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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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Tegen inlevering van 
deze advertentie

  10% KORTING10% KORTING

zowel klassikale als online lessenzowel klassikale als online lessen

NIEUWE
CURSUS-
SEIZOEN

START
20 SEPT.

Thuis eropuit
deze zomer?
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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
Diverse maaltijden bami, lasagne, loempia

VLEESWARENTRIO
100 gram Gebraden 

Gehakt met Kaas
100 gram Smeerworst
100 gram Gebraden

Fricandeau
 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 Biefstuk Saté ..................................... 15,95
1 kilo Knoflooksteak ................................... 15,95
1 kilo Pepersteak ........................................ 15,95
1 kilo Biefstuk Stroganoff .......................... 15,95
1 kilo Procureurlapjes ...................................7,95
1 kilo Ribkarbonade .......................................7,95

- 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

Sliptong
panklaar 

1 kg!! €17,98

Emmer 
 

10 st.! €7,98   

18-20 st.! €14,98
Hollandse 

Nieuwe
6 stuks!

€9,98

Ze zijn er weer!

Zure Haring
of Rolmops 

emmer! €4,75

Lekkerbekken
Kabeljauw 

3 st.!!! €13,98

Verse
Zalmfilet 

500gr! €11,75

Kibbelingen
2 bakken!!

€9,98

Verse Schar 
of Poontjes 

3kg!!! €9,98

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. 03 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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Deze week is de zomervakantie voor 
de basisscholieren in de regio offi-
cieel begonnen. De vakantie begint 
op Scheveningen met stralend weer, 
iets wat we de afgelopen weken toch 
wel een beetje gemist hebben. Toch 
is ook dit jaar op vakantie gaan niet 
zo vanzelfsprekend als dat we graag 
zouden willen. De coronamaatrege-
len gooien hier en daar weer flink 
roet in het eten. Maar niet getreurd, 
vakantie vieren kan ook heel goed 
thuis op Scheveningen.

Op het strand is afgelopen week het 
kunstwerk ‘Scheveningen kijkt naar je uit’ 
geplaatst. De  enorme zonnebril is een 
artistieke verwijzing naar vooruit kijken, 
nieuw perspectief en een knipoog naar 
zon, zee en een instant goed gevoel. Het 
robuuste en tegelijk speelse kunstwerk 
verbeeldt een reusachtige zonnebril van 
tien bij tien meter groot en een kleine 
drie meter hoog en is vanaf nu te zien 
tussen beachclubs Fat Mermaid en Sol-
beach.
“Met dit vrolijke werk willen we, naast een 
gastvrij welkom bieden, ook graag Sche-
veningen zien en ervaren door de ogen 
van onze bezoekers. We hopen dat het 
kunstwerk kan inspireren en verbinden”, 
aldus het bestuur van Stichting Buiten-
gewoon Scheveningen. De zonnebril zal 
de hele zomer te bewonderen zijn op het 
strand en daarbij een aantal keer verhui-
zen naar een andere locatie om te laten 
zien hoe veelzijdig de Scheveningse kust 
is.

Actieplan
Terwijl aan de ene kant de bezoekers van 
de badplaats zo gastvrij mogelijk ontvan-
gen worden, probeert de gemeente de 
overlast die sommige bezoekers met zich 
meebrengen zoveel mogelijk te beper-
ken. “Het college heeft samen met bewo-
ners, ondernemers en externe partners 
een actieplan Scheveningen opgesteld 
om de overlast tijdens het strandseizoen 
terug te dringen. Maar ook bezoekers 
kunnen hierbij helpen. Door slim te rei-
zen, afval in de bakken te gooien, even 
door te lopen naar een rustiger plek en 
door zich fatsoenlijk te gedragen in onze 
badplaats. We doen het samen voor 
Scheveningen!”, aldus stadsdeelwethou-
der Anne Mulder.

De ingrepen van het Actieplan worden 
steeds meer zichtbaar. Binnenkort zal 
er ook een slagboom verrijzen aan de 
Strandweg, zodat hier alleen nog maar 
tegen betaling geparkeerd kan worden. 

Nu wordt de Strandweg op zeer drukke 
momenten afgesloten door verkeersre-
gelaars. “Dat merk je gelijk. De rust keert 
direct terug op de boulevard. In princi-
pe heb je op een drukke zomerdag ook 
niets te zoeken in een auto op de Strand-
weg”, merken omwonenden op. Bewo-
ners van de wijk tussen de Strandweg en 
de Gevers Deynootweg in hopen nog wel 
dat het bewonersparkeren hier snel in-
gevoerd gaat worden. “Dit weekend was 
het weer niet te doen. Auto’s met buiten-
landse kentekens die overal op hoeken, 
de hele dag geparkeerd staan. Waarom 
slepen ze die wagens niet gewoon weg?” 
Ook rond de Harstenhoekweg was het 
raak: “Er mag op dit soort dagen echt 
nog wat scherper gewerkt worden qua 
handhaving.”

Thuisblijvers
Voor de mensen die de komende weken 
nog geen plannen hebben om op pad te 
gaan en gezellig op Scheveningen blijven, 
is er van alles georganiseerd. Zo heeft Bi-
bliotheek Scheveningen een aantal cre-
atieve activiteiten en kinderen kunnen 
hun hart ophalen bij Muzee Schevenin-
gen. Kijk op pagina 23 voor meer infor-
matie hierover. 

Verder organiseert Stichting Breed Geluk 
een heuse Expeditie Scheveningen op 
het Scheveningse strand. Op maandag 
9 augustus wordt deze variant van het 
bekende tv-programma Expeditie Robin-
son gehouden voor jongeren tussen de 
16 en 27 jaar. In teams wordt er gestre-
den in sportieve en uitdagende proe-
ven, een puzzelparcours en een adem-
benemende estafette met obstakels. 

Breed Geluk werkt voor dit evenement 
samen met Evenementenbureau Bele-
ving aan Zee, die de coördinatie van de 
activiteit op zich neemt. 
Expeditie Scheveningen vindt plaats op 
het strand naast Beachclub Copacabana, 
waar de jongeren ook drinken en vers 
fruit krijgen aangeboden. De dag wordt 
opgedeeld in twee delen, in de ochtend 
zijn jongeren van 16 tot en met 21 jaar 
welkom, in de middag de groep van 22 
tot en met 27 jaar. Om een zo groot mo-
gelijke groep jongeren aan te spreken is 
deelname gratis, aanmelden is wel ver-
eist en dat kan via de website:
www.expeditiescheveningen.nl

Voor de Scheveningse kids van 6 tot 16 
jaar is er van 25 tot en met 28 augustus 
een Kids Festival. Organisators YMCA 
Scheveningen en TrashUreHunt zor-
gen voor een geweldige ervaring die de 
kinderen niet snel zullen vergeten. Een 
echt Schevenings feestje, met als rode 
draad: Heb respect voor je leefomgeving 
en wees je bewust van de (Schevening-
se) natuurgebieden. Houd deze schoon! 
Schrijf je gratis in via het aanmeldformu-
lier op de websites www.ymcaschevenin-
gen.nl of www.trashurehunt.org.

Uiteraard houdt De Scheveninger je ook 
deze zomer op de hoogte van het wel 
en wee op Scheveningen. Dit doen we 
via onze website www.de-scheveninger.
nl en onze social media kanalen. Het 
huis-aan-huisblad verschijnt in juli en au-
gustus om de week. Dit betekent dat De 
Scheveninger uit komt op 20 juli, 3 au-
gustus, 17 augustus en 31 augustus. 

is actueel

Keizerstaat 217
Scheveningen

070 211 2477

Beeldscherm
kapot?

Reparatie 
vanaf € 49,-

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

Thuis eropuit deze zomer?

Tekst: Jill van Calsteren

Beeld: Dick Teske

Beeld: Dick Teske

Een conflict of scheiden?
Laat je begeleiden
door een mediator 

SOLUTIONQUEST Mediation

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

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

Beeld: Dick Teske
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Afgelopen dinsdag werd de ‘Gouden 
Oehoe’, een waarderingsteken van 
Scouting Nederland, uitgereikt aan 
Rijna van der Zwan van Scouting 
Sint Jorisgroep 5. Zij ontving de on-
derscheiding vanwege haar inzet en 
extra inspanning voor het Scouting- 
spel.

Rijna is al 50 jaar lid bij de Scouting, is 
begonnen als jeugdlid bij de Duinwol-
ven in Scheveningen en is inmiddels al 
meer dan 40 jaar vrijwilliger. Ze is niet al-
leen bij Scouting Sint Jorisgroep 5 actief, 
maar heeft in het verleden ook regionaal 
veel bijgedragen. Als beginnend leidster 
kreeg Rijna de Scoutingnaam Oehoe, 
vanwege haar uilenverzameling thuis. 
Deze gouden uil is de kroon op haar ver-
zameling uilen.

Welpenleider Richard Omtzigt verraste 
Rijna tijdens de vrijwilligersvergadering. 
“Rijna, je bent voor veel mensen binnen 
onze Scoutinggroep een inspirator. Deze 

medaille is een waarderingsteken voor 
wat je hebt gedaan en wat je nu doet. We 
hopen nog lang van je kennis en experti-
se gebruik te mogen en kunnen maken.”
Na de zomer neemt Rijna na 13 jaar af-

scheid als bestuurslid bij Scouting Sint 
Jorisgroep 5 en geeft ze het stokje over 
aan de nieuwe generatie. Maar het is nog 
geen volledig afscheid, want Rijna zal be-
trokken blijven bij de Scoutinggroep.

Rijna van der Zwan ontvangt Gouden Oehoe

Beeld: PR

Campagne tegen verkeersasociaal gedrag

Emmie de Ruiter is ruim 31 jaar leer-
kracht geweest, waarvan 27 jaar 
op de Willem de Zwijgerschool. Nu 
neemt ze afscheid. “Het voelt dubbel, 
het moet nog een beetje landen.”

In die 27 jaar heeft Juf Emmie heel wat kin-
deren in haar klas gehad. “Toen ik 9 jaar 
was, wilde ik al juf worden. Ik heb er thuis 
nog een opstel over liggen. Het leukste 
aan onderwijs is het lekker met de kinde-
ren bezig zijn in de klas en ze vooruithel-
pen. Dat je iets betekent voor ze. Ik heb 
het meest met kinderen die het moeilijk 
hebben. Het is dankbaar werk, want je 
krijgt er heel veel voor terug.” Dat ze nu 
gaat stoppen is nog even wennen. “Toen 
de kinderen een afscheidslied voor me 
zongen, drong het tot me door dat het 
er nu echt van gaat komen. Dat ik straks 
geen juf meer ben. Maar dat klopt eigen-
lijk niet, want je bent juf voor je leven.”

Olga van den Born, directeur van de 
school: “Emmie is gek op voorlezen, 
zingen en muziek maken en ze is heel  
consciëntieus. Maar ze is vooral tot in het 
diepst van haar ziel betrokken bij de kin-

deren. Ze heeft veel aandacht en ruimte 
voor de verschillen tussen kinderen en 
vindt dat iedereen anders mag zijn en dat 
je daar rekening mee moet houden. Elk 
kind wenst een juf als Emmie.”

Juf Emmie neemt na ruim 27 jaar afscheid

Beeld: De Scheveninger

Vorige week is op Scheveningen de 
campagne ‘VroemVroem deed je 
toen’, tegen verkeersasociaal ge-
drag van start gegaan. Op diverse 
plekken zijn borden geplaatst die de 
verkeersdeelnemer aan het denken 
moet zetten.

Het is, vooral in de zomermaanden, een 
herkenbaar beeld: jonge automobilisten 

met vaak dure, exclusieve wagens, die 
met opzet te hard rijden, geluidsoverlast 
veroorzaken, rondjes rijden of ander im-
poneergedrag vertonen. Het leidt tot er-
gernis bij omwonenden en andere weg-
gebruikers, en tot gevaarlijke situaties. 
Het concept voor de campagne ‘Vroem-
Vroem deed je toen’ is ontwikkeld aan 
de hand van wetenschappelijke inzich-
ten over de drijfveren van de doelgroep  

(jonge mannen tussen 18 en 25 jaar). 
Met de titel, het logo en de campagne-ui-
tingen wordt benadrukt, dat het asociale 
gedrag kinderlijk en onvolwassen wordt 
gevonden.

In de campagne spelen rapper Winne 
en presentator YousToub de hoofdrol. 
“Als Hagenees ben ik vaak te vinden op 
Scheveningen. Vooral als het lekker weer 
is, ik zie vaak hoe verkeerd het eraan 
toe gaat. Jongeren die met mooie dure 
auto’s langs rijden om vervolgens voor 
overlast te zorgen. We begrijpen dat 
jongeren met mooie auto’s indruk pro-
beren te maken. Alleen de manier waar-
op ze dat doen, denk aan hard gassen, 
toeteren en ander asociaal rijgedrag is 
gewoon verkeerd en kinderachtig”, aldus 
YousToub.

Winne en YousToub observeren, inter-
viewen en maken videoreportages. In de 
reportages spreken ze de jonge autorij-
ders zelf en hun directe omgeving aan. 
Het doel is om deze groep tot nadenken 
aan te zetten over hun eigen gedrag.

Beeld: De Scheveninger

Raad stemt tegen bouw 
naast Catshuis

Als het aan het Rijk en het stadsbe-
stuur ligt, komt er naast het Cats-
huis tijdelijk een groot kantoorge-
bouw met parkeerplekken. Dit zou 
worden gedaan om ambtenaren te 
huisvesten tijdens de verbouwing 
van het Binnenhof.

De Haagse gemeenteraad heeft hier af-
gelopen donderdag een stokje voor ge-
stoken. De volledige gemeenteraad sprak 
zich uit tegen de plannen die ten koste 
van het historisch groen zouden gaan. 
Rijksmonument het Catshuis ligt in Rijks-
beschermd stadsgezicht Zorgvliet. Het 
is door de Rijksoverheid zo aangewezen 
vanwege de cultuurhistorische en groe-
ne waarden. “In het bestemmingsplan 
is vastgelegd dat hier niet mag worden 
gebouwd. De gemeente kan hier gewoon 
aan vasthouden en zo Park Sorghvliet 
groen houden”, aldus Robert Barker van 
de Partij voor de Dieren tijdens het de-
bat. Peter Bos van de Haagse Stadspartij 
vindt de ingreep van de raad uitstekend: 
“Park Sorghvliet was beschermd en moet 
beschermd blijven.”

Scholieren doneren
aan Schappelijk

Leerlingen van het VCL in het Van 
Stolkpark hebben wederom geld op-
gehaald voor Schappelijk, de Socia-
le winkel van Welzijn Scheveningen 
voor Voedselbankdeelnemers.

De leerlingen verkochten mondkap-
jes voor 1 euro aan leerlingen, die hun 
mondkapje vergeten waren. De complete 
opbrengst hiervan kwam ten goede aan 
Schappelijk. De leerlingen haalden met 
hun verkoopactie maar liefst 350 euro 
op. De school heeft daar nog 100 euro 
bovenop gedaan. Van dit bedrag hebben 
de VCL-leerlingen onder andere kaas, 
eieren en diverse houdbare producten 
gekocht en gedoneerd aan Schappelijk.

Hogere boetes
voor dumpen afval

Er komen fors hogere boetes voor 
het dumpen van afval. Wie vuilnis-
zakken naast de daarvoor bedoelde 
ondergrondse restafvalcontainers 
(orac’s) plaatst, kan een boete ver-
wachten van 200 euro. Dat was tot 
nu toe 126 euro bij de eerste en 160 
euro bij de tweede overtreding.

Naast de hogere boetes komt er een pi-
lot met cameratoezicht die eind dit jaar 
van start moet gaan. Ook is inzichtelijk 
gemaakt hoeveel geld er jaarlijks nodig 
is voor het ophalen van bijplaatsingen 
op zondag. Dat gebeurt nu alleen nog op 
zaterdag.
“Hoewel de stad nooit 100 procent 
schoon wordt zolang het gedrag niet ver-
andert, verwachten we dat we met deze 
aanpak een stap de goede richting in zet-
ten. Hiermee laten we zien dat we als ge-
meente echt doen wat we kunnen”, aldus 
wethouder Hilbert Bredemeijer. Deze 
maand start in Scheveningen het dyna-
misch inzamelen van huisvuil. Dit bete-
kent dat containers worden geleegd aan 
de hand van de gegevens van nieuwe 
vulgraadsensoren. Aan de hand van de 
meetgegevens wordt bepaald wanneer 
de container vol is en moet worden ge-
leegd. Snel vullende containers worden 
vaker geleegd, en containers die minder 
snel vullen, juist minder vaak.
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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

Onder het motto ‘Proef de Zee’ kun-
nen leerlingen van Haagse basisscho-
len in Scheveningen kennismaken 
met de zee. Zo’n 60 leerlingen van de 
Oranjeschool aan de Westduinweg 
beten afgelopen maandag de spits af.

Op initiatief van Jachtclub Scheveningen, 
met een bijdrage van Stichting Initiatief 
op Scheveningen en in samenwerking 
met Rederij Vrolijk is een speciaal lespro-
gramma ontwikkeld. Met leerlingen uit 
groep 8 wordt op locatie kennis over on-
der andere varen, vissen, navigeren, tech-
niek, zeilen en zeemansknopen gedeeld. 
“Op zee worden de zintuigen geprikkeld 
en vindt een eerste kennismaking met 
een uitzicht van ‘rondom water’ aan de 
horizon, het geluid van de golven, en de 
speciale reuk van het zeewater plaats”, al-
dus de initiatiefnemers.

Tijdens het lesprogramma worden de 
leerlingen ontvangen op de historische 

logger SCH 236 ‘Noordster’, die momen-
teel aan de andere zijde van de Tweede 
Haven ligt ter voorbereiding op de helling-
beurt in IJmuiden volgende maand. Op de 
SCH 236 komen de leerlingen van alles te 

weten over de vleetvisserij en het vroege-
re leven aan boord. Daarnaast is er een 
vaartocht naar de Zeewierboerderij voor 
de Scheveningse kust. Zo wordt de dag 
een ervaring om nooit te vergeten.

Scholieren maken kennis met de zee Gulden Klinker

Na twee jaar vergroenen en ver-
duurzamen, ontvingen de initiatief-
nemers van de Circulaire Voedsel-
straat in het Belgisch Park vorige 
week een cheque ter waarde van 
1000 euro en werd de Gulden Klinker 
ingestraat door wethouder Anne 
Mulder.

Door de Circulaire Voedselstraat is de 
wijk vergroend met een route waarlangs 
bakken staan met kruiden en eetbare 
planten. Ook zijn er tien bankjes ge-
plaatst zodat de bewoners elkaar nog 
beter kunnen ontmoeten in de buiten-
ruimte. “De bewoners, vrijwilligers en 
winkeliersvereniging van deze Circulaire 
Voedselstraat hebben de Gulden Klin-
ker meer dan verdiend. Als gemeente 
zijn we ook blij en trots op hoe jullie dit 
hier doen met een eetbare voedselstraat 
en bankjes om elkaar te ontmoeten. Ik 
hoop dat velen jullie voorbeeld zullen 
volgen”, aldus wethouder Anne Mulder. 
Het plaatsen van de Gulden Klinker en 
de bijbehorende cheque zijn een opste-
ker voor de buurt. Ze zijn hiermee een 
stap dichter bij hun ambitie van een ki-
lometerlange voedselstraat voor mens 
en dier. Op termijn willen ze ook noten- 
en fruitbomen plaatsen, tuintjes om de 
verschillende ORACS maken, bijenhotels 
ophangen, groene parkeerplaatsen en 
meer boomspiegels.

Historisch Scheveningen

Nog steeds op zoek naar plaatjes voor 
het album ‘Historisch Scheveningen’? 
De Vrienden van Muzee bieden nog 
een allerlaatste kans om het album vol 
te krijgen. Tot en met 31 juli aanstaande 
is er nog gelegenheid om plaatjes aan te 
vragen. Stuur hiervoor een e-mail met de 
ontbrekende nummers naar: cprtaal@
ziggo.nl. U krijgt dan een e-mail terug 
wanneer de plaatjes klaar liggen bij de 
balie van Muzee Scheveningen, aan de 
Neptunusstraat 90.

Agenten gewond

Twee agenten raakten zaterdag-
avond 17 juli gewond bij de aanhou-
ding van twee verdachten die be-
trokken waren bij een drugsdeal.

Rond 21.45 uur werd er in de Utrechtse-
straat een overdracht gezien van verdo-
vende middelen. Toen de agenten één 
van de verdachten probeerde aan te 
houden, verzette hij zich hevig. Een twee-
de verdachte viel een agent van achteren 
aan die daardoor op de grond viel. Door-
middel van het gebruik van pepperspray 
werd één verdachte aangehouden. De 
tweede verdachte ging er rennend van-
door. Bij de achtervolging vorderde een 
agent een fiets van een maaltijdbezor-
ger. De agent zag dat de verdachte op 
het Harstenhoekplein een dak op klom 
en wist hier de verdachte aan te houden. 
Hierbij verzette de man zich en raakte 
de tweede agent gewond aan zijn hand. 
De twee agenten zijn voor behandeling 
vervoerd naar het ziekenhuis. Bij de ver-
dachten, een 20-jarige uit Den Haag en 
een 25-jarige uit Alphen aan den Rijn, 
werden verdovende middelen en een 
geldbedrag in beslag genomen.

De recherche is op zoek naar getuigen. 
Bent u getuige geweest van deze drugs-
deal of mishandeling van de agenten? 
Bel met 0800-6070 of via Meld Misdaad 
Anoniem 0800-7000.

Vissersnamenmonument beklad met graffiti
Een graffiti ‘artiest’ vond het nodig om 
zijn tag achter te laten op het Vissers-
namenmonument. Gedeeltelijk over de 
drie vissen was de tekst ‘Never Go Slow’ 
in blauwe verf aangebracht.

De verontwaardiging over de beklad-
ding van het herdenkingsmonument, 
dat in 2013 werd onthuld door Prinses 
Beatrix, was enorm. “Schofterig”, “Wat 
een hersenloze ben je als je zo iets doet” 
en “Wat verdrietig. Geen respect. De na-
men van mijn vader, opa en oom staan 
op het monument”, waren enkele reac-
ties. Daarnaast spreken velen van geluk 
dat zij de dader niet op heterdaad heb-
ben betrapt.

De Gemeente Den Haag kwam na de be-
kladding gelukkig snel in actie en stuurde 
nog dezelfde avond een schoonmaak-
team langs om de verf te verwijderen.

Beeld: Dick Teske

Beeld: PR

Dat sommige ‘gasten van de badplaats’ zich niet altijd netjes weten te ge-
dragen, is de laatste tijd helaas maar al te duidelijk. Maar het respectloze 
gedrag dat één van hen afgelopen zaterdag liet zien, gaat volgens de vele 
reacties alle perken te buiten.
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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

Al langere tijd misten we onze overblijfjuf

Marika Jonas
in onze school om met de kinderen te eten, 
drinken en buiten te spelen.

Vorige week bereikte ons het bericht dat 
Marika is overleden. Haar zoon Richard 
heeft bij ons op de Vuurtorenschool geze-
ten, wat het moment was dat Marika actief 
werd als overblijfmoeder. Dat bleef zij bleef 
nog vele jaren erna doen. Wij herinneren 
ons Marika als een vrouw met inzet, en-
thousiasme, betrokkenheid en inleving in 
haar overblijftaak.

Onze gedachten en medeleven gaan uit 
naar haar familie en vrienden. We wensen 
hen veel sterkte met de verwerking van dit 
grote verlies.

Leerlingen, ouders,
team cbs de Vuurtoren Scheveningen

18 juli 2018 - 18 juli 2021

Ary Mooiman

Lieve Pap, nooit zal ik jou vergeten,
ik mis je elke dag

Maarten

We’ll meet again

Het mooiste wat je kunt achterlaten zijn 
sporen van liefde. We laten je los. Intens 
verdrietig maar voor altijd verbonden 
met onze vader, schoonvader, opa 
en opaatje geven wij kennis van zijn 
overlijden

Simon Harteveld

*  Scheveningen, †  Scheveningen,
23 maart 1933 11 juli 2021

In liefdevolle herinnering:
Riet Harteveld-Beekhuizen

 Ineke en Wout
  Kevin en Debbie

Dilano, Damian
  Brian en Deborah

Delilah, Caine

 Mieke en Sjors
  Diana en Denny

Ryan, Celina
  Kimberley en Dennis

Senna

Correspondentieadres:
Atropos Uitvaartverzorging
t.a.v. Fam. Harteveld
Van Boetzelaerlaan 292
2581 BC Den Haag 

De uitvaart hee�  in besloten kring 
plaatsgevonden.

“Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn”

 uit Jesaja 43 : 1

Na een lang en mooi leven is Thuisgehaald 
onze lieve moeder, oma en “oude oma”

Kniertje Spaans-den Heijer
sinds 30 november 1979 weduwe van 

Arie Spaans

in de gezegende leeftijd van 107 jaar.

Lenie en Wout (in liefdevolle herinnering)
Riet en Henk
Corry en Teun
Wil en Gerrit
Arie en Janke
kleinkinderen, 
achterkleinkinderen

Scheveningen, 15 juli 2021
Correspondentieadres:  
Atropos B.V. 
T.a.v. familie van mevrouw 
K. Spaans-den Heijer 
Van Boetzelaerlaan 292 
2581 BC  Den Haag

Geen bloemen.

Onze moeder is overgebracht naar de 
rouwkamer “Atropos”, Van Boetzelaerlaan 
292, Den Haag, alwaar geen bezoek.

De dankdienst voor haar leven zal 
gehouden worden donderdag 22 juli. 
Deze zal vanaf 13.00 uur te volgen zijn 
via de hieronder genoemde livestream: 
www.oudekerkscheveningen.nl/media

De bijzetting in het familiegraf zal in 
besloten kring plaatsvinden.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles 
wat zij voor ons heeft betekend, geven wij
u kennis dat na een lang ziekbed toch 
nog onverwachts van ons is heengegaan  
mijn lieve moeder, schoonmoeder, oma 
en onze zus

Gerda Hofland-de Jager
weduwe van Rob Hofland

Scheveningen

*  17 juni 1947 †  18 juli 2021

Sandra en Ben
Joëlle

Coby en Jaap
Alice en Dick
Conny

Correspondentieadres: Atropos B.V. 
 T.a.v. familie van 
 mevrouw G. Hofland-de Jager 
 Van Boetzelaerlaan 292 
 2581 BC  Den Haag

Geen bloemen. 

Wij nemen afscheid van Gerda in de 
rouwdienst, zaterdag 24 juli om 12.00 uur,  in de 
Thaborkerk, Prins Mauritslaan 15, Den Haag. 
 
Aansluitend zal de bijzetting in het familiegraf 
in besloten kring plaatsvinden.

U kunt de dienst ook volgen via de livestream: 
CGK-Scheveningen.nl/live-uitzending

Verdrietig om de grote leegte die hij 
achterlaat, maar dankbaar voor de 
liefde, steun en zorg waarmee hij 
ons omringde, laten wij u weten dat 
na een ongelijke strijd is overleden 
mijn innig geliefde en zorgzame man,  
onze vader, schoonvader, opa, broer, 
zwager en oom

Martinus de Snoo
~ Martin ~

Scheveningen

*  23 juni 1947 †  16 juli 2021

Wat zullen wij hem missen

Ineke
 Miranda en Erik

Mitchel, Rick
 Monique en Ard 

Lynn, Nick 
 Mariska en Jeroen

Noëlle 
en verdere familie

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

U kunt hier afscheid van hem nemen op 
woensdag 21 juli van 19.00-19.30 uur en op 
donderdag 22 juli van 18.30-19.00 of van 
19.00-19.30 uur. 

Maakt u hiervoor een afspraak door te bellen 
naar Atropos: 070-306 60 30.

De afscheidsbijeenkomst zal in 
besloten kring plaatsvinden op  
vrijdag 23 juli in Crematorium Ockenburgh. 
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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

Gewoon 
(h)eerlijke vis

Marcelisstraat 37b    Scheveningen    T 070 4049707

�Hollandse Nieuwe 
    vers van het mes 
   5 stuks voor € 10,00 

�Verse Zalmfilet 
   500 gram € 9,99 

 
�Lekkerbek Kabeljauw
   3 voor € 11,00 

�Ovenschotel 
    Zalm of Kabeljauw  € 7,50

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

Let op: zaterdag 24 juli geopend tot 14.00 uur.
Wij zijn op vakantie t/m maandag 16 augustus!

-  AC TIE JULI -

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

Bruisende

Zomer Actie!

Met een Quooker Cube erbij heb je naast warm en kokend water, ook heerlijk gekoeld 
en bruisend water. Uit dezelfde kraan! Systeem vanaf € 2.395,-  Cube uitbreiding € 1.200,-

( alleen mogelijk op Quooker systemen geproduceerd vanaf 2018 )

GEEN
installatie-

kosten!
Inclusief

5 gaspatronen!
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

Stevinstraat 196 • Scheveningen • T 070 355 66 62

Richard Gelauff
groente- & fruitspeciaalzaak
‘waar kwaliteit heel gewoon is’
 Hollandse Frambozen 2 doosjes 3,95
 Hollandse Bramen  2 doosjes 3,95
Bosbessen  2 doosjes 3,95
Clementines vol sap  10 stuks 3,95

Verder volop   Hollandse Kersen, Opal Pruimen, 
Aardbeien, Aalbessen, Kruisbessen

  Hollandse Sperziebonen 500 gram 2,45
  Hollandse Prei  500 gram 0,85

Heerlijke Wilde Perziken, Nectarines,
Galia Meloen, Water Meloen,
Franse Cantaloupe Meloen en

Nieuwzeelandse Kiwi’s (groen en gold)

Gefeliciteerd!

Jasey
Gezwoegd, Gezweet, Geleerd

en alles geprobeerd.
In elke hoek een boek,

soms was het einde zoek.
De hersenen "belaagd" 

en toen ging de telefoon, 
JE BENT GESLAAGD!!!!

Gefeliciteerd van een trotse Opa Zier.

28 JULI 2021: JAAP 50 JAAR!

Gefeliciteerd!

Lieve Jasey

Gefeliciteerd met het behalen
van je MBO Diploma

Retail-Verkoopspecialist
Heel goed gedaan! 

Papa en Mama zijn supertrots op jou!
Succes met je vervolgopleiding 
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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
LEKKERBEKKEN (WIJTING) ..................................5 VOOR 5,00
VERS GEBAKKEN
KIBBELINGEN + SAUS ..........................................1/2 KILO 7,50
VERS GEBAKKEN SCHAR .....................................5 VOOR 4,95

DONDERDAG
VERS GEBAKKEN PANHARING (ENG.WAL) ........5 VOOR 5,00
VERS GEBAKKEN KABELJAUW LEKKERBEKKEN
................................................................................3 VOOR 9,95
VERS GEBAKKEN SCHOLFILET (GROOT) ............3 VOOR 5,95

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

KABELJAUW / WIJTING,  LEKKERBEKKEN
TEGEN SCHERPE PRIJZEN

is ondernemend

Duurzame 
          deals

Nu duurzame deal op ons recyclebare Essential bed met circulaire 
Evolve matrassen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor 
jouw portemonnee.

Nu van € 4.280,- voor € 3.638,-

Frederik Hendriklaan 119E, Den Haag  |  engering.nl

AMMERLAAN
WILD EN GEVOGELTE
Aert van der Goesstraat 26

Den Haag
Tel./Fax (070) 355 17 11

HET VERTROUWDE ADRES 
VOOR EEN GESLAAGD 

KERSTDINER

AMMERLAAN
WILD EN GEVOGELTE

Aert van der Goesstraat 26, Den Haag
Tel./Fax (070) 355 17 11

Aert van der Goesstraat 26 • Den Haag • Tel. 070 355 17 11

Wij hebben voor uw BBQ een zeer uitgebreid
assortiment aan verse en smaakvolle producten

o.a. Dijspiezen, Marrakesh worstjes, Kipburgers etc.

Gaat u op vakantie en wilt u iets meenemen? 
Wij kunnen uw producten vacumeren!

Wij wensen iedereen een fijne zomer!

AMMERLAAN
WILD EN GEVOGELTE
Aert van der Goesstraat 26

Den Haag
Tel./Fax (070) 355 17 11

HET VERTROUWDE ADRES 
VOOR EEN GESLAAGD 

KERSTDINER

AMMERLAAN
WILD EN GEVOGELTE

Aert van der Goesstraat 26, Den Haag
Tel./Fax (070) 355 17 11

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

Renault Curvers uw Renault dealer in het Statenkwartier - 070 - 35 42 700

Autobedrijf Curvers 
uw Renault dealer in het Statenkwartier

Antonie Duyckstraat 36 - Den Haag 
renault@autobedrijfcurvers.nl 
www.autobedrijfcurvers.nl

ONDERHOUD & APK • SCHADE HERSTEL • OCCASSIONS

SR van Leeuwen 
Loodgietersbedrijf

3 Loodgieterswerkzaamheden 
3 Jarenlange ervaring
3 Scherpe prijs-kwaliteit 
3 Ervaren vakmensen

PROBLEMEN AAN UW DAK? 
WIJ HELPEN U GRAAG!

Het dak wordt blootgesteld aan allerlei weersomstan-
digheden. Door grote temperatuurverschillen kan uw 
dakbedekking beschadigen. De kans op een lekkage 

is dus groot. Heeft u problemen aan uw dak? 
Dan bieden wij u graag de helpende hand!

06 24 71 06 97
info@srvanleeuwenloodgieters.nl



9is informatief

Zijn eerste zeilboot was een rubber-
boot met een bezem en een laken, die 
zijn ouders al snel verruilden voor een 
open zeilbootje. En niet zonder succes. 
Na een periode zeilen, ontdekte John 
op zijn 15de jaar het windsurfen, waar-
na een professionele carrière volgde 
tot aan de World Cup aan toe. Dat com-
petitie-element vond hij twintig jaar la-
ter ook in het wedstrijdzeilen, dat hij nu 
vooral zomers dual handed doet van-
uit Scheveningen met zijn vaste zeilm-
aat Robin Verhoef. “Ik hou van nieuwe 
dingen leren en je dat eigen maken. En 
van de connectie van wind en zee.” 
Elke vier weken duikt hij met een duik-
fles onder de boot in de Scheveningse 
haven. Romp schoonmaken, zodat die 
extra glad én dus snel is. En even het 
onderwaterschip checken. De in Kijk-
duin wonende John neemt wedstrijd-
zeilen uiterst serieus. Net als Robin 
trouwens. Ze vonden elkaar als vaste 
zeilpartners, nadat ze jarenlang met 
een team gesponsord zeilden. Eerst op 
een X-35 en later op een J-109, beide 
wedstrijdklassen kajuitjachten. John en 
Robin bleken zo op elkaar ingespeeld 

dat ze met zijn tweeën verder gingen. 
“Robin is van de techniek en ik van 
de tactiek, samen zijn we een gouden 
team”, vertelt John. 

Vooruit denken 
En dat blijkt wel. Inmiddels zijn ze Euro-
pees Kampioen in de J-111 geworden, 
en zes keer Nederlands kampioen op 
de J-111 en J-122  in de TwoHanded 
klasse. “De zevende komt er dus aan”, 
lacht hij, doelend op de Nederland-
se Kampioenschappen die in oktober 
plaatsvinden. “Of je een goed resultaat 
behaalt of niet hangt af van of je boot 
op orde is, maar ook van je tochtvoor-
bereiding”, vertelt John. “Welke wind 
en stroming staan er op elk rak. Daar 
gebruiken we ook de computer voor, 
waardoor ik me soms meer een com-
puterdeskundige voel dan een zeiler”, 
schertst hij. “Net als bij schaken moet je 
steeds ver vooruit denken, zoals: welk 
zeil ga ik bij de volgende boei en die 
daarna opzetten en kloppen alle valle-
tjes en lijntjes nog steeds, zodat er niks 
in de knoop komt?” 

AFLEVERING 2

Buurman en Buurman 
De opvallende naam van het wedstrijd-
jacht ‘Ajeto’ doet kinderen in havens 
altijd glimlachen. Het wedstrijdjacht is 
dan ook daadwerkelijk vernoemd naar 
de hilarische filmpjes van Buurman en 
Buurman. “We zijn in de winter altijd als 
Buurman en Buurman bezig met klus-
sen aan de boot”, lacht John. “Zo probe-
ren we hem altijd sneller te maken, door 
bijvoorbeeld de kiel gladder te krijgen of 
iets anders. En dan gaat er wel eens wat 
mis. Als het dan weer goed gaat, zeggen 
we altijd: ‘Ajeto’. Vandaar de naam.” 

Naast de kampioenschappen, hebben 
John en Robin inmiddels ook vijf keer de 
Fastnet race gevaren, een roemruchte 
zeilrace van 600 mijl van het Engelse 
Cowes naar de Ierse zee en weer te-
rug. Ze werden respectievelijk derde en 
tweede. Het plan was om dit jaar einde-
lijk eerste te worden. “Ze zeggen dat je 

hem zes keer moet varen wil je eerste 
worden”, zegt John. Maar het team slaat 
hem toch nog een keer over. “Ik heb in 
december COVID gehad en ik ben nog 
niet zo fit als ik zou willen zijn. En dit-
maal willen we wel winnen. We wachten 
dus nog even onze kans af. That’s life”, 
lacht hij. 

Thuis 
John, die oorspronkelijk uit Sliedrecht 
komt, is erg verknocht aan Schevenin-
gen. “Ik kwam op mijn twintigste naar 
Scheveningen om te trainen voor wind-
surfen”, vertelt hij. “Het voelt als thuis. Ik 
hou van het vrijheidsgevoel dat het wa-
ter geeft, ik denk ook dat ik geen bloed 
in mijn aderen heb, maar zeewater. 
Als ik nu twee uurtjes over heb, zit ik in 
drie minuten op het strand en ga ik een 
uurtje kiten. Dat is een heerlijk gevoel, 
mooier kan eigenlijk niet.”

“Ik heb zeewater in mijn aderen”

Ononverwinnelijke ‘Ajeto’ 
gaat voor zege op NK

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 tweede editie het J-122-zeiljacht ‘Ajeto’, van voormalig windsurf-
kampioen John van der Starre (60) en Robin Verhoef, in de jachthaven 
van Scheveningen.

Beeld: Sander van der Borch

Tekst: June Kromjongh

Een voor de kust heen en weer zwem-
mende bultrug maakte eind 2018 
nogal wat los op Scheveningen. In 
sommige gevallen werkt een waar-
neming van een walvis ontzettend 
inspirerend. Zo ook bij Matti van Wif-
feren en Siebe Ekels. Van hun hand 
verscheen onlangs het prentenboek 
‘Sieltje en de bultrug - De reis naar 
het noorden’. Vrijdag 9 mei reikten 
zij het eerste exemplaar van het 
kleurrijke kinderboek uit aan nacht-
burgemeester en surfer Pat Smith. 

Het prentenboek beschrijft de avontuur-
lijke zwemtrip van Jojo en de zeehond 
Sieltje naar de noordelijke ijszee, waar zij 
zee-koning Neptunus hopen te ontmoe-
ten. De reis, beslist niet zonder gevaar, 
begint bij de Scheveningse havenhoof-
den, waar de echte bultrug was te zien, 
en eindigt er. Het verhaal leert kinde-
ren over het diverse leven in de Noord-
zee. Voordat Siebe Ekels, woonachtig in 
Scheveningen, het boek overhandigde 
aan Pat Smith, legde zijn schoonvader 
Matti van Wifferen uit hoe het tot stand 
kwam. “We hebben Sieltje en de bultrug 
te danken aan Julian, mijn 5-jarige klein-
zoon. Op vakantie op Vlieland kwam hij 
aan het eind van de middag vragen om 
een verhaaltje. Ik had maar vijf minuten 
de tijd om wat te vertellen. Het ging over 
Jojo, de bultrug die Julian samen met zijn 
moeder bij Scheveningen had gespot. De 
volgende dag ging het precies zo en het 
verhaal breidde ik uit met een stuk over 
koning Neptunus. 

Julian vroeg steeds waar de bultrug nu 
weer naartoe ging. Zo ontstond in grote 
lijnen het verhaal zoals je het nu kunt le-
zen. Bijzonder is dat we het in coronatijd 
samen hebben gemaakt.”

0 procent ervaring
Opa en vader hadden aanvankelijk niet 
het plan een echt prentenboek te laten 
drukken. Matti schreef het verhaal voor 
Julian op en Siebe tekende er een bultrug 
bij. Siebe: “Zo kregen we het idee voor Ju-
lian een leerzaam boek te maken over de 
reis van Sieltje en Jojo. Vrienden die het 
verhaal lazen, gaven positieve feedback, 
en zeiden dat we er wat mee moesten 
doen. Toen dachten we: ‘Moeten we het 

niet professioneler aanpakken?’” Beiden 
namen het besluit daartoe. Matti nam 
de tekst voor zijn rekening en Siebe de 
tekeningen. “Ik ben van beroep bootont-
werper, maar had helemaal geen erva-
ring in het tekenen van illustraties. Ik ben 
het gewoon gaan proberen en het lukte.” 
Zonder de hulp van zijn partner Astrid 
was het waarschijnlijk allemaal niet ge-
lukt. “Zij is zakelijk ingesteld en zocht uit 
hoe je een prentenboek kon uitgeven. Ze 
zette de financiën op, hield ons scherp 
door ons extra naar de tekeningen en 
tekst te laten kijken, vond een drukker en 
een opmaakster.” “Gaandeweg zag je het 
boek veranderen. Er is een hoop tekst bij 
gekomen”, aldus Matti. 

Vanwege corona hielden de heren on-
line en per telefoon contact over de 
voortgang van hun werk. “Dat verdiep-
te de band die we met elkaar hebben”, 
zegt Siebe. “Dat het ons lukte, is omdat 
we met ons drieën waren.” Het resultaat 
is een prachtig geschreven en getekend 
kinderboek van 34 pagina’s dat een kind 
meesleurt in de geheimen van de Noord-
zee.

Vervolg
De schrijver beaamt dat het epistel veel 
tekst bevat voor een kinderboek. “Je moet 
er 15 minuten voor gaan zitten, maar 
dan heb je het boek helemaal voorge-
lezen.” De illustrator: “Het eindresultaat 
ziet er goed uit, het is een harstikke leuk 
boek geworden waar we trots op zijn.” 
BoekenGilde te Enschede drukte van 
‘Sieltje en de bultrug – De reis naar het 
noorden’ 1000 exemplaren. “Daarvan 
hebben we er via onze site www.siebe-
tekent.nl al zo’n 150-170 verkocht.” En… 
smaakt de familieproductie naar meer? 
Matti cryptisch: “Als er een reis naar het 
noorden is, is er ook een reis naar het 
zuiden. We denken dus aan een vervolg, 
maar eerst kijken hoe dit loopt. Het zit 
in ieder geval in de pijplijn.” Sieltje en de 
bultrug is online verkrijgbaar en in di-
verse (kinder)winkels, waaronder Studio 
Scheveningen, Keizerstraat 50 en Spele-
dingen, Badhuisstraat 10.

Bultrug Jojo keert terug in prentenboek

Tekst en beeld: Harry Oosterveen
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GrandCafé

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

ZE ZIJN ER WEER! MOSSELEN!

MOSSELPAN 1 PERSOON 
€ 18,50

MOSSELPAN 2 PERSONEN
INCLUSIEF FLES WIJN

€ 49,00

Scheveningse Haringhandel
“Kom maar een visje

bij me eten, dan proef je zelf
of ik goed ben of niet”

De Scheveningse Haringhandel van Björn Born 
is dit jaar in de haringtest van Marlies Woud-
stra en Ria Smit op de eerste plaats geëindigd. 
Björn staat met een mobiele haringkar in de hal 
van de Hoogvliet in de Badhuisstraat. Na ruim 
tien jaar bij visgroothandels en viswinkels ge-
werkt te hebben, is hij voor zichzelf begonnen. 

Drie maanden na de opening van de Hoogvliet 
is Björn er met zijn viskar begonnen. “Zij hebben 
mij de kans gegeven om mijn eigen bedrijf te 
starten. In het begin ging ik één dag per week 
open, maar het ging zo goed dat ik al snel vijf 
dagen per week open kon.” Björn vindt het 
moeilijk om over zichzelf te zeggen dat hij goed 
is in zijn vak. “Kom maar een visje bij me eten, 
dat proef je zelf of ik goed ben of niet. Maar het 
gaat boven verwachting goed en ik krijg goede 
reacties van de klanten. Daar ben ik trots op.”

Björn is dit jaar eerste geworden in de haring-
test van Marlies Woudstra en Ria Smit. Op Fa-
cebook schrijft Marlies: “De haring van Björn is 
uitmuntend schoongemaakt en heerlijk romig 
en zilt van smaak.” Volgens Björn is dat mede 
te danken aan zijn leverancier. “Ik krijg mijn ha-
ring van den Dulk en dat is topkwaliteit haring.” 
Behalve voor de nieuwe haring kun je bij de 
Scheveningse Haringhandel ook terecht voor 
(broodjes met) makreel, paling, gerookte zalm 
of hollandse garnalen. Björn is ook ambassa-
deur bij Stichting Noordzeevis. Ondertussen 
droomt hij verder over zijn toekomst. “Ik hoop 
ooit door te kunnen groeien en een mooie vis-
winkel te openen.”

Ook een haring van de winnaar van de
haringtest proeven?

Ze zijn nu in de aanbieding: 

HOLLANDSE NIEUWE
6 STUKS VOOR 10 EURO

Scheveningse Haringhandel Bjorn Bron
Hoogvliet Badhuisstraat 401     Scheveningen 

Open di t/m zat. 9.30-16.00 u.
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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 op het terras bij:AANBIEDING

Bara gevuld met bakkeljauw 
of gevuld met groenten 

OF 
Cassave met bakkeljauw of

Cassave pindasaus 
+ 

Surinamese Lemonade
11,00 voor 6,50

INDY
SCHEVENINGEN

STATENLAAN 38-K 

E info@plink.nl

FIJNE
ZOMER!
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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

Wij zijn er klaar voor!
De zomervakantie is begonnen, met als kers op de taart: een periode van mooi 
weer! Dit betekent veel drukte naar en in de badplaats Scheveningen. Om die druk-
te in goede banen te leiden en overlast zoveel mogelijk te beperken, halen we alles 
uit de kast. En dat doen niet alleen wij als gemeente: ook partners zoals de politie, 
vervoersbedrijven, reddingsdiensten en ondernemers doen hun uiterste best om 
het strand, de boulevard en het havengebied van Scheveningen de hele zomer be-
reikbaar, gezellig, schoon en veilig te houden. 

Ook de maatregelen uit het actieplan Scheveningen zijn volop in uitvoering. Elke 
week bespreken we met bewoners en ondernemers hoe het gaat en wat er nog be-
ter kan. En elke twee weken houden we u via de Scheveninger op de hoogte van de 
belangrijkste ontwikkelingen en resultaten. Voor wie het nieuws direct in zijn of haar 
mailbox wil krijgen, geven we deze zomer ook een nieuwsbrief uit. 

We wensen u een fijne en zonnige zomer!

Anne Mulder (stadsdeelwethouder Scheveningen)
en Mendy van Veen (stadsdeeldirecteur Scheveningen)

Hinderlijk geparkeerde deelscooters, 
daar hebben veel mensen op Scheve-
ningen last van. De gemeente en de 
aanbieders van de scooters werken er 
daarom samen hard aan om dit ver-
schijnsel terug te dringen. 

Meldingen bij de gemeente over fout 
geparkeerde deelscooters worden di-
rect gedeeld met de aanbieders. Die 
zorgen er vervolgens zelf voor dat de 
scooters op een juiste manier worden 
gestald of verwijderd. Op basis van de 
kentekens die zij doorkrijgen, kunnen 
de aanbieders ook gerichte actie on-
dernemen tegen de betreffende huur-
ders van de scooters. 

Grotere parkeervakken
Daarnaast zoeken de gemeente en aan-
bieders gezamenlijk naar meer structu-
rele oplossingen. Bijvoorbeeld door er-
voor te zorgen dat parkeervakken die al 
vol staan niet meer in de app worden 
aangegeven als mogelijkheid om te 
parkeren. De gemeente zorgt voor vol-

doende parkeervakken die ruim genoeg 
zijn. In dit kader worden de eerste twee 
deelscootervakken op het Zwarte Pad 
deze week vergroot. Elke week evalue-

ren de gemeente en aanbieders samen 
hoe het in de dagen daarvoor gegaan 
is en bekijken ze hoe ze de situatie nog 
verder kunnen verbeteren. 

Zomerupdate actieplan Scheveningen

Wilt u op de hoogte blijven van de 
voortgang van het actieplan? U kunt 
zich aanmelden voor de nieuwsbrief 

door een e-mail te sturen naar 
programmascheveningen@denhaag.nl

VROEM, VROEM 
deed je toen
In heel Scheveningen kom je de posters 
en teksten tegen. ‘VROEM VROEM deed 
je toen’ is een campagne om asociaal 
verkeersgedrag tegen te gaan.

Zeker in de zomer heeft Schevenin-
gen veel last van (jonge) automobilis-
ten die te hard rijden, geluidsoverlast 
veroorzaken of ander gedrag vertonen 
om ‘indruk’ te maken. Vanuit het actie-
plan zijn al maatregelen ingezet zoals 
handhaving, drempels en wegafsluitin-
gen. Deze campagne is een aanvulling 
daarop. De campagne is ontwikkeld in 
samenwerking met Rotterdam en het 
Regionaal Ondersteuningsbureau Ver-
keersveiligheid Zuid-Holland.

Winne en YousToub
Rapper Winne en de Haagse vlogger en 
presentator YousToub doen mee aan 
de campagne. Zij gaan de straat op om 
videoreportages te maken en delen de 
clips via hun eigen social-media kana-
len. De campagne is ook te zien en te 
horen via FunX.

‘VROEMVROEM deed je toen’ bena-
drukt dat het asociale gedrag van som-
mige weggebruikers kinderlijk en on-
volwassen wordt gevonden, óók door 
mensen die zij belangrijk vinden, zoals 
Winne en YousToub. 

Hinder door deelscooters: werken aan oplossingen

Beeld: Valerie Kuypers

Op 6 juli heeft het college van burge-
meester en wethouders besloten om 
de Strandweg in deze periode ‘s avonds 
aan beide zijden voor autoverkeer te 
blijven afsluiten. Dit geldt ook voor 
enkele achterliggende straten. Deze 
maatregel heeft op veel plekken in de 
wijk de rust teruggebracht. 

De afsluitingen starten bij minder mooi 
weer doordeweeks om 20.00 uur en in 
de weekenden vanaf 18.00 uur. Bij zo-
mers weer kunnen die tijdstippen ver-
vroegd worden.

Per dag wordt dan gekeken of het 
daadwerkelijk nodig is om al af te slui-
ten. Dit ook omdat ondernemers aan 
de Strandweg hebben aangegeven hun 
gasten graag gelegenheid te bieden om 
aan het begin van de avond nog aan 
de boulevard te kunnen parkeren. Bin-
nenkort worden er ook slagbomen ge-
plaatst.

Afsluiting Strandweg
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YMCA en Popagenda Scheveningen 
zoeken jong talent
Met het meerdaagse evenement Talenten Aan Zee geven YMCA en Popa-
genda Scheveningen een boost aan jonge zangers en zangeressen, mu-
zikanten, dansers en danseressen en dichters. Zij richten zich hierbij op 
workshops, masterclasses én een podium op het gebied van popmuziek, 
dans, dichtkunst, theater, musical en klassiek. Net als vorig jaar voert de 
organisatie dit project uit in samenwerking met bekende artiesten, die 
met een aantal Scheveningse deelnemers samen zullen zingen, spelen of 
dansen.

Leren én optreden: schrijf je in!
Ben je niet ouder dan 18 jaar en heb je altijd al een lied willen schrijven of in een 
band willen spelen? Willen leren hoe je je stem moet gebruiken tijdens het zingen? 
Willen weten wat erbij komt kijken om op te treden op een podium? Of wil je liever 
dansen of dichten? Schrijf je dan nu in voor Talenten Aan Zee 2021. In de periode 
september tot en met november geven wij workshops en masterclasses. Op za-
terdag 11 september en 27 november krijg je de kans om op te treden. Misschien 
zelfs met een bekende artiest! Je wordt als deelnemer beoordeeld door professio-
nals uit de muziek-, theater- en dansindustrie, zoals songwriters, talent scouts en 
programmeurs.

Stuur een e-mail naar info@popagendascheveningen.nl en vermeld je naam, leef-
tijd, telefoonnummer (van een ouder) en het onderdeel waaraan je wilt meedoen. 
Bijvoorbeeld zingen of dansen. De organisatie zal jou zo snel mogelijk laten weten 
wat de volgende stappen zijn.

Bewoners Statenkwartier kopen samen bedrijfspand

Het voormalige bedrijfspand van autoschadebedrijf Kettenis aan de Van 
Beverningkstraat 101-101B werd eind 2020 aangekocht door een vast-
goedontwikkelaar, die het met twee verdiepingen wilde verhogen. Zodra 
dit bekend werd, kwamen omwonenden in actie.

Het bedrijfspand ligt op de plaats waar de Van Beverningkstraat en de Van Boetze-
laerlaan elkaar dicht naderen, en de gevolgen voor het woongenot van meerdere 
bewoners aan de Van Boetzelaerlaan en de Willem de Zwijgerlaan zouden aan-
zienlijk zijn. Via een appgroep wisselden de omwonenden van gedachten over hoe 
dit plan tegengehouden kon worden. Hoewel het bestemmingsplan ter plaatse 
slechts bebouwing tot 4 meter hoog toestaat, was in 2020 een beginseluitspraak 
door de gemeente gedaan die voor de ontwikkelaar blijkbaar positief genoeg was 
om tot aankoop van het pand over te gaan.

Uiteindelijk lukte het vier omwonende huishoudens om gezamenlijk het be-
drijfspand over te nemen van de ontwikkelaar. De nieuwe eigenaren zullen het 
pand opknappen en daarna wordt het verhuurd. Via een erfdienstbaarheid zal 
vastgelegd worden dat er geen verdiepingen toegevoegd mogen worden.

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 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 laatste nieuws op Scheveningen. 

In de Keizerstraat is Zuid-Koreaans 
restaurant ‘Oriënture’ geopend. De 
Zuid-Koreaanse keuken staat be-
kend om een explosie van smaken. 
Simeng Fu, manager van het restau-
rant: “Het is een variant van chinees 
eten, maar heeft zich de afgelopen 
1000 jaar ontwikkeld tot een eigen 
Koreaanse smaak, gebaseerd op de 
kruiden van het land.”

Het eten in Zuid-Korea barst van de sma-
ken. De hoofdingrediënten zijn Aziatisch 
met veel knoflook, gember, zeewier, 
chilipepers en vissaus. Simeng Fu: “De 
manier van bereiden bepaalt de smaak 
van de gerechten. De verschillende sau-
zen zijn daarbij belangrijk. Uitgangspunt 
daarbij is dat de gerechten minder vet 
en minder zout zijn. Ook gebruiken we 
een lichtere meelsoort voor de tempura. 
Gezond eten vinden we belangrijk. We 
hebben alle calorieën van onze gerech-
ten berekend, en die vind je terug op 
het menu. Het percentage vet en suiker 
staan er ook bij.”

Bij Oriënture vind je gerechten met 
kip, varkensvlees, garnalen, rundvlees 
en eend. Maar er zijn ook verschillen-
de vegetarische gerechten. Simeng Fu: 
“De gerechten die wij serveren, vind je 
nergens anders. We hebben ook poke 
bowls op het menu staan en ‘Bubbletea’. 
Dat is een Aziatische thee met melk en 
toppings. Dat zijn balletjes waar sap in zit 
en die knappen in je mond.” 

Oriënture is op dinsdag gesloten, maar 
verder alle dagen geopend van 12.00 tot 
en met 21.00 uur. Je kunt de gerechten 
ook thuis laten bezorgen. Dat kan via 
thuisbezorgd.nl of via de eigen website 
www.orienture.nl. Simeng Fu: “Als je via 
onze eigen website bestelt, is het goed-
koper. Daar staan ook onze acties op, 
dus we raden onze klanten aan om daar 
te kijken. 

ORIËNTURE,
Keizerstraat 75
Scheveningen
(085) 30 123 76

RESTAURANT ORIËNTURE
“De gerechten die wij serveren, vind je nergens anders”
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Ricky Toet wint Vespa scooter
met EK pool
Afgelopen week mocht Ricky Toet zijn nieuwe Vespa scooter in ont-
vangst nemen bij Eric de Wit. Ricky won de scooter door de uitslag van 
het EK Voetbal goed te voorspellen in de pool van eetcafé De Maat-
schappij. 

Ricky deed mee onder de naam van z’n 3-jarige dochter Lieve. Dat bracht hem 
veel geluk, zo voorspelde hij dat Nederland er helaas in de achtste finale uit ging 
en ook de finalewedstrijd en de uiteindelijke winnaar van het toernooi had hij 
goed.

Ook Albert van Reenen (bekend van Drinkz & Dinnr app, dé bestelsite van Sche-
veningen) is in de prijzen gevallen en werd tweede. Hij gaat met een cheque ter 
waarde van 500 euro naar huis.

Jerry den Heijer werd derde, een mooie plek. Bovendien had hij de avond voor 
de finale al de hoofdprijs te pakken, namelijk de geboorte van zijn eerste zoon 
Arie.

Wil je weten wie er nog meer gewonnen hebben? Kijk dan op de Facebook 
pagina van De Maatschappij. Diverse andere Scheveningse prijzen van Studio 
Scheveningen en het Hofje van Noman waren voor de top 11. Nog eens 80 
prijsjes gaan naar de nummers 12 tot en met 101.

Elite Mode van Bert en Nelleke 
Spijksma zit sinds 4,5 jaar op de Fre-
derik Hendriklaan, maar deze mode-
winkel heeft een voorgeschiedenis 
van meer dan 50 jaar in het Benoor-
denhout. Bij deze multibrand store 
kun je terecht voor mode van top-
merken, een passend advies en ser-
vicegerichte medewerkers.

Bij Elite Mode vind je een grote varia-
tie aan topmerken zoals Faber Woman, 
FuchsSchmit, Brax, Comma, Taifun, Bet-
ty Barclay en Joseph Ribkoff. Bert: “Veel 
mensen zijn op zoek naar een winkel met 
meerdere, kwalitatief mooie merken. We 
hebben sinds enige tijd ook Caroline Biss 
in ons assortiment, een merk met mooie 
combinaties en jurkjes.” Elite Mode mag 
ook gerust broekenspecialist genoemd 
worden met een ruime collectie van ver-
schillende merken en pasvormen, zoals 
Brax, NYDJ en Toni. Nelleke: “De pasvorm 
van een broek is heel belangrijk. Onze 
medewerkers hebben ruime ervaring 
en kunnen goed inschatten welk model 
goed past bij een klant. De broeken van 
Toni zijn relatief nieuw in ons assorti-
ment. Ze hebben voornamelijk een band 

van elastiek, zijn comfortgericht en heb-
ben leuke prints.”

Loyale klanten
Vaste klanten hebben een streepje voor 
bij Elite Mode. Bij elke aankoop sparen 
ze punten. Voor elke 10 euro die ze be-

steden, krijgen ze een punt ter waar-
de van 50 cent. Het gespaarde bedrag 
wordt vier keer per jaar uitgekeerd in 
de vorm van een modecheque, die aan 
het begin van elk nieuw seizoen gebruikt 
kan bij een volgende aankoop. Bert: “We 
hebben veel klanten die hier niet een-

malig binnen komen, maar die zich wil-
len verbinden aan onze winkel. Sinds we 
hier op de Fred zitten, zijn er al 2.500 
nieuwe klanten bijgekomen en dat aan-
tal groeit nog elke week. We hebben er, 
naast onze klanten die meegekomen zijn 
van het Willem Royaardsplein, een heel 
nieuw klantengroep bij gekregen.” Twee 
keer per jaar is er sale bij Elite Mode. “We 
hebben nu Summersale met stapelkor-
ting, die op kan lopen tot 70%.”

Persoonlijke aandacht
Bij Elite Mode krijgen klanten persoon-
lijke aandacht. Nelleke: “We merken dat 
onze klanten het fysieke winkelen en de 
persoonlijke benadering van onze me-
dewerkers hebben gemist. We hebben 
ervaren personeel dat advies kan geven. 
We houden bij wat klanten eerder bij ons 
gekocht hebben en in welke maten, en 
hebben een goed atelier dat kleding zo 
nodig kan vermaken. Kortom, Elite Mode 
staat voor meer dan 50 jaar ervaring in 
mode, heeft een keuze uit ruim 15 ei-
gentijdse modemerken, heeft de groot-
ste collectie broeken en een enthousiast, 
servicegericht en deskundig team mede-
werkers.”

ELITE MODE
Meer dan 50 jaar ervaring in mode

GEWOON ’N BROODJE
“Gewoon goede koffie en heerlijke

dagverse broodjes voor een goede prijs”
Begin juli opende ‘Gewoon ’n brood-
je’ van Nick Berendrecht en Gidon 
Bouwhuis haar deuren in de Keizer-
straat. “We zijn eigenlijk een koffie-
huis 2.0.”

Bij ‘Gewoon ’n broodje kun je terecht voor 
een gewoon broodje, maar ook voor een 
luxere variant. Nick: “Als je tegenwoordig 
een broodje gaat eten, is het meteen 
met zoveel poespas en ben je veel geld 
kwijt. Dat is niet erg, maar soms wil je ge-
woon even snel een broodje eten voor 
een redelijke prijs. Bij ons kan dat. Maar 
als klanten een mooi opgemaakt broodje 
willen, kan dat. Maar ook die zijn bij ons 
redelijk geprijsd. En we serveren goede 
koffie. We zijn eigenlijk een koffiehuis in 
een hip jasje.”

Nick en Gidon kwamen op het idee tij-
dens de coronaperiode. Gidon: “Er kwa-
men een paar dingen samen. We reali-
seerden ons dat we iets wilden openen 
dat ook tijdens een pandemie open kan 
blijven. En we wonen allebei in Scheve-
ningen en houden van het strand.

Dichter bij het strand dan hier in de 
Keizerstraat kom je bijna niet. Het is 
een fijne straat om een zaak te hebben. 
Laatst met de wateroverlast waren wij 
niet in de zaak aanwezig, maar toen we 
de volgende dag kwamen hadden de 
omringende ondernemers alles voor ons 
schoon gemaakt.”

Voor het aanbod van hun broodjes heb-
ben Nick en Gidon vaak bij hun collega’s 
gegeten, goed gekeken en met ze aan ta-
fel gezeten. “Aan de broodjes die wij top-
pers vinden, hebben we een eigen draai 
gegeven.” Voor de lezers van De Sche-
veninger hebben beide heren een leuke 
actie. “Iedereen die dit leest, in week 29 
langskomt en zegt ‘Goedemorgen, ge-
woon een koffie’, krijgt een gratis bakkie 
naar keuze. Naast het bieden van dag-
verse en lekkere broodjes zit onze kracht 
vooral in het gezellig maken voor men-
sen. We zijn lekker normaal en sociaal.”

Gewoon ’n broodje
Keizerstraat 36
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KRINGLOOP
SCHEVENINGEN

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

Tel. 06-45555421 T.070-7851398

De koffi  e staat voor u klaar!

OPEN MA. T/M ZA 09.30-17.00
WIJ ZIJN OOK OPEN OP ZONDAG VAN 12.00 - 17.00 UUR

WIJ BESTAAN 1 JAAR EN
DAAROM DEZE HELE WEEK

GESPECIALISEERD IN ONTRUIMINGEN

VOOR AL UW KLUSSEN 
IN- EN OM HET HUIS

VERHUIZINGEN  •  ONTRUIMINGEN

VEEGSCHOON OPLEVEREN 

OUDE SPULLEN AFVOEREN

Wij zijn de GROOTSTE kringloop in de omgeving. 

Ruim 700 m² SNUFFELPLEZIER!
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De op Scheveningen woonachtige Haagse zangeres Shary-An 
Nivillac behaalde in 2011 de halve finale van The Voice of Holland. 
Zij ontpopte zich sindsdien tot een uitstekende singer-songwriter 
en actrice en verwierf een stabiele plek in de vaderlandse 
muziekwereld. De hoogste tijd om even van gedachten te wisselen 
met De Scheveninger.

Elf jaar geleden zag zij de promotieclip op tv voorbijkomen: RTL was op zoek 
naar zangtalent voor een nieuw programma. Het was de aanwezigheid als 
jurylid van Angela Groothuizen die Shary-An over de streep trok. “Angela zat 
in de aankondiging en ik dacht: daar moet ik aan meedoen! Op dat moment 
stond ik voor een keuze tussen muziek of een studie Psychologie. Maar met 
The Voice smeedde ik het ijzer toen het heet was. Ik kreeg een platendeal 
en ben vervolgens gaan toeren. Deelname aan deze show betekende een 
boost voor mij, maar het begint pas echt na afloop van het programma. 
Mensen hebben een bepaalde verwachting dat je er al bent. Maar dat 
is niet zo. Dán moet je kunnen laten zien dat je doorzettingsvermogen 
hebt. Ook als het even tegenzit. Met Angela Groothuizen heb ik nog goed 
contact.”

Gelukkig mens
Met vriendin Nena als levenspartner en hun inmiddels tien weken oude 
dochter Billie heeft Shary-An het persoonlijke geluk gevonden. Ook in haar 
werk streeft zij geluk na, onder andere door zo dicht mogelijk bij zichzelf te 
staan. “Ik baseer mijn keuzes altijd op de dingen waar ik blij van word. Ook 
als het moeilijk is, zoals breken met een platenlabel. Ik ben niet bang om 
mij kwetsbaar op te stellen. Geen schijn ophouden, daar word je ongelukkig 
van.”

Kwam Shary-An altijd voor zichzelf op?
“Hoe ouder je wordt, des te beter lukt dat. Je moet mij net zo leuk vinden 
als dat ik jou leuk vind. Als het nodig is jou daarvan te overtuigen, dan 
is het lastig een vriendschap of goede samenwerking te beginnen. De 
coronapandemie was wat dat betreft een moment van bezinning: leef 
bewuster en doe de dingen waar je gelukkig van wordt. Met muziek idem 
dito, ik blijf zoeken naar nieuwe projecten waar ik gelukkig van word en 
waar ik in mijn kracht word gezet.”

Muziek en acteren
Op school was Shary-An volgens eigen zeggen een ‘pain in the ass’ die op 
alles boos was. Des te fijner dat zij omringd werd door mensen die het 
goed met haar voor hadden. Ze belandde uiteindelijk bij de Popacademie 
Rotterdam. Dat ging als een speer. The Voice deed Shary-An in die periode. 
Na het afstuderen volgde een mooie variatie aan concerten, uitverkochte 
clubtours, albums, opnames en acteerklussen. “Met Sven Hammond 
maakte ik een hele gave plaat waarmee we het theater ingingen. Ik deed 
vele leuke klussen voor onder andere Coca-Cola en Carlo’s (Boszhard, red.) 
TV Café. In eigen beheer bracht ik een album uit en met de musical Lazarus 
van David Bowie kwam een andere ambitie uit: acteren. En op Videoland 
ben ik te zien in ‘Follow de SOA’, dat lijkt op de Engelse successerie ‘Sex 
Education’.”

Als je het over een muziekstijl hebt, laat Shary-An zich niet in een hokje 
stoppen. “Ik plak er geen genre aan, het is popmuziek met hier en daar 
een randje soul.” Qua teksten lopen Engels en Nederlands dwars door 
elkaar heen. Onlangs verscheen het lied ‘Ik zal er voor je zijn’, een duet 
met Claudia de Breij. “Onder de radar schreef ik al Nederlandse nummers. 
Het uitbrengen stelde ik in mijn tempo uit, totdat ik er zelf van overtuigd 
was en dacht: oké, let’s go! De samenwerking met Claudia de Breij 
ontstond nadat zij mij in een tv-programma een song van Nina Simone zag 
zingen. Zij stuurde een berichtje om kennis te maken. Claudia kwam naar 
Scheveningen. We maakten een wandeling en deden gezellig een bakkie. 

Shary-An Nivillac voelt zich vrij op Scheveningen

Vanuit onze eerste ontmoeting schreef zij een supermooi lied voor mij. 
Later stond ik in Theater Carré met het Metropole Orkest. Dat was een 
perfect moment om dit liedje samen te doen. Claudia voelt als een goede 
vriendin en weet van gas geven; zij moest ook tegen stromen in werken.”

Ambassadeur Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Shary-An is sinds dit jaar de nieuwe ambassadeur van het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur Zuid-Holland.  Dit fonds ondersteunt gezinnen, waarvan de 
kinderen niet mee kunnen doen met sport- of cultuurlessen omdat er thuis 
te weinig geld voor is. In de rol van ambassadeur wil Shary-An een bijdrage 
leveren aan de missie van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. “Educatie is 
superbelangrijk. En vergis je niet hoe essentieel de cultuursector is. Elke 
school moet de mogelijkheid hebben om laagdrempelig hippe muzieklessen 
als een apart pakketje te geven. En ieder kind verdient dezelfde kansen. 
Heleboel ouders en scholen weten niet van het bestaan van dit fonds af. 
Daar wil ik verandering in brengen. De lessen moeten aangevraagd worden 
door leerkrachten, maar ouders kunnen zich ook aanmelden, hoor!” 

Scheveningen
Voor Shary-An is Scheveningen vrijheid, lekker wandelen met het gezin in 
het bos, even een visje halen of naar Hart Beach op het strand. “En zoveel 
diverse wijken in een klein stadsdeel. Ook het Scheveningse accent vind ik 
heerlijk. En het dorpse karakter is zó lekker. Op Scheveningen moet je zijn.”

Check de muziek van Shary-An op onder andere Spotify en YouTube.

Wil je direct op de hoogte zijn van releases en andere nieuwtjes, 
volg Shary-An dan via Facebook/sharyan.nivillac, Instagram/shary_an en 
www.twistagency.nl/shary-an. 

Aanmelden bij Jeugdfonds Sport & Cultuur kan via 
www.jeugdfondssportencultuur.nl

Tekst: Alexander Serban
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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.

• Sierlijsten en ornamenten
• PVC-vloeren
• Laminaat
• Tapijt & Vinyl
• Gordijnen & Vitrage
• Zonweringen
• Schilderijophangsystemen
• Plinten
• Stucwerk
• Schilderwerk/behang

10% KORTING OP 

ALLE PVC VLOEREN
(DRY BACK OF CLICK)

KOM DE COLLECTIE BEWONDEREN 

IN DE SHOWROOM!

geldig t/m 30 juni 2021

vraag de voorwaarden

Zeesluisweg 90A - Scheveningen • 070-351 40 30 • info@eurostuc.nl • www.eurostuc.nl

Voor uw complete woninginrichting

Sonoystraat 80-90

2581 VP Den Haag

(Statenkwartier)

Tel. 070-3541842

U BENT OOK VAN HARTE WELKOM

MET UW KLASSIEKER!

www.italiaautocorse.nl

DE GARAGE VOOR AL UW

ONDERHOUD EN REPARATIES AAN: ALFA ROMEO & FIAT 

TEVENS DOEN WIJ: APK-keuringen (alle merken) RDW-erkend 
Schadeherstel (alle merken). Verkoop nieuwe en gebruikte Alfa Romeo’s

Al jaren dé specialist in:

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

Wat je situatie ook is, Rabobank gelooft dat een financieel gezonder leven 
begint met praten over geld. Het kan voor inzicht zorgen en meer duidelijkheid. 
Waardoor je betere plannen maakt. Voor nu én later. Maar praten over geld is nog 
niet voor iedereen even makkelijk. Daarom stimuleren we zulke gesprekken met 
familie en vrienden. Of natuurlijk met ons. 

Bekijk hoe op rabobank.nl/pratenovergeld

Praten over geld
Dat helpt jou & de mensen om je heen 

Doe 
je mee?

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

Als vegetariër of veganist is een goed multivitaminen preparaat, 
speciaal aangepast aan uw behoefte, heel belangrijk.
Apotheek Seinpost heeft een uitgebreid assortiment

aan vitaminen, mineralen en supplementen
speciaal geschikt voor vegetariërs en veganisten.

Wilt u graag meer informatie? Kom dan gerust bij ons langs!

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
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Reinkenstraat 93
 070 363 7782

Kruiswoordpuzzel

Horizontaal: 1 sportman  6 kerkbewaarder  12 militaire overval  13 
brandstof  15 enigma  18 zeuren  20 informatie-technologie  21 roofdier  
23 met name  24 ieder  25 voertuig  26 maand  27 zangnoot  29 ad interim  
30 titel  32 laatstgenoemde  33 omslagrok  36 eiergerecht  39 strafwerk-
tuig  40 ontkenning  41 goor  44 aantekenboek  47 pers. vnw.  48 namelijk  
49 zangnoot  50 motorschip  52 Ierse verzetsgroep  53 vervoermiddel  55 
ijdeltuit  56 slee  58 moeder-overste  60 blijkens de akten  61 suikersiroop  
64 ingetogen  67 heilige stier  68 plan  69 elfenkoning  70 handelend op-
treden.

Verticaal: 2 brandgang  3 bergplaats  4 vordering  5 ridder  7 insect  8 
bladgroente  9 broodsoort  10 water in Utrecht  11 epistel  14 intiem  16 
kaartenboek  17 soepel  18 tweestrijd  19 muggenlarve  22 vogelproduct  
28 test  31 geul  34 behoeftig  35 ijzerhoudende grond  37 een zekere  38 
plechtige gelofte  41 tuinkamer  42 inning  43 aardbol  44 dierentuin  45 
grappig  46 beroemd vioolbouwer  47 pl. in Amerika  51 oefentijd  54 of 
dergelijke  57 snuiftabak  59 riv. in Noord-Brabant  62 werkplaats (afk.)  63 
Engelse titel  65 pl. in Gelderland  66 honingdrank.

Deze puzzel is mogelijk gemaakt door

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

Lekker lezen
De Heks van Limbricht, Susan Smit

In dit boek van Susan Smit volg je het ver-
haal van Entgen Luijten, die beschuldigd 
wordt van hekserij. Terwijl zij in de cel 
wacht op haar berechting kijkt ze terug op 
haar leven in Limbricht, een dorpje in de 
buurt van Sittard. Entgen is een voor die 
tijd onafhankelijke vrouw met een sterke 
mening. Van haar grootmoeder heeft ze 
veel geleerd over de natuur en het ge-
bruik van kruiden. Daardoor wordt ze door 
haar dorpsgenoten regelmatig om hulp 
gevraagd, bijvoorbeeld als er dieren op na-
bijgelegen boerderijen ziek zijn. Omdat de 
dorpsgenoten behalve katholiek ook nog-
al bijgelovig zijn, beschuldigen ze haar van 
hekserij als er dieren sterven. Als Entgen 
tijdens haar gevangenschap haar leven 
overdenkt, krijg je een inkijkje in haar rela-
tie met haar moeder, echtgenoot en doch-
ter, die beïnvloed wordt door haar eigen-
zinnigheid. Maar ook in de manier waarop 
in die tijd de inquistitie omging met vrou-
wen zoals Entgen. De Heks van Limbricht 
is een op feiten gebaseerde roman over 
de moed en het politieke bewustzijn van 
deze vrouw die leefde in de 17e eeuw. 
Haar proces in 1674, waarvan alle stukken 
bewaard zijn gebleven, verloopt anders 
dan iedereen had kunnen voorspellen.

Susan Smit is schrijfster en columnist. Ze 
publiceerde twaalf non-fictieboeken, zes 
romans, een verhalenbundel en een no-
velle. In het tijdschrift Happinez schrijft ze 
columns over haar werk en leven.

Dit boek kun je in Bibliotheek 
Scheveningen lenen.

De Heks van Limbricht, Susan Smit,
Lebowski Publishers, 2021, 

ISBN 978 488 5960 3.

Misschien leuk om eens iets te ver-
tellen over hoe ik ooit met fotogra-
feren ben begonnen.

Vanaf m’n veertiende maakte ik al 
foto’s met de klik klak camera van m’n 
vader, puur hobbymatig.
In de jaren negentig ben ik begonnen 
met het op straat fotograferen van 
dames in Scheveningse dracht.
Ik besefte toen al dat de drachtdraag-
sters ooit uit het straatbeeld zouden 
verdwijnen en hoewel er toen nog best 
veel vrouwen in dracht liepen, ben ik 
dat gaan vastleggen.

Tijdens een ritje over de boulevard zag 
ik in 1996 dit echtpaar lopen.

Hoewel niemand er verder van opkeek 
zag ik dit unieke beeld, pakte mijn ca-
mera en legde het echtpaar Rog-Taal 
vast tijdens een ommetje.
Ik kende het echtpaar toen nog niet 
maar kwam er via via snel achter en 
ben een mooie afdruk bij ze gaan 
brengen. Met een bord vol gebakken 
vis, die de heer Rog toen net in z’n 
schuurtje aan het bakken was, toog ik 
huiswaarts, wat een geweldige lieve 
mensen waren dit !

Jaren later heeft kunstenaar Jille van 
der Veen deze foto nageschilderd in 
de hal van het Uiterjoon. Deze prach-
tige schildering werd onthuld door 
mevrouw Rog-Taal zelf.

Vanaf begin 1999 ben ik ook voor 
kranten en andere media gaan foto-
graferen. Eerst analoog, waarbij ik de 
zwart wit filmpjes zelf ontwikkelde in 
de douche, die ik daarvoor pikdonker 
maakte met een gordijn van vuilnis-
zakken.
Er mocht namelijk geen licht op het 
filmpje vallen anders waren de foto’s 
niet meer bruikbaar. 

In 2003 ben ik over gegaan op de 
digitale fotografie, iets wat nu niet 
meer weg te denken is. In de komende 
edities hoop ik weer wat terugblikken 
met u te delen.

Dick Teske

Terugblik met Dick

Wijs de zon in
Het is belangrijk om je bij zonnig weer goed te beschermen als je 
naar buiten gaat. Dat kan onder andere door het dragen van een pet 
of zonbeschermende kleding. Ook het eten van voldoende fruit en 
groenten, rijk aan antioxidanten kan de schade van de zon helpen 
verminderen en de huid beschermen tegen schade door UV-stralen. 
Als je langer wordt blootgesteld aan de zon is het gebruik van zon-
nebrandcrème essentieel in de bescherming van onze huid tegen 
schadelijke gevolgen van de zon. Zeker bij kinderen, want tot hun 15e 
jaar is de natuurlijke bescherming tegen UV-straling nog niet volledig 
ontwikkeld.

Veilig en duurzaam
De bekendste stof in zonnebrandcrème is een uv-filter. Er is een 
dubbele controle op stoffen die in cosmeticaproducten, zoals zonne-
brandcrème, gebruikt worden. Europese wetgeving schrijft voor dat 
kankerverwekkende stoffen voor gebruik van cosmetica verboden 
zijn. Daarnaast bekijkt een gekwalificeerde veiligheidsbeoordelaar of 
de gebruikte stoffen in het product veilig zijn. Zonnebrandcrème kan 
dus veilig gebruikt worden.

De Consumentenbond onderzocht samen met andere Europese con-
sumentenorganisaties veertig zonnebrandmiddelen, om te kijken hoe 
schadelijk de ingrediënten zijn voor koraal, algen en vissen. Slechts 
zes zonnebrandmiddelen scoorden een ruim voldoende of hoger, ter-
wijl 23 middelen een onvoldoende kregen. Op de site van de Consu-
mentenbond vind je welke middelen dat zijn.

Bescherm je huid
We zijn wel gewend om ons goed in te smeren als we naar het strand 
gaan, maar het is net zo belangrijk als we buiten wandelen, fietsen, 
of in het geval van kinderen buiten spelen. Zonnebrandcrèmes zorgen 
ervoor dat je huid minder snel verbrandt, minder snel veroudert en het 
verkleint je kans op huidkanker. Hoe hoger de beschermingsfactor, 
hoe beter de bescherming. Het KWF raadt aan om minimaal factor 
30 te gebruiken. Er zijn zonnebrandproducten die speciaal zijn ontwik-
keld voor kinderen. Vaak hebben deze producten minder toegevoegde 
stoffen, zoals parfum. Dat is fijn, want een kinderhuid is een stuk 
dunner dan die van een volwassene en daardoor extra kwetsbaar voor 
de zon, maar ook voor irritaties.
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Een snuifje Noord-Italië, een 

scheutje Florence en een vleugje 

Sicilië. Dat is Gastronomia Villani: 

een sfeervol Italiaans restaurant 

aan de Scheveningse kust.

Kom gezellig ontbijten, 
lunchen, borrelen of 

dineren bij 
Gastronomia Villani.

villani.nl
Hellingweg 94C, 2583 WH Den Haag

070 - 219 61 96 | info@villani.nl

GOED BEREIKBAAR
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Een puur stukje Italië bij de Scheveningse kustEen puur stukje Italië bij de Scheveningse kust

3-gangen € 35,00

4-gangen € 42,50

5-gangen € 49,50
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STRANDWEG 13 J | 070 208 3032 | THEHAPPYCHICKEN.NL

Nieuw aan de boulevard in Scheveningen; The Happy Chicken! Een feel good, fast 
dining restaurant, allemaal op basis van het hoofdingrediënt KIP. Bij The Happy 

Chicken werken wij uitsluitend met graan gevoerde vrije uitloopkippen en duurzame 
eieren, altijd vers bereid. Naast onze kip- en eierproducten maken wij gebruik van 

groenten, fruit & kruiden van lokale boerderijen en leveranciers. Kortom, The Happy 
Chicken staat voor zorgvuldig geselecteerde ingrediënten en creaties om je vingers 

bij af te likken! Naast de heerlijke gerechten, kun je bij The Happy Chicken ook 
terecht voor een verfrissend biertje, een zomerse cocktail, een goed glas wijn of een 
verrukkelijke milkshake. The Happy Chicken is van woensdag t/m zondag geopend 
vanaf 10:00 uur ‘s ochtends tot 23:00 uur ‘s avonds voor fast dining of take away.

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
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Korfballen op het strand
Vorige week zondag was het tijd voor het eerste KVS/Maritiem-beachkorf-
baltoernooi, naast  strandtent Bandu Beach. Het voor nu nog kleinschalige 
toernooi was een groot succes. In de ochtend was het de beurt aan de jong-
ste kinderen. Na een paar spannende wedstrijden won uiteindelijk team 
Supervisjes de E-competitie en team Snapchat de D-competitie. Zij kregen 
allebei een mooie beker en een flinke zak snoep als prijs mee naar huis.

Rond 13.00 uur werden de velden klaargemaakt voor de B-teams. Bij de B-groep de-
den ook twee teams van de Voorburgse korfbalvereniging VEO mee en beide teams 
speelden de sterren van de hemel. Uiteindelijk nam team BlueTigers (VEO) dan ook 
de prijs van de B-groep mee naar huis.

Veel dank gaat uit richting de organisatie, die het beachtoernooi in een korte tijd 
heeft opgezet en nu al aan het nadenken is over een uitgebreidere editie volgend 
jaar. Voor iedereen die nog op de basisschool zit, is er elke woensdag in de vakantie 
een korfbaltraining op het strand. Deze training is van 10.00 tot 12.00 uur; geef je 
op via e-mail: kvsbeachkorfbal@gmail.com

Seizoensluiting
Begin juli genoten ruim 120 kinderen, verdeeld over drie leeftijdscategorieën, van 
de seizoensluiting voor de KVS-jeugd. Vanaf 9.30 tot ongeveer 16.00 uur was er 
voortdurend genoeg te beleven op het KVS-veld. Zo waren er diverse luchtkussens 
en een heuse stormbaan op het veld gezet. De selectie van KVS was aanwezig om 
korfbalclinics te geven. En er waren honderden pannenkoeken gebakken die bij alle 
kinderen gretig aftrek vonden.

Beeld: Eric van der Ende

In samenwerking met gecertificeer-
de sportfysiotherapeuten heeft The 
Hague Beach Stadium speciaal voor 
senioren een bijzonder sportpro-
gramma ontwikkeld, op basis van de 
fysieke behoeften. Onderdelen van 
het programma zijn onder andere: 
valpreventie, balspelen (om het re-
actieve vermogen te testen en trai-
nen) en balans. 

Bent u nog goed tot redelijk goed ter 
been en bent u fit genoeg om een uur 
te bewegen op het strand? Dan zijn de 
Senioren & Beachsportlessen perfect 
voor u. Elke les wordt een ander thema 
behandeld, dus laat uzelf verrassen en 
doe mee!

Kleine groepen
Door de groepen klein te houden, is er 
tijdens de les genoeg ruimte voor per-
soonlijke aandacht. De kundige trainer 
zal gedurende de les aandachtig peilen 
wat u als deelnemer wel en niet aankan. 
Van vitale senioren die nog kunnen vol-
leyballen, tot senioren die last hebben 
van een lichte fysieke beperking: ieder-
een is welkom!

Beachsport Aan Zee voor senioren
The Hague Beach Stadium biedt met 
‘Sportstimulering Aan Zee’ een breder 
pakket aan op sportgebied, zowel voor 
ouderen, jeugd als het bedrijfsleven. 

Een spin-off hiervan is het maatschap-
pelijk sport-ondersteunend programma 
‘Senioren Fit’. Volgens Daan van Beur-
den, Operations & Commercieel Mana-
ger van The Hague Beach Stadium, heeft 
Beachsport Aan Zee twee aspecten in 
zich die belangrijk zijn voor senioren. 
“Aan de ene kant gaat het om lekker be-
wegen, voor vitaliteit en fitheid, met een 
docent die een duidelijke achtergrond 
heeft in sportfysiotherapie. Onze trainer 
legt de nadruk op valpreventie en mobi-
liteit. Preventief en veilig sporten is zo-
doende in het programma verwerkt.” 

Een ander krachtig onderdeel van Be-
achsport Aan Zee voor senioren is het 
sociale aspect. Daan: “Na afloop blijven 
de deelnemers gezellig bij elkaar om na 
te praten en een heerlijk kopje koffie te 
drinken. Onze senioren zijn op zoek naar 
gezamenlijke activiteiten, vaak ook om 
uit een sociaal isolement te geraken. Ze-
ker tijdens en na die Coronaperiode. Ons 
strand is wat dat betreft dé ideale locatie 
in de buitenlucht.”

Trainer
Sportfysiotherapeut Fleur Woudstra 
verstaat de kunst om een hele prettige 
sfeer voor de deelnemers te creëren. 
“En wat ons betreft mag de groep echt 
groeien! Sinds mei konden wij de lessen 
gelukkig weer goed opstarten. En in deze 
leeftijdscategorie is zo goed als iedereen 

gevaccineerd!” Vitaliteit en sport voor ou-
deren spreekt Fleur enorm aan. “Vanuit 
mijn expertise hebben wij een speciaal 
programma opgezet, dat rekening houdt 
met eventuele lichamelijke beperkingen. 
Daarbij schenk ik aandacht aan belang-
rijke onderdelen als valpreventie, balans 
en conditie, maar ook aan plezier en het 
sociale contact onderling. Je onderhoudt 
je conditie terwijl de frisse zeelucht en 
de wind door je haar wappert.” Daan vult 
aan: “Het is belangrijk om meer senioren 
te bereiken voor ons sportprogramma. 
Wij weten dat de behoefte er is bij, vaak 
alleenstaande, ouderen om meer met el-
kaar samen te zijn en te bewegen.” 

Deelnemers
De huidige groep deelnemers is zeer en-
thousiast over Beachsport Aan Zee. Ca-
rina woont in Kijkduin en is op weg naar 
Scheveningen door de duinen al bezig 
met haar warming-up. Jans zegt dat de 
sportlessen van Fleur uitnodigend én 
gezellig zijn. Marion woont inmiddels in 
Aerdenhout. “Voor Beachsport Aan Zee 
komen wij speciaal een keer per week te-
rug naar Scheveningen. Mijn man en ik 
bewegen graag buiten in de natuur, en 
zeker op het strand met het zand onder 
je voeten.” Jans: “En het is niet prestatie-
gericht, je mag meedoen met wat je kan. 
Dat vind ik ook zo leuk. 

Je beweegt, maar je mag tijdens de les 
ook even gas terugnemen.” 
Eén dame in de groep schijnt zo lenig 
te zijn dat zij haar been in haar nek kan 
leggen! Alle deelnemers in koor: “Dat is 
Kitty!” Op dat moment maakt Kitty dit 
volledig waar door haar been volledig 
gestrekt naast haar hoofd te zwaaien, tot 
groot plezier van de anderen. “Trainer 
Fleur weet precies wat onze maximale 
belasting is”, zegt Ton. “De lessen zijn 
perfect in balans. Wij bevelen dit echt 
aan voor nieuwe deelnemers van onze 
leeftijd.” Jans: “Onze groep is heel open; 
wij verwelkomen jullie met open armen!” 

Inschrijven
Via de website www.beachstadium.com 
kunt u zich eenvoudig inschrijven. Heeft 
u nog vragen, hulp nodig bij het inschrij-
ven of wilt u een gratis proefles boeken? 
Neem dan contact op via e-mail: info@
beachstadium.com of telefoon: 070-
7620276.

De lessen vinden plaats op dinsdag van 
10.30 tot 11.30 uur en van 14.00 tot 
15.00 uur. En op donderdag van 10.30 
tot 11.30 uur. Maximaal 15 deelnemers 
per les. De eerste proefles is gratis en de 
vervolglessen bedragen 7,50 euro per 
les, inclusief koffie of thee na afloop!

Sporten aan het strand voor senioren bij The Hague Beach Stadium

Tekst: Alexander Serban

Al met al was het een seizoen waarin er uiteindelijk nauwelijks competitie is ge-
speeld, maar door activiteiten als de seizoensafsluiting en het beachkorfbaltoernooi 
is de vereniging goed draaiende gehouden. Momenteel vindt het KVS-kamp plaats, 
waar bijna 100 kinderen zich voor hebben opgegeven. Daarna is het vakantie en 
voor de meeste teams beginnen eind augustus de trainingen weer.
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Hij begon te voetballen bij SVV Sche-
veningen, maar speelde ook in de 
jeugd van ADO en Heerenveen. Toch 
keerde Ferry de Jong (29) in twee pe-
riodes terug op Houtrust. Momen-
teel speelt hij bij zijn vrienden van 
Duindorp SV, al heeft hij door de co-
rona nog geen wedstrijd gespeeld.

Ferry de Jong stapte al op zijn 28e over 
van een hoog (voetbal)niveau naar een 
lager niveau, want Duindorp SV speelt 
3e klas KNVB. “Door omstandigheden is 
het nu eenmaal zo gelopen. Qua niveau 
ben ik eigenlijk van het ene uiterste naar 
het andere uiterste gegaan. Dat was best 
wel lastig en ook moeilijk om die knop 
om te zetten”, vertelt Ferry. “Die gasten 
van Duindorp SV zijn wel mijn vrienden 
en die vroegen steeds ‘kom lekker bij 
ons ballen’. Aanvankelijk hield ik de boot 
af. Ook omdat ik nog een aardig centje 
verdiende met het voetballen op (top)ni-
veau. Daar ben ik heel eerlijk in.”

Pijn
Ferry denkt nog vaak terug aan zijn tijd 
op Houtrust. “Bij mij doet het best wel 
pijn. We trainen naast het veld van Sche-
veningen en dan hoor ik trainer John 
Blok schreeuwen, maar ook Barry Rog, 
een goede vriend van mij. Dan denk ik 
wel eens: ‘joh, jij hoort daar gewoon nog 
te staan’. Als ik hen zie trainen, speelt dat 
nog wel even door mijn hoofd. Want op 
deze leeftijd zouden mijn beste jaren nog 
moeten komen, toch? Maar goed, dat is 
nou door omstandigheden niet anders, 
al baal ik daar wel nog van. De klok te-

rugdraaien zit er naar mijn idee niet echt 
meer in. Als ik bij Scheveningen 100% fit 
was, ben ik dat nu voor 40%. Dan zou 
ik zeker een half jaar lang of langer vol 
gas moeten geven op trainingen en fit-
ness en zo. Dan zou het misschien nog 
lukken, maar dat heb ik er nu niet meer 
voor over. Daar ben ik eerlijk in. Maar 
aan de andere kant, lol hebben met mijn 
vrienden vind ik ook wat waard. Ik ben 
een gezelligheidsmens.”

Ferry begon ooit in de F-jeugd bij Sche-
veningen. “Al in de D-jeugd kon ik stage 
lopen bij ADO en Sparta. Toen koos ik 
voor ADO en kwam in de C-jeugd. Maar 

na één jaar ADO werd ik weggestuurd 
door Marcel Konings, die daar trainer 
was. Via één jaar Quick kwam ik terecht 
bij Heerenveen. Ik werd gescout, omdat 
ik ook voor de jeugd van de KNVB speel-
de. Dat was heel apart en ook best een 
grote stap. Ik was 16 jaar en ging daar op 
mezelf wonen uiteindelijk.” Na twee jaar 
keerde Ferry zelf terug en had daar later 
heel veel spijt van. “Ik was mentaal niet 
goed genoeg en dacht dat ik toch wel 
naar ADO terug kon. ADO kwam ook wel, 
maar ik belandde daar in de A-jeugd en 
niet bij het eerste. Ik verdiende ook geen 
piek, dus ik vertrok eerst naar Haaglan-
dia, maar kwam na één jaar uiteindelijk 

bij Scheveningen. Ik heb daar twee peri-
odes gevoetbald. Eerst vier jaar gespeeld 
en na een uitstapje bij Westlandia keer-
de ik toch weer terug op Houtrust”, aldus 
Ferry.

Blok
Ferry heeft diverse trainers gehad in zijn 
loopbaan, maar eentje steekt er toch wel 
bovenuit. “De trainer die mij echt heeft 
kunnen raken, was op zeker John Blok. 
Als je altijd speelt bij een trainer, heeft hij 
je voorkeur natuurlijk. Ik kwam bij Sche-
veningen binnen op mijn 20e jaar en 
iedereen dacht dat ik toch niet zou spe-
len. De eerste wedstrijd speelde ik ook 
niet, maar ik gaf mijn visitekaartje af in de 
eerste bekerwedstrijd. Ik zat ook prima 
in mijn vel en ben er twee jaar lang niet 
uit geweest. John Blok gaf mij zoveel ver-
trouwen. Daar voelde ik mij lekker bij en 
dat betaalde zich ook terug. Ik ging voor 
de trainer door het vuur.”

Komend seizoen speelt Ferry dus – voor 
het eerst – in het shirt van Duindorp SV. 
“Als ik de trainingen bekijk, hebben we 
best wel een aardig elftal voor 3e klas be-
grippen. Ik kan nog niet inschatten hoe 
sterk de tegenstanders zijn, maar het 
ziet er toch goed uit. Ik ben zelf eigen-
lijk ook benieuwd waar we staan. Kampi-
oen worden is misschien niet realistisch, 
maar een periodetitel behoort wel tot de 
mogelijkheden, denk ik. We hebben een 
prima team en een prima trainer, dus 
eigenlijk zou het niet meer mis mogen 
gaan. Maar bij Duindorp SV weet je het 
nooit.”

Ferry de Jong:
“Bij Duindorp SV weet je het nooit”

Tekst en beeld: Nico Mos

De Olympische Spelen gaan deze 
week van start in Tokio, maar je 
kunt de Spelen toch van heel dicht-
bij meemaken op Scheveningen! Op 
het strand wordt hét thuisblijfeve-
nement georganiseerd: het Team-
NL Olympic Festival. Van 23 juli tot 
en met 8 augustus aanstaande kun 
je sport doen, sport kijken en sport 
beleven en wordt het Schevening-
se sportstrand omgetoverd tot een 
prachtig festival dat de olympische 
sferen van Tokio naar Nederland 
brengt.

Op vrijdag 23 juli aanstaande zal Ko-
ning Willem-Alexander het sportevent 
officieel openen. Voorafgaand aan de 
opening spreekt de Koning met de or-
ganisatoren en betrokkenen.

Ondanks de recent aangescherpte co-
vid-19 maatregelen is er voldoende 
ruimte om dit unieke event te organise-
ren. Overdag kun je zelf allerlei sporten 
beoefenen onder begeleiding van ver-
schillende sportbonden. Daarnaast kun 
je live de Olympische Spelen volgen op 
grote tv-schermen en TeamNL aanmoe-
digen. Uniek zijn de huldigingen van de 

sporters, dé kans om de sporters van 
dichtbij mee te maken. De sporters die 
in Tokio zijn, moeten 48 uur na hun 
competitie het land uit. Dan komen de 
medaillewinnaars direct vanuit Schip-
hol naar het strand om gehuldigd te 
worden op het podium van het Team-
NL Olympic Festival. De Nederlandse 
zeilers, windsurfers en kanovaarsters 
komen mét of zonder medaille langs bij 
Optimist on Tour.

Optimist on Tour
Want ook de Optimist on Tour is er deze 
editie van het Olympic Festival weer bij. 
Bij de Optimist on Tour, het rondrei-
zend watersportevenement van het 
Watersportverbond, kunnen kinderen 
kennis maken met zeilen (Optimist), ka-
novaren, suppen en (wind)surfen.

Tijdens TeamNL Olympic Festival gaat 
het bij Optimist on Tour over meer dan 
alleen plezier beleven met waterspor-
ten. In het waterlaboratorium naast 
het bassin veranderen de kinderen in 
heuse professoren met witte labjassen 
en veiligheidsbrillen om allerlei proef-
jes met water te doen. Waarom blijven 
ijzeren punaises drijven op het water? 
En hoe zuiver je water zodat je het kan 
drinken? Ook leren ze hoe waterstof 
wordt gemaakt. 
 
Voor toegang tot het TeamNL Olympic 
Festival is een ticket nodig. Deze tickets 
zijn te bestellen via de website: https://
teamnl.org/festival/tickets. Let op: Vol-
wassenen en kinderen vanaf 13 jaar kri-
gen toegang met een vaccinatiebewijs, 
dan wel een negatieve PCR-test.

Beleef de Olympische Spelen van dichtbij op het Scheveningse strand
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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

Juli 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
do

4:25 -94
8:55 105

17:15 -55
21:25 74

LK 23:11

2
vr

5:26 -89
9:55 97

18:05 -53
22:14 68

3
za

6:10 -83
10:54 90
18:52 -52
23:30 66

4
zo

6:55 -78
12:05 87
19:49 -53

5
ma

0:34 68
7:45 -73

13:05 87
20:57 -55

6
di

1:29 74
8:32 -68

14:00 89
21:59 -59

7
wo

2:19 81
9:12 -63

14:44 90
22:51 -64

8
do

2:55 88
10:17 -59
15:29 92
23:35 -67

9
vr

3:35 96
11:14 -56
16:05 94

10
za

0:11 -69
4:15 104

12:07 -54
16:35 96

NM 3:17

11
zo

0:46 -72
4:45 111

12:52 -54
17:11 98

12
ma

1:05 -76
5:25 116

13:29 -54
17:54 96

13
di

1:51 -81
5:58 118

14:08 -55
18:25 92

14
wo

2:25 -84
6:39 118

14:35 -56
19:06 88

15
do

3:10 -86
7:19 117

15:20 -56
19:50 85

16
vr

3:51 -85
8:05 115

16:05 -54
20:40 83

17
za

4:32 -81
8:59 112

16:47 -51
21:36 82

EK 12:11

18
zo

2:46 * -78
10:06 108
17:50 -49
22:36 82

19
ma

3:54 * -75
11:16 104
19:02 -49
23:50 85

20
di

7:45 -71
12:22 101
20:08 -52

21
wo

0:56 90
8:50 -69

13:30 99
21:29 -57

22
do

1:56 99
9:47 -66

14:32 99
22:35 -63

23
vr

2:54 108
11:00 -62
15:29 100
23:25 -69

24
za

3:45 117
11:46 -57
16:19 101VM 4:37

25
zo

0:14 -76
4:34 123

12:49 -53
17:05 101

26
ma

1:04 -82
5:16 127

13:34 -52
17:56 101

27
di

1:55 -88
5:59 128

14:20 -52
18:37 101

28
wo

2:40 -92
6:46 125

15:15 -52
19:17 99

29
do

3:25 -92
7:28 119

16:00 -51
19:55 95

30
vr

4:16 -88
8:19 111

16:45 -48
20:35 91

31
za

4:56 -81
9:05 101

17:19 -45
21:18 85

LK 15:16

Scheveningen
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen

Referentievlak: NAP
LAT = NAP-103 cm

Nederlandse tijd
Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

Juli 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
do

4:25 -94
8:55 105

17:15 -55
21:25 74

LK 23:11

2
vr

5:26 -89
9:55 97

18:05 -53
22:14 68

3
za

6:10 -83
10:54 90
18:52 -52
23:30 66

4
zo

6:55 -78
12:05 87
19:49 -53

5
ma

0:34 68
7:45 -73

13:05 87
20:57 -55

6
di

1:29 74
8:32 -68

14:00 89
21:59 -59

7
wo

2:19 81
9:12 -63

14:44 90
22:51 -64

8
do

2:55 88
10:17 -59
15:29 92
23:35 -67

9
vr

3:35 96
11:14 -56
16:05 94

10
za

0:11 -69
4:15 104

12:07 -54
16:35 96

NM 3:17

11
zo

0:46 -72
4:45 111

12:52 -54
17:11 98

12
ma

1:05 -76
5:25 116

13:29 -54
17:54 96

13
di

1:51 -81
5:58 118

14:08 -55
18:25 92

14
wo

2:25 -84
6:39 118

14:35 -56
19:06 88

15
do

3:10 -86
7:19 117

15:20 -56
19:50 85

16
vr

3:51 -85
8:05 115

16:05 -54
20:40 83

17
za

4:32 -81
8:59 112

16:47 -51
21:36 82

EK 12:11

18
zo

2:46 * -78
10:06 108
17:50 -49
22:36 82

19
ma

3:54 * -75
11:16 104
19:02 -49
23:50 85

20
di

7:45 -71
12:22 101
20:08 -52

21
wo

0:56 90
8:50 -69

13:30 99
21:29 -57

22
do

1:56 99
9:47 -66

14:32 99
22:35 -63

23
vr

2:54 108
11:00 -62
15:29 100
23:25 -69

24
za

3:45 117
11:46 -57
16:19 101VM 4:37

25
zo

0:14 -76
4:34 123

12:49 -53
17:05 101

26
ma

1:04 -82
5:16 127

13:34 -52
17:56 101

27
di

1:55 -88
5:59 128

14:20 -52
18:37 101

28
wo

2:40 -92
6:46 125

15:15 -52
19:17 99

29
do

3:25 -92
7:28 119

16:00 -51
19:55 95

30
vr

4:16 -88
8:19 111

16:45 -48
20:35 91

31
za

4:56 -81
9:05 101

17:19 -45
21:18 85

LK 15:16

KERKDIENSTEN STADSDEEL SCHEVENINGEN
BETHELKERK SCHEVENINGEN
Jurrriaan Kokstraat 173
DIENSTEN ZIJN OOK ONLINE!
ZONDAG 25 JULI
10.00 uur G.C. Lock

OUDE KERK
Keizerstraat 8
ZONDAG 25 JULI
10.30 uur ds. D.J. Thijs
ZONDAG 01 AUGUSTUS
10.30 uur ds. J. Maasland

NIEUWE BADKAPEL SCHEVENINGEN
Nieuwe Parklaan 90
ZONDAG 25 JULI
10.00 uur -

PRINSES JULIANAKERK
Vlielandsestraat 1
ZONDAG 25 JULI
10.00 uur ds. J. Quist
ZONDAG 01 AUGUSTUS
10.00 uur dhr. J.W. v.d. Kamp

H. ANTONIUS ABT
Scheveningseweg 233
DINSDAG 9.00 uur
TWEEDE EN VIERDE ZATERDAG 18.00 uur
(OOK IN ENGELS)
ZONDAG  10.00 uur

QUACKERS
Stadhouderslaan 8
ELKE ZONDAG 
10.30 uur stille samenkomst

NOORDERKERK
Schuijtstraat 9-11
ZONDAG 25 JULI
10.00 uur -
ZONDAG 01 AUGUSTUS
10.00 uur N. van Dorp

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 25 JULI
10.00 uur  ds. E. de Fouw
ZONDAG 01 AUGUSTUS
10.00 uur  ds. R. van Essen

HERST. HERV. EV. SCHEVENINGEN
Hoge Prins Willemstraat 214
ZONDAG 25 JULI
10.00 uur  leesdienst
18.00 uur  kand. W. Klok
ZONDAG 01 AUGUSTUS
10.00 uur  -
18.00 uur  -

HERST. HERV. GEM. SCHEV. THABOR
Oude Kerk, Keizerstraat 8
ZONDAG 25 JULI
15.00 uur -
ZONDAG 01 AUGUSTUS
15.00 uur kand. Joh. Fekkes

.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
Huis-aan-huis op dinsdag
26.000 brievenbussen in geheel stadsdeel 
Scheveningen waaronder Scheveningen,
Belgisch Park, Geuzenkwartier, 
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 mededelingen, 
advertorials en advertenties.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uit-
gave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
openbaar gemaakt worden in enige vorm of op 
enige wijze zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming 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
 

CHR. GEREF. THABORKERK
Prins Mauritslaan 15
ZONDAG 25 JULI
10.00 uur  ds. W.L. van der Staaij
17.00 uur  ds. W.L. van der Staaij
ZONDAG 01 AUGUSTUS
10.00 uur  kand. J. Pronk
17.00 uur  kand. J. Pronk

HOUTRUSTKERK
Beeklaan 535 (hk. Houtrustweg)
ZONDAG 25 JULI
10.30 uur ds. Tina Geels
ZONDAG 01 AUGUSTUS
10.30 uur ds. Margreet Eberwijn

OUD. GEREF. GEM. IN NED.
Westduinweg 194K
DONDERDAG 22 JULI
19.30 uur ds. A. Kort
ZONDAG 25 JULI
10.00 uur leesdienst
17.00 uur leesdienst
ZONDAG 01 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

(AANVULLINGEN? MAIL NAAR: 
INFO@DE-SCHEVENINGER.NL) 

Welzijnslocaties blijven 
deze zomer open

De wijk- en dienstencentra van Wel-
zijn Scheveningen kennen normaal 
gesproken een zomersluiting, maar 
gezien de maandenlange sluiting in 
de coronaperiode heeft de welzijns- 
organisatie besloten om deze zomer 
de locaties open te houden. Het is 
dus gewoon mogelijk om je nu al in 
te schrijven voor gezellige activitei-
ten!

Op 24 juli en 28 augustus kun je van 
10.00 tot 13.00 uur lekker Pannenkoe-
ken eten bij het Trefpunt, aan de Tes-
selsestraat. Op 29 juli wordt er een High 
Tea georganiseerd en op 19 augustus 
een heuse mosselmiddag. Kaarten voor 
deze activiteiten zijn verkrijgbaar aan de 
balie van het Trefpunt. 

In het Couveéhuis, aan de Frankenslag, 
gaan diverse cursussen deze zomer 
door. Voor meer informatie of inschrij-
ven, kunt u bellen naar 070–3500694, 
tijdens kantoortijd.

Platen- en cd-beurs

Op zondag 25 juli aanstaande wordt er 
een platen- en cd-beurs georganiseerd 
op de Scheveningse Boulevard, ter 
hoogte van Seinpost Indonesia. Deelne-
mers uit het hele land zullen een divers 
aanbod aan vinyl, cd’s en singles te koop 
aanbieden. De beurs duurt van 11.00 
tot 18.00 uur en is gratis toegankelijk.

Vier de zomer bij Muzee! 

Vervelen in de zomervakantie? Nou 
echt niet! Tijdens de zomervakantie 
presenteert Muzee Scheveningen 
het Zeekids zomerprogramma. Van 
maandag 16 augustus tot en met 
vrijdag 20 augustus kunnen alle kin-
deren van 6 tot en met 12 jaar voor 
15 euro (inclusief lunch) elke dag 
een programma volgen van 10.00 tot 
15.30 uur. Kinderen gaan onder an-
dere aan de slag met street art, recy-
cling, 3D, audiovisueel, storytelling 
en nog veel meer!

Elke dag is er een ander thema zoals 
Kunst van de straat, Schoon strand, Zee-
dieren, Verhalen van de zee en Zomer in 

Naast het Couveéhuis en het Trefpunt 
zijn ook het Kalhuis en de Mallemok deze 
zomer gewoon open. Kijk voor het meest 
actuele activiteitenaanbod voor deze lo-
caties op de website 
www.welzijnscheveningen.nl

je bol. Muzee heeft de workshops in sa-
menwerking met kunstenaar Lotte Ver-
weij ontwikkeld. Kinderen kunnen zich 
inschrijven voor één of meerdere work-
shops. Tussen de middag genieten de 
kinderen van een heerlijke lunch. Meld je 
op tijd aan, want vol=vol! 

Strandexcursie met IVN Den Haag  
Benieuwd naar alle dieren op het Sche-
veningse strand? In samenwerking met 
IVN Den Haag organiseert Muzee strand- 
excursies op woensdag 28 juli, zaterdag 
7 augustus en woensdag 11 augustus. 
Spelenderwijs leren kinderen (en ou-
ders) over zeedieren én het leven in de 
visserij. We gaan namelijk met een kor-
net vissen! Doe je mee?
Let op: Deze excursie vindt plaats op lo-
catie. Verzamelen aan het begin van het 
Noordelijk Havenhoofd op Schevenin-
gen. Entree: 3 euro. 

Reserveer tickets via muzee.nl

#watersnoodramp 



24is ondernemend

DoorinstallatieDoorinstallatieDoorinstallatie
Met dataMet dataLaat uw PC of 

laptop klaar maken voor de start
 •  Alle updates uitgevoerd
•  Hardware test
•  Nieuw bij ons gekochte programma’s per 

direct geïnstalleerd en ingesteld
•  Documenten, afbeeldingen, muziek, video’s 

overgezet
•  Programma’s en licenties overgezet
•  Accounts overgezet
•  1 week gratis Hulp op Afstand

•  15,6 inch Full-HD beeldscherm
•  AMD Ryzen 5 5500U processor
•  16 GB werkgeheugen
•  512 GB SSD
•  AMD Radeon™ Graphics 

(onboard)

15s-eq2555nd - 
39Z80EA

79.-79.-*** Alleen bij nTERRA gekochte PC/laptop689.-689.-
729.-

•  15,6 inch Full-HD beeldscherm

15s-eq2555nd - 
39Z80EA
15s-eq2555nd - 
39Z80EA

•  Intel Core i5 Hexa Core processor
•  16 GB RAM geheugen
•  500 GB SSD opslag
•  4096 x 2304 @ 144Hz resolutie
•  nVIDIA GeForce GTX1650 4GB gra� sche kaart
•  Windows 10 

+ gratis upgrade naar Windows 11
•  3 jaar bring in garantie
•  Taalkeuze Nederlands / Engels

1189.-1399.-

Premium

•  Intel Core i9 Deca Core processor
• 64 GB DDR4 3000MHz geheugen
•  1TB NVMe opslag
•  Asus ROG Strix Z570
•  nVIDIA GeForce RTX3070Ti 8GB gra� sche kaart
•  Windows 10

+ gratis upgrade naar Windows 11
•  3 jaar bring in garantie
•  Taalkeuze Nederlands / Engels

2899.-3299.-

Ultimate

Voorbeeldkast, 
verschillende 
types beschikbaar.

nTERRA Computers 
Valeriusstraat 35
2517 HN  Den Haag 

Telelefoon: 070 350 3000 
Internet: www.nterra.nl
Email: info@nterra.nl

• Cloud oplossingen 
• VoIP telefonie
• Webhosting
• Systeembeheer 
• Professionele wifi
• Hard- en software

VOOR ZAKELIJKE OPLOSSINGEN KUNT 
U TERECHT BIJ ONZE PARTNER WCCS

www.wccs.nl
info@wccs.nl

Openingstijden:
maandag Gesloten
dinsdag 10:00 - 18:00 uur
woensdag 10:00 - 18:00 uur
donderdag 10:00 - 18:00 uur
vrijdag 10:00 - 18:00 uur
zaterdag 10:00 - 17:00 uur
zondag Gesloten

Je weet vast al dat je bij nTERRA computers 
terecht kunt voor een mooie nieuwe laptop, 

Game-PC, printer, cartridges, enzovoort maar 
wist je dat we al bijna 25 jaar gespecialiseerd zijn 

in reparatie, upgrade en onderhoud van deze apparaten? Wij hebben 
een professionele werkplaats waar wij van de simpelste verlenging van 
jouw virusscanner tot de meest geavanceerde schermreparatie kunnen 
uitvoeren. Een greep uit onze diensten:

En natuurlijk nog veel meer!

Uitgebreid onderzoek inclusief prijsopgave  35.-

Compleet virus en malware-vrij maken   79.-

Scherm vervangen vanaf 79.-

Traagheid oplossen vanaf 49.-

SSD Upgrade  59.-

Onderhoudsbeurt  49.-

Bouw van en advies  over de dikste nTERRA Game-PC’s  Gratis!

Hulp op Afstand vanaf 29.-

Game-PC, printer, cartridges, enzovoort maar 
wist je dat we al bijna 25 jaar gespecialiseerd zijn 

Werkplaats
Na de zomer komt de langverwachte nieuwe versie van Windows uit. Windows 11 biedt weer een 
grote stap vooruit in veiligheid, prestaties en uiterlijk maar werkt helaas niet op iedere PC. Bij 
nTERRA kunnen we uw PC testen en klaarmaken voor de upgrade. We checken of hij voldoet aan 
de minimum eisen, voeren een onderhoudsbeurt uit en zorgen dat hij helemaal geüpdate is.

Inclusief 50% kortingsvoucher 
voor installatie van Windows 11 
update als deze uitgebracht is.

Na de zomer komt de langverwachte nieuwe versie van Windows uit. Windows 11 biedt weer een 

Is uw computer er klaar voor?Is uw computer er klaar voor?

59.-59.-86.50

•  Intel Pentium processor
•  4 GB werkgeheugen
• 240 GB SSD opslag
•  DVD Brander
•  AMD Onboard graphics
•  Windows 10 + gratis upgrade 

naar Windows 11

499.-

Budget
•  AMD Ryzen 5 processor
•  16 GB werkgeheugen
• 500 GB SSD opslag
•  DVD Brander
•  nVidia GT710 graphics
•  Windows 10 + gratis upgrade 

naar Windows 11

759.-

Allround
•  AMD Ryzen 7 processor
•  16 GB werkgeheugen
• 1 TB SSD opslag
•  DVD Brander
•  nVIDIA GT1030 graphics
•  Windows 10 + gratis upgrade 

naar Windows 11

999.-

Power

Een betaalbare PC voor iedereen!

Al meer dan 20 jaar bouwen wij bij nTERRA computers. Wij hebben in deze periode natuurlijk heel veel computers 
gebouwd die gebruikt worden om te internetten, tekst te verwerken of te Net� ixen, maar ook hele specialistische 
computers. Op maat gemaakte computers voor professionele gamers, architecten, digitale audio bewerkers, DJ’s, 
special e� ects editors, data opslag voor bedrijven en nog veel meer.

              JAAR 3 GARANTIE!

•  Windows 10 + gratis upgrade 

499.-499.-
•  Windows 10 + gratis upgrade 

759.-759.-
•  Windows 10 + gratis upgrade 

999.-999.-

+ gratis upgrade naar Windows 11+ gratis upgrade naar Windows 11

149.-149.-**197.99

PC/LAptopPC/LAptopPC/LAptop
Combinatie DealCombinatie Deal

•  Doorinstallatie met data
•  Bullguard Internet Security 1 Jaar
•  Microsoft O�  ce 365 1 Jaar
•  Muis
•  Tas (bij laptop) of 

toetsenbord (bij PC)

*  Alleen bij nTERRA 
gekochte PC/laptop

Aanbiedingen geldig tot 31-08-2021  OP=OP


