeft zeven 
jaar geduurd en er moest een burge-
meester uit Utrecht komen om dit op 
te lossen.” De Niet is de burgemees-
ter dankbaar dat hij persoonlijk de tijd 
heeft genomen om de kwestie op te 
lossen. “Hulde!”

Dit jaar zijn de festiviteiten rondom de 
komst van de nieuwe haring nog meer 
uitgekleed dan afgelopen jaar. Vlagge-
tjesdag zal wederom geen doorgang 
vinden. Ook een online programma, 
zoals vorig jaar werd uitgezonden, 
ontbreekt dit keer. 

Het eerste vaatje wordt vandaag, dins-
dag 15 juni, symbolisch aangeboden 
aan André Rouvoet (voorzitter van GGD/
GHOR) als gebaar van waardering voor 
zijn medewerkers op de vaccinatieloca-
ties in het land. Na de overhandiging van 
het eerste vaatje Hollandse Nieuwe zal 
er volop haring worden aangeboden aan 
alle GGD-medewerkers in het Cars Jeans 
Stadion, evenals enkele andere vaccina-
tielocaties in het land.

Op donderdag volgt op Scheveningen de 
overhandiging van de burgemeestersha-
ring aan burgemeester Jan van Zanen. Tij-
dens een bezoek aan de SCH-236 krijgt 
burgemeester Van Zanen voor de eerste 
keer het speciale vaatje overhandigd. Vo-
rig jaar was de eer nog net aan waarne-
mend burgemeester Johan Remkes.

Vrijdag worden de verzorgingshuizen op 
Scheveningen getrakteerd op verse Hol-

landse Nieuwe door Stichting Vlaggetjes-
dag Scheveningen. De bezorgers begin-
nen ’s ochtends bij Het Uiterjoon en gaan 
daarna langs de diverse zorgcentra op 
Scheveningen.

Voor wie Vlaggetjesdag toch nog een 
beetje wil vieren, roept de organisatie 
van Vlaggetjesdag op om het thuis zoveel 
mogelijk te versieren. 

Uiteraard mag de Scheveningse vlag 
daarbij niet ontbreken. Ook is er een leu-
ke kleurwedstrijd voor de kleinere Vlag-
getjesdagliefhebbers. 

Kijk voor alle informatie 
om deel te nemen op de website: 

www.vlaggetjesdag.com

Komst Hollandse Nieuwe dit jaar niet groots gevierd

Beeld: Dick Teske

De actie van Jumbo Scheveningen van 
het plaatjesalbum ‘Historisch Scheve-
ningen’ was een groot succes. Er zijn 
5000 albums uitgegeven en er werd 
op Scheveningen en daarbuiten ont-
zettend veel geruild. Hierdoor ontston-
den nieuwe ontmoetingen op Scheve-
ningen, waar verhalen over vroeger en 
nu werden gedeeld.

Muzee Scheveningen organiseert samen 
met de Historische Genealogische Ver-
eniging Scheveningen (HGVS), de Vrien-
den van Muzee en Jumbo Scheveningen 
een feestelijke slotbijeenkomst waar de 
laatste plaatjes geruild kunnen worden.

Op zaterdag 3 juli 2021 van 10.00 tot 
13.00 uur kunnen mensen komen ruilen. 
In verband met de verwachte toeloop en 
de geldende coronamaatregelen dien je 
je aan te melden voor een timeslot, dit 
kan via de website www.muzee.nl.
 
Heb je nog plaatjes over en wil je niet 
meer ruilen? De plaatjes kunnen ingele-
verd worden tijdens openingstijden bij 
Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 
90-92 of bij het kantoor van De Scheve-
ninger, Keizerstraat 40.

Mini-bieb Duindorp

Een mooie samenwerking heeft een 
leuk resultaat opgeleverd in Duindorp. 
Daar is afgelopen week de eerste  
mini-bieb geplaatst.
Bewoonster Sel had eerder al een krat-
je met boeken in haar voortuin gezet 
om te ruilen, maar met elke regenbui 
moest het kratje weer naar binnen ge-
bracht worden. Met behulp van Corne-
lie van Stichting Eigen Kracht kwam Sel 
in contact met de juiste persoon bij de 
gemeente en die verwezen haar weer 
door naar Buurtbeheer Scheveningen. 
Daar werkt timmerman Fred die dit 
klusje wel kon klaren. Hij maakte een 
mooi (waterdicht) boekenkastje, zodat 
er ook in Duindorp boeken geruild kun-
nen worden in deze mini-bieb.

Feestelijke slotbijeenkomst plaatjesactie ‘Historisch Scheveningen’

Beeld: De Scheveninger
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Bloemenwaas
v� r bloemen en planten
� k v� r uw r� ww� k

Tesselseplein 
Scheveningen

t/o Hoogvliet Duindorp

06 - 52 08 82 13
bloemenwaas@gmail.com

Open: wo t/m za

“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

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

wees loyaal shop lokaal
steun de lokale ondernemers!

Scheveningertjes

SOLUTIONQUEST Mediation

De onafhankelijke bemiddelaar bij het 
vinden van een oplossing voor het 

conflict dat jullie al langer bezighoudt.

Contact                                                                                                                   
T. 06 27852440 

E. info@solutionquest.nl
W. www.solutionquest.nl

TE KOOP
Aangeboden Lp’s en 
singles, heb er meer

dan honderd.
Prijs: €0,25 en €0,10 

euro per stuk.
Info: 

arend44@ziggo.nl

TE KOOP
Mariner/Mercury B.B. 

motor 2-tact 5 pk 
vaste tank in goede 

staat. Moet weg 
wegens ziekte.

Vraagprijs € 100,- 
tel.0618426003.

TE KOOP
Golftas 1x gebruikt + 
2 sticks nr.1/5 € 70,-.
Info: 06 23 89 80 12.
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HOLLANDSE NIEUWE
Leuke winactie bij Viswinkel de Lange
De Hollandse Nieuwe is vanaf woensdag 16 juni weer volop te proeven bij Viswinkel 
De Lange in de Marcelisstraat. Ben de Lange viert dat met een leuke winactie. Maak 
een originele foto van de muur in de Marcelisstraat met het kunstwerk van Sandra 
Thie, stuur hem vóór 1 juli in en win leuke prijzen. Daarnaast was de ‘Haringkoningin’ 
afgelopen vrijdag en zaterdag in de winkel aanwezig om de nieuwe haring te snijden. 

Gewoon 

(h)eerlijke vis

Marcelisstraat 37b    Scheveningen    T 070 4049707

�

	Hollandse Nieuwe per stuk € 2,25 

  

 

3 stuks voor € 6,00 

�

	Broodje Hollandse Nieuwe per stuk € 2,75 

   3 stuks voor € 7,50 

�

	Emmertje Hollandse Nieuwe + 10 stuks € 10,00

  om zelf schoon te maken 
🦞

	Gebakken Schol 3 stuks voor € 7,00

🦞

	Kibbeling + saus 500 gram € 8,00

🦞

	Verse Zalmfilet 500 gram € 9,99

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

Anneke Ouwehand was afgelopen vrijdag en 
zaterdag in de viswinkel aanwezig om de nieu-
we haring te snijden. Zij is zes jaar geleden 
begonnen met het nieuwe haringsnijden. Ze 
heeft gekeken naar alle bestaande technieken 
en daar een eigen touch aan gegeven. “Ik klap 
het ruggetje van de haring om. Het voordeel 
daarvan is dat je het velletje er makkelijk af 
kan trekken, zonder de haring te beschadigen, 
waardoor je een heel mooie strakke haring 
krijgt. Ik snijd met de achterkant van het mes-
je en schrap het rode aan de binnenkant weg, 
want dat kan voor een bittere smaak zorgen. 
Ik masseer de haring ook, waardoor die extra 
mals en zacht van smaak wordt.”
Anneke is zichzelf blijven ontwikkelen om de 
optimale smaaksensatie uit de haring te ha-
len.

Ze heeft alles gewonnen op het gebied van 
haringsnijden, waaronder twee keer op rij de 
‘Nationale Haringpartij’ in kasteel de Haar. De 
naam ‘Haringkoningin’ heeft ze zichzelf gege-
ven, maar de titel ‘beste haringsnijder’ krijgt 
ze van de vakbladen. “Ik ben trots op de ha-
ring. Het is supergezond en heel divers. Ge-
zond eten wordt steeds belangrijker, maar ha-
ring wordt steeds minder gegeten. Ik wil dat 
veranderen door op veel plekken presentaties 
te geven en te laten zien wat er allemaal kan 
met haring. Het is namelijk ook heel lekker 
op de barbecue of in een pokebowl. Ik werk 
samen met andere partijen om haring weer 
hip te maken. Bijvoorbeeld door op beurzen 
te staan, op Lowlands workshops te geven en 
langs scholen te gaan. Ik heb ook een slogan: 
‘Wil je een bijzondere ervaring, laat je verras-
sen door de diversiteit van haring’.”

Winactie
Maak een leuke, originele foto van de beschilderde muur in de Marcelistraat 

en stuur hem vóór 1 juli naar info@de-scheveninger.nl
Een jury bestaande uit Dick Teske, fotograaf, Sandra Thie, de maker van het kunstwerk 

en Patrick den Heijer, directeur van De Scheveninger, kiest de winnaars uit. 
De winnaars worden 3 juli bekend gemaakt.

Prijzen
HOOFDPRIJS: EEN HARINGPARTY AAN HUIS MET ANNEKE OUWEHAND.

Een dinerbon van ‘The Fat Mermaid’ ter waarde van 100 euro.
Een bon ter waarde van 40 euro te besteden bij Ben de Lange.

Drie keer een prijs van 10 haringen.

foto: Dick Teske
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www.groeneveldkeukens.nl

ONS

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

 -  EVEN VOORSTELLEN - 

Dé keukenspecialisten van Scheveningen

Apotheek Seinpost Openingstijden
Badhuisweg 74 ma t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u.
2587 CL  Den Haag Buiten openingstijden 
Tel: 070 358 55 34 Spoedapotheek HagaZiekenhuis,
www.apotheekseinpost.nl locatie Leyweg

Heeft u met dit mooie weer het strand al bezocht? 
Vergeet niet om u goed in te smeren!

Op alle zonproducten van Vichy en La Roche Posay 
ontvangt u nu €5,- KORTING. Daarnaast ontvang 

u een leuk STRANDCADEAU GRATIS.

Stevinstraat 196 • Scheveningen • T 070 355 66 62

Richard Gelauff
groente- & fruitspeciaalzaak
waar kwaliteit heel gewoon is

Zomerfruit
Volop zoete Nectarines, Wilde Perziken, Kersen etc.

Volop Hollandse Bloemkool, Kasbonen, Bospeen, Witlof, 
Komkommer, Tomaten etc.

Hollandse jonge kleine Tuinbonen 1 kilo 2,95
Hollandse Asperges gratis geschild 500 gram 2,95
Hollandse Postelein  1 kilo 4,95
Zoete stevige Bosbessen   2 doosjes 3,95
Zoete Hollandse Bramen  2 doosjes 3,95
Zoete Hollandse Aardbeien 
  per doos 500 gram 2,45
Nieuwe oogst Clementine Mandarijnen 
  10 stuks 3,95
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Begin juli 2021 openen wij ons feel good, fast dining restaurant 
The Happy Chicken aan de boulevard in Scheveningen! 

Hiervoor zijn wij op zoek naar:
Floormanagers

Medewerkers bediening
Medewerkers keuken

Ben jij die sprankelende en enthousiaste horeca persoonlijkheid die onze gasten 
een plezierig en gezellig bezoek bezorgt en ben jij ‘Born to be Happy’? 

Solliciteer dan snel!

FITS Footwear, op maat gemaak-
te slipper, sandaal of huisschoen  
FITS slippers zijn op maat gemaakte 
slippers, sandalen of huisschoenen, 
gebaseerd op de therapie van uw 
steunzool.

Het aanmeten van FITS 
Wij zijn in het bezit van de juiste aan-
meetapparatuur om uw voet digitaal in 
te scannen en zijn op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen voor het aan-
meten. Of u nou last heeft een been-
lengteverschil of andere voetklachten, 
FITS kan een uitkomst bieden.
Zo kan FITS bijvoorbeeld de gewens-
te hoeveelheid hielheffing toevoegen 
aan de slipper om eventueel been-
lengteverschil te compenseren. 

Ook kan FITS uw steunzool een-op-een 
verwerken in uw eigen samengestel-
de slipper, sandaal of huisschoenen. 
FITS heeft een uitgebreid assortiment 
voor zowel dames als heren waaruit u 
kunt kiezen. Elk seizoen wordt de col-
lectie vernieuwd met nieuwe kleuren, 
materialen en modellen.

Wist u dat u alle modellen verder kunt 
customizen door het bovenwerk, voet-
bed of loopzool aan te passen? Wij 
beschikken over modellenboeken en 
stalenboeken om samen het perfecte 
model uit te kiezen. 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? 
Maak hiervoor snel een afspraak bij 
ons and get the FITS experience!

Jurriaan Kokstraat 55 • Scheveningen 
070-3524222
www.podotherapie-tol.nl

FITS Footwear, op maat gemaakte
slipper, sandaal of huisschoen  

advertorial

Publicatie beschikking
Activiteitenbesluit milieubeheer
 
Onderwerp
Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders 
van Den Haag bekend dat besloten is om maatwerk vast te stellen inzake 
geluid. De locatie betreft Keizerstraat 144 en 146, 2584 BM te Den Haag.
 
Bezwaar
De beschikking is op 8 juni 2021 verzonden. Een belanghebbende kan 
tot en met 20 juli 2021 een bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Den Haag, t.a.v. de Commissie voor 
bezwaarschriften, Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag. Ook kunt u uw 
bezwaarschrift digitaal indienen via www.denhaag.nl, onder vermelding 
van het zaaknummer 00607743. Aan de behandeling van het 
bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.
 
Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 
Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.
 
Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal 
in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).
 
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & 
Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.
Deze publicatie is ook te zien op: www.overheid.nl

ZEESLUISWEG 1  SCHEVENINGEN  070 306 00 79 / 06 53 85 36 31

VISHANDEL
ZEESLUISWEGZEESLUISWEG

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 ?,??

En natuurlijk onze vers gebakken vis!
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Scheveningse Dag pakt dit jaar online uit
Na een jaar geen Scheveningse Dag én geen Kerstland 
vonden de Vrienden van Muzee Scheveningen het wel 
welletjes. Ondanks de versoepelingen van de corona-
maatregelen zit een ouderwets gezellige Scheveningse 
Dag bomvol bezoekers er nog niet in, maar dit jaar wordt 
er wel online flink uitgepakt. “Nu kunnen ook de mensen 
die bijvoorbeeld in het buitenland wonen, genieten van de 
sfeer die de Scheveningse Dag met zich meebrengt.”

De Vrienden zijn al een paar weken druk bezig met de opna-
mes voor de online versie van de Scheveningse Dag, vertellen 
Joop Alberti en Piet Taal. Merel de Vries is, namens Muzee 
Scheveningen, aangeschoven om te vertellen wat ons allemaal 
te wachten staat op 26 juni aanstaande. “Eigenlijk is dit jaar 
een jubileum, de Scheveningse Dag wordt al 45 jaar georgani-
seerd. Dus om voor een tweede jaar niets te doen, dat vonden 
we niets”, zegt Joop. Merel valt bij: “En met de versoepelingen 
die er nu zijn, kunnen we gelukkig wel iets doen. Dus we heb-
ben een leuk programma opgesteld, zodat er iets te zien en te 
beleven valt… al is het dit jaar nog even online.”

Cultuur en erfgoed
Het online programma van de Scheveningse Dag duurt een 
uur en bevat bijna alle ingrediënten die je normaal gesproken 
ook tegenkomt op de fysieke Scheveningse dag. “Qua muziek 
hebben we een optreden van De Zeesterren en Ragmob sluit 
alles af. Helaas waren optredens van het Schevenings Vissers-
vrouwenkoor en het Shantykoor Scheveningen nog niet mo-
gelijk. Deze koren hebben ruim een jaar stilgelegen en kunnen 
nu pas weer beginnen met repeteren”, weet Piet. “Maar we 
belichten natuurlijk ook andere aspecten uit het rijke Scheve-
ningse erfgoed. Zo hebben we filmpjes opgenomen van de 
verschillende ambachten, die normaliter te zien zijn tijdens de 
Scheveningse Dag.”

Daarmee verwezenlijkt deze online versie van de Schevening-
se Dag meteen ook een ander doel voor de Vrienden. “We 
wilden al een hele tijd de Scheveningse ambachten vastleggen 
voor de toekomst. Momenteel hebben we een groot aantal 
Vrienden die zelf nog een ambacht uitvoeren, maar die kennis 
verdwijnt langzaam. 

Denk bijvoorbeeld aan nettenbreien of -boeten. Het mutsen-
plooien en het bewerken van Liers kant. Of het opzetten van 
een ijzer”, legt Joop uit. “Dus dat zijn van die dingen die we of 
al hebben opgenomen of nog gaan opnemen.”

Sfeer
De Scheveningse Dag is van oudsher een dag die sfeer ademt 
en ontzettend veel bezoekers trekt. Piet: “Gemiddeld bezoch-
ten zo’n 2000 mensen Muzee tijdens de Scheveningse Dag. 
Het had ook wel veel weg van een reünie. Mensen kwamen 
speciaal naar Muzee om andere Scheveningers te ontmoeten. 
Die interactie mis je nu, dus het wordt wel spannend om te 
zien hoe zo’n online versie aanslaat.”

Merel denkt dat de online versie een uitkomst zal zijn voor de 
mensen die verder weg van Scheveningen wonen en daarom 
niet naar de Scheveningse Dag konden komen in het verle-
den. “De meeste Scheveningers, waar ook ter wereld ze nu 
ook wonen, blijven een sterke band met Scheveningen hou-
den. En dat we deze mensen op deze wijze toch kunnen laten 
genieten van het rijke erfgoed van Scheveningen is natuurlijk 
fantastisch.”
Muzee Scheveningen laat het programma van de Schevening-
se Dag daarom na de première op 26 juni voorlopig nog op 
hun YouTube-kanaal staan zodat mensen het later terug kun-
nen kijken. “Dat is tweeledig, de livestream is van 19.30 tot 
20.30 uur. En ik heb begrepen dat er op dat moment ook een 
EK kwartfinale gespeeld wordt, dus het kan zijn dat het voetbal 
op dat moment wint. Maar dan kunnen mensen uit andere we-
relddelen het programma terugkijken op een normale tijd en 
er niet speciaal voor op te blijven of vroeg wakker te worden”, 
aldus Merel.

Meld je aan
De Scheveningse Dag livestream vindt plaats op 26 juni aan-
staande en start om 19.30 uur. Via de website muzee.nl kunt je 
je online aanmelden voor het event. Je ontvangt dan een dag 
van te voren een e-mail met een link naar de livestream. Ook 
is het mogelijk je aan te melden via de link op de Facebookpa-
gina van Muzee Scheveningen. Ook dan krijg je een reminder 
wanneer de livestream van start gaat. 

Wat is er veel veranderd op de Noordboulevard!

De zon is er net op tijd voor de zomer. 
De Noordboulevard met alle strand- en boulevardondernemers zijn er klaar voor!

Er is sinds november 2017 veel veranderd. De verandering is onderdeel van het programma 
De Kust Gezond. In november 2022 start ook de herinrichting van de Middenboulevard 

(tussen de beeldentuin en Palacestraat).

Tekst: Jill van Calsteren
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www.simonisvis.nl
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Meer informatie over het Actieplan Scheveningen? 

Update Actieplan Scheveningen

Afsluiting 
Strandweg
In de afgelopen periode is de Strandweg regelmatig 
afgesloten geweest. Eerst was dit alleen aan de kant van de 
Scheveningse Slag. Maar al snel bleek dat de verkeersoverlast 
(herrie, straatraces enz.) zich daardoor naar het noordelijk 
deel van de Strandweg en de haven verplaatste. Het afsluiten 
van de Strandweg aan beide zijden bleek meer effect te 
hebben. Tegelijkertijd werden de Harteveltstraat, 
Jongeneelstraat en Seinpostduin afgesloten voor bezoekers. 
Dit om sluipverkeer tegen te gaan.

Uit de reacties bleek dat de meeste bewoners blij zijn met deze actie.  
Veel ondernemers ook, al maken die zich soms zorgen of hun gasten hen 
nog goed kunnen bereiken.

Dagelijks dicht
De Strandweg en achterliggende woonstraten worden t/m 20 juni   
(in principe, afhankelijk van het scenario dat geldt) dagelijks aan beide 
kanten afgesloten. Doordeweeks vanaf 18.00 uur, in het weekend vanaf 
16.00 uur. Er staan verkeersregelaars en beveiligers bij de afzettingen. 
Handhaving en de politie komen ook regelmatig langs.

De gemeente is ondertussen aan het onderzoeken of de Strandweg het hele 
zomerseizoen kan worden afgezet, maar nog wel gebruikt kan worden als 

parkeerplaats. 

Nieuwe afspraken 
over parkeren van 
deelscooters 
De deelscooter: een populair vervoermiddel om mee naar het 
strand te gaan. En een mooi alternatief voor de auto. Zolang 
de scooter tenminste netjes wordt geparkeerd! Helaas was 
dit in de afgelopen weken niet overal het geval. Dat zorgde 
soms voor overlast. 

Daarom heeft de gemeente nieuwe afspraken gemaakt met de 
deelscooteraanbieders:

 • Een deelscooterrit kan voortaan pas beëindigd worden als de scooter in 
een daarvoor aangewezen parkeervak staat. De gemeente zorgt voor 

voldoende vakken, onder andere op het Zwarte Pad, de Boulevard en de 
Vissershavenweg.

 • Op drukke momenten wijzen parkeercoaches de scooterrijders aan waar 
ze kunnen parkeren. Ook letten ze erop dat er geen scooters buiten de 

vakken staan.
 • Een speciale appgroep zorgt ervoor dat de gemeente en de scooter

aanbieders voortdurend contact met elkaar hebben. Zo kunnen ze heel 
snel actie nemen als er ergens problemen dreigen te ontstaan. 

Al doende leren de gemeente en deelscooteraanbieders steeds beter hoe ze 
het parkeren van de scooters (letterlijk) in goede banen kunnen leiden, 
zodat niemand er last van heeft.

Ook in Duindorp maximaal 120 minuten parkeren
Van 1 juni tot 1 oktober geldt er een aantal tijdelijke parkeermaatregelen om de parkeeroverlast op Scheveningen en in 
Duindorp terug te dringen. Ook in Duindorp geldt nu een maximale parkeerduur van 120 minuten (2 uur). De bebording, 
automaten en apps zijn hierop aangepast. Voor mensen die met een parkeervergunning parkeren (bewoners, bezoekers 
en bedrijven), geldt de maximale parkeerduur niet. Als uw bezoek is aangemeld voor bezoekers parkeren, kunnen zij dus 
langer dan 120 minuten parkeren. De maximale parkeerduur geldt tot 1 oktober.

DICK TESKE
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Het Meldpunt Overlast Schevenin
gen is een diepgevoelde wens van 
veel bewoners en ondernemers. 
Daarom kondigde ik ‘m met plezier 
aan samen met bewoonster Riet. 
Voor de gemeente is het Meldpunt 
net zo belangrijk. Door de meldin
gen kunnen wij, de politie en 
andere instanties sneller ingrijpen. 
We zien ook waar en wanneer over
last zich voordoet en kunnen dan 
maatregelen nemen om herhaling 
te voorkomen.

www.denhaag.nl/scheveningen #samenvoorscheveningen

Kijk het filmpje “Melden, melden, melden!”
In een introductiefilmpje vertellen 
bewoonster Riet, stadsdeelwethouder 
Anne Mulder en Bas ‘van het Meldpunt’ 
meer over het doel en de bereikbaarheid 
van het Meldpunt Overlast Scheveningen. 
Ook laten ze in het filmpje zien hoe je een 
melding kunt maken.

Ervaart u overlast op Scheveningen?
Maak daar tot 1 november 2021 melding van via  
het Meldpunt Overlast Scheveningen.

1 Via de speciale meldingsapp  
beschikbaar via scheveningenmeldt.nl.

2 Door te bellen naar telefoonnummer 14070  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 23.00 uur; 
zaterdag, zondag en op feestdagen van 13.00 tot 23.00 uur.

Er zijn 2 vormen van overlast:

• Niet-spoedeisende situaties: meld dit bij het Meldpunt Overlast Scheveningen. 

• Spoedeisende en levensbedreigende situaties: bel de hulpdiensten via 112. 
Geen spoed, maar wel politie nodig? Bel de politie via 0900  8844.

In deze editie van de Scheveninger 
vindt u een bewaarkaart. Hierop staat 
waarvoor en hoe u kunt melden. Deze 
is ook te krijgen bij het stadsdeel
kantoor en het infopunt bij de Pier.
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Je bent van huis uit politicoloog, 
hebt in de Tweede Kamer gewerkt 
en – afgezien van een stevige strand-
wandeling – heb je zelf vrij weinig 
met water. Hoe ben je dan toch bij de 
KNRM terecht gekomen? 
“We zijn al jarenlang donateur, vooral 
omdat mijn man veel familie op Scheve-
ningen heeft wonen. Daardoor was ik al 
bekend met hun acties. Toen vervolgens 
Joyce tijdens onze sportavond aangaf 
dat ze bij de KNRM iemand zochten voor 
de communicatie dacht ik, waarom ook 
niet? Ik kende haar verhalen als opstap-
per al, en wist dus wat een goed werk de 
reddingmaatschappij doet. Het is een su-
permooie organisatie met een heel diver-
se groep aan mensen die elkaar allemaal 
respecteren, en het hele jaar door dag en 
nacht klaarstaan. Zonder dat ze daarover 
opscheppen. Daar draag ik graag aan bij.”

Bij de KNRM ben je een van de vele 
‘helpers aan wal’, wat doe je precies?
“Ik ben coördinator communicatie en 
fondsenwerving en ben samen met een 
clubje mensen vooral bezig met de vraag: 
‘wat willen we precies over de KNRM 
naar buiten brengen?’ Wat is het verhaal, 
hoe willen we dat neerzetten en wat 
willen we daarvoor doen? Daarvoor ge-
bruiken we persberichten, maar ook so-
cial mediakanalen zoals Facebook, Insta-
gram, de website en zo nu en dan Twitter. 
Als het straks weer mag, ontvangen we 
ook gasten die mee mogen varen, waar-
bij we het boothuis laten zien, iets vertel-
len over de KNRM, het station en wat we 
allemaal doen.”

Je geeft ook wel eens lezingen voor 
de KNRM, wie vraagt jullie dan?  
“Dat is heel divers: van plattelandsvrou-
wen tot studenten die lid zijn van een 
studentenzeilvereniging. Op zo’n bijeen-
komst vertellen we wat de KNRM doet 
en op welke basis. 

Daarbij laten we ook altijd beeld en korte 
video’s zien. Aan het eind geven we dan 
ook aan dat we een vrijwilligersorganisa-
tie zijn, en afhankelijk zijn van giften. Als 
ze willen, dan kunnen ze iets doneren.”

De KNRM is dan wel vrijwillig, maar 
zeker niet vrijblijvend. Hoe breng je 
dat voor het voetlicht? 
“Dat klopt, we zijn vrijwillig, maar wel 
professioneel. We proberen dat altijd 
langs vier pijlers te vertellen: vrijwillig, 
professioneel, kosteloos en onafhanke-
lijk. In principe is namelijk iedereen op 
alle 45 reddingstations van de KNRM vrij-
williger. Omdat we een relatief groot sta-
tion zijn en veel acties hebben, is Hugo 
bij ons een betaalde kracht, maar op de 
meeste andere stations is ook de schip-
per vrijwilliger. Al onze redders worden 
professioneel opgeleid. Daarvoor volgen 
ze een tweejarige opleiding hier op het 
station, die bestaat uit ongeveer zeven 
opleidingen en cursussen die ze moeten 
doen. Dat sluiten ze af met een week in 
Schotland met andere KNRM’ers zodat 
ze kunnen laten zien wat ze kunnen. Kos-
teloos, omdat wij altijd iedereen helpen 
die daarom vraagt, zonder daar iets voor 
in rekening te brengen. En onafhankelijk: 
we krijgen namelijk geen subsidie, we 
zijn echt afhankelijk van giften, donaties 
en nalatenschappen. Zonder dat was er 
geen KNRM. Dat laatste is een bewuste 
keuze overigens, dan blijf je autonoom, 
en hoef je niet te conformeren aan regels 
en voorschriften van de partij die jou geld 
verschaft.”

Die giften en donaties zijn dus van 
levensbelang voor het voortbestaan 
van de KNRM en de reddingen op zee. 
Hoe zorgen jullie dat er genoeg is? 
“Wij proberen mensen te laten inzien dat 
Scheveningen niet zonder KNRM kan. Zo 
proberen we hier op Scheveningen wa-
tersporters bewust te maken van ons 

werk; surfers, kiters, zeilers en roeiers. 
Maar ook mensen die een visserijverle-
den hebben, of een achterban die op zee 
heeft gevaren en die daardoor een voor-
liefde voor de zee of de KNRM hebben. 
We hebben gelukkig ook een trouwe re-
derskring, waar verschillende bedrijven 
in zitten die de KNRM steunen met een 
bepaald bedrag per jaar. Dat zijn er nu 
een stuk of twintig. Van banken en ver-
mogensbeheerders tot bedrijven die een 
link hebben met de visserij en de mari-
tieme sector. Als tegenprestatie nodigen 
we ze een of twee keer per jaar uit op 
het station om te laten zien hoe het jaar 
eruit zag, wat voor soort acties er zijn ge-
weest en wat we met hun bijdrage heb-
ben gedaan. Daar doen we altijd een in-
teractieve component bij. Denk aan varen 
richting het ankergebied om te laten zien 
wat het verschil is tussen de reddingboot 
en een groot zeeschip, bijvoorbeeld als 
je een medevac doet. Maar we hebben 
ook wel eens een oefening gedaan dat 
mensen allemaal een pak aankregen, en 
er een aantal overboord moesten. Dan 
beleef je het aan den lijve.
Je hebt mensen die vast doneren, per 
maand of per jaar naar een voor hen te 
bepalen bedrag met een minimum van 
5 euro per maand. We zijn nu ook een 
crowdfundingsactie gestart, waar we 
heel gericht geld inzamelen voor een 
nieuwe reddingboot, waar mensen heel 
erg kunnen helpen maar nergens aan 
vastzitten (http://knrmscheveningen.nl/
crowdfunding).”

Hoe financieel gezond
zijn jullie eigenlijk? 
“Wij zijn één van de 45 stations, dat 
exacte financiële inzicht zit op ons hoofd-
kantoor in IJmuiden. We hebben het niet 
heel zwaar maar ook niet heel makkelijk. 
Zo is er onlangs een nieuw vlootplan uit-
gerold, waarbij alle reddingboten op alle 
stations vervangen gaan worden. Onze 
kleine reddingboot ‘de Beluga’ is bijvoor-
beeld al dertig jaar oud. Die doet het nog 
wel, maar je merkt dat het onderhoud 
steeds duurder wordt, dat de spullen 
verouderen of dat ze niet meer te krij-
gen zijn. Op een gegeven moment moet 
je dan gewoon zeggen: het is niet meer 
in balans en dan moet je iets vervangen. 
Die techniek gaat natuurlijk zo snel dat je 
ook het liefste de nieuwste dingen aan 
boord wilt hebben, zodat je beter kunt na-
vigeren en beter wendbaar bent.
Bovendien, de spullen die we gebruiken 
zijn goed, professioneel en veilig maar 
die kosten ook wel wat. Zo’n nieuwe klei-
ne reddingboot kost ruim 300.000 euro 
en zo’n grote reddingboot kost straks 2,5 
à 3 miljoen, en al die overlevingspakken 
kosten zo 1700 euro per pak.”

Echt, 1700 euro per pak? 
Hoe lang gaat zoiets mee dan?
“Dat is natuurlijk afhankelijk van hoe vaak 
je het gebruikt. Wij rukken hier best wel 
vaak uit, maar een paar jaar gaat het wel 
mee. 

We vragen ook van vrijwilligers dat ze 
hun pak na elke actie onderhouden, en 
van tijd tot tijd de ritsen en de zakken 
extra aandacht geven. Net als de vuurpijl 
die ze standaard in hun zak hebben, het 
scheepsmes en het GPS-baken.”

Hoe is de betrokkenheid van 
Scheveningen ten aanzien van giften 
naar de KNRM toe? 
“Op Scheveningen zie je een behoorlijk 
grote geefbereidheid. Zo is bij de eer-
ste crowdfundingsactie bijna 7000 euro 
opgehaald voor de opleiding van vier 
nieuwe redders en dat komt vooral hier 
uit de omgeving. Bewoners of kleinere 
stichtingen, of mensen die watersporter 
zijn. Nu met de crowdfundingsactie van 
de reddingboot Jaap Pronk staan we al 
op 115.000 euro. Dan zijn we er nog niet, 
want we moeten naar de 300.000 euro, 
maar ik ben wel onder de indruk dat je 
zo’n bedrag kunt ophalen. Bij de terugblik 
op het surfdrama hebben we onlangs in 
verschillende televisieprogramma’s ook 
mogen vertellen over onze crowdfun-
dingsactie. Dat geld komt dus uit heel 
Nederland.”

Over het surfdrama gesproken, dat 
heeft ook op jou veel impact gehad. 
Tegelijkertijd ontstonden er mooie 
initiatieven van Scheveningers die 
wilden helpen. Welke staat je het 
meeste bij? 
“Pieter-Bas heeft destijds die zwarte 
bandjes gemaakt met vijf haringen. De 
opbrengst doneerde hij aan de KNRM. 
Hij dacht aanvankelijk: ik maak een paar 
bandjes op mijn kamer, en die verkoop ik. 
Dat liep echter zo storm dat hij uiteindelijk 
8000 euro ophaalde, daar was hij zelf ook 
erg van onder de indruk. Hij is zelf een 
watersporter en kende de jongens goed. 
Er waren uiteindelijk heel veel initiatieven 
en mensen die ook iets voor de KNRM 
wilden doen met iets moois of een gift, 
en die de opbrengst met de KNRM wil-
den delen. 

Bernadette van der Wal, helper aan de wal bij de KNRM:

“Ik hoop dat mensen inzien dat Scheveningen 
niet zonder de KNRM kan”

Scheveningse redders van de KNRM vertellen, deel V

IN HET DAGELIJKS LEVEN IS ZE VOLTIJD BESTUURSADVISEUR VAN JAN VAN ZANEN, DE BURGEMEESTER 
VAN DEN HAAG. EN IN DE AVONDUREN EN WEEKENDEN ZET ZE ZICH ALS ‘HELPER AAN DE WAL’ IN BIJ DE 

KNRM MET FONDSENWERVING EN COMMUNICATIE, ZODAT HET REDDEN OP ZEE DOOR KAN GAAN. DAARMEE 
IS BERNADETTE VAN DER WAL (33) EEN STILLE MAAR ONTZETTEND ENTHOUSIASTE KRACHT ACHTER DE 

REDDINGACTIES DIE DAG EN NACHT, HET HELE JAAR DOOR PLAATSVINDEN. 
“DE KNRM IS ONMISBAAR IN EEN DRUK KUSTGEBIED ALS DIT.”

Uitreiking van een cheque namens de ING, omdat de KNRM de meeste stemmen in de regio had 
opgehaald met het initiatief Help Nederland Vooruit. 

Naam: 
Bernadette van der Wal
Werkzaam bij 
de KNRM sinds: 3 jaar
Functie KNRM: 
Coördinator communicatie 
en fondsenwerving en lid 
plaatselijke commissie
Dagelijks leven: 
bestuursadviseur 
van Jan van ZanenFA
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Ook mensen die kunstwerken, foto’s en 
gedichten hebben gemaakt. Die hebben 
we allemaal op het boothuis uitgenodigd 
en gezegd: wat een mooi gebaar. Dat 
was heel bijzonder om te zien.”

Je doet het werk bij de KNRM erbij, 
want in het dagelijks leven ben je 
bestuursadviseur van de burgemees-
ter. Dat klinkt als een bijzondere job.
“Ja, het is heel leuk. In de ruim twee jaar 
dat ik er werk, heb ik inmiddels voor drie 
burgemeesters gewerkt. Pauline Krikke, 
Johan Remkes en nu een jaar met Jan 
van Zanen. Hij is de stad aan het ontdek-
ken en gaat er graag op uit. 
Als bestuursadviseur ben je eigenlijk 
de schakel tussen de gemeenteraad, 
bewoners en ondernemers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties, het amb-
telijk apparaat en de burgemeester. Zo 
proberen we de burgemeester voor te 
bereiden op alle bezoeken en debatten 
die hij houdt, zodat hij weet wat hij kan 
verwachten. Dat is heel tof en afwisse-
lend. Omdat ik de portefeuille openbare 
orde onder me heb, zit ik de ene dag vol 
in de demonstraties of evenementen, en 
de andere dag in een brand zoals laatst in 
de Schilderswijk.”

Als je kijkt naar openbare orde op 
Scheveningen, wat gaat je daarin wel 
eens aan het hart? 
“Je wilt een klimaat creëren waarin de 
bewoners een veilige en prettige leefom-
geving hebben, en waarin ondernemers 
hun zaak kunnen draaien. Daarvoor wil 
je graag bezoekers trekken, maar je wilt 
niet dat mensen geïntimideerd worden, 
overlast ervaren, muurvast staan in het 
verkeer of niet meer thuis kunnen ko-
men. Na de overlast tijdens het  strand-
seizoen vorig jaar hebben veel  gesprek-

ken plaatsgevonden met ondernemers, 
bewoners en diensten om te komen tot 
maatregelen om de overlast te beperken 
en die veilige en prettige leefomgeving te 
creëren. De eerste weken van dit strand-
seizoen hebben mensen toch overlast 
ervaren. Dat gaat ons echt aan het hart.”

Wat zou jouw oproep daarin zijn aan 
de Scheveningse bewoners? 
“Blijf alles wat niet goed gaat, melden, 
zodat wij weten wat er speelt. Dan kun-
nen we er wat aan proberen te doen.”

Wat vind je het mooiste van het werk 
bij de KNRM?
“Door uiteindelijk op mijn manier een bij-
drage te leveren aan de bewustwording 
van mensen, zodat ze het idee krijgen 
van: die KNRM, die hebben we echt no-
dig. Zeker hier met een druk kustgebied 
waar alleen maar meer bezoekers per 
dag komen en waar veel gebruik wordt 
gemaakt van zee, kust en strand. Ik denk 
dat de KNRM daar onmisbaar in is.”

Als Scheveningers iets willen doen 
voor de KNRM, buiten een donatie, 
hoe kunnen ze dan bijdragen? 
“De KNRM heeft allerlei helpers aan de 
wal nodig. We hebben nu een social me-
dia-team dat deels uit redders bestaat en 
deels uit helpers aan de wal. Maar we 
hebben daarnaast ook mensen die hel-
pen met technische klussen of het on-
derhoud aan de boot, en die straks met 
Vlaggetjesdag, de reddingbootdag en 
open avond de kraam bemannen waar 
we de merchandise verkopen. Ook zijn 
we altijd op zoek naar vrijwilligers voor 
de boot of de truck, dus meld je  vooral. 
Eigenlijk hebben we altijd wel een plek 
voor enthousiastelingen.”

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

In 2020 rukte de KNRM 
Scheveningen maar liefst 

229 keer uit. 

Meer weten over het 
reddingstation, de reddingen 

en hoe je de KNRM kunt 
ondersteunen? 

Kijk op https://www.knrm.nl/
reddingstations/scheveningen

Tekst: June Kromjongh

“Op Scheveningen zie je een 
grote geefbereidheid”

Beeld: Dick Teske

Bernadette neemt in het bootshuis de opbrengsten van het jaarlijks terugkerende Visserijtoernooi in 
ontvangst, waarbij vissers uit verschillende dorpen tegen elkaar voetballen. Een initiatief van de familie 
Rog, van de SCH10 ‘de Drie Gebroeders’.

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



16is ondernemend

FIT EN SLANK DE ZOMER IN MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING!!!
MELD JE NU AAN VOOR EEN VRIJBLIJVEND PERSOONLIJK 
SPORTADVIES VOOR ELKE LEEFTIJD

Start voor 1 juli en train een maand gratis.  

•  Train onder goede begeleiding je corona kilo’s eraf
•  Geautomatiseerd trainen met uniek concept
•  Prettige persoonlijke begeleiding en kleinschalig
•  2x trainen per 10 dagen al resultaat
•  Slank & Fit in slechts 35 minuten
•  Fysio Retreat Scheveningen

De oplossing voor mensen die vitaal en gezond willen zijn.
Ook als je niet graag sport of weinig tijd hebt.
Exclusieve begeleiding met uniek concept.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij voor jou de beste oplossing zijn.

MELD JE 
AAN VIA DE 
WEBSITE

Scheveningseweg 88 • 070 2211936 • www.healthme.nl

KRINGLOOP
SCHEVENINGEN

Westduinweg 156/158, Den Haag
Kringloopscheveningen@gmail.com

De koffi  e staat voor u klaar!

OPEN MA. t/m ZA 09.30-17.00

070-7851398 / 0610-216215

GESPECIALISEERD IN ONTRUIMINGEN
VOOR AL UW KLUSSEN 

IN- EN OM HET HUIS

VERHUIZINGEN • ONTRUIMINGEN 
VEEGSCHOON OPLEVEREN 
OUDE SPULLEN AFVOEREN

WIJ ZIJN OOK OPEN OP ZONDAG VAN 12.00 - 17.00 UUR

WIJ ZIJN DE GROOTSTE KRINGLOOP IN DE OMGEVING.

RUIM 700M2 SNUFFELPLEZIER!

 NET ALS ONS FILIAAL IN LOOSDUINEN
 ELKE LAATSTE ZATERDAG VAN DE MAAND:

50% korting op
het hele assortiment!
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Voetbalvereniging SVC’08 heeft in-
middels de jeugdafdeling prima op 
orde. Met als hoofd jeugdopleiding 
Harold Tjaden, die de jeugdtrainers 
aanstuurt. Een daarvan is Ron Pond-
man (78), die niet meer weg te denken 
is als jeugdtrainer. Bij Ron zit de sleet 
er nog niet op. “Training geven aan de 
jeugd houdt mij jong.”

Ron staat al jarenlang op het veld en dat 
begon bij hem al heel vroeg. Hij begon 
op zijn achtste jaar met voetballen bij Ar-
chipel. “Ik was bijna 50 toen ik nog in het 
eerste team speelde. Archipel stond des-
tijds bekend om zijn technisch verzorgde 
spel, terwijl bij JAC het fysieke aspect 
een heel belangrijke rol speelde. Van dik 
hout zaagt men planken, zeg maar.” 
Ron is bewust op 18-jarige leeftijd begon-
nen met training geven. “Destijds gaf ik 
jeugdtraining bij Archipel. Deze vereni-
ging bestaat helaas al lang niet meer, erg 
jammer”, vertelt Ron. “Den Haag heette 
destijds de sportstad van Nederland, 
maar van die 300 clubs die er waren, zijn 
er misschien nog zo’n 30 over. De over-
heid heeft er keurig aan meegewerkt om 
het sporten en bewegen op een laag pitje 
te zetten. Denk maar aan het saneren van 
de gymnastiekleraren in het onderwijs 
en later ook nog het in ons waterland 
afschaffen van zwemlessen. Nu moeten 
wij als amateurclubs kinderen leren be-
wegen en hoe je met een bal moet om-
gaan.”

SVC’08
Door de fusie van JAC Archipel – Ornas 
Combinatie met SV’35 in 2008 tot SVC’08 
kreeg de nieuwe vereniging een boost 
qua jeugdleden. “Jeugdtrainen is wel 
mijn ding. Uiteraard heb ik ook senioren 
getraind. Onder meer zes jaar lang Archi-
pel seinoren 1 en later nog de zondagtak, 
maar toen was de fusie met JAC al een 
feit. Voor de fusie was ik al werkzaam bij 
JAC als jeugdtrainer.“
Over zijn huidige trainersactiviteiten 
zegt Ron: “Ik vind het ongelooflijk leuk 
om kinderen te zien groeien in het voet-
balspelletje, maar dan wel het spel zelf 

en niet de rottigheid. Daarom vind ik de 
leeftijdscategorie 10-13 jaar zo belangrijk. 
Deze coronaperiode is natuurlijk vreselijk. 
Geen wedstrijden tegen andere clubs en 
geen kantine open. 

De manier van werken van Harold Tjaden 
spreekt mij wel aan. Hij drukt zijn stem-
pel niet door, maar staat open voor eigen 
inbreng van de trainers. Er is de afgelo-
pen jaren, zeker toen Harold Tjaden hoofd 
jeugdopleiding is geworden, een enorme 
progressie geboekt bij de jeugd. Al vind ik 
wel dat de niet-selectiespelers ook aan-
dacht moeten krijgen. Daarnaast ben ik 

ook blij dat we een groeiende meidentak 
hebben. Daardoor is dat machogedrag 
beduidend minder. Ik vind de meidentak 
een verrijking voor de club.”

Wiel Corver
Uiteraard wordt er uitgekeken naar het 
nieuwe seizoen. “Komend seizoen ga ik 
de JO10-1 trainen. Daarnaast ga ik nog 
een jeugdteam trainen, maar dat is nog 
niet uitgekristalliseerd. Van mij mag het 
nieuwe seizoen vandaag al beginnen. Dus 
zullen we wel een wat langere voorberei-
ding hebben, waarschijnlijk onderbroken 
door de vakantie. Er lopen bij SVC’08 veel 
talenten rond, die ik train. Onder andere 
met toepassing van de Wiel Corver-me-
thode, dus met veel techniektraining.  Ik 
vind het uitermate jammer, eigenlijk heel 
triest, dat de methode Wiel Corver nooit 
is omarmd door de KNVB. Ook de voet-
balscholen die nu de pan uit rijzen, vind 
ik geen goede zaak. De club moet er zelf 
over gaan.” 

Ron blijft training geven zolang hij zich 
goed voelt en geloofwaardig overkomt 
naar de kinderen. “Het houdt je fit en er 
zijn veel sociale contacten. En ik vind het 
fijn een zinvolle rol te kunnen spelen in de 
opvoeding van de kinderen”, aldus Ron. 
Hij traint volgens de GIPS-formule. G= 
geloofwaardig zijn in doen en laten, I = 
initiëren en stimuleren, P = persoonlijke 
ontwikkeling en prioriteiten stellen en S 
= samenwerken.

Jeugdtrainer van SVC’08 staat al 60 jaar op het veld

Ron Pondman omarmt de ‘Wiel Corver’ 
trainingsmethode

Beeld en tekst: Nico Mos

Jeugd KVS/Maritiem 
speelt weer competitie
Na ongeveer acht maanden spelen de jeugdkorfballers van KVS/Maritiem weer com-
petitiewedstrijden. Na de meest recente coronaversoepelingen is het voor de jeugd 
weer toegestaan om tegen teams van andere verenigingen te spelen. De door de 
korfbalbond opgezette juni-competitie bestaat uit drie speelrondes waarvan afgelo-
pen zaterdag dus de aftrap was (overige competitierondes zijn op 19 en 26 juni). De 
opzet is regionaal: de jongste teams spelen zoveel mogelijk tegen Haagse ploegen 
of clubs uit de regio. Ouders en toeschouwers mogen helaas nog steeds het veld 
niet op maar dat maakte zaterdag even niet zoveel uit: de kantine was open om eten 
en drinken af te halen en met veel wedstrijden op het Cas van Dijk-park was het ver-
trouwde ‘zaterdaggevoel’ weer zo goed als terug!

Kijk, tijdens uw lunch of diner, 
alle sportwedstrijden!

Bij ons hangen, op het terras maar ook binnen,
grote TV’s zodat u niks hoeft te missen!

Check ons sportprogramma op
www.threesisterspub.nl
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G E N I E T E N  V A N  H E T
E K  V O E T B A L  A A N  Z E E ?

Aquarius Hotel Scheveningen
Zeekant 110 • Scheveningen

070-3543543
www.aquarius-hotel.nl
info@aquarius-hotel.nl

Zijn uw gasten, familieleden, vrienden
op zoek naar een comfortabel klassiek

hotel, gelegen in een mooi stukje
Scheveningen? Dan zijn wij

de juiste speler!!

Fahrenheitstraat 606 Den Haag 
070-360 99 37 

www.refillcity.nl

De lekkerste
oranje 

tompoucen!

roodenrijs.meesterbakker.nlKeizerstraat 183, Scheveningen

Dr. Lelykade 156 • Scheveningen • 070 3553588 • info@rederijgroen.nlmaak een vrijblijvende afspraak op sanidump.nl

BADKAMER PLANNEN?

Meer dan 20
jaar ervaring

Laat gratis jouw 
droombadkamer
ontwerpen in 3D

Wij zijn er 
klaar voor!

En profi teer 
van de aller- 
laagste prijs

Kijk voor alle 39 vestigingen en openingstijden op sanidump.nl

SANI-DUMP DEN HAAG - WEGASTRAAT 25

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

GrandCafé

 Prins Willemstraat 36 • Scheveningen • 070 35 48 673 • info@zarautz.nl

ORANJE STAAT BIJ ONS BOVENAAN!ORANJE STAAT BIJ ONS BOVENAAN!
-WIJ ZIJN WEER OPEN VOOR EEN HEERLIJKE LUNCH OF DINER-

-GEZELLIG TERRAS EN NATUURLIJK VEEL VROLIJKHEID!-

Wij wensen het
Nederlands Elftal
succes op het Ek!

SPEELSCHEMA EK 2021
GROEP A

Turkije - Italië
0-3

Wales - Zwitserland
1-1

Wo. 16 juni: 18.00 uur
Turkije - Wales

Wo. 16 juni: 21.00 uur
Italië - Zwitserland

Zon. 20 juni: 18.00 uur
Italië - Wales

Zon. 20 juni: 18.00 uur
Zwitserland - Turkije

GROEP C

Oostenrijk - Macedonië
3-1

NEDERLAND - Oekraine
3-2

Do. 17 juni: 15.00 uur
Oekraine - Macedonië

Do. 17 juni: 21.00 uur
NEDERLAND - Oostenrijk

Ma. 21 juni: 18.00 uur
Macedonië - NEDERLAND

Ma. 21 juni: 18.00 uur
Oekraine - Oostenrijk

GROEP F

Di. 15 juni: 18.00 uur
Hongarije – Portugal

Di. 15 juni: 21.00 uur
Frankrijk  - Duitsland

Zat. 19 juni: 15.00 uur
Hongarije - Frankrijk

Zat. 19 juni: 18.00 uur
Portugal - Duitsland

Woe. 23 juni: 21.00 uur
Portugal - Frankrijk

Woe. 23 juni: 21.00 uur
Duitsland - Hongarije

GROEP E

Ma. 14 juni: 18.00 uur
Polen – Slowakije

Ma. 14 juni: 21.00 uur
Spanje - Zweden

Vrij. 18 juni: 15.00 uur
Zweden - Slowakije

Zat. 19 juni: 21.00 uur
Spanje - Polen

Woe. 23 juni: 18.00 uur 
Zweden - Polen   

Woe. 23 juni: 18.00 uur
Slowakije - Spanje

GROEP D

Engeland - Kroatië
1-0

Schotland - Tjechië
0-2

Vr. 18 juni: 18.00 uur
Kroatië - Tjechië

Vr. 18 juni: 21.00 uur
Engeland - Schotland

Di. 22 juni: 21.00 uur
Kroatië - Schotland

Di. 22 juni: 21.00 uur
Tjechië - Engeland

GROEP B

Denemarken - Finland
0-1

België - Rusland
3-0

Wo. 16 juni: 15.00 uur
Finland - Rusland

Do. 17 juni: 18.00 uur
Denemarken - België

Ma. 21 juni: 21.00 uur
Rusland - Denemarken

Ma. 21 juni: 21.00 uur
Finland - België

POULEWINNAARS EN NUMMERS TWEE NAAR ACHTSTE FINALES, SAMEN MET DE VIER BESTE NUMMERS DRIE

Voorspel van de drie onderstaande wedstrijden de tussen- en eindstanden! 

1. VRIJDAG 18 JUNI 21.00 UUR:  ENGELAND-SCHOTLAND
2. ZATERDAG 19 JUNI 21.00 UUR: PORTUGAL-DUITSLAND
3. ZONDAG 20 JUNI 21.00 UUR:  ITALIE-WALES

Stuur je antwoord, voor donderdag 17 juni, naar info@de-scheveninger.
nl o.v.v. ‘EK voorspelling’. Win leuke prijzen,Win leuke prijzen,  beschikbaar gesteld door de 
ondernemers die rondom dit spelschema hun advertentie hebben 
geplaatst. In de volgende editie kun je zien of je gewonnen hebt.

Veel succes!

Voorspel Voorspel 
en Win!en Win!

WINNAAR WEEK 23:
JASON KEIZER
Schipperstraat
Neem je contact met ons op?
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SPEELSCHEMA EK 2021
GROEP A

Turkije - Italië
0-3

Wales - Zwitserland
1-1

Wo. 16 juni: 18.00 uur
Turkije - Wales

Wo. 16 juni: 21.00 uur
Italië - Zwitserland

Zon. 20 juni: 18.00 uur
Italië - Wales

Zon. 20 juni: 18.00 uur
Zwitserland - Turkije

GROEP C

Oostenrijk - Macedonië
3-1

NEDERLAND - Oekraine
3-2

Do. 17 juni: 15.00 uur
Oekraine - Macedonië

Do. 17 juni: 21.00 uur
NEDERLAND - Oostenrijk

Ma. 21 juni: 18.00 uur
Macedonië - NEDERLAND

Ma. 21 juni: 18.00 uur
Oekraine - Oostenrijk

GROEP F

Di. 15 juni: 18.00 uur
Hongarije – Portugal

Di. 15 juni: 21.00 uur
Frankrijk  - Duitsland

Zat. 19 juni: 15.00 uur
Hongarije - Frankrijk

Zat. 19 juni: 18.00 uur
Portugal - Duitsland

Woe. 23 juni: 21.00 uur
Portugal - Frankrijk

Woe. 23 juni: 21.00 uur
Duitsland - Hongarije

GROEP E

Ma. 14 juni: 18.00 uur
Polen – Slowakije

Ma. 14 juni: 21.00 uur
Spanje - Zweden

Vrij. 18 juni: 15.00 uur
Zweden - Slowakije

Zat. 19 juni: 21.00 uur
Spanje - Polen

Woe. 23 juni: 18.00 uur 
Zweden - Polen   

Woe. 23 juni: 18.00 uur
Slowakije - Spanje

GROEP D

Engeland - Kroatië
1-0

Schotland - Tjechië
0-2

Vr. 18 juni: 18.00 uur
Kroatië - Tjechië

Vr. 18 juni: 21.00 uur
Engeland - Schotland

Di. 22 juni: 21.00 uur
Kroatië - Schotland

Di. 22 juni: 21.00 uur
Tjechië - Engeland

GROEP B

Denemarken - Finland
0-1

België - Rusland
3-0

Wo. 16 juni: 15.00 uur
Finland - Rusland

Do. 17 juni: 18.00 uur
Denemarken - België

Ma. 21 juni: 21.00 uur
Rusland - Denemarken

Ma. 21 juni: 21.00 uur
Finland - België

POULEWINNAARS EN NUMMERS TWEE NAAR ACHTSTE FINALES, SAMEN MET DE VIER BESTE NUMMERS DRIE

Voorspel van de drie onderstaande wedstrijden de tussen- en eindstanden! 

1. VRIJDAG 18 JUNI 21.00 UUR:  ENGELAND-SCHOTLAND
2. ZATERDAG 19 JUNI 21.00 UUR: PORTUGAL-DUITSLAND
3. ZONDAG 20 JUNI 21.00 UUR:  ITALIE-WALES

Stuur je antwoord, voor donderdag 17 juni, naar info@de-scheveninger.
nl o.v.v. ‘EK voorspelling’. Win leuke prijzen,Win leuke prijzen,  beschikbaar gesteld door de 
ondernemers die rondom dit spelschema hun advertentie hebben 
geplaatst. In de volgende editie kun je zien of je gewonnen hebt.

Veel succes!

Voorspel Voorspel 
en Win!en Win!

WINNAAR WEEK 23:
JASON KEIZER
Schipperstraat
Neem je contact met ons op?

9.7

070 322 77 15
info@belvederemakelaars.nl

Oranje Burger 
met frites & gratis 
milkshake (t.w.v. € 2,75)

€ € 8,958,95
Frederik Hendriklaan 182   t: 070-2058131

www.classiquesnacks.nl
Zowel afhaal als BEZORGING!

oranje aktieoranje aktie

Frederik Hendriklaan 106      070-3550764     
info@plasman.nl                www.plasman.nl

zaterdag 19 en maandag 21 juni 
(op vertoon van deze advertentie)

ORANJE EK TAARTJE
voor 4 pers. gevuld met Zwiterse room 

en frambozenstukjes

14,95                 12,50

GENIET VAN ORANJE!

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

www.robertvanderzwan.nl

Uw makelaar met 
scorend vermogen

Heemraadstraat 249a 
hoek Badhuisstraat

voor afspraak 06 19 56 28 36
open elke dag 11.00-20.00 u

kijk op onze website voor de prijzen
www.wilaithaiwellness.nl

• Thai original massage• Thai original massage

• Sportmassage• Sportmassage

• Relaxmassage• Relaxmassage

• Voet-, hoofd-, • Voet-, hoofd-, 
 schoudermassage schoudermassage

• Voetmassage• Voetmassage

• Combinatiemassage• Combinatiemassage

EEN 
GLANSRIJK

EK

WIJ WENSEN
OORRAANNJJEE

ESSO 
Scheveningen

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

Esmee Sidler (SVV): 

“Hateboer zou voor mij de favoriete 
rechtsback zijn in Oranje”

Het EK voetbal is in volle gang. Samen met Esmee Sidler (25), rechter - 
en linkervleugel-verdedigster van SVV Scheveningen, dat uitkomt in de 4e 
klas, kijken we naar het toernooi. Esmee kijkt vooral naar de Oranjespeler, 
die op haar plek in het team gaat spelen.

Esmee is honkvast en een echte clubvrouw. “Dat klopt, want ik voetbal alweer 
zo’n 15 jaar bij Scheveningen. Scheveningen voelt gewoon goed, al is het ieder 
jaar de vraag of we nog doorgaan. We zouden graag meer speelsters erbij zien, 
zodat er geselecteerd kan worden.” Over Oranje zegt ze: “Ik hoop dat ze het goed 
gaan doen, maar er echt iets van verwachten? Virgil van Dijk zal node gemist wor-
den. Op hem was mijn hoop gevestigd, al geef ik toe dat Stefan de Vrij ook niet 
verkeerd is. Overigens mag de poulefase geen probleem zijn en dan is het hope-
lijk gunstig loten, of het wordt gewoon echt zwaar. Mijn voorkeur voor rechtsback 
is Hateboer, die nooit echt gefaald heeft in Oranje. En op linksback staat gewoon 
Owen Wijndal. Hij is daar niet meer weg te denken”, aldus Esmee.
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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

 Waterstanden JUNI 2021

Scheveningen
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen

Referentievlak: NAP
LAT = NAP-103 cm

Nederlandse tijd
Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

Juni 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
di

3:56 -94
8:19 107

16:35 -66
21:08 67

2
wo

4:45 -93
9:35 98

17:27 -62
22:15 60

LK 9:24

3
do

5:40 -90
10:45 93
18:35 -60
23:25 57

4
vr

6:45 -86
11:55 93
19:45 -61

5
za

0:25 62
7:50 -83

12:54 96
20:49 -64

6
zo

1:26 70
8:45 -81

13:49 100
21:50 -67

7
ma

2:14 79
9:49 -76

14:35 101
22:45 -68

8
di

2:55 86
10:14 -72
15:14 101
23:22 -68

9
wo

3:24 92
10:47 -68
15:49 100
23:55 -70

10
do

4:02 99
11:21 -66
16:24 99NM 12:53

11
vr

0:25 -73
4:35 105

12:18 -65
16:56 98

12
za

1:06 -77
5:06 109

13:00 -65
17:24 96

13
zo

1:36 -81
5:45 111

13:40 -65
18:04 92

14
ma

2:13 -84
6:15 111

14:25 -64
18:36 87

15
di

2:46 -87
6:54 110

15:05 -63
19:16 81

16
wo

3:35 -87
7:35 108

15:35 -62
20:00 75

17
do

4:16 -86
8:24 104

16:30 -60
20:55 68

18
vr

5:06 -83
9:24 99

17:24 -57
22:05 65

EK 5:54

19
za

5:59 -79
10:35 99
18:30 -55
23:15 67

20
zo

7:12 -77
11:49 104
19:52 -56

21
ma

0:26 75
8:25 -78

12:56 108
20:58 -59

22
di

1:25 87
9:25 -78

13:49 112
21:55 -63

23
wo

2:17 99
10:05 -76
14:45 112
22:44 -66

24
do

3:05 109
11:10 -72
15:35 110
23:38 -70

VM 20:40

25
vr

3:55 117
11:59 -68
16:25 106

26
za

0:25 -77
4:41 123

12:59 -65
17:16 101

27
zo

1:16 -84
5:28 125

13:45 -64
18:05 96

28
ma

2:06 -91
6:15 124

14:40 -63
18:56 91

29
di

2:55 -96
7:04 120

15:35 -61
19:45 85

30
wo

3:40 -97
7:55 113

16:15 -58
20:29 80

Scheveningen
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen

Referentievlak: NAP
LAT = NAP-103 cm

Nederlandse tijd
Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

Juni 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
di

3:56 -94
8:19 107

16:35 -66
21:08 67

2
wo

4:45 -93
9:35 98

17:27 -62
22:15 60

LK 9:24

3
do

5:40 -90
10:45 93
18:35 -60
23:25 57

4
vr

6:45 -86
11:55 93
19:45 -61

5
za

0:25 62
7:50 -83

12:54 96
20:49 -64

6
zo

1:26 70
8:45 -81

13:49 100
21:50 -67

7
ma

2:14 79
9:49 -76

14:35 101
22:45 -68

8
di

2:55 86
10:14 -72
15:14 101
23:22 -68

9
wo

3:24 92
10:47 -68
15:49 100
23:55 -70

10
do

4:02 99
11:21 -66
16:24 99NM 12:53

11
vr

0:25 -73
4:35 105

12:18 -65
16:56 98

12
za

1:06 -77
5:06 109

13:00 -65
17:24 96

13
zo

1:36 -81
5:45 111

13:40 -65
18:04 92

14
ma

2:13 -84
6:15 111

14:25 -64
18:36 87

15
di

2:46 -87
6:54 110

15:05 -63
19:16 81

16
wo

3:35 -87
7:35 108

15:35 -62
20:00 75

17
do

4:16 -86
8:24 104

16:30 -60
20:55 68

18
vr

5:06 -83
9:24 99

17:24 -57
22:05 65

EK 5:54

19
za

5:59 -79
10:35 99
18:30 -55
23:15 67

20
zo

7:12 -77
11:49 104
19:52 -56

21
ma

0:26 75
8:25 -78

12:56 108
20:58 -59

22
di

1:25 87
9:25 -78

13:49 112
21:55 -63

23
wo

2:17 99
10:05 -76
14:45 112
22:44 -66

24
do

3:05 109
11:10 -72
15:35 110
23:38 -70

VM 20:40

25
vr

3:55 117
11:59 -68
16:25 106

26
za

0:25 -77
4:41 123

12:59 -65
17:16 101

27
zo

1:16 -84
5:28 125

13:45 -64
18:05 96

28
ma

2:06 -91
6:15 124

14:40 -63
18:56 91

29
di

2:55 -96
7:04 120

15:35 -61
19:45 85

30
wo

3:40 -97
7:55 113

16:15 -58
20:29 80

KERKDIENSTEN STADSDEEL SCHEVENINGEN

BETHELKERK SCHEVENINGEN
Jurrriaan Kokstraat 173
DIENSTEN ZIJN OOK ONLINE!
ZONDAG 20 JUNI
10.00 uur mw. J. Swie

OUDE KERK
Keizerstraat 8
ZONDAG 20 JUNI
10.30 uur ds. B.H. Weegink

NIEUWE BADKAPEL SCHEVENINGEN
Nieuwe Parklaan 90
ZONDAG 20 JUNI
10.00 uur ds. C. v.d. Leest

PRINSES JULIANAKERK
Vlielandsestraat 1
ZONDAG 20 JUNI
10.00 uur dhr. J.W. v.d. Kamp

H. ANTONIUS ABT
Scheveningseweg 233
DINSDAG 9.00 uur
ZATERDAG 17.00 uur
ZONDAG  10.00 uur
TWEEDE EN VIERDE ZATERDAG
18.00 uur Engels

QUACKERS
Stadhouderslaan 8
ELKE ZONDAG 
10.30 uur stille samenkomst

NOORDERKERK
Schuijtstraat 9-11
ZONDAG 20 JUNI
10.00 uur ds. G. Zomer

GEREF. KERK VRIJGEMAAKT
Duinkerksestraat 1
GEEN OPGAVE ONTVANGEN

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

ICHTHUSKERK
Duinkerksestraat 9
ELKE ZONDAG 
10.00 uur online dienst
www.ichthuskerkdenhaag.nl

MARANATHAKERK
2e Sweelinckstraat 156
ZONDAG 20 JUNI
10.00 uur  dhr. Jenne de Haan

HERST. HERV. EV. SCHEVENINGEN
Hoge Prins Willemstraat 214
ZONDAG 20 JUNI
10.00 uur ds. B. Klootwijk
15.30 uur kand. C.A. van den Brink

HERST. HERV. GEM. SCHEV. THABOR
Oude Kerk, Keizerstraat 8
ZONDAG 20 JUNI
15.00 uur ds. K. Klopstra

.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
Miranda Rog
advertenties@de-scheveninger.nl

Verspreiding
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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
 

Taxateur Arie Molendijk 
komt naar Scheveningen

Denkt u zeldzame boeken (bijvoor-
beeld (staten)bijbels, oude (handin-
gekleurde) atlassen, geïllustreerde 
werken, reisboeken, etc., handschrif-
ten, of documentatiemateriaal uit de 
Tweede Wereldoorlog, oude brieven, 
foto’s, ansichtkaarten of prenten in 
uw bezit te hebben? 

Schroom dan niet om langs te komen 
voor een taxatie bij de bekende taxa-
teur van oude boeken Arie Molendijk 
uit Rotterdam. Meer dan 2000 taxatie-
dagen heeft hij inmiddels op zijn naam 
staan. De taxaties die hij verricht, zijn 
zo mogelijk gebaseerd op opbrengsten 
van vergelijkbaar materiaal op recente 
veilingen. Jarenlang werkt hij al samen 
met de Vrije Universiteit, de Koninklijke 
Bibliotheek en andere overheidsinstel-
lingen.

Kosten voor een taxatie op een taxa-
tiedag zijn 5 euro. U krijgt altijd alle 
aandacht en uitleg. U bent van harte 
welkom op vrijdag 18 juni, van 13.00 
tot 16.00 uur, in het restaurant van het 
Carlton Beach Hotel, Gevers Deynoot-
weg 201. Vrije inloop zonder afspraak. 
Er is voldoende ruimte.

Kijk voor meer informatie op de web-
site: www.molendijkboeken.nl.

Van 10 juni tot en met 30 januari 2022 
is in het Museon de fototentoonstel-
ling Spectacle te zien. Meer dan vijftig 
foto’s van topfotografen zoals Keith 
Ladzinski, Diane Cook en Paul Nicklen 
– gepresenteerd met LED technologie 
in grote frames – belichten de schoon-
heid en kwetsbaarheid van onze pla-
neet.

Bij de tentoonstelling Spectacle leiden de 
aansprekende beelden van over de hele 
aarde tot een gevoel van verwondering 
en fascinatie. De verhouding natuur en 
cultuur wordt in vier thema’s belicht: cha-
os, verrassing, schoonheid en ontzag. 

Met deze tentoonstelling benadrukken 
Museon en National Geographic de nood-
zaak onze planeet te beschermen.

Museon heeft voor de expositie de ruim-
te fysiek aangepast. Om de presentatie 
optimaal tot zijn recht te laten komen, 
zijn twee tentoonstellingszalen tot een 
samengevoegd. De expositie kan in alle 
rust coronaproof worden bezocht op de 
eerste verdieping van het Museon. 

Spectacle is onderdeel van de NatGeo 
Focus Gallery, de permanente fototen-
toonstelling van het Museon. De tentoon-
stelling is een samenwerkingsverband 
tussen Museon en National Geographic.

National Geographic fototentoonstelling in Museon

CHR. GEREF. THABORKERK
Prins Mauritslaan 15
ZONDAG 20 JUNI
10.00 uur ds. Prof. A Baars
17.00 uur ds. Prof. A Baars

HOUTRUSTKERK
Beeklaan 535 (hk. Houtrustweg)
De kerkdiensten gaan tot nadere berichtgeving door zonder 
bezoekers gezien recente ontwikkelingen rond het corona-
virus. Dit is een ingrijpend besluit, maar helaas noodzakelijk. 
De dienst is te volgen via kerkomroep.nl

OUD. GEREF. GEM. IN NED.
Westduinweg 194K
ZONDAG 20 JUNI
10.00 uur leesdienst
17.00 uur leesdienst

ANGELICAN 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 Evenson

Beeld: Anand Varma

AANVULLINGEN?
MAIL NAAR:

INFO@DE-SCHEVENINGER.NL

Wist u dat De Scheveninger in de
maanden JULI en AUGUSTUS

om de week verschijnt?
Wij houden u uiteraard dagelijks 
op de hoogte via onze website:
WWW.DE-SCHEVENINGER.NL



24is ondernemend

Zoetermeer  |  Wattstraat 12-14 Zoetermeer  |  Tel 079 - 33 00 900
Den Haag  |  Theresiastraat 168 - 178  |  Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl  |  www.wimvanderham.nl

Wim van der Ham keukens

Liefde voor keukens
met aandacht voor de klant

Inspiratiekamer
Volgens eigenaar Willem van Capelleveen is 
een nieuwe keuken een grote aankoop die 
aandacht verdient. “We willen dat u alle mo-
gelijkheden kent en zo een weloverwogen 
keuze kunt maken.” In de inspiratiekamer kunt 
u kiezen uit alle deuren, kleuren en materia-
len. Naast de 20 basiskleuren is er een waaier 
met 1950 mogelijke kleuren. Er zijn deuren in 
verschillende materialen, van hoogglans tot 
massief hout. Ook op werkbladengebied is er 
een ruime keuze, of het nou kunststof, roest-
vrijstaal, composiet, keramiek of Dekton is. 
We verkopen verschillende merken keukens, 
waaronder Smart Collection en Artego. Bin-
nenkort komt daar een voor ons nieuw Itali-
aans merk bij. We kunnen nog niet verklap-
pen welk merk dat is, dus houd onze site en 
onze berichtgevingen in deze krant goed in de 
gaten.”

Elke prijsklasse
Ook u kunt uw droomkeuken vinden bij Wim 
van der Ham Keukens. Naast de exclusieve 
merken is de lijn van het merk ‘Smart Collec-
tion’ in elke prijsklasse leverbaar. Willem: “We 
luisteren goed naar de wensen van de klant, 
geven het reële verhaal over wat er mogelijk 
is binnen de beschikbare ruimte en het bud-
get, en komen samen tot beste keuken.” 

U kunt ervoor kiezen zelf de montage van uw 
keuken te verzorgen, maar Van der Ham Keu-
kens heeft ook een eigen montageteam. “We 
kunnen alles uit handen nemen, van het de-
monteren van de keuken, het verleggen van 
leidingen tot het plaatsen van een perfect pas-
sende nieuwe keuken.” 

Kwaliteit
Volgens ervaren adviseur en Schevenin-
ger Willem Hoogendijk worden er de laatste 
maanden veel keukens verkocht. “Dat is na-
tuurlijk fijn en we zetten een tandje bij om ie-
dereen zo snel mogelijk te helpen.

Ondanks de drukte blijft het bedrijf staan voor 
hoge kwaliteit, persoonlijke aanpak en het ad-
viseren van A tot Z. Bij Van der Ham verko-
pen we een keuken niet in één dag. Dat blijft 
het leuke van dit vak. Dat je de tijd neemt om 
dat gesprek te voeren met de klant en samen 
tot een mooie keuken komt. Als de klant de 
montage zelf verzorgt, kunnen we de keuken 
nog steeds binnen vier tot zes weken leveren. 
Als wij de montage doen, duurt het iets langer 
vanwege de drukte. We zijn een familiebedrijf 
waar een persoonlijke aanpak, een snelle le-
vertijd, goed advies en service die een stapje 
verder gaat dan gemiddeld, belangrijk zijn. 
De klant profiteert van 61 jaar ervaring en de 
scherpe prijzen.”

Kom eens langs
Kom eens langs bij Wim van der Ham keu-
kens in Den Haag of Zoetermeer, ook als je 
niet meteen op zoek bent naar een keuken. 
“We laten je graag met de nieuwste trends en 
laatste technische snufjes op keukengebied 
kennismaken.”

Nico Graaf Willem Hoogendijk

Al meer
dan 60 jaar

keukens
 op maat

Tekst: Caroline van den Ende
Beeld: Dick Teske

WIM VAN DER HAM KEUKENS HEEFT EEN COMPLEET VERNIEUWDE SHOWROOM. 
DE PVC-VISGRAATVLOER, DE NIEUWE KLEUR VAN HET PLAFOND, DE MOOIE LEDVERLICHTING EN DE RUIMERE OPSTELLING ZORGEN 

VOOR EEN WARE METAMORFOSE. ZO WORDT HET UITZOEKEN VAN UW NIEUWE KEUKEN NOG LEUKER.

nieuwe PVC-
visgraatvloer

vernieuwde 
showroom

nieuwe 
kleur plafond

Wij mogen u weer ontvangen in onze showroom!


