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GEEF JE NU OP!
KIJK OP PAGINA ...

Catamaran zeilspektakel 
voor de kust

Sloepstraat 28
Vraagprijs € 495.000,- k.k.

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

www.robertvanderzwan.nl
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2is ondernemend

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 Kipfilet
100 gram Smeerworst
100 gram Gebraden

Halsrollade
 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 Lange Varkenshaas ...........................11,95
1 kilo Spekrollade ..........................................7,25
1 kilo Kippendijen ..........................................6,95
1 kilo Mager Soepvlees .................................8,95
1 kilo Peper- of Knoflooksteaks ................ 14,95

- 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

Nieuwe Gerookte 
Maatjes Bokking 

kg!! €7,98

Sliptong
panklaar

1 kg!! €17,98

Visstoofpotjes 
Hollandaise of Cocktail

2 pers.! €9,98

Verse
Mosselen

2 kg!! €14,50

Emmer

10 st.! €7,98   

18-20 st.! €14,98
Hollandse 

Nieuwe
6 stuks!

€9,98
EmmerEmmer

Ze zijn er weer!

Lekkerbekken
Kabeljauw

3 st.! €13,98

Zachte
Scholfilet

500gr! €8,75

KOMT U DE NIEUWE HARING 
BIJ ONS PROEVEN?

Pistolet 
Warme Beenham

€ 4.95

Lekkerbek menu

€ 11.00

DR LELYKADE 1CDR LELYKADE 1C
SCHEVENINGENSCHEVENINGEN

GEOPEND DO T/M ZOGEOPEND DO T/M ZO
10.00-20.00 10.00-20.00 uu

uitzicht op de haven!

AANBIEDINGEN - GELDIG T/M DI. 20 JULI 2021

WWW.HAVENPALEIS.NL

Vleeskroketten 
met brood 2 stuks

€ 5.50

€ 12.00

Vistrio 1 persoon

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR MENSENWIJ ZIJN OP ZOEK NAAR MENSEN
DIE ONS TEAM KOMEN VERSTERKEN!DIE ONS TEAM KOMEN VERSTERKEN!

Heb je ervaring in de horeca en geen 9-17 mentaliteit?
Dan zoeken wij jou! Stuur je CV met motivatie naar:

t.damen@hotmail.com

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



3

Ze vinden het best bijzonder dat ze 
als relatief kleine catamaranvereni-
ging op 10 en 11 juli het toneel mo-
gen zijn voor het NK catamaranzei-
len met Dart 18. Naar verwachting 
zo’n veertig catamarans uit het hele 
land strijden dan voor de kust bij de 
Haagse Kustzeilvereniging (HKZV) op 
het Zuiderstrand om de eretitel en 
bijbehorende bekers. Zeilinstructri-
ce Marleen van Nes (45) bereidt en-
kele leden alvast voor. “Uiteindelijk 
is winnen het mooiste dat er is.”

Al vrij snel nadat Marleen op catamarans 
begon te zeilen, was ze verkocht. Ze was 
toen 12 jaar. “Het gaat snel en je kunt in 
de trapeze staan”, antwoordt de instruc-
trice van de Haagse Kustzeilvereniging 
op de vraag waarom het zo leuk is. “Het 
is heel dynamisch en stoer, en op zee 
varen is toch anders dan op een meer”, 
glundert ze. 
Jarenlang reed ze met haar vader Hans 
van Nes stad en land af om deel te ne-
men aan Nederlandse en Europese kam-
pioenschappen. Vooral tussen haar 12e 
en 18e jaar mocht ze in haar klasse en-

kele titels op haar naam zetten. “Maar”, 
zegt de wedstrijdzeilster in hart en nie-
ren bescheiden. “Ook al lukte dat niet, 
meedoen bleef altijd belangrijker dan 
winnen.”

Zelfvertrouwen
Inmiddels geeft ze al zeven jaar cata-
maranzeilles aan de jeugdgroepen van 
de HKZV. Drie avonden in de week met 
negen jongeren per keer in de leeftijd 
tussen 12 en 16 jaar. Ze probeert de op-
groeiende pubers daarin niet alleen en-
thousiast te maken voor het zeilen, maar 
ook een stukje zelfvertrouwen te geven. 
“Ze tuigen hier zelf de boten op, net als 
opruimen trouwens, maar dat vinden ze 
niet altijd leuk. Dan zeg ik: ‘je moet er wat 
voor doen, want je krijgt er ook wat voor 
terug.’ Als ze dan over die grote golven 
heen zijn geweest, zie je ze met een gro-
te glimlach op hun gezicht kijken op het 
strand. Dan denken ze, ‘dat heb ik toch 
maar gefikst’.”

Laagdrempelig
Marleen merkt dat het echte wedstrijd-
zeilen op haar club de laatste jaren ech-

ter een beetje verwatert, en daarom 
willen ze aan de 130 leden inclusief de 
jeugd laten zien hoe leuk het eigenlijk 
is. “We willen een nieuw enthousiasme 
erin brengen, en laten zien dat je het ook 
laagdrempelig kunt doen, zelfs als je niet 
van wedstrijdzeilen houdt. Bovendien is 
het leuk om jezelf te verbeteren. Of dat 
is gelukt, kun je alleen maar zien als je je 
aan iemand meet.”
In het weekend van 10 en 11 juli kun-
nen ze dat eindelijk doen bij hun eigen 
club. Dan vindt er een groot catamaran-
zeilspektakel plaats voor de kust van de 
HKZV. Naast de Dart 18, zullen er ook 
open regionale kampioenschappen ge-
houden worden voor onder meer Dra-
goons, jeugdboten. Een deel van de ca-
tamarans komt over land met een trailer 
door de duinen, de rest over zee. Een 
eer vinden ze bij HKZV, aangezien ze een 
relatief kleine club zijn. 

Lol
Een handjevol jongeren van de club zal 
meedoen, net als Marleen zelf die met 
haar vriend zeilt. Ze houdt nog een slag 
om de arm wat betreft winnen: “Door 
corona hebben we niet veel kunnen trai-
nen helaas, dus ik weet niet of dat gaat 
lukken. We gaan in ieder geval wel heel 
veel lol hebben.” 
Het zeilspektakel vindt plaats ter hoogte 
van strandopgang 10, tussen strandten-
ten De Staat en De Kwartel.  Zaterdag zal 
het startsein tegen het middaguur klin-
ken. Wethouder Hilbert Bredemeijer van 
Onderwijs en Sport zal zondagmiddag 
de bekers uitreiken. Voor meer info over 
de dagen, kijk op www.hkzv.nl.

is actueel

Elektrotechnisch bureauElektrotechnisch bureau

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

96 jaar in het
Statenkwartier

Keizerstaat 217
Scheveningen

070 211 2477

Beeldscherm
kapot?

Reparatie 
vanaf € 49,-

Soetensstraat 18, Scheveningen

Persoonlijk advies · ouderwetse service · medische kwaliteit

www.voorechtlekkerslapen.nl

Royal Health Foam
matrasspecialist sinds 1998

Bel 070 3387010 voor 
advies of kom langs 
in onze showroom

Eindelijk éch
t 

lekker wakker 
worden? 45 nachtenproefslapenop elk matras

9.7

070 322 77 15
info@belvederemakelaars.nl

van de voorpagina

Catamaran zeilspektakel voor de kust

“Het is ontzettend leuk
om jezelf te verbeteren”

Tekst: June Kromjongh

De Scheveninger in de zomer!

In de maanden juli en augustus komt het 
huis-aan-huisblad van De Scheveninger 
weer om de week uit. Dit betekent dat De 
Scheveninger op dinsdag 6 juli, 20 juli, 3 au-
gustus, 17 augustus en 31 augustus op de 
deurmat valt. Vanaf september verschijnt 
het huis-aan-huisblad weer wekelijks.

Via de website www.de-scheveninger.nl en 
onze socials blijf je op de hoogte van het 
laatste nieuws op Scheveningen. 

Beeld: Dick Teske

Beeld: Dick Teske



4is actueel

Een week na de gasexplosie in de Hoogaarsstraat zit de schrik er nog goed 
in. Dinsdagochtend 29 juni omstreeks 11.00 uur ontplofte met een luide 
knal een geparkeerde bedrijfsbus. Wonderwel raakte alleen de 58-jarige 
eigenaar van de bus gewond. Verder was er veel materiële schade in de 
straat.

De 58-jarige dakdekker was die ochtend naar een klus geweest en tussendoor even 
thuis gekomen voor een ‘bakkie’. Rond 11.00 uur stapte hij in zijn bus, die voor de 
deur geparkeerd stond. Hierbij kwam waarschijnlijk een vonk vrij die het opgehoop-
te gas in de bus tot ontploffing bracht. De dakdekker had vanwege zijn werkzaam-
heden meerdere gasflessen in de bus liggen. “Wij gaan er vooralsnog vanuit dat er 
geen opzet in het spel is en doen nog verder onderzoek naar de oorzaak van de 
ontploffing”, aldus de politie.

De enorme knal was in de wijde omgeving te horen. Geschrokken omwonenden 
troffen op de straat naast zijn bus de dakdekker aan. Hij was nog goed aanspreek-
baar en kon op eigen kracht naar de ambulance lopen. Toch bleek bij controle dat 
de man door de explosie zwaargewond was geraakt, waarna hij in het ziekenhuis 
werd opgenomen.

Na de ontploffing werden alle woningen in het getroffen gedeelte van de Hoogaars-
straat door de toegesnelde hulpdiensten ontruimd. Het hele gebied werd afgezet 
uit angst voor instortingsgevaar. De woningen in de straat dateren uit 1912 en 1915. 
Pas aan het eind van de middag, na uitgebreide inspecties van verschillende dien-
sten, werden de ruim 100-jarige woningen veilig verklaard. Direct daarop gingen 
glaszetters aan het werk om het gebroken glaswerk in ieder geval provisorisch weer 
in orde te maken voordat de bewoners terug konden keren naar huis. Bewoners 
die gedurende de dag niet elders terecht konden, werden tijdelijk opgevangen bij 
strandpaviljoen Wij.

Gasexplosie richt ravage aan in Hoogaarsstraat

De politie moest afgelopen week 
maar liefst twee keer in actie komen 
voor een serieuze bedreiging in de 
Visserijbuurt en het Renbaankwar-
tier.

Woensdagavond was het raak in de Wil-
lem Beukelszoonstraat. Aldaar werd een 
groepje jongeren aangesproken door 
twee jongens. De jongeren reageerden 
hier niet op, waarop de twee jongens 
één van de jongeren bedreigden met 
een wapen. Hierna renden de twee weg.

Het slachtoffer belde de politie. Deze 
schaalde na de melding groots op en was 
ter plaatse in meerdere straten. Op basis 
van het signalement kon de politie al snel 
één van de verdachten aanhouden in de 
Seinpoststraat. Rondom zwembad De 
Blinkerd werd een groot gedeelte afge-
zet en in de Haringstraat was de politie 
aanwezig met onder meer speurhonden. 
Ook vloog de politiehelikopter enige tijd 
boven het gebied.

Later die nacht werd een tweede ver-
dachte aangehouden in de Sneeuwbal-

straat. De twee verdachten van 18 en 15 
jaar oud zijn door de politie verhoord.

Zondagmiddag even voor 15.30 uur 
deed de politie melding van een overval 
in de Stevinstraat. De vork bleek iets an-
ders in de steel te zitten, het was name-

lijk geen overval, maar een ruzie bij de 
woning aan de Stevinstraat ter hoogte 
van de Neptunusstraat. Ook hier wer-
den bedreigingen geuit. De politie hield 
in ieder geval één persoon aan. Zijn be-
trokkenheid in de zaak wordt nog onder-
zocht.

Politie in actie na bedreigingen

Beeld: Dick Teske

Beeld: Dick Teske

Bevestiging dominee Van 
Vreeswijk  Prinses Juliana-
kerk

Aanstaande zondag hoopt domi-
nee B.J.D. (Bernard) van Vreeswijk 
te worden bevestigd als nieuwe 
predikant van de Prinses Juliana-
kerk. De bevestigingsdienst is om 
10.00 uur in de Prinses Julianakerk 
en zal worden geleid door ds. C. 
Blenk uit Den Haag. ’s Middags 
om 14.30 uur zal ds. Bernard van 
Vreeswijk zelf voorgaan in de in-
trededienst. Beide diensten zijn 
live te volgen via www.prinsesju-
lianakerk.nl/live

Afgelopen zondag heeft de familie 
Van Vreeswijk afscheid genomen van 
de gemeente van Hattem, waar Van 
Vreeswijk ruim 12 jaar als predikant 
actief is geweest in de wijkgemeente 
Stadsnoordwestwijk (Grote- of Andre-
askerk). De wijkgemeente van de Prin-
ses Julianakerk ziet uit naar komende 
zondag en hoopt de komende jaren 
samen met dominee Van Vreeswijk 
verder te bouwen aan een toekomst-
bestendige kerk in de wijk. 

Ruilbeurs ‘Historisch Scheveningen’ succesvol
Afgelopen zaterdag was er veel animo in Muzee Scheveningen om het plaatjesboek ‘Historische Scheve-
ningen’ compleet te krijgen. De bezoekers waren aangenaam verrast dat het krijgen van de plakplaatjes 
zo goed verliep.

De Historische Genealogische Vereniging Scheveningen (HGVS) en de Vrienden van Muzee willen langs deze weg 
Dennis van Menxel (voormalig filiaalmanager Jumbo Scheveningen) hartelijk dank zeggen voor de fantastische samen-
werking. 

Mocht je nog een leeg album in de kast hebben liggen, doneer het album dan aan het Muzee, zodat zij er weer iemand 
gelukkig mee kunnen maken. Er zijn ook nog genoeg plaatjes over. Dus ben je nog op zoek, neem contact op met 
Piet Taal van de Vrienden van Muzee, via telefoon: 06-53518811.
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De Scheveninger
in de zomer!

In de maanden juli en 
augustus komt het huis-aan-
huisblad van De Scheveninger 
weer om de week uit. Dit 
betekent dat De Scheveninger 
op dinsdag 6 juli, 20 juli, 3 
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. 

Na jarenlange strijd lijkt het nieuwe 
leefbaarheidsplein bij de Hennep-
hofkerk aan de Westduinweg er nu 
toch eindelijk te komen. De gemeen-
te heeft afgelopen donderdag een 
motie aangenomen van de Christen-
Unie/SGP om 400.000 euro vrij te ma-
ken om het voormalige gemaal op de 
locatie te verwijderen. 

Omwonenden van het plein naast de 
Hennephofkerk werden enkele weken 
geleden op de hoogte gebracht dat er 
eind dit jaar begonnen zou worden met 
de nieuwe inrichting van het leefbaar-
heidsplein. Toen bleek ook dat niet alle 
ideeën van bewoners kunnen worden 
uitgevoerd, omdat er te weinig geld is. Zo 
moest het oude gemaal blijven staan. Dit 
is tegen het zere been van Judith Klok-
kenburg (ChristenUnie/SGP): “De leef-
baarheidspleinen zijn 20 jaar terug al be-
loofd aan omwonenden, omdat er zoveel 
woningen bijgebouwd zouden worden in 
de Haven. Van die bouw hadden bewo-
ners niet alleen overlast, maar met zo-
veel nieuwe bewoners zou er ook mooi-
ere buitenruimte komen. Nu hebben ze 
jaren moeten wachten op een fatsoenlijk 
plein bij de Hennephofkerk en dan komt 
er een plan dat noch vlees noch vis is.  
Dat vind ik niet normaal.”

Het grootste, letterlijke, struikelblok is 
het gemaal, dat niet stabiel genoeg is om 
te betreden, maar dat door geldgebrek 
ook niet verwijderd kan worden. Klok-
kenburg: “Zolang dat gemaal er staat, 
kan je er niet een plezierig plein van ma-
ken. Daarom heb ik het college gevraagd 
4 ton vrij te maken om het gemaal te ver-
wijderen. Gelukkig was een meerderheid 
van de raad het daarmee eens.” Het geld 
zal komen uit de opbrengst van de Ene-
co-verkoop, dat is bestemd voor het ver-
beteren van de kust. “Dat is goed nieuws, 

want de bewoners van de haven verdie-
nen een prachtig groen plein, waar het 
fijn is om te verblijven.”
Teun van Dijk en Ton Hulleman, van de 
Bewonersorganisatie Havenkwartier 
(BOH) zijn blij dat de motie is aangeno-
men. “Diverse bewoners hebben jaren-
lang gestreden voor dit plein. We hopen 
dan ook dat de bewoners betrokken 
worden bij de uiteindelijke herinrich-
tingsplannen voor het plein. Er liggen ge-
noeg ideeën en ontwerpen op de plank”, 
aldus Van Dijk.

Gemeente maakt 400.000 euro vrij voor Hennephofplein Motie aangenomen voor 
verfraaien dijk

Voor veel Scheveningers is het een 
doorn in het oog. De foeilelijke af-
werking van de dijk bij de Strand-
weg. Onder een versleten groen 
net ligt de dijk waaronder een  par-
keergarage gerealiseerd zal wor-
den. Aangezien er geen bouwplicht 
is opgenomen, kan het nog jaren 
duren voordat de garage er komt 
en dat het net weg kan. Tot dan ligt 
het er dus armoedig bij.  

Voor Hart voor Den Haag raadsleden 
William de Blok en Rene Oudshoorn 
aanleiding om het stadsbestuur te ver-
zoeken met de eigenaar van de grond in 
gesprek te gaan. De Blok diende daar-
toe een motie in tijdens de gemeente-
raadsvergadering van afgelopen week. 
De motie werd aangenomen. “Het ver-
fraaien van de dijk is een kleine moeite. 
Goed dat het stadsbestuur bij de eige-
naar van de netten kenbaar gaat ma-
ken dat het netter kan”, aldus De Blok. 
Collega Oudshoorn is eveneens blij: “Ik 
ben blij met de aangenomen motie, 
het zou goed zijn als de afzichtelijke 
netten helemaal verdwijnen.”

Hart voor Den Haag zal toezien op uit-
voering van de aangenomen motie.

Beeld: De Scheveninger

Vorige week zijn tijdens een feeste-
lijke prijsuitreiking de winnaars van 
Scheveningse Parkwijken Begroot 
bekendgemaakt. Onder de Scheve-
ningse Parkwijken vallen de wijken 
Duttendel & Wittebrug, Zorgvliet en 
Van Stolkpark.

Wethouder Anne Mulder en Stadsdeeldi-
recteur Mendy van Veen overhandigden 
een gouden cheque aan drie winnaars. 
De winnende plannen passen gezamen-
lijk binnen het budget van 50.000 euro. 
Het plan voor een bloeiende oase aan de 
Pompstationweg kreeg de meeste stem-
men, gevolgd door het idee voor een 
afvalvrij Westbroekpark. Op de derde 
plaats eindigde het aanleggen van een 
bijenpark aan de Wagenaarweg.

In totaal heeft 26,5% van de bewoners 
het beschikbare bedrag van 50.000 euro 
verdeeld over hun favoriete plannen. De 

initiatiefnemers gaan nu samen met de 
gemeente aan de slag om verdere invul-
ling te geven aan de plannen om deze 
binnen een jaar te kunnen realiseren.

Voor meer informatie en de volledige uit-
slag kijk op de website van Scheveningse 
Parken Begroot: scheveningseparkwij-
kenbegroot.denhaag.nl

Winnaars Scheveningse Parkwijken Begroot bekend

Beeld: Arnaud Roelofsz

Stadspenning voor
Hans Buurman

Op woensdag 30 juni heeft wet-
houder Robert van Asten de ad-
junct-directeur van het Kunstmu-
seum, Hans Buurman, verrast met 
een Stadspenning. Hans Buurman 
heeft zich jarenlang hard gemaakt 
voor de publieke zaak. Zo’n 25 jaar 
geleden wist hij het museum na 
een zware tijd financieel gezond 
te krijgen en hij leverde vanuit zijn 
zakelijk leiderschap een belangrij-
ke bijdrage aan de huidige status 
van het museum: een bruisend en 
toonaangevend museum - lokaal, 
nationaal en internationaal - met 
zo’n 500.000 bezoekers per jaar en 
een aanzienlijke impact op lokale 
economie en de leefbaarheid van 
de stad.

Buurman heeft zich daarnaast onder 
meer ingezet voor de Museumkaart 
en de Haagse Museumnacht. Onder 
zijn leiding vond een grondige reno-
vatie plaats eind jaren ‘90 en werd de 
Tuinzaal van het Kunstmuseum gecre-
eerd door in 2014 de binnentuin te 
overkappen.

Toneelvereniging Durf bestaat op 
12 juli exact 100 jaar, en daarmee is 
het de oudste oorspronkelijke (niet 
gefuseerde) amateurtoneelvereni-
ging van Den Haag. Locoburgemees-
ter Robert van Asten had afgelopen 
week de eer het bestuur de Konink-
lijke Erepenning uit te reiken voor 
het bereiken van deze bijzondere 
mijlpaal in de cultuursector.

Durf is na honderd jaar nog altijd springle-
vend. Wat in 1921 begon op initiatief van 
leraren van de toenmalige kweekschool 
aan de Antonie Duijckstraat, is nu een 
kleine, maar gewaardeerde toneelver-
eniging. In 2015 besloot de club het re-
belse karakter breder en tegelijkertijd 
beknopter te etaleren. Durf te spelen 
(DTS) werd Durf. Maar daarmee veran-
derde het gezelschap niet. Inventiviteit 
en bravoure waren er altijd al.

Durf staat voor ‘durf te spelen’, het lef je-
zelf te laten zien en horen. 

Durf staat ook voor spelen op onver-
wachte plekken: de oude huisjes van het 
Rode Dorp, een gymzaal, een anti-kraak-
pand en een leegstaand garagebedrijf. 
Durf pakt ook gedurfde thema’s op: re-
bellerende vrouwen, dementie en onli-

ne dating bijvoorbeeld. Het gezelschap 
werkt met jonge, onervaren regisseurs, 
betrekt artiesten uit andere disciplines - 
zoals dansers en beeldend kunstenaars- 
en schrijft zelf de toneelteksten.

100-jarige Toneelvereniging Durf krijgt Koninklijke Erepenning
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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

Statenlaande

UitvaartCentrum & UitvaartZorg
Statenlaan

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

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

wees loyaal shop lokaal
steun de lokale ondernemers!

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.

Bel voor een vrijblijvende offerte 
en een advies op maat:  

06 24 90 44 17

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

dejongzonwering@hotmail.nl

WWW.DEJONGZONWERING.NL

binnen-, buitenzonwering & rolluikenbinnen-, buitenzonwering & rolluiken

Een conflict of scheiden?
Laat je begeleiden
door een mediator 

SOLUTIONQUEST Mediation

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

Glashandel Piket
Uw heldere partner in glas

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

calamiteiten en noodvoorzieningen

070-355 12 62
Westduinweg 186 B Scheveningen

www.piketglas.nl
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

Gefeliciteerd!

Lieve Desmond en Kayleigh,
gefeliciteerd met de geboorte van Daley,

dikke kus, trotse opa’s en oma’s xxx

Langs deze weg willen wij onze klanten bedanken voor alle 
jaren dat ze trouw bij ons zijn geweest en ook onze buren 

voor het spontane  afscheidsfeest!
Piet en Sandra Hogendoorn

De gigant van
Scheveningen

RINUS
wordt op 9 juli

73 jaar!
Maak er een mooie 

dag van en veel
gezondheid! 

Kus Marga Kroezen

Nance Knijnenburg
Lieve schat op 5-7-2021 

ben je alweer 16 jaar!
Langs deze weg 

van harte gefeliciteerd !!!
Papa, Mama, Vince en James

GEZOCHT:
Hulp in huishouding

4 uur per week 
Tel. 06-51320623

TE KOOP
Uitschuifbaar 

bedhek, nieuw,
voorkomt val uit bed.

€117,- voor €25,-
Tel. 06-33 945 955

Scheveningertjes



7is ondernemend

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

Gewoon 
(h)eerlijke vis

Marcelisstraat 37b    Scheveningen    T 070 4049707

�	Hollandse Nieuwe vers van het mes 

   5 stuks voor € 10,00 

�	Nieuwe Bokking 4 stuks € 5,00 

 �	Verse Zeeuwse Mosselen 2 kilo € 10,00 

 �	Scholfilet	 500	gram	 €	 9,00 

 �	Gebakken Schol 3 voor € 7,00 

�	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

Doe	mee	aan	de	Doe	mee	aan	de	WinactieWinactie
FotoharingmuurFotoharingmuur Marcelisstraat! Marcelisstraat!

Mail	jouw	foto	voor	de	muurschilderingMail	jouw	foto	voor	de	muurschildering
naast onze winkel aan de Marcelisstraatnaast onze winkel aan de Marcelisstraat

en	maak	kans	op	en	maak	kans	op	leuke	prijzen!leuke	prijzen!

Mail	jouw	foto	naar:	info@de-scheveninger.nlMail	jouw	foto	naar:	info@de-scheveninger.nl

#bendelange #descheveninger

-  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!

Badhuisstraat 166 • Scheveningen
070-3500078

Hét adres voor mensen
die kiezen voor de combinatie

van vakkundigheid, stijl en
persoonlijke aandacht.

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

Met of zonder
afspraak

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

www.delens.nl

EXCLUSIEF 
ZONNEBRILLENMERK 
NU BIJ ONS
VERKRIJGBAAR!

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

W
EE

S 
LO

YA
A

L,
 S

H
O

P 
LO

K
A

A
L!

Stevinstraat 196 • Scheveningen • T 070 355 66 62

Richard Gelauff
groente- & fruitspeciaalzaak
‘waar kwaliteit heel gewoon is’
Het is er weer! Heerlijk Zomerfruit!

�HOLLANDSE�
Kersen, Pruimen, Bramen, Frambozen, Aalbessen, 

Bosbessen, Kruisbessen, Aardbeien

Super Nectarines,
Perziken, Wilde Perziken,

Franse Abrikozen,
Nieuw Zeelandse Kiwi’s (Gold en Groen)

Verder volop 
�HOLLANDSE�

Kasbonen, Snijbonen, Bloemkool, Capucijners, 
Doperwten, Tuinbonen, Bospeen, Rabarber
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ZEESLUISWEG 1  SCHEVENINGEN  070 306 00 79 /  06 53 85 36 31

VISHANDEL
ZEESLUISWEGZEESLUISWEG

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

�Ze zijn er weer! �
HOLLANDSE NIEUWE 
MAATJES HARING     vangst 2021

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

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

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

W I J  Z I J N  E S S E N S U A L S  H A I R D R E S S I N G
E S S E N S U A L S  H A I R D R E S S I N G  F R E D E R I K  H E N D R I K L A A N  1 6 0  T E L E F O O N  ( 0 7 0 )  3 5 5  3 0  5 5

 

G I V E A W A Y   
W I J  G E V E N  E E N  

M A K E - O V E R  W E G !  
E E N  H A A R B E H A N D E L I N G  W A A R B I J  W E  J O U W

L O K K E N  K N I P P E N ,  K L E U R E N  E N  S T Y L E N  
P A S S E N D  B I J  J O U W  L O O K .

 
 
 
 
 
 

# K A P P E R

# G R A F F I T I

# C L E A N

# V R O L I J K

# U R B A N F A M I L I E
 
 
 

WAT MOET JE DOEN?
 

· VOLG @ESSENSUALSHAIRDRESSING OP INSTAGRAM
· LIKE HET BERICHT 

· TAG 2 PERSONEN DIE DIT NIET WILLEN MISSEN
· DEEL HET BERICHT IN JE STORY & TAG ONS 

· DE WINNAAR WORDT ONLINE BEKEND GEMAAKT 
 

# K APPER #GRAF FITI  #CLEAN #VROLIJK #URBANFAMILIE 

ESSENSUALS HAIRDRESSING •  FREDERIK HENDRIKLAAN 160 
TELEFOON (070)  355 30 55  •   W W W.ESSENSUALSHAIRDRESSING.NL 

LIEVE ESSENSUALS KL A N T, 
ALS JIJ  ENTHOUSIAST BENT OVER ONS  E N  J E  BO E KT  IN  DE 
MAANDEN JULI  OF AUGUSTUS GEZ E L L IG SA M E N  M E T  E E N 

VRIEND,  VRIENDIN OF FAMILIELID EE N  BE HA N DE L ING IN O NZ E 
SALON,  DAN KRIJGEN JULLIE BEIDE N  5 0 %  KO RT ING O P DE 

B EHANDELINGEN!  DE ACTIE IS  GELDIG VO O R ZOWE L  N IE U WE  A L S 
B ESTAANDE KLANTEN EN LOOPT TOT 3 1  AUGUS T US  20 21.  J U L L IE 

ONTVANGEN  DE KORTING OMDAT WE  J U L L IE  GRA AG WIL L E N 
BEDANKEN VOOR JULLIE ENTHOUSIA S M E  E N  T EVRE DE N HE ID 

OVER ONS.  WE ZIJN INMIDDELS 6  MAA N DE N  E N T HOUS IA S T  O NZ E 
PASSIE AAN HET UITOEFENEN EN WE WIL L E N  GRA AG NO G M E E R 

MENSEN BLIJ  MA KE N ! 
MAAK E E N A FS P RAAK  E N G E BRUIK D E COD E ‘SAMEN’ 

OF LO O P  BINNE N E N NE E M  DEZE BON MEE

50% KORT ING
ALS JE SAMEN BO E K T M E T E E N VRIE ND,  V RIEND IN OF FAMILIELID

Vaste airco nodig? 

 
KNF Koeling 

heeft nog voorraad ! 
Wij leveren diverse A-merken, informeer naar de 

mogelijkheden via 070-2203677 of info@knfkoeling.nl 

DR LELYKADE 1CDR LELYKADE 1C
SCHEVENINGENSCHEVENINGEN

uitzicht op de haven!

WWW.HAVENPALEIS.NL

WIJ ZIJN OP ZOEKWIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR MENSENNAAR MENSEN

DIE ONS TEAM KOMEN DIE ONS TEAM KOMEN 
VERSTERKEN!VERSTERKEN!

Heb je ervaring in de horeca en
geen 9-17 mentaliteit?

Dan zoeken wij jou!

Stuur je CV met motivatie naar:
t.damen@hotmail.com
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Drie maanden zitten ze eigenlijk al op 
zee, af en aan. En vanaf vandaag blij-
ven ze eindelijk voor langere tijd op één 
plek, de haven van Scheveningen, om 
vanuit daar trainingstochten en relatie-
trips te maken. De Volvo Ocean Race 
(VOR) boot ‘Childhood I’, die tot voor 
kort voer onder de naam Team Brunel, 
is de komende twee maanden een veel 
geziene zomergast op Scheveningen. 

Ze kijken er reikhalzend naar uit, om 
weer vanuit Scheveningen dagtochtjes 
met hun Ocean Race schip te maken. 
Dat ‘gastvrije’ Scheveningen, zo zegt 
Bart Salemans die het woord voert, 
waar altijd iedereen zo behulpzaam is. 
De bemanning heeft er goede herin-
neringen aan toen ze in 2018 tijdens 
de finish van de zwaarste en langste 
zeilrace ter wereld op Scheveningen 
voor langere tijd aan de kade in de 
derde haven verbleven. Dit wordt in 
juli en augustus hun uitvalsbasis om 
een vijftiental jonge zeilers op te leiden 
voor het grote oceaanzeilwerk op het  
Spartaanse racemonster dat gemid-
deld 20 knopen per uur vaart.

Nieuwe generatie oceaanzeilers
Een achtkoppige bemanning, Jelmer 
van Beek, Rutger Vos, Laura van Veen, 
Arianne van de Loosdrecht, Lars van 
Stekelenborg, Max Deckers en Robin 
Jacobs, heeft de afgelopen maanden 
tijdens de Ocean Race Europe gevaren 
met bekende namen: Simeon Tien-
pont, Gerd Jan Poortman, Peter van 
Niekerk, Wouter Verbraak en Pieter 
Jan Postman. Dit, samen met nog en-
kele anderen, moet de nieuw genera-
tie zeilers worden. Zij gaan het stokje 
voor de 46.000 mijl lange Volvo Ocean 
Race wedstrijd in 2022-2023 overne-
men. Scheveningen zal dan de voor-
laatste haven voor de finish worden, 
die plaatsheeft in het Italiaanse Genua.  
Ook de bemanning heeft een bijzon-
dere periode achter de rug tijdens de 
coronacrisis, waarbij het schip veel lan-
ger dan normaal op de kant in IJmuiden 
heeft gestaan. En dat terwijl het eigen-
lijk de afgelopen winter na overzeese 
wedstrijden in de Cariben zou vertoe-
ven. Het was een periode van veel on-
zekerheid, ook rond de sponsoring. 

AFLEVERING 1

“Alles stond op pauze, zoals bijna overal 
in de sportwereld”, vertelt Bart. “En de 
spontaniteit was er ook vanaf. Je kon 
niet meer zo maar van schip naar schip 
overspringen. Alles ging heel gecontro-
leerd.”

Zeilen in bubbels 
Toen het drie maanden geleden weer 
kon met veel afstand en het leven 
in bubbels, vestigde de bemanning 
meteen een record om Denemarken. 
De afgelopen tijd namen ze deel aan 
wedstrijden in Ocean Race Europe. 
Vanuit Litouwen, Polen, Zweden afzak-
ken naar Lorient, Cascais, Alicante, Ge-
nua. En nu dan voor de komende twee 
maanden trainen met als uitvalsbasis 
Scheveningen. Of in de derde haven, of 
aan de kade bij de KNRM. 

Als je de komende tijd zoekt naar de 
Team Brunel in de haven, kom je echter 
bedrogen uit. Eind 2019 heeft het schip 
namelijk zijn markante gele kleur inge-
ruild. En inmiddels vaart de ex-Team 
Brunel met een grijze romp onder de 
naam Childhood I, vernoemd naar de 
Zweedse Stichting World Childhood 
Foundation, die zich inzet voor de rech-
ten van kinderen. Een andere belangrij-
ke partner is DutchSail, een non-profit 
stichting die samen met andere wa-
tersportpartijen jeugd wil faciliteren 
om deel te nemen aan de prestigieuze 
zeezeilwedstrijden. “En dat is gaaf, want 
deze generatie wil zich zo graag ontwik-
kelen”, zegt Bart. “Daar dragen we graag 
ons steentje aan bij.”

“Eindelijk weer varen vanaf dat 
gastvrije Scheveningen”

Volvo Ocean Race schip ‘Childhood I’
Zomergasten op het water

Wat zijn de verhalen achter de schepen die deze zomer in de havens van 
Scheveningen te vinden zijn? De Scheveninger zocht ze op met in deze 
eerste editie de Childhood I, beter bekend als de voormalige Team Bru-
nel uit de Volvo Ocean Race. 

In juli en augustus zal deze oceaanzeiler dagelijks de havenhoofden van Scheveningen passeren 
met een nieuwe generatie oceaanzeilers in opleiding aan boord. Er zullen geen publieksactivitei-
ten zijn, maar wellicht kan er enkele dagen tegen betaling mee worden gevaren.

Beeld: Sander van der Borch

Tekst: June Kromjongh

De Scheveningse band Ragmob be-
zoekt in de zomer wekelijks een 
ouderenzorginstelling op Scheve-
ningen, om de bewoners en mede-
werkers te verblijden met vrolijke 
muziek. Het gaat hier om een op-
treden van tenminste 30 minuten, 
maar als de bewoners en medewer-
kers meer willen dan is dat uiter-
aard mogelijk, zo lang de corona-
maatregelen die ook toelaten. De 
optredens vinden daarom plaats op 
binnenplaatsen of parkeerplaatsen 
van de zorginstellingen. Dit mooie 
project kon tot stand komen door 
een subsidieregeling van Fonds Po-
diumkunsten.

Ouderen hebben lange tijd amper be-
zoek mogen ontvangen en durven veelal 
niet naar buiten met de angst om besmet 
te raken. Hierdoor zijn veel ouderen in 
isolement geraakt en die vereenzaming 
kan leiden tot depressies. Ragmob wil 
hen het spreekwoordelijke hart onder 
de riem steken en troost bieden, zodat 
zij zich weer betrokken voelen bij de sa-
menleving. De band weet uit ervaring dat 
hun repertoire iedereen opvrolijkt en de 
leden hopen daarom dat hun muziek en 
aandacht de ouderen goed zal doen. Zij 
mogen kijken en luisteren vanaf hun bal-
kon, galerij of vanuit hun raam. Uiteraard 
mag het raampje open en fitte bewoners 
mogen ook naar buiten komen, mits de 
medewerkers van de zorgcentra dit ook 
toestaan en zolang iedereen maar op 
gepaste afstand van elkaar blijft. 

Frisse lucht doet een mens immers 
goed. Twee vliegen in een klap: naast de 
ouderen genieten uiteraard ook de me-
dewerkers van de zorgcentra van de mu-
ziek. Het is bekend dat deze medewer-
kers lange tijd bloot hebben gestaan aan 
alle risico’s. Vooral in het begin dat er 
weinig beschermingsmateriaal aanwezig 
was. Maar ook het werk is niet bepaald 
makkelijk in deze tijden. Zij zijn dag en 
nacht aan het werk om de bewoners een 
zo aangenaam mogelijk verblijf te geven, 
ondanks alle beperkingen.

Ragmob 
De band Ragmob, met onder andere 
Remco Prins en de broers Arie en Wilco 

Spaans in de gelederen, speelt de mu-
ziek die voorheen alleen nog uit kraken-
de radiootjes kwam: hillbilly, honky-tonk 
& Western swing. Semi- of helemaal 
akoestisch, op de originele instrumen-
ten banjo, accordeon, akoestische gitaar, 
viool en contrabas, met daarnaast veel 
aandacht voor driestemmige vocalen. 
Dynamiek en instrumentenpartijen zijn 
tot in de kleinste details uitgewerkt.

De Scheveningse band staat erom be-
kend elk publiek aan het dansen te 
krijgen. Van kinderen tot ouderen van 
dagen en van de motorclub tot aan 
een touringcar Japanse diplomaten - 
het dondert niet, ze krijgen allemaal de 

boogie in de benen van Ragmobs aan-
stekelijke muziek. Naast old-time classics 
van Bob Wills, Hank Williams senior en 
Johnny Cash, is er de laatste jaren een 
flink repertoire aan eigen werk bijgeko-
men. Deze mix is terug te vinden in het 
debuutalbum ‘Ragmob’ op de streaming-
dienst Spotify. Voor de laatste nieuwtjes 
kun je de band checken op Facebook en 
Instagram.

Ragmob toont respect voor Scheveningse ouderen

SPEELDATA

Ragmob voor
Scheveningse
ouderen

dinsdag 6 juli
Woonzorgcentrum 
Het Uiterjoon

vrijdag 16 juli
Woonzorgcentrum 
Prins Willemhof

vrijdag 16 juli 
Woonzorgcentrum 
De Thuishaven

Tekst: Alexander Serban
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Steeds meer mensen gebruiken de 
DRINKZ&DINNR-app en steeds meer 
restaurants sluiten zich aan. Dat is 
niet verwonderlijk, want de app biedt 
voordelen voor zowel de gasten als de 
restaurants. Twee jonge ondernemers uit 
Scheveningen bedachten de app in tijden 
waarin ondernemers wel een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. Met deze app 
bestel jij eenvoudig en snel bij je favoriete 
restaurant of lunchroom en kan de 
eigenaar, door de blijvend lage tarieven, 
een gezonde onderneming draaien.

VOORDEEL VOOR JOU
• De app zoekt automatisch naar
 de deelnemende restaurants in de
 buurt.
• Je krijgt direct het menu, dag- of
 weekaanbiedingen en nieuwtjes
 te zien. 
• Binnenkort starten we met loyalty
 sparen: je ontvangt bij een
 bestelling direct een tegoed voor
 een volgende bestelling.
• Op zoek naar een origineel
 cadeau? Geef een DRINKZ&DINNR
 deal!

VOORDEEL VOOR JE FAVORIETE
RESTAURANT OF LUNCHROOM
Ook voor de horeca-ondernemer heeft 
het gebruik van de app voordelen. 
• De app werkt samen met de 
 bediening; de app biedt een extra 
 mogelijkheid tot bestellen om
 de klanttevredenheid hoog te
 houden óók tijdens zeer drukke dagen
• De app is inzetbaar op delen van
 het terras waar nodig, en
 gemakkelijk gedurende de dag aan
 en uit te zetten bijvoorbeeld
 tijdens ziekte of tekort aan personeel
• De app heeft een uniek loyalty-systeem
 om terugkerende klanten te belonen
• Je gebruikt alleen de modules die
 passen bij jouw onderneming
• De tarieven zijn zeer horeca-vriendelijk 

WIL JIJ MET JOUW RESTAURANT OF 
LUNCHROOM OOK DEELNEMEN?
Graag komen we met jou in contact, 
maken we persoonlijk kennis en 
bespreken we je wensen.
Deelnemen is heel gemakkelijk en wij 
regelen alles voor je. Van het invoeren 
van je menukaart tot de eerste bestelling. 
Wij zijn bereikbaar op 06-5164 4006 
of via info@drinkz.nu

INSTALLEER EN GEBRUIK 
DE DRINKZ&DINNR-APP!
Installeer de app via de Appstore, Google 
Play of de QR-code in deze advertentie. 
Je hebt geen account nodig, de app 
onthoudt je gegevens na je eerste 
bestelling.  Je betaalt via de beveiligde 
bankomgeving of bij het restaurant. 

Bestel eenvoudig, veilig en snel
Voordeel voor jou en voor je favoriete restaurant of lunchroom

We laten twee ondernemers die gebruik maken van de DRINKZ&DINNR-app aan het woord:

Je kunt nu ook bestellen op het terras van Indy Scheveningen,  het terras van Anne & Max op de Fred 
en het terras van Gastronomia Villani.

Solbeach Scheveningen

“

”

Marcel Dijkstal van Solbeach Scheveningen is een van 
de eersten die gebruik ging maken van de app van 
DRINKZ&DINNR. 

“We zijn vorig jaar benaderd en wilden de app graag 
uitproberen. We zijn begonnen met de module voor 
take away, maar ondertussen gebruiken we de app ook 
voor het reserveren van een tafel en het bestellen via 
een QR-code. Dat laatste werkt bij ons vooral goed bij 
de bedjes. We hebben op het strand geen bedienend 
personeel lopen en klanten die daar liggen, hoeven niet 
naar binnen te lopen om wat te bestellen. Ze gebruiken 
de app.”

Marcel vindt de app zeer makkelijk in gebruik. “De app 
is echt heel gebruikersvriendelijk. We hebben het ook 
aan onze klanten gevraagd en die zijn bijna unaniem 
tevreden over de app. Ze hoeven niet te wachten tot 
ze kunnen bestellen en ze hebben ook meteen afgere-
kend.”

De app bestaat uit verschillende modules voor take away en bezorgen, voor het reserveren van een tafel en voor het 
bestellen via een QR-code. “Het fijne is dat je niet alle modules hoeft te gebruiken. Je kiest voor wat past bij jouw 
bedrijf. Het is ook een loyaliteitsapp, want je kunt je gasten aan je binden door ze te belonen. Bijvoorbeeld door ze 
korting te geven als ze een volgende keer weer komen. En dat gaat geautomatiseerd, dus je hebt er geen omkijken 
naar. Er zitten vrijwel alleen maar voordelen aan de app.”

De Maatschappij

“

”

Steven Rozeboom is de app van DRINKZ&DINNR gaan 
gebruiken tijdens de tweede coronasluiting. 

“Onze klanten konden toen bestellingen afhalen of laten 
bezorgen. En dat is zeer goed bevallen. Het mooie van 
de app is dat hij door lokale ondernemers is gemaakt 
om horecaondernemers te helpen. Je betaalt voor het 
gebruik van de app veel minder dan bij andere bestel- 
en bezorgpartijen, die vaak meer dan 30% vragen. Het 
is van de gekke dat een groot deel van je omzet dan 
naar zo’n bestel- en bezorgpartijen gaat. Ik raad het elke 
ondernemer aan om de app van DRINKZ&DINNR te ge-
bruiken. Er doen steeds meer ondernemers mee, dus de 
keuze voor de klanten wordt steeds groter.” 
Nu de terrassen weer open mogen, gebruikt De Maat-
schappij de app ook voor het bestellen via de QR-code. 
“Klanten hoeven daardoor niet te wachten op een ober 
en kunnen meteen hun bestelling doorgeven en beta-
len.” 

Lezersvoordeel: 
Koffie met gebak normaal € 7,50 nu voor € 5,50 
Je vindt deze aanbieding in de app bij de keuzemenu’s van Solbeach.

Lezersvoordeel: 
1. Driegangen deluxe menu 

€ 29,95
Hollandse garnalencocktail of

Proeverij van Italiaanse vleeswaren
***

Duo Ossenhaas, Kipfilet met truffelpepersaus of
Zalm, Kabeljauw, Gamba

***
Crème Brullee of Kaasplankje, vijgen, peerchutchey

2. De lekkerste borrelplank 
van Scheveningen

20% korting
normaal € 19,95 nu voor € 15,95

Je vindt deze aanbiedingen in de app
bij de keuzemenu’s van de Maatschappij.
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Meld je gratis aan voor het 
Kidsfestival Scheveningen 2021
Kinderen van 6 tot 16 jaar 
die op Scheveningen wonen, 
kunnen zich aanmelden voor 
een festival van 25 tot en met 
28 augustus, vol sport-, spel-, 
muziek- en kunstactiviteiten! 
Organisators YMCA 
Scheveningen en TrashUre 
Hunt zorgen 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 (Scheveningse) 
natuurgebieden. Houd deze 
schoon! 

Alle activiteiten vinden 
plaats vanuit de locaties: 
Basisstation TrashUre Hunt 
- strand van Scheveningen 
- recht tegenover de 
Keizerstraat en het YMCA 
gebouw, Keizerstraat 58. Meld je gratis aan via 
www.ymcascheveningen.nl en www.trashurehunt.org. Hier vind je 
direct een verwijzing naar een aanmeldformulier, waarop je een keuze 
kunt maken uit de volgende activiteiten:

25 AUGUSTUS
Ochtend tussen 09.00 en 12.00 uur: Drie TikTok workshops met Thomas 
Messina. Deze Scheveningse social mediaspecialist zal de kinderen de 
fijne kneepjes leren van het maken van TikTok-filmpjes. 

Middag: TrashUre Hunten op strand en meer sport- spel- en 
kunstactiviteiten tussen 14.00 en 16.00 uur. Beach Clean-up in 
combinatie met sport en spel. Als echte Helden ons mooie strand 
schoner maken. The Challenge: wie heeft de meeste kilogrammen 
Trash? En wie heeft het meest bijzondere afval. Dan stappen wij over 
naar Dreams Temporary Art & Trash & Art: breng je creativiteit naar 
boven en maak IETS van NIETS. Of teken met graffiti stiften op oude 
skateboarddecks.

26 AUGUSTUS
Ochtend: muziekworkshops Muziekoriëntatie, Gitaar en Showdance 
van Diana Meijer bij YMCA tussen 09.00 en 12.00 uur. 

Middag: TrashUre Hunten en Dreams Skateboardles. Ga de uitdaging 
aan en leer op een veilige manier hoe heerlijk het is om over de 
boulevard te rollen. Elk trucje is een nieuwe overwinning en geeft 
kracht en een blij gevoel.

27 AUGUSTUS
Ochtend: muziekworkshops Muziekoriëntatie, Gitaar en Showdance 
van Diana Meijer bij YMCA tussen 09.00 en 12.00 uur. 

Middag: Dreams Skateboardles 

28 AUGUSTUS
Finaledag met presentaties van Kunst uit Afval, de beste TikTokkers, 
beste gitarist workshops en een spectaculaire aftermovie. Als klap 
op de vuurpijl: zes kinderen, met de meest verdiende Crownies per 
challenge, mogen met KNRM de zee op! De gezamenlijke finale met 
TrashUre Hunt vindt plaats met de aanwezigheid van ouders en familie. 

BEWUSTWORDING
De organisatie vindt bewustwording van het milieu, in combinatie 
met lichamelijke sport- en spelactiviteiten, van groot belang voor de 
Scheveningse kinderen. Deze kinderen verdienen een eigen moment 
(Kidsfestival) waarin zelfrespect, wederzijds respect en respect voor 
de leefomgeving centraal staat. Zo zullen zij als echte ‘Helden van 
Scheveningen’ hun familietrots kunnen doorgeven, welke uitdagingen 
en overwinningen zij hebben behaald. Kidsfestival Scheveningen kan 
worden uitgevoerd dankzij de gemeente Stadsdeel Scheveningen.

MELD JE GRATIS AAN
Op Scheveningen woonachtige kinderen tussen 6 en 16 jaar kunnen 
zich gratis inschrijven via het aanmeldformulier op de websites www.
ymcascheveningen.nl en www.trashurehunt.org. 

Tekst: Alexander Serban

Ruim 15 jaar heeft Michel Meissen 
gewerkt aan zijn boek ‘Een statig 
heer houdt rijtuig – 56 stemmen uit 
de Republiek (1469-1746)’. Het boek 
is onlangs gepubliceerd als jubileum- 
uitgave van Uitgeverij Ambilitious. 
De socioloog, voormalig maatschap-
pijleraar, leerboekenschrijver en 
theatermaker dook voor het boek 
in de levens van de bekende namen 
achter de Nederlandse Republiek.

Michel heeft voor theatergezelschappen 
‘Het Portret Spreekt’ en ‘Stichting Histo-
risch Theater’ verschillende toneelstuk-
ken geschreven, waarbij de hoofdper-
sonen uit de Nederlandse geschiedenis 
komen. Stuk voor stuk statige heren en 
dames, waarbij hij in hun corresponden-
tie is gedoken. Dit leverde persoonlijke 
verhalen op, die met de kennis van nu in 
de juiste context geplaatst kunnen wor-
den. “Het onderzoek dat ik deed voor de 
toneelstukken leverde zoveel materiaal 
op en die verhalen leenden zich goed 
voor een boek. De verhalen zijn de stem-
men van de mannen en vrouwen die in 
onderlinge samenhang een beeld geven 
van de Nederlandse Republiek”, legt Mi-
chel uit.

Het boek geeft een beeld van de man-
nen wiens naam nu terug te vinden zijn 
in het Statenkwartier. Denk aan Everard 
van Weede van Dijkveld (1626-1702), Ni-
colaas Viviën (1631-1692), Gideon van 
den Boetzelaer (1569-1634) of Anthonie 
Duyck (1559-1629). Maar ook Erasmus, 
Spinoza, Willem van Oranje, Christi-
aan Huygens, Simon Stevin en Hugo de 
Groot bleken een goede inspiratie te zijn 
voor Meissen en kregen een hoofdstuk 

toebedeeld. “De meeste mensen kennen 
de naam misschien wel van de straten 
die naar ze vernoemd zijn, maar ze we-
ten niet wie de persoon erachter is. Met 
de teksten uit de persoonlijke corres-
pondentie van die personen, samen met 
de feiten uit de geschiedenis, vertelt elke 
heer of dame zijn eigen levensverhaal in 
het boek. En die verhalen hangen ook 
allemaal samen. Het is de geschiedenis 
van hoe de mensen toen waren.”

Naast 42 heren nemen ook 14 dames 
het woord, onder wie Juliana van Stol-
berg, Amalia van Solms en Maria van Rei-
gersberch. Eén van de dames, Cornelia 
van Wouw (1600-1681), geeft een uitge-
breide beschrijving over Scheveningen, 
maar echt florissant is die niet. “Het is 
een dorp met armoedige huisjes en één 
straat die nauwelijks straat mag heten en 
toch Keizerstraat heet.” Ook Jacob Cats 
(1577-1660) blijkt op geheel eigen wijze 
kennis gemaakt te hebben met de Sche-
veninger nadat een aantal vissers gevan-
gen waren genomen door Duinkerkse 
kapers en hij in eerste instantie geen los-
geld wilde betalen. “Opgewonden Sche-
veningse vissersvrouwen protesteren 
heftig bij mijn woning. Uiteindelijk heb ik 
er genoeg van en verzoek de Staten het 
losgeld zo snel mogelijk te betalen”, ver-
haalt de politicus in het schrijven.

Zo maak je met het boekwerk van Michel 
Meissen een reis door de tijd en de le-
vens van prominente kopstukken uit de 
tijd van de Republiek. Het luxe uitgevoer-
de boek heeft maar liefst 520 bladzijdes 
en is verkrijgbaar bij de boekhandel à 55 
euro. ISBN: 9789493210387. Binnenkort 
is het boek ook verkrijgbaar als e-book.

Nieuw boek van Michel Meissen:
“Elke heer of dame vertelt 
zijn eigen levensverhaal”
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BIJ BESTEDING VAN MINIMAAL € 50 EEN GRATIS 
COCKTAIL VAN CAIPI BOYS* EN 10% KORTING TEGEN 

INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE
*TUSSEN 13:00 EN 19:00

VISAFSLAGWEG 40 — DEN HAAG

BUTCHEROFBLUE.COM

BUTCHER OF BLUE
SAMPLE SALE

10 & 11 JULI
10:00 — 19:00

SCHEVENINGEN
WAREHOUSE

VR 09.00 - 18.00 uur

Openingstijden winkel / werkplaats

MA 09.00 - 18.00 uur

WO Gesloten
DI 09.00 - 18.00 uur

DO 09.00 - 18.00 uur

ZA 09.00 - 17.00 uur
ZO Gesloten

Méér service

Méér vakkennis

Méér zekerheid

Méér keuze

Dealer van: Gazelle, Batavus, Koga, Sparta, Cortina, Flyer, Giant, Victoria, Dutch ID, Urban Arrow, Santos, Jan Janssen 

DDEE  ee--BBIIKKEE  SSPPEECCIIAALLIISSTT

SSIINNDDSS  

11994499

BADHUISSTRAAT 105-125   2584HE  SCHEVENINGEN
INFO@PROFILE-QUIST.NL   WWW.PROFILE-QUIST.NL   TEL. 070-355 55 62

FLYER
De Zwitserse e-bike

Upstreet 5
Of het nu in de stad is, in het snelle
woon-werkverkeer of een omweg,
met de Upstreet5 wordt elektrisch 
fietsen overal een ware belevenis.
De sterke Panasonic-motor, 
doordachte geometrie en stevige 
28-inch-wielen met brede banden
zorgen voor veel comfort en
veiligheid.

4299,-

Op voorraad!

Geen ketting maar
een getande riem!
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Het Nederlandse (heren)kleding-
merk Butcher of Blue staat voor 
kwaliteit, stijl en duurzaamheid. Het 
staat voor de mensen die het maken 
en de fans die het (inmiddels al ja-
ren) met veel plezier dragen. 
Daarom is de missie van het merk; 
‘We’ve got you Covered!’

Vanaf deze maand is het magazijn van 
Butcher gevestigd aan de haven van 
Scheveningen.
Om dit te vieren organiseren ze op za-
terdag 10 en zondag 11 juli van 13.00 tot 
19.00 uur een exclusieve SAMPLE SALE 
aan de Visafslagweg 40. Kom kijken voor 
een grote selectie t-shirts, shorts, swea-
ters en veel meer! 

Goed gedaan! Ellens & Lentze deelt complimentjes uit!

Het is een rare tijd. Anderhalf jaar lang 
al werken en leven we in bijzondere om-
standigheden. Vergaderingen via Zoom 
en Teams. Slechts de halve bezetting 
op het kantoor. Schermen. Mondkapjes. 
Desinfecteergel. Het heeft ook onze da-
gelijkse routine behoorlijk veranderd, net 
als het uw leven flink beïnvloed heeft. We 
zijn erg onder de indruk van de flexibili-
teit van onze medewerkers, partners en 
klanten. Ja, want ook u heeft zich gewel-
dig aangepast! 

De regelaars
We merkten dat veel mensen de extra 
tijd thuis gebruikten om wat persoon-
lijke zaken op orde te brengen. U heeft 
massaal uw testament laten aanpassen 
aan de nu geldende wet- en regelge-
ving. U heeft echt goed nagedacht over 
de noodzakelijke afspraken met uw ge-
liefde. U weet nu wat u wilt als u tijdelijk 
door ziekte of een ongeval uit de running 
bent. Kortom: u heeft uw leven juridisch 
gezien opgeschoond en bijgewerkt. En 
dat is knap. We weten dat dergelijke on-
derwerpen niet altijd de gemakkelijkste 
gespreksonderwerpen zijn. Zulke ge-
sprekken digitaal aangaan kan ook span-
nend zijn. 

Ook daarvoor verdient u een welge-
meend compliment! 

Langzaamaan gaat ons leven weer iets 
meer lijken op wat we gewend waren 
voor het coronavirus zijn intrede deed. 
Voor ons betekent dat dat we eindelijk 
alle collega’s weer echt kunnen zien en 
spreken. Niet alleen via een schermpje. 
En meer nog: we kijken er enorm naar 
uit u weer in levenden lijve te zien! Want 
we hebben u gemist. Persoonlijk contact, 
een gesprek met mensen in dezelfde 
ruimte, maken ons werk en uw transac-
ties immers zoveel prettiger. 

De thuisblijvers
We hopen ook binnenkort iedereen te 
verwelkomen die belangrijke wijzigingen 
aan of het opstellen van een testament 
bijvoorbeeld uit gezondheids- en vei-
ligheidsoverwegingen heeft uitgesteld. 
Ook u verdient een compliment! Zonder 
mensen als u had het virus waarschijnlijk 
veel meer slachtoffers gemaakt.

De vakantiegangers
Kom naar ons kantoor en laat ons u hel-
pen bij uw vakantievoorbereidingen. 

Want wat nooit verandert, is onze ad-
viesrol; misschien wel de belangrijkste 
rol van een notaris. Laten we voor u 
enthousiast vertrekt naar verfrissende 
landschappen de vakantiecheck doen. 
Controleer of uw (levens)testament en 
samenlevingscontract actueel zijn, be-
denk of uw huwelijkse voorwaarden 
aangepast moeten worden, zorg ervoor 
dat uw plannen in overeenstemming zijn 
met het ouderschapsplan en dat de toe-
stemming van uw ex-partner voor reizen 
met de kinderen is geregeld. En geniet! 
Geniet van deze heerlijke zomer vol her-
wonnen vrijheden. 

Wij kijken uit naar deze zomer. Een zo-
mer waarin we weer meer kunnen en 
mogen. Een zomer vol nieuwe avontu-
ren. Een zomer waarin we u weer per-
soonlijk kunnen adviseren: uitgerust, 
mooi bijgekleurd, gezond en live!

Misschien heeft u uw koffers al gepakt voor een vakantie in uw favoriete 
vakantieland. Misschien brengt u deze zomer door met alle vrienden en fa-
milieleden die u zo lang niet heeft kunnen zien of knuffelen. Wat uw plan-
nen ook zijn voor deze zomer: u heeft een vrolijke, ontspannen en vrije 
zomer meer dan verdiend! 

Rabobank verdwijnt
uit Scheveningen

Steeds meer klanten regelen hun 
bankzaken online wanneer het 
hen uitkomt; dit kan 24 uur per 
dag online. Daardoor is het be-
zoek aan de kantoren van de Ra-
bobank sterk teruggelopen. Door 
de coronacrisis, met als gevolg het 
noodgedwongen moeten sluiten 
van een aantal kantoren, is deze 
ontwikkeling verder versneld. 
Daarom zal de Rabobank onder 
meer het kantoor aan de Dr. Lely-
kade sluiten. Deze vestiging was 
door de coronacrisis al gesloten, 
maar sluit door de ontwikkelin-
gen nu definitief.

Rabobank blijft dichtbij in de regio. 
En ontmoet haar klanten graag onli-
ne, via een contactpunt of bij de klant 
thuis. Het dichtstbijzijnde kantoor van 
de Rabobank in Den Haag is nu het 
kantoor aan de Bezuidenhoutseweg 
5. Hier kunnen klanten terecht voor 
dagelijkse bankzaken en advies op af-
spraak. Meer informatie over andere 
kantoren waar Rabobankklanten voor 
dagelijkse bankzaken terecht kunnen 
staat op Rabobank.nl/denhaag. Op 
Locatiewijzer.geldmaat.nl staat het 
overzicht van Geldmaat automaten 
voor geld opnemen en storten.

Butcher of Blue: nieuw magazijn aan de haven

Vorige week heeft Scheveningse vis-
handel Ed Toet & Zn. een oorkonde 
ontvangen van Stichting Noordzee-
vis uit Scheveningen. Deze ontving 
Ed Toet voor zijn passie voor vis uit 
de Noordzee en zijn drive om meer 
bekendheid aan lokaal gevangen 
vis te geven. De oorkonde werd aan 
hem overhandigd door Matthijs den 
Heijer, voorzitter Stichting Noord-
zeevis uit Scheveningen. 

Ed Toet is geboren en getogen op Sche-
veningen. Waar vele op Scheveningen 
hun leven lang in de vis werken, is dat bij 
Ed een ander verhaal. Hij is begonnen bij 
Het Garnalenhuisje en heeft daarna 30 
jaar in de grafische wereld gewerkt, voor-
dat hij besloot om de vis in te gaan. Een 
grote carrièreswitch. Toet heeft een paar 
jaar op de markt gestaan en toen hij de 
kneepjes van het vak volledig onder de 
knie had, is hij voor zichzelf begonnen. 
Deze winkel in Benoordenhout runt hij 
volledig in zijn eentje. 

Maar wanneer het druk is, zoals met de 
komst van de Hollandse Nieuwe, dan 
springen zijn zoons Desmond en Fabian 
bij om een handje te helpen.

Ed werkt nu ruim vier jaar voor zichzelf 
en heeft in die tijd veel aanpassingen ge-
daan aan het assortiment. Het grootste 
deel van de verse vis bestaat uit Noord-
zeevis uit Scheveningen. 

Ed Toet & Zn. ontvangt oorkonde van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen

Elke ochtend gaat Ed zelf naar de visafslag 
toe om de vis op te halen die hij gekocht 
heeft. “Mijn klanten zijn dol op Noord-
zeevis en vragen er veel naar. Ik verkoop 
veel tarbot en tong, maar ook veel pie-
terman, poon en zelfs ook horsmakreel. 
Het is belangrijk dat mensen weten wat 
er allemaal zo dichtbij huis zwemt”, aldus 
Ed. Voor zijn enthousiasme en actieve 
bijdrage aan het doel om Noordzeevis 
uit Scheveningen bekender te maken, 
ontving hij een oorkonde van Stichting 
Noordzeevis uit Scheveningen.
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Collega’s gezocht!
Kom jij onze housekeeping versterken?

Kom werken in het housekeeping team 
van Inntel Hotels Den Haag Marina 
Beach! Ben jij op zoek naar een baan 
met flexibele tijden, leuke borrels met 
collega’s op een unieke locatie direct 
aan het strand? Je werkplek is het 
nieuwste hotel van Scheveningen! 

Wie ben jij?
• Je hebt bij voorkeur vergelijkbare 
  werkervaring. 
• Je bent flexibel beschikbaar (ook 
  in de weekenden)
• Jij bent iemand die voor onze 
  gasten een  You’ll be surprised 
  ervaring kunt verzorgen.

Ben je klaar om aan de slag te gaan? We 
kunnen niet wachten je te ontmoeten! Mail ons 
jouw CV & motivatie t.a.v. Monique:
mprovoost@inntelhotels.nl

Vacature PRODUCTIEMEDEWERKER 
Esser Haringgroothandel en Rokerij

Voor onze haring- en makreelgroothandel in Scheveningen 
zoeken wij een productiemedewerker (liefst met rijbewijs) die 
ook chauffeurswerkzaamheden kan verrichten. Wij zijn een 
kleinschalig familiebedrijf met een gezellige werksfeer, waar-
bij iedereen overal inzetbaar moet zijn! 

In je functie ben je bezig met het strippen, fileren en inpak-
ken van makreel en haringproducten, schoonmaak werk-
zaamheden van de productieruimten maar kan het ook zijn 
dat je orders moet klaarzetten en afleveren bij onze klanten 
in de regio. Je vindt het geen probleem om in een gekoelde  
werkruimte te werken, de hygiëneregels na te leven als het 
dragen van handschoenen en haarnetjes, je bent flexibel en 
kan goed omgaan met je collega’s. 
Tevens is vroeg opstaan geen probleem voor je! 
Onze werktijden zijn dagelijks van 4.30 uur tot 14.00 uur.
Incidenteel kan het nodig zijn om ook op zaterdagochtend
te werken.

Wij bieden je een leuke baan met gezellige collega’s, een 
marktconform salaris, overuren uitbetaald, vakantiegeld en 
een pensioenplan.

Bij interesse kunt u uw sollicitatiebrief en CV opsturen naar:
Esser Haringgroothandel
T.a.v. Leon Esser
Schokkerweg 58
2583 BJ Den Haag
info@esser-scheveningen.nl
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Meer rust door massage 

Heb je last van je schouders door het 
vele thuiswerken? Word je binnen-
kort geopereerd of heb je last van 
slapeloosheid? Heb je chronische 
klachten of is het na je revalidatie 
spannend om weer in beweging te 
komen? Bij de praktijk van Yvonne 
van Helvoirt ben je welkom voor ver-
schillende massages.

Yvonne biedt massages aan waarbij 
ontspanning en herstel centraal staan. 
Hierbij maakt ze gebruik van verschillen-
de massagevormen. Al deze massage-
vormen kunnen met en zonder kleding 
worden toegepast. Je kunt zelf aangeven 
wat je het meest prettig vindt. “De effec-
ten van een goede massage werken diep 
door in je lichaam. Ik vind het belangrijk 
dat mijn klanten ontspannen de deur uit 
lopen.”

Relaxatietraining 
De massages zijn een onderdeel van de 
Relaxatietraining als middel om spier-
spanning, stress of angsten los te laten. 
Yvonne zet massage en een variatie aan 
adem- en ontspanningsmethoden in om 
tot ontspanning te komen. Massage is 
een goede methode om je lichaam tot 
rust te brengen, waarbij je je even lekker 
in je lijf kunt voelen. “Merk je dat het je 
meer moeite kost om in ontspanning te 
komen en te blijven, dan bekijken we sa-
men de onderliggende oorzaak.”

Als erkend lichaamsgericht (psycho)the-
rapeut gebruikt Yvonne haar hele ge-
reedschapskist om je uit te dagen tijdens 
dit proces. “We zoeken een langdurig 
oplossing, waarbij ik kijk naar de mens in 
zijn geheel. Relaxtietraining is dus meer 
dan massage alleen en gericht op de lan-
ge termijn. Ik maak mensen bewust van 
hun vitaliteit door hen te helpen makke-
lijker te herstellen van fysieke klachten of 
een opkomende burn-out.”  

Effecten 
Ontspanningsmassages zijn een krachtig 
hulpmiddel bij spierspanning, het her-
stellen van een depressie of het verwer-
ken van verdriet.  Zeker als het moeilijk 
is om woorden te geven aan je klachten 
of zorgen. Yvonne helpt in haar praktijk 
vrouwen en kinderen (tot 18 jaar) om 
hun spanningen los te laten en onder 
woorden te brengen. “Ik werk graag met 
de drie A’s, adem, aandacht en asana, 
wat letterlijk ‘je plaats innemen’ bete-
kent.” 

Praktijkinformatie
Yvonne geeft de massages exclusief aan 
vrouwen en kinderen (ouder – kindbege-
leiding). De rustgevend ingerichte prak-
tijkruimte is gelegen op de begane grond 
en goed bereikbaar met de rolstoel. Voor 
meer informatie over de ontspannings-
massages: www.yvonnevanhelvoirt.nl.

Spetterende Zomer-5-daagse voor nieuwe ontmoetingen

“We beloven dat je in een warm
bad terecht komt”

Beeld: archief OpenjeHart

Het amateurvoetbal ligt nog steeds 
stil, maar diverse verenigingen trai-
nen wel door. Zo ook bij SVV Sche-
veningen, waar Ricardo de Vlugt 
(29) nieuw is. Hij is overgekomen 
van VVSB om (eindelijk) samen met 
zijn broer Mitchell bij Schevenin-
gen te voetballen.

De beide broers stellen zich eerst even 
voor. “Ik ben Mitchell (27) en ga komend 
seizoen alweer het zesde seizoen in bij 
Scheveningen.” Mitchell is rechtsbenig 
en speelt als middenvelder. “Het liefst 
doe ik alles met rechts, maar als het 
moet, lukt het links ook.” Nieuwkomer 
Ricardo (29) is overgekomen van VVSB, 
dat in de 3e divisie speelt. “Het was al 
een aantal jaren de bedoeling om met 
mijn broer samen te spelen, maar het 
kwam er nooit van. Maar het is nu het 
juiste moment.” Ricardo is tweebenig. 
“Ik speel het liefst centraal achterin, 
maar op het middenveld kan ik ook uit 
de voeten.” Mitchell: “Een wens is uitge-
komen om samen in één team te voet-
ballen.”

Corona
Ricardo is komend seizoen als nieuwe 
speler te bewonderen in het shirt van 
Scheveningen. “De overgang van Sche-
veningen is pas half mei rondgekomen. 
Scheveningen heeft al twee, drie keer 
eerder geïnformeerd, maar steeds 
kwamen we er niet uit.” Voor zijn tijd bij 
VVSB speelde Ricardo bij SV Rijnvogels. 
“Ik heb daar ook een mooie tijd gehad.” 
Beide spelers kregen met de coronatijd 
te maken. Mitchell: “In het begin train je 
fanatiek, maar op een gegeven moment 
bekruipt je het gevoel dat je nergens 
voor traint. Normaal gesproken train 
je naar een wedstrijd toe. De eerste 
paar maanden ging het nog wel, maar 
de laatste weken is de animo minder. 
Het zit wel in je hoofd om fit te blijven, 
maar het blijft anders dan we gewend 
zijn. We gaan dadelijk – als het mag - 
vriendschappelijk ballen, dan twee we-
ken vakantie in juli, om vervolgens de 
voorbereiding echt te beginnen voor 
het nieuwe seizoen.” Ricardo: “Daar kij-
ken we reikhalzend naar uit.”

John Blok
Uiteraard sprak Ricardo eerst met trai-
ner John Blok. “Zijn reactie was positief 
en ik had ook direct een goede klik met 
hem.” Mitchell: “Zeker voor Schevenin-
gen vind ik het belangrijk dat hij nog 
steeds spelers kan raken. Wij moe-
ten het meestal hebben van strijd en 
passie en 100% geven. Hij heeft dat 
er wel al die jaren bij ons in gebracht. 
Met ook nog die promotie erbij en ons 
steeds kunnen handhaven.” Ricardo: 
“Ik kan mij ook nog een seizoen her-
inneren dat Scheveningen plotseling 
tienmaal achterelkaar won.” Mitchell: 

“John heeft toch altijd wel boven de 
groep gestaan. Daar bedoel ik mee dat 
hij heel belangrijk is geweest, ook met 
de staf eromheen. Levi Schwiebe is nu 
gestopt, maar de oudere spelers zoals 
destijds Leroy Resodihardjo, maar ook 
Aldogan en Peters, maakt hij toch be-
langrijk. Daarmee maakt hij het verschil 
in het team. Dat is altijd zijn kracht ge-
weest hier bij Scheveningen. Dat maakt 
hem juist een sterke trainer. Het zegt 
ook wat over de club Scheveningen dat 
ex-topvoetballers van Scheveningen 
hier werkzaam zijn zoals John Blok, Ron 
Cramer en Robin Knoester. En wie weet 
kan de gestopte Levi Schwiebe ook nog 
een trainersrol bij Scheveningen vervul-
len.”

Insteek
Tot slot laten de broers zich uit over 
het komende seizoen. “Dat slappe be-
gin ieder seizoen moet er nu eens uit. 
We hebben het hele jaar door getraind 
en verschijnen daardoor topfit aan de 
start. Dan kunnen we misschien ook 
meer naar boven kijken. Natuurlijk 
moeten we beginnen om ons te hand-
haven en dan vervolgens verder kijken”, 
aldus de twee broers, die staan te po-
pelen om te beginnen. Ze menen dat 
de sterkte van Scheveningen nog niet 
valt in te schatten. Mitchell: “Het is een 
prima stap geweest om mijn broer erbij 
te halen. Hij brengt ervaring mee, maar 
doordat Levi Schwiebe stopt, raak je 
ook weer ervaring kwijt. Ik denk dat we 
een jonger team hebben dan andere 
jaren.”

Al jaren gevolgd
Ook John Blok wil nog wel iets kwijt 
over aanwinst Ricardo de Vlugt. “Na-
tuurlijk ben ik erg blij met de komst van 
Ricardo. Leuk dat hij nu met zijn broer 
Mitchel kan spelen, die natuurlijk al ja-
ren een zeer gewaardeerd Schevenin-
gen-speler is. Maar dat is een bijkom-
stigheid. Wij volgen Ricardo al jaren en 
dit was voor allebei een mooi moment 
om deze samenwerking aan te gaan. Ri-
cardo is een echte Haagse gozer, heeft 
in de opbouw van onze selectie de juis-
te leeftijd, kan op meerdere posities 
spelen en heeft ook aanvullende kwa-
liteiten ten opzichte van de al aanwe-
zige spelers. Ricardo kan in de laatste 
linie spelen, maar ook op het midden-
veld waar zijn broer ook speelt. Mitchel 
heeft zich daar al enorm ontwikkeld en 
moet nu uitgroeien tot een bepalende 
speler voor Scheveningen. Die ontwik-
keling heeft zich al ingezet, maar kan 
nog meer vorm krijgen nu routinier Levi 
Schwiebbe stopt. Al met al dus erg leuk 
om weer twee broers in de selectie te 
hebben. Iets wat Scheveningen voor-
heen zeker geen windeieren heeft ge-
legd”, aldus trainer John Blok.

Mitchell en Ricardo de Vlugt eindelijk samen:
“Erg leuk om nu samen

in één team te voetballen”

Ben jij na de coronaperiode op zoek 
naar nieuwe ontmoetingen? Kom 
dan van 20 tot en met 24 juli naar 
de Zomer-5-daagse van OpenJeHart 
en Mantelkring in Indoor Beach Cen-
ter Lindobeach. Vijf dagen lang kun 
je gratis deelnemen aan een afwis-
selend activiteitenprogramma, met 
onder meer creatieve en leerzame 
workshops, een high tea en diverse 
mogelijkheden tot bewegen. De or-
ganisatie zet meteen goed in, want 
op de eerste dag speelt het Gou-
we Ouwen op Volle Toeren Orkest 
André Rieu.

“We nodigen de mensen die lange tijd 
binnen hebben gezeten en de sociale 
contacten zo hebben gemist uit om weer 
lekker met elkaar een feestje te vieren. 
Vijf dagen lang staan onze deuren open 
om tijdens een uitgebreid programma 
elkaar weer te ontmoeten. Je kunt je gra-
tis inschrijven op de onderdelen die je 
leuk lijken, maar je mag ook vrijblijvend 

een kopje koffie of thee komen drinken 
op ons buitenterras. Onze speciale aan-
dacht gaat uit naar de mantelzorgers, die 
willen we nog eens extra in het zonnetje 
zetten’”, zegt Liane Wolfert.

De Zomer-5-daagse wordt voor het twee-
de jaar georganiseerd door OpenJeHart 
en Mantelkring. Deze initiatieven richten 
zich in alle stadsdelen op het verbinden 
van mantelzorgers en mensen die nieu-
we vriendschappen willen opdoen. Vorig 
jaar was de Zomer-5-daagse een groot 
succes. “Toen hadden we nog te maken 
met de nodige coronabeperkingen, maar 
nu kunnen we gelukkig meer. We hopen 
dan ook dat dit jaar nog meer nieuwko-
mers hun gezicht laten zien. We beloven 
dat je in een warm bad terecht komt.”

Meer informatie via www.openjehart.nu 
en www.mantelkring.nl.
Opgeven kan via telefoon: 088-7878988 
of e-mail: events@lwpc.nl

Tekst & beeld: Nico Mos
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De laatste fase van het Europees 
Kampioenschap voetbal is ingegaan. 
De mooiste wedstrijden zijn toch in 
de knock-out fase. Daar moeten de 
beslissingen vallen en deze keer zijn 
toplanden als Frankrijk, Duitsland, 
Portugal, maar ook Oranje uitge-
schakeld. Martin Jol blikt terug, ook 
op de prestaties van Oranje en kijkt 
vooruit naar het resterende pro-
gramma.

Als echte voetballiefhebber, maar ook 
als voetbalkenner blijkt Martin Jol bij zijn 
voorbeschouwing grotendeels het ge-
lijk aan zijn zijde te hebben gehad. “Met 
één ploeg zat ik er in de poulefase naast 
en dat is Polen, die als vierde eindigde 
in poule E. De Denen groeien, net zoals 
Tsjechië in het toernooi. Het toernooi tot 
nu toe vind ik verrassend goed”, aldus 
Martin. “En dan zie je vanaf de knock-
out ronde ineens ongelooflijk goede 
wedstrijden. We hebben verschillende 
stijlen gezien, maar ook coaches, die op 
een goede manier heel dicht bij zichzelf 
blijven. Bijvoorbeeld Spanje, dat Morata 
in de spits heeft, die zelfs bedreigd werd 
omdat hij niet scoorde. Maar Spanje 
scoorde tegen Slowakije en Kroatië wel 
tien keer in twee wedstrijden. Hun coach, 
Luis Enrique, speelt eigenlijk in de traditi-
onele Hollandse stijl, het principe van de 
Johan Cruyff-filosofie, dus gewoon één 
goal meer maken dan je tegenstander 
en je wint. Hij blijft aanvallen in een 4-3-
3 veldbezetting, waarin bijna iedereen 
scoorde. Spanje maakte in de verlenging 
tegen Kroatië 4-3 en gingen toch door 
voor de 5-3, terwijl landen als Italië en 
België van oudsher de weg naar de goal 
zouden hebben afgesloten. Het is leuk 
dat Spanje het goed doet.”

Tegenvallers
Doorgaan naar de volgende ronde blijkt 
voor veel landen geen probleem. “Je 
moest het wel heel slecht doen in de 
poule wilde je niet doorgaan. 

Van Turkije had ik veel meer verwacht, 
zeker na die 4-2 winst op Nederland in de 
WK-kwalificatiegroep. Die gingen punt-
loos naar huis. Polen zag ik doorgaan, 
maar die hebben wel heel veel pech ge-
had, zeker nadat één van hun beste mid-
denvelders, Krychowiak, de rode kaart 
kreeg tegen Slowakije. En met alleen Le-
wandovski voorin redde Polen het ook 
niet, terwijl Lewandovski de beste spits 
is van Europa op dit moment. Polen was 
met Turkije de grootste tegenvaller.”

De achtste finales leverden verrassen-
de winnaars op. “Ik vind het jammer dat 
Frankrijk eruit vloog, maar wel opval-
lend dat het door Zwitserland gebeur-
de. Mbappé, de beste jonge speler in 
Europa, heeft zoveel kansen gehad om 
te scoren, maar toch verlaat hij het toer-
nooi zonder één doelpunt. Zelfs van de 
strafschopstip kon hij niet scoren. Zo wa-
ren er nog meer gerenommeerde spe-
lers die tegenvielen zoals, Depay, Shakiri, 
Ronaldo en Harry Kane. 

Maar ik hoop dat vooral Kane toch zijn 
ware gezicht laat zien. Ik ben een groot 
fan van hem. Maar er zijn ook sterren 
die wel aan de verwachtingen hebben 
voldaan, zoals Kroos, Modric, Bale en 
Pogba. Die laatste zou naar mijn mening 
de beste speler van het toernooi moeten 
worden. De Franse coach Deschamps 
heeft een elftal dat bulkt van kwaliteit. 
Zijn tegenstander Petkovic, coach van 
de Zwitsers, kon wél als coach het ver-
schil maken. Maar dan Denemarken, die 
de eerste wedstrijd verliest van Finland, 
mede door dat verschrikkelijke ongeval 
van Eriksen. Na die wedstrijd tegen Fin-
land verloren ze ook van België met 2-1, 
terwijl ze 1-0 voor stonden. De sympa-
thieke Denen wonnen gelukkig hun laat-
ste wedstrijd van Rusland en gingen dus 
door met slechts drie punten.”

Dat Duitsland het onderspit zou delven 
tegen Engeland was voor Jol geen ver-
rassing. “Coach Joachim Löw vond ik niet 
sterk in zijn keuzes.

Het gaat erom dat je, als je ziet dat je 
veldbezetting niet goed is, je eigen fout 
moet durven toegeven en direct moet 
repareren.”

Nederland ging soeverein door naar de 
volgende ronde. “De Duitsers en de En-
gelsen zagen Nederland toen zelfs als 
één van de favorieten van het toernooi”, 
zag Martin. “Maar als je dan die anticli-
max meemaakt in de vierde wedstrijd 
van Oranje tegen Tsjechië. Terwijl je juist 
in die knock-outfase alleen maar top-
wedstrijden voorgeschoteld kreeg, was 
dit een tegenvaller van jewelste. Het zal 
nog wel een tijd duren eer Oranje dat 
respect, dat Ronald Koeman had opge-
bouwd, weer terug weet te winnen.”

Favoriet
Martin ziet dat trainers zoals Mancini van 
Italië daar wel mee om weten te gaan. 
“Italië vind ik voor mijn gevoel de best 
spelende ploeg, maar de overwinningen 
waren maar minimaal, al halen ze wel 
het maximale eruit.” En over België: “Ja-
renlang wordt al geroepen dat de coach 
van België, Martinez, een Cruyff-adept 
is, terwijl dat in de praktijk steeds gelo-
genstraft wordt. Hij speelt altijd met drie 
man in het centrum en speelt veelal in 
de omschakeling, terwijl je juist met een 
spits als Lukaku 4-3-3- kunt spelen. Het 
voordeel van Lukaku is wel, dat je hem in 
de spits op de counter kunt gebruiken, 
maar hem ook in de zestien kunt bedie-
nen. België is voor mij wel één van de 
favorieten. Sterker nog, ik denk dat Bel-
gië kampioen gaat worden. Zij maken tot 
dusverre hun favorietenrol redelijk waar. 
Daarom vind ik het jammer dat de kwart-
finale Italië – België is en er eentje naar 
huis zal moeten.”

Martin wenst alle lezers van De Scheve-
ninger een spannend slot van het EK toe.

Martin Jol blikt terug op het EK-voetbal tot dusver

“Het zal een tijd duren eer Oranje het respect weer terug wint”

Tekst: Nico Mos

Beeld: Dick teske
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Scheveningen
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen

Referentievlak: NAP
LAT = NAP-103 cm

Nederlandse tijd
Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

Januari 2021
datum uu:mm HW LW

cm NAP
datum uu:mm HW LW

cm NAP
datum uu:mm HW LW

cm NAP

* = Voorspeld tijdstip valt aan het begin van de laagwaterperiode

1
vr

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

2
za

0:40 -52
5:01 107

13:06 -75
17:15 128

3
zo

1:15 -53
5:44 100

13:41 -79
17:55 126

4
ma

1:51 -52
6:24 94

14:19 -79
18:41 123

5
di

2:35 -50
7:16 88

15:05 -78
19:35 117

6
wo

3:31 -46
8:05 84

16:02 -74
20:35 111

LK 10:37

7
do

4:20 -42
9:10 83

14:25 * -72
21:46 107

8
vr

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

9
za

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

10
zo

0:05 104
7:58 -48

12:29 97
20:20 -69

11
ma

1:01 105
9:02 -55

13:28 107
21:20 -66

12
di

2:04 106
9:55 -62

14:19 116
22:20 -62

13
wo

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

NM 6:00

14
do

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

15
vr

0:01 -55
4:29 108

12:26 -83
16:37 131

16
za

0:49 -54
5:16 106

13:11 -88
17:25 129

17
zo

1:34 -52
5:55 103

13:56 -90
18:04 124

18
ma

2:25 -50
6:36 99

14:40 -88
18:45 116

19
di

3:15 -46
7:10 95

15:20 -82
19:34 107

20
wo

3:45 -43
7:56 89

15:47 -77
20:24 97

EK 22:01

21
do

3:57 -42
8:40 83

15:54 -74
21:14 87

22
vr

4:20 -44
9:34 75

16:58 -69
22:20 80

23
za

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

24
zo

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

25
ma

0:35 79
7:27 -51

12:55 81
20:19 -59

26
di

1:35 85
9:25 -58

13:45 92
21:24 -58

27
wo

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

28
do

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

VM 20:16

29
vr

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

30
za

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

31
zo

0:20 -55
4:48 107

12:46 -82
17:01 132

 Waterstanden JULI 2021

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 11 JULI
10.00 uur G.C. Lock

OUDE KERK
Keizerstraat 8
ZONDAG 11 JULI
10.30 uur ds. J. Smit
ZONDAG 18 JULI
10.30 uur ds. B.H. Weegink

NIEUWE BADKAPEL SCHEVENINGEN
Nieuwe Parklaan 90
ZONDAG 11 JULI
10.00 uur M. v.d. Laan

PRINSES JULIANAKERK
Vlielandsestraat 1
ZONDAG 11 JULI
10.00 uur ds. C. Blenk
14.30 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk
ZONDAG 18 JULI
10.00 uur ds. A.A. Christ

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

QUACKERS
Stadhouderslaan 8
ELKE ZONDAG 
10.30 uur stille samenkomst

NOORDERKERK
Schuijtstraat 9-11
ZONDAG 11 JULI
10.00 uur P. de Nooy
ZONDAG 18 JULI
10.00 uur G.J. van ‘t Slot

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 11 JULI
10.00 uur  ds. IJjo Akkerman
ZONDAG 18 JULI
10.00 uur  dhr. T. Kraan

HERST. HERV. EV. SCHEVENINGEN
Hoge Prins Willemstraat 214
ZONDAG 11 JULI
10.00 uur  ds. A. den Hartog
18.00 uur  ds. P. den Ouden
ZONDAG 18 JULI
10.00 uur  eerw. hr. D.J. van Keulen
18.00 uur  ds. H. van der Ziel

HERST. HERV. GEM. SCHEV. THABOR
Oude Kerk, Keizerstraat 8
ZONDAG 11 JULI
15.00 uur ds. G.K. Terreehorst
ZONDAG 18 JULI
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 11 JULI
10.00 uur  ds. W.L. van der Staaij
17.00 uur  ds. W.L. van der Staaij
ZONDAG 18 JULI
10.00 uur  ds. W.L. van der Staaij
17.00 uur  ds. W.E. Klaver

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

OUD. GEREF. GEM. IN NED.
Westduinweg 194K
ZONDAG 11 JULI
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 & Traditio-
nal
 (Holy Communion) Service, 
ELKE VIERDE ZONDAG 
17.00 uur Anointing & Prayer 
 for Healing
 Wellspring Service
 Choral Evensong

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

Kunst fleurt op
Het was ruim drie maanden geleden wel even slikken voor Anneke Roe-
leveld en Joop Schepers, toen ze hun zorgvuldig opgebouwde expositie in 
Bosch en Duin na de opening vrijwel direct weer moest sluiten. Corona 
greep zo snel om zich heen dat niemand het verantwoord vond om kunst-
minnende bezoekers door de ontvangsthal te laten dwalen, nog los van 
het feit dat tentoonstellingen onder het strenge regime van de musea vie-
len. Maar nu de regels zijn versoepeld, kunnen de beelden en bronsjes van 
Anneke, en de foto’s van Joop, veel later dan gepland, eindelijk door het 
publiek worden bekeken.

Musicalkids brengen
The Greatest Show

De kinderen van Y-Musical en The-
aterschool geven op 10 juli drie 
voorstellingen van The Greatest 
Show afgeleid van de welbekende 
musical ‘The Greatest Showman’ 
en wel op een ludieke locatie in 
Den Haag te weten Hof van Wouw.

In 2017 kwam de Amerikaanse musi-
calfilm ‘The Greatest Showman’ uit. De 
film is gebaseerd op het waargebeurde 
verhaal van Phineas Taylor Barnum. De 
kleermakersjongen droomt ervan om 
zijn eigen show te openen. In zijn jon-
gere jaren werd hij verliefd op Charity, 
maar haar vader hield ze tegen. Een 
bewerking hierover kan je dus zien en 
horen op 10 juli.

Elke show duurt 60 minuten. Speeltij-
den: 13.00, 14.30, 16.00 uur. Wilt u ook 
genieten van de Y-Musical en Theater-
school versie van The Greatest Show-
man? Reserveer uw kaarten à 10 euro 
via e-mail: kantoor@ymcaservice.nl.

De expositie wordt gehouden in het Res-
pect Zorgcentrum Bosch & Duin aan de 
Scheveningseweg 75. Maandag tot en 
met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Meer info over de kunstenaars vindt u
op www.anneke-roeleveld-taal.nl,
www.dehofgalerie.nl en
www.joopschepers.nl



32is sportief

NEXXT GYM is geen gewone fitness studio. We werken met de geavanceerde EMS 
methode (Electro Muscle Stimulation). Je krijgt kort en effectief in 20 minuten alle 
grote spiergroepen tegelijkertijd en intensief getraind. De intensiteit komt van zachte 
elektrische stimulatie en niet van zware gewichten. EMS belast de gewrichten en het 
spier- en skeletstelsel dus niet extra.

Het centrale zenuwstelsel stimuleert en activeert onze spieren. Dat gaat door middel 
van prikkels die elektrisch van aard zijn. EMS versterkt heel gericht van buitenaf de 
intensiteit van de eigen prikkels om spieren te trainen. EMS komt uit de fysiotherapie 
en de topsport en wordt al meer dan 13 jaar gebruikt als heel effectieve methode voor 
het hele lichaam.

Met NEXXT GYM wordt het spierweefsel opgebouwd, het metabolisme gestimuleerd, 
onderhuids vetweefsel verminderd en de huid verstevigd. Een sterke spierontwikkeling 
verhoogt de basale stofwisseling en verbrandt meer calorieën.

Fitter, strakker, slanker in 20 minuten per week en 
zonder zware gewichten!

BOEK NU JE GRATIS PROEFLES    

 › www.nexxtgym.nl
 › info@nexxtgym.nl
 › +31 6 41 757 804

 NEXXT GYM - DEN HAAG - STEVINSTRAAT 149        NEXXT GYM - DEN HAAG - STEVINSTRAAT 149       

 NEXXT GYM - WASSENAAR - KERKSTRAAT 2 NEXXT GYM - WASSENAAR - KERKSTRAAT 2

 NEXXT GYM - DEN HAAG -  NEXXT GYM - DEN HAAG - FREDERIK HENDRIKLAAN 59FREDERIK HENDRIKLAAN 59        

 NEXXT GYM - DEN HAAG - FREDERIKSTRAAT 46 NEXXT GYM - DEN HAAG - FREDERIKSTRAAT 46

met een gekwalificeerde personal coach en een professionele InBody fitness check! 

“De coaches geven 
je veel aandacht 

en kunnen je goed 
motiveren”

“Ik wilde weer strakker in mijn vel zitten en 
mijn rugspieren trainen”

> >

nexxtgym.nl 

4 studio’s
in DEN HAAG

en
WASSENAAR

Interior Design by www.barzileye.com


