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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

VERKOOPPLANNEN?
Bel ons voor een

vrijblijvend advies!

Knuffelen 
in de wei



2is ondernemend

ALLES VOOR DE BBQ: 
Kipsaté, Kipshaslicks, Varkensshaslicks, div. soorten Spareribs,

Hamburgers, Runderhamburgers, BBQ Worst, voorgegaarde Drumsticks

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

VLEESWARENTRIO
100 gram Pekelvelees

100 gram Lever
100 gram Cervelaat

 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 Thaise Spareribs ................................... 7,95
1 kilo Rauwe Spareribs .................................. 6,95
1 kilo Gebraden Kippenpoten ....................... 5,50
1 kilo Gepaneerde Schnitzels ....................... 7,95
1 kilo Varkensfilet ............................................ 7,95
1 kilo Ossenhaas  ......................................... 29,95

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

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

Visafslagweg 30 - 2583DM Scheveningen - 070-3549626 - roeleveldvis.nl

Verse
 Bakschol 

2kg!! €9,98

Verse
Rode Poon 

3kg!! €9,98

Zachte 
Scholfilet 

500gr!! 9,50

Maatjes 
Haring 

6 st.!! €9,98

Sliptong
panklaar 

1kg!! €17,98

Verse 
Zalmmoten 

500gr!! 9,50

Weekaanbiedingen

Ongepelde 
Hollandse
Garnalen 

vanaf donderdag!

Vannamei 
garnalen 31/40

750gr!! €10,98

STUNT! 

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

WWW.HAVENPALEIS.NLWWW.HAVENPALEIS.NL

GEOPEND
DONDERDAG - VRIJDAG

ZATERDAG - ZONDAG
10.00 TOT 20.00 UUR

WEEKAANBIEDING

6,00

PISTOLET CARPACCIO 
MET TRUFFELSAUS

12,00
INKTVIS MENU

14,00

SCHOLFILET
MENU

Wij zijn op zoek naar Wij zijn op zoek naar werknemerswerknemers! Stuur je cv en motivatie naar info@havenpaleis.nl! Stuur je cv en motivatie naar info@havenpaleis.nl

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

E info@plink.nl

Uitzonderlijk vrij gelegen 3 laags hoekbovenwoning met een heerlijke 
maatvoering van totaal ca. 138 m² woonoppervlak met riante doorgebro-
ken living met zeer gunstige lichtinval dankzij de ramen rondom, moderne 
keuken met hoogwaardige apparatuur, twee nieuwe badkamers, elektrische 
sauna, 2 balkons en 3/4 goed formaat slaapkamers. Inwendig saus- en schil-
derwerk recent uitgevoerd alsmede nieuwe stoffering.N
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Vraagprijs € 569.000 k.k.

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?
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Het mag weer. Afgelopen zaterdag 
gingen dan eindelijk deuren op Sche-
veningen open, die een lange tijd ge-
sloten moesten blijven. Een dagje cul-
tuur snuiven, een plons in het diepe 
en de dag afsluiten met een late night 
dinner in een restaurant behoren weer 
tot de mogelijkheden. Toch moeten we 
voor sommige activiteiten nog even 
geduld hebben.

Ze kijkt enigszins teleurgesteld als ze vrij-
dag het nieuws hoort dat alle stadsboer-
derijen toch nog tot eind juni hun deuren 
gesloten houden. Beheerder van stads-
boerderij ‘t Waaygat aan de Havenkade, 
Jenny Schraal, had eigenlijk gehoopt 5 
juni eindelijk weer kinderen en ouders 
binnen te kunnen laten. Ze heeft het 
enorm gemist.
 
Hekgesprekken
“We zijn bijna de hele periode dicht ge-
weest tijdens de lockdown”, vertelt ze. 
“Ons werk is echt een samenspel tussen 
kinderen en volwassenen. Zo komen de 
kinderen hier normaal altijd helpen met 
voeren. Tijdens de lockdown konden we 
niemand meer binnen of in de wei laten, 
en hadden we alleen nog maar ‘hekge-

sprekken’. Dat is wel heel erg beperkt als 
je van mensen en dieren houdt.”
Ze vertelt dat de stadsboerderij niet al-
leen haar recreatieve functie beperkt 
kon vervullen, maar ook haar educatieve. 
“Kinderen leren hier waar de melk van-
daan komt, maar we houden ook lessen 
in het leslokaal, bijvoorbeeld over afval en 
duurzaamheid. En dat kon allemaal niet.” 
Ze popelt ook om iedereen het nieuwe 
caviaonderkomen te laten zien, dat ge-
heel is opgeknapt in een strandthema. 

Een ideetje van haar collega beheerder 
Kitty van Rijn. 

Musea open
De wei is al wel sinds 19 mei weer open, 
en dus mag er weer uitgebreid geknuf-
feld worden met de geiten, de schapen 
en koe Janna. Jenny is daar dolblij over. 
“Het aaien en knuffelen van dieren doet 
wat met je, het ontspant. Laatst was ie-
mand gewoon ontroerd toen hij een kip 
op zijn rolstoel kon aaien, daar krijg ik ge-
woon kippenvel van.” Ze benadrukt dat 
het ook veel beter is voor de dieren om 
ze te aaien dan te voeren. ‘Tijdens deze 
periode kwamen sommige mensen met 
zakken groenten aan per gezin, als uitje. 
Daar worden de dieren echt ziek van. 
Kom veel liever aaien of borstelen.”

Op steenworp afstand van ‘t Waaygat 
is sinds zaterdag ook Muzee Scheve-
ningen weer open op reservering. Daar 
is de kunstverzameling ‘Achter gesloten 
deuren’ te zien, een expositie met onder 
meer olieverf, houtskool, linnen en siera-
den die de emoties uitdrukken waar ie-
dereen tijdens de coronaperiode mee te 
maken had. 

is actueel

Soetensstraat 18, Scheveningen

Persoonlijk advies · ouderwetse service · medische kwaliteit

www.voorechtlekkerslapen.nl

Royal Health Foam
matrasspecialist sinds 1998

Bel 070 3387010 voor 
advies of kom langs 
in onze showroom

Eindelijk éch
t 

lekker wakker 
worden? 45 nachtenproefslapenop elk matras

van de voorpagina

Knuffelen in de wei

Beeld: Dick Teske

Beeld: De Scheveninger
Tekst: June Kromjongh

Ook voor het Kunstmuseum is sinds za-
terdag weer een tijdslot te reserveren. 
Museum Beelden aan Zee houdt haar 
deuren echter nog gesloten tot 19 juni.

Vrij zwemmen
Verder mogen ook het binnensporten op 
Scheveningen en het zwemmen weer. 
Zo is naast het banenzwemmen, sinds 
gisteren ook vrij zwemmen en gezins-
zwemmen weer mogelijk bij zwembad 
de Blinkerd. Vooralsnog op reservering 
en met een maximum aantal bezoekers, 
maar het kan weer. Net als een hapje bui-
ten de deur als het regent dat het giet. En 
de dieren in Sealife mogen weer beke-
ken worden, alleen van het naastgelegen 
Legoland kunnen we vooralsnog alleen 
nog maar dromen. Alhoewel de website 
aangeeft dat we er voor de zomervakan-
tie dan eindelijk naar binnen mogen.

Ellens & Lentze aan het woord over onderzoektsplicht en de bouwkundige keuring

Onderzoeksplicht
Als mogelijke koper van een woning 
heeft u onderzoeksplicht. Het is dus aan 
u ervoor te zorgen dat u op de hoogte 
bent van belangrijke zaken als erfpacht 
en het recht van overpad bijvoorbeeld. 
Maar vooral ook de bouwkundige staat 
van het huis kan deze spannende peri-
ode een prettige of een onaangename 
ervaring maken. Zonder bouwkundige 
keuring kan een koopovereenkomst niet 
ontbonden worden als het huis gebreken 
blijkt te hebben en ook eventuele schade 
kunt u dan niet op de verkoper verhalen. 
U kunt zich voorstellen dat deze ontbin-
dende voorwaarde vooral bij oudere wo-
ningen belangrijk is.

Verborgen gebreken
Bij een bouwkundige keuring kijkt een 
professional naar cruciale onderdelen die 
u zelf niet kunt zien of waarvan u de staat 
niet goed zelf kunt inschatten. Denk aan 
de fundering, de riolering, het dak etce-
tera. Bij het keuringsrapport krijgt u een 
inschatting van alle herstelwerkzaam-

heden en de daarmee gepaarde kosten 
voor nu en de komende vijf jaar, inclusief 
enkele suggesties om de woning verder 
te verbeteren. Zo kunt u een gefundeer-
de keuze maken of u het huis de koop-
prijs waard vindt en of u genoeg budget 
over heeft voor alle reparaties van de tot 
dan toe verborgen gebreken. 

De afgelopen maanden doen kopers 
vaak al tijdens een bezichtiging  een bod. 
Soms zelfs zonder enig voorbehoud. Al-
leen zo, denken zij, maken zij nog kans 
de woning te kunnen kopen. In de mo-
delkoopovereenkomst die veel makelaars 
gebruiken is sinds kort wel de bouwkun-
dige keuring opgenomen. Maar omdat 
de bouwkundige keuring niet verplicht is 
zien veel kopers ervan af in de hoop het 
koopproces te versnellen. En dat mag, 
maar het is niet zo handig naar onze be-
scheiden mening. 

Grote spaarpot
Als u een keuring laat uitvoeren voordat 
u op een huis biedt, kunt u uw bod op de 

uitkomsten van het rapport afstemmen. 
Is daar geen tijd voor, meld dan in ieder 
geval bij uw bod dat u biedt onder voor-
behoud van de bouwkundige keuring en 
welk bedrag u maximaal aan mogelijke 
reparaties wilt uitgeven. Ziet u toch van 
een bouwkundige keuring af omdat u dat 
ene huis nú wilt? Zorg er dan in ieder ge-
val voor dat u voldoende spaargeld heeft 
om een dak te vervangen, om de riolering 
te vernieuwen of om nieuwe kozijnen te 
laten plaatsen. 

Wilt u problemen voorkomen? Laat ons 
dan de koopovereenkomst checken voor-

dat uw handtekening is gezet.  Dan weet 
u precies weet wat u kunt verwachten. 
Zo dragen ook wij bij aan uw woonplezier.

We hadden het laatst al even over de huizenmarkt en de druk die veel kopers 
voelen om maar snel te bieden en niet te veel eisen te stellen. Niet alleen het 
voorbehoud van financiering wordt vaak van tafel geveegd. Als een hypotheek 
dan niet wordt goedgekeurd, staat de potentiële koper met een boete en zon-
der woning op straat. Een andere belangrijke voorwaarde die steeds vaker 
wordt genegeerd, is de bouwkundige keuring. Ook het achterwege laten hier-
van is niet geheel zonder risico’s. 
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Kick-off grootste 
strandschoonmaak 

Langs de gehele kustlijn van Ne-
derland en België gaan vrijwilligers, 
surfers, families en vriendengroe-
pen het komend strandseizoen al 
‘ploggend’ de stranden op om deze 
plasticvrij te maken. Nederlandse 
en Belgische surfclubs bundelen de 
krachten en organiseren de grote 
jaarlijkse strandschoonmaak.

De jaarlijkse Eneco Clean Beach Cup 
is al ruim tien jaar hét grootste beach-
clean-up-event In België. Dit jaar is 
het voor het eerst dat ook Nederland 
meedoet aan deze super-schoon-
maak. Hoofdlocatie in Nederland is 
surfclub The Shore in Scheveningen. 
In het bijzijn van Clean Beach Cup-be-
denker Sven Fransen en freestyle ki-
tesurf-kampioen Kevin Langeree werd 
zondag de aftrap gedaan. “Het is spij-
tig dat we na al die jaren nog altijd een 
strandopruimactie moeten organise-
ren. Maar door een strandwandeling 
met een schoonmaak te combineren, 
kunnen we op een aangename manier 
mensen op het groeiend probleem wij-
zen van plastic dat op strand slingert 
en aanspoelt”, aldus Fransen.

Deelnemers kunnen zich inschrijven 
voor Grote Strand Opruimdag die la-
ter dit jaar plaats vindt, op het einde 
van het strandseizoen, op zondag 12 
september. Duizenden vrijwilligers 
die zich via de site hebben ingeschre-
ven, zullen dan langs de Nederlandse 
en Belgische kustlijn al ‘ploggend’ of 
‘planderend’ de stranden aflopen om 
deze plasticvrij te maken. De badplaats 
waar het grootste aantal kilo’s afval 
wordt opgehaald wint de Eneco Clean 
Beach Cup 2021. En wie niet wil wach-
ten kan het komende strandseizoen al-
vast aan de slag in je eigen buurt of op 
locaties die jij als deelnemer zelf kiest. 
Via de gratis app ‘WePlog’ kunnen 
deelnemers zich registreren. Daarin 
staat aangegeven welke straten, stran-
den een dringende schoonmaakbeurt 
nodig hebben of al zwerfvuilvrij zijn. 
Via de app en social media kun je rou-
te, foto’s en vuilnisopbrengsten delen.

Aanstaande vrijdag begint het Europees Kampioenschap Voetbal en na jaren doen de heren van het Nederlands Elftal 
ook weer mee!

Langzaamaan begint het ook bij de Scheveningers weer te kriebelen. Diverse straten kleuren inmiddels oranje. In de Koppelstok-
straat is dusdanig uitgepakt dat zanger Wesley de Bruin daar afgelopen week de video-opnames van zijn nieuwste voetbalhit 
‘Het legioen’ heeft opgenomen.

Ook de natuur lijkt een handje mee te helpen. Afgelopen week was onder andere bij het Noordelijk havenhoofd een ophoping 
van de alg Zeevonk te zien. Overdag kleurt deze algensoort oranje, wanneer het donker is, zorgt de alg voor een felblauwe licht-
gevende gloed in de golven. 

Oranjekoorts rolt Scheveningen binnen

Het was de afgelopen weken een ko-
men en gaan van plaatjesruilers bij 
het kantoor van De Scheveninger aan 
de Keizerstraat. Konden de ruilers in 
eerste instantie nog binnen terecht, 
vanwege de grote toeloop is het ruilen 
naar buiten verplaatst.

Dit deerde de meesten niet en al snel na-
men twee heren het heft in handen om 
de ruilbeurs in goede banen te leiden. De 
actie bij de Scheveningse Jumbovestigin-
gen is inmiddels voorbij. Maar de twee 
heren zitten nog bijna dagelijks met do-
zen vol dubbele plaatjes op het bankje 
om iedereen te voorzien van plaatjes.

Ook via de Facebookgroep van het plaat-
jesboek ‘Historisch Scheveningen’ wordt 
druk gewerkt door vrijwilligers om zoveel 
mogelijk mensen te helpen aan een ge-
vuld boek. 

Ruilen, ruilen en nog eens ruilen…

Beeld: De Scheveninger

De uitbreiding van het parkeerregime in het gebied Sche-
veningen Kuststrook en Duindorp heeft afgelopen week 
voor de nodige scheve gezichten gezorgd. De brief van 
de gemeente waarbij de invoering officieel werd aange-
kondigd, viel op de dag van invoering pas op de deurmat, 
anderen kregen deze zelfs één of twee dagen later. Ook 
waren veel borden nog niet voorzien van de nieuwe par-
keertijden.

“Ik heb de laatste weken wel veel gehoord over dat je 10 euro 
per uur moest gaan betalen op straat, maar dat ze het betaald 
parkeren de komende drie maanden om 10.00 uur al laten in-
gaan hebben wij niet meegekregen tot de brief kwam”, ver-
telt Kees uit Scheveningen-dorp. Zijn buurman is woest: “Mijn 
kinderen wonen hier niet in de buurt en komen veel langs om 
me te helpen. Dat doen ze veel ’s ochtends voor 13.00 uur, 
anders ben ik zo door m’n bezoekersuren heen. Dat gaat nu 
dus gebeuren en we krijgen helemaal niets gecompenseerd. 
Ik vind het belachelijk.”

Aan de haven
Ook rondom de haven kwam de aanpassing van de venstertij-
den als een schok. Ruim twee jaar geleden is in de Raad nog 
het besluit genomen dat het havengebied pas vanaf 18.00 uur 
betaald parkeren kreeg, omdat dat beter aansloot bij het be-
drijfsleven. In de gemeentelijke brief die op 1 juni op de deur-
mat viel, valt te lezen dat het nieuwe besluit is genomen in 
overleg met bewoners en ondernemers. 

De Belangenvereniging Schevenings Havengebied geeft aan 
dat er helemaal niemand is geraadpleegd en zegt zeer verrast 
te zijn dat het betaald parkeren vanaf 18.00 uur nu zonder in-
spraak is vervroegd naar 10.00 uur.

Gerrit de Ruiter van Rederij Vrolijk is woedend over de gang 
van zaken. “Het is natuurlijk sowieso schandalig bedrijven daar 
pas over te informeren als het al is ingegaan. Hoe moeten wij 
dat met al onze klanten en passagiers regelen als het vooraf 
niet word medegedeeld?” De Ruiter maakt zich ook zorgen 
over zijn personeel. “Die komen van elders met de auto naar 
Scheveningen en zijn dan een paar uur op zee. Dat gaat flink in 
de papieren lopen.”

Aangrenzend
Ook de bewoners uit de Vissenbuurt en het Geuzenkwartier 
bekijken de nieuwe regeling met argusogen. Deze wijken val-
len in de parkeerregeling voor het Statenkwartier en Duinoord, 
hier hoeft men dus pas vanaf 13.00 uur te betalen. “Over het 
algemeen kun je voor 13.00 uur makkelijk een plekje vinden, 
maar ik vrees dat we toch veel ‘overflow’ uit het havengebied 
krijgen en daardoor de parkeerdruk ook in de ochtenduren zal 
toenemen”, vertelt een bewoonster. “Daarnaast betalen wij 
wéér extra. Zodra ik de straat uitrij, moet ik betalen. Even wat 
zware boodschappen halen bij de Action? Hop, gooi het maar 
in de automaat. Waarom kunnen wij niet kiezen bij welk par-
keergebied we willen horen?”

Parkeerzorgen na uitbreiding maatregelen Zeilwagen Muzee 
Scheveningen vernield

Van zaterdag op zondagnacht hebben 
vandalen de Zeilwagen van Muzee 
Scheveningen kapot gemaakt. De Zeil-
wagen is gemaakt in 2018 en was het 
pronkstuk van 200 jaar Badplaats, een 
unieke samenwerking tussen Muzee 
en het ROC Mondriaan. In 1603 reed 
de zeilwagen van Prins Maurits (ont-
worpen door Simon Stevin) binnen 
twee uur van Scheveningen naar Pet-
ten. De bijzondere replica staat in de 
voortuin van Muzee. “We zijn bedroefd 
dat de vandalen aan ons erfgoed zit-
ten”, aldus directeur Tamara Peers. Er 
is aangifte gedaan en de schade zal ge-
repareerd worden.

Beeld: Dick Teske
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Burgemeester Jan van Zanen bracht 
afgelopen donderdag een bezoek aan 
basisschool Het Volle Leven aan de Rij-
slag.

De burgemeester had naar aanleiding 
van de vernieling van de bijenkasten bij 
de school een brief gestuurd. Daarop had 
interim-directeur Rubi Hendriks de burge-
meester uitgenodigd om eens een kijkje 
te komen nemen op de school.

Donderdag ging de burgemeester op 
de uitnodiging in. Hij is door een aantal 
leerlingen van de leerlingenraad door de 
school geleid en heeft daarna uitgebreid 
uitleg gekregen over onder andere het 
planten van bollen en de dieren in de die-
renwei. Hij sloot zijn rondleiding af bij de 
inmiddels omheinde bijenkasten. Leerlin-
gen uit groep 8, gekleed in de pas aan-
gekochte imkerkleding, wisten veel te 
vertellen over de bijen. 

En passant schopte te burgmeester op 
het plein nog even vrolijk een aangerold 

balletje terug en had duidelijk schik in dit 
schoolbezoek. 

Burgemeester brengt bezoek aan Het Volle Leven

Stevige aanpak ‘kwetsbaar’ Duindorp van start

Getuigen gezocht
Het onderzoek naar de overleden 
23-jarige Renée Barendregt op zon-
dag 23 mei aan de Doorniksestraat 
is in volle gang. Het rechercheteam 
zoekt getuigen die op zondagoch-
tend 23 mei tussen 02.00 uur en 
04.00 uur in de Nieuwe Schevening-
se Bosjes iets hebben gezien of ge-
hoord.

Zondag 23 mei rond 03.50 uur werd de 
overleden 23-jarige vrouw gevonden. 
Direct startte een team grootschalige 
opsporing (TGO) onder leiding van de 
officier van justitie een onderzoek naar 
het verdachte overlijden. Op maandag 
24 mei is de 41- jarige Ferry T. aange-
houden op de Treilerweg.

Het rechercheteam is specifiek op 
zoek naar bezoekers van de Nieuwe 
Scheveningse Bosjes in de nacht van 
zaterdag 22 mei op zondag 23 mei 
tussen 02.00 uur en 04.00 uur. Re-
chercheurs komen graag in contact 
met mensen die rond dat tijdstip iets 
hebben gehoord of hebben gezien. De 
politie wil graag iedereen spreken ook 
als er niets is opgevallen.

Hebt u tips of informatie die van groot 
belang kan zijn bij dit onderzoek? Neem 
dan contact op met de opsporingstip-
lijn via 0800-6070. Anoniem informatie 
doorgeven kan bij Meld Misdaad Ano-
niem via 0800-7000. 

De tien genomineerde plannen die kans maken op het 
wijkbudget van 50.000 euro voor het mooier en leuker 
maken van de wijken Duttendel & Wittebrug, Zorgvliet en 
Van Stolkpark, gezamenlijk de Scheveningse Parkwijken 
genoemd, zijn bekend. Bewoners van de Scheveningse 
Parkwijken hebben massaal gebruikgemaakt van de moge-
lijkheid om creatieve plannen in te dienen ter verbetering 
van de Scheveningse Parkwijken.

In totaal zijn er de afgelopen periode 34 plannen ingediend. Na 
een haalbaarheidscheck van de gemeente, in samenwerking 
met bewonersorganisaties, zijn er tien plannen geselecteerd 
en door naar de begrootfase. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen in-
gediend voor een gezamenlijke moestuin, een natuurspeeltuin 
ontworpen door kinderen uit de buurt, natuurlijke bijenkasten 
voor meer biodiversiteit en een afvalvrij Westbroekpark waarin 

met ludieke acties de strijd tegen zwerfafval wordt aangegaan. 
Ook zijn er initiatieven ingediend voor het opfleuren van de 
wijk met een bloeiende oase en meer groen in de wijk voor kli-
maatadaptie. Met verhalen binnen het thema ‘Den Haag stad 
van vrede en recht’ die door middel van paaltjes met QR codes 
te lezen zijn, is er ook aandacht voor de geschiedenis.

Bewoners, ondernemers of andere direct betrokkenen van de 
Scheveningse Parkwijken kunnen tot en met 24 juni stemmen 
op hun favoriete plannen. Kijk voor een overzicht van alle plan-
nen en meer informatie over Scheveningse Parkwijken Be-
groot op de website,
www.scheveningseparkwijkenbegroot.denhaag.nl

Vorige week werd de eerste ‘School-
straat’ van Den Haag volledig onder 
toezicht van vrijwilligers officieel geo-
pend door wethouder Robert van As-
ten. Basisschool Het Statenkwartier, 
gelegen in de van Beverningkstraat 
had deze primeur in handen.
 
Al enige tijd is de van Beverningkstraat 
tijdens haal- en brengtijden gesloten voor 
auto’s. Ouders en kinderen kunnen wan-
delend of fietsend de school bereiken. 
Veiligheid staat immers boven alles. Bo-
vendien kunnen ouders tijdens haal- en 
brengtijden ook gebruik maken van de 
straat om zo de coronaregels te waarbor-
gen. 

Beeld: Stefan Zandbergen

Vrijwilligers houden Schoolstraat veilig

Het stadsbestuur heeft de plannen bekend gemaakt voor 
Duindorp en drie andere kwetsbare gebieden in Den Haag. 
De aanpak richt zich op het verbeteren van de fysieke en 
sociale veiligheid in deze gebieden op de lange termijn.
Hier is 6 miljoen euro voor beschikbaar.

In de gepresenteerde actieplannen is per gebied beschreven 
wat het doel, de focus en de aanpak in het betreffende gebied 
op de korte termijn is, hoe de organisatie van het programma 
er in dat gebied uit ziet, op welke speerpunten, doelen en ac-
ties er de komende twee jaar wordt ingezet. De speerpunten 
per gebied zijn verschillend. 

In Duindorp gaat de aandacht bijvoorbeeld meer uit naar het 
herstel van vertrouwen tussen overheid en bewoners en tus-
sen bewoners onderling en het pedagogisch klimaat zodat kin-
deren goed worden toegerust op de toekomst.
De uitvoering van de actieplannen gebeurt in nauwe samen-
werking met bewoners, ondernemers en maatschappelijke 
partners, waarbij deze partners naast een adviserende - ook 
een uitvoerende rol krijgen. Voor elk gebied wordt bovendien 
een ‘wenkend perspectief’ opgesteld. Dit is een stip op de ho-
rizon waar naartoe wordt gewerkt in de meerjarige aanpak. 

Tien plannen in de race voor Scheveningse Parkwijken Begroot

Overlast-app online

De nieuwe app voor het Meldpunt 
Overlast Scheveningen wordt 
dinsdagmiddag gelanceerd. 

Het meldpunt is sinds 26 april al 
telefonisch bereikbaar via tele-
foonnummer 14070. Via een optie 
in het keuzemenu, kan hier óók 
in de avond en in het weekend 
vanaf 13.00 uur melding worden 
gedaan van overlast op Scheve-
ningen. En vanaf vandaag is het 
ook mogelijk om via schevenin-
genmeldt.nl de app te downloa-
den op je telefoon, pc of laptop. 
Daarmee kun je een melding 
doorgeven wanneer je maar wilt. 
Een team van medewerkers spe-
ciaal voor het Meldpunt zorgt dat 
de melding zo snel mogelijk bij 
de juiste instanties terecht komt. 
Ook houden deze medewerkers 
in de gaten of er snel genoeg iets 
met de melding gebeurt. En ze 
zorgen ervoor dat de melder, als 
deze dat wenst, een terugkoppe-
ling krijgt.

Het meldpunt is er voor alle over-
lastmeldingen, maar als er spra-
ke is van zeer urgente en (levens)
bedreigende situaties, waar de 
hulpdiensten aan te pas moeten 
komen, blijft het credo: bel 112! 
Via De Scheveninger van 15 juni 
wordt een bewaarkaart verspreid 
waarop alle overlastcategorieën 
in een oogopslag te zien zijn. Na 
deze datum is de bewaarkaart ook 
te verkrijgen bij het stadsdeelkan-
toor en infopunt naast de Pier of 
te downloaden via denhaag.nl/
scheveningen (klikken op ‘Meld-
punt Overlast Scheveningen’).
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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

Bloemenwaas
v� r bloemen en planten
� k v� r uw r� ww� k

Tesselseplein 
Scheveningen

t/o Hoogvliet Duindorp

06 - 52 08 82 13
bloemenwaas@gmail.com

Open: wo t/m za

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

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

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

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

Ook als u niet of elders 
verzekerd bent. 

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

Monuta is
er voor u.
Ook in Scheveningen.

Familieberichten

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 
hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam.

Psalm 23

Bedroefd, maar dankbaar voor alle 
goede dingen die wij van hem mochten 
ontvangen, geven wij u kennis dat 
tijdens zijn verblijf in Duitsland, geheel 
onverwachts van ons is heengegaan mijn 
lieve broer en onze goede vriend 

Arie Cornelis Klapwijk
Aat

* Rotterdam,  †  Paderborn, Duitsland 
13 februari 1957 26 mei 2021

J. Klapwijk † en
J. Klapwijk-den Dulk †
Wim
Vrienden, kennissen 
en verdere familie
Hermann 5

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

Aat is overgebracht naar de rouwkamer 
“Atropos”, Van Boetzelaerlaan 292, Den 

Haag, alwaar geen bezoek.

De begrafenis zal in besloten kring 
plaatsvinden op de Algemene 

Begraafplaats aan de Kerkhoflaan 12, 
Den Haag.

Scheveningen, juni 2021 

Petra 
    Janine 
Sam  

Wij zouden het fijn vinden als u een persoonlijk bericht  
of een mooie herinnering aan Jan achterlaat op: 

www.rotteveelfokkema.nl/janplug 

 
Het plotselinge overlijden van Jan voelt nog steeds onwerkelijk,  

maar de overweldigende belangstelling in de vorm van kaarten, appjes,  
prachtige bloemen, de vlaggen halfstok en de mooie woorden op de site  

van SVV Scheveningen hebben op ons diepe indruk gemaakt.  
 

Jan Plug 
 

     Hartverwarmend dat zovelen aanwezig waren 
     bij de erehaag. Woorden schieten tekort,  
     maar dit alles zal ons tot steun zijn in de  
     komende tijd. 
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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

a	Lekkerbekken Kabeljauw 3 voor € 11,00 

a	Broodje Makreel  € 2,50 

a	Scholfilet	 500	gram	 €	 8,00 

a	Lekkerbek	Wijting	 4	voor	 €	 5,00 

a	Gebakken Schol 3 voor € 7,00

a	Mihoen	Gamba	piri	piri	 500	gram	 €	 8,00

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

! W I J  Z I J N  G E W O O N  B E R E I K B A A R !

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

-  EVEN VOORSTELLEN -

Dé keukenspecialisten 
van Scheveningen

Meer dan

30 jaar
ervaring!

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.

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

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:

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

Teksten voor je onderneming

schrijven – herschrijven - redigeren

tekstadvies - schrijfbegeleiding

artikelen | interviews |  nieuwsberichten | magazines | folders | 

websiteteksten | testimonials | nieuwsbrieven | blogs

Biografisch Schrijven

& Coachen

T
e
k

s
t
e
n

Wij schrijven

wat jij wilt zeggen

E june@zinnenaanzee.nl

M 06 23 86 50 02

W www.zinnenaanzee.nl 

Herkenbaar, overtuigend

en to the point 

“

“
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ZEESLUISWEG 1 SCHEVENINGEN
070 306 00 79 / 06 53 85 36 31
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VISHANDEL
ZEESLUISWEGZEESLUISWEG
DI. WO.: 9.00 - 15.00 U.   DO. VR: 9.00-17.00 U.

ZA: 8.00 - 15.00 U.

DONDERDAG
VERS GEBAKKEN 
PANHARING (E.WAL)
4 VOOR ....................................4,95 
VERSE ZEEWOLF FILET
ZONDER VEL 1/2 KILO ............. 13,95
VERS GEBAKKEN SCHAR
5 VOOR ....................................4,95

VRIJDAG/ZATERDAG
VERS VOOR U GEBAKKEN 

RODE POON, SCHAR, SCHOL, 
KABELJAUW / WIJTING, 

LEKKERBEKKEN
TEGEN SCHERPE PRIJZEN

DINSDAG & WOENSDAG
VERS GEBAKKEN SCHELVIS
LEKKERBEKKEN
4 VOOR ...................................5,95 
VERS GEBAKKEN KIBBELINGEN
+ SAUS 1/2 KILO ................... 7,50
VERS GEBAKKEN NOORDZEE
INKTVIS PER PORTIE  ...........3,95 

DEZE WEEK 
VERSE IERSE ZALM
LENDE
1/2 KILO  ............................. 13,95

DEZE WEEK 
UIT EIGEN KEUKEN
HOLLANDSE NIEUWE 
ZURE MAATJES HARING
BAK A 5 STUKS  ....................6,95

• 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

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij Lodewijk 
is er voor uw totale meubelrestauratie.

Gespecialiseerd in:
• Herstoffering van banken en fauteuils
• Vernieuwing van binnenwerken
• Fauteuils en politoeren
• Leerreparatie
• Antiekrestauratie
• Biezen-, rieten- en rotanstoelen
• Vloerbedekking en gordijnen

Stoffering Lodewijk (hoofdvestiging) 
Reinkenstraat 111  Den Haag - 070-3922344

Voor informatie of een vrijblijfende offerte ons 
centrale nummer: 0800-5633945 (gratis)

WWW.STOFFERINGLODEWIJK.NL

MEUBELSTOFFEERDERIJ LODEWIJK

Al 4 generaties uw Ambachtelijke Meubelstoffeerderij

75
jaar

Optimale service, garantie en kwaliteit
Wij halen en brengen gratis!

Keuze uit méér dan 600 soorten 
bekledingsstof. Kom langs in onze winkel 

met uw stoel, fauteuil, of één van onze 
medewerkers komt bij ú langs met onze 
mobiele winkel waarna we u direct een 

offerte kunnen doen.

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij Lodewijk 
is er voor uw totale meubelrestauratie.

Gespecialiseerd in:
• Herstoffering van banken en fauteuils
• Vernieuwing van binnenwerken
• Fauteuils en politoeren
• Leerreparatie
• Antiekrestauratie
• Biezen-, rieten- en rotanstoelen
• Vloerbedekking en gordijnen

Keuze uit méér dan 600 soorten bekledings-
stof. Kom langs in onze winkel met uw stoel, 
fauteuil, of één van onze medewerkers komt 
bij ú langs met onze mobiele winkel waarna 
we u direct een offerte kunnen doen.

Stoffering Lodewijk (hoofdvestiging)
Reinkenstraat 111 - Den Haag - 070-3922344

Voor informatie of een vrijblijfende offerte
ons centrale nummer: 0800-5633945 (gratis)

Openingstijden winkel: (pauze 13.00-13.30 uur)
maandag gesloten
dinsdag 09.00-17.00 uur
woensdag 09.00-17.00 uur
donderdag 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-14.00 uur
zaterdag gesloten

Wij hebben ook vestigingen in de volgende 
plaatsen: Wassenaar, Leidschendam,
Ouderkerk a/d Amstel, Bussum en Utrecht

Ook in tijden van coro-
na, hoeft u niet bang te 
zijn voor besmetting! 
Wij werken met hand-

schoenen en mondkapjes 
en houden voldoende 

afstand. Hierdoor kunnen 
we uw meubels ophalen 
en zorgen dat ze er weer 

als nieuw uitzien. 
Ook in deze crisissituatie!

is ondernemend

Oog voor wat telt

Wilt u zelfstandig wonen, maar hebt u wel enige zorg nodig, 
dan zijn de een- en tweepersoons in- en aanleunwoningen 
van Huize Royal heel plezierig!

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

Wonen bij 
de Scheveningseweg

U bent welkom!

'Wat ik zo leuk vind in Huize Royal? Gezellig op het terras een kopje koe 
drinken met mijn vriendin! En naar de Keizerstraat, want dat is vlakbij. Maar 
wel heel fijn dat ik gewoon nog kan doen wat ík wil."

wees loyaal shop lokaal
steun de lokale ondernemers!
‘kleine’ ondernemers
zijn de hartslag van de buurt,
de ruggengraat van de lokale economie
en de ziel van Scheveningen
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Jazz heeft van oudsher grote historische waarde voor 
Scheveningen gehad. Vele artiesten, waaronder de 
groten der aarde, hebben hier met veel plezier concer-
ten gegeven. In het Kurhaus, bij De Vliegende Hollan-
der (met Pia Beck) en zeker tijdens het North Sea Jazz 
Festival en later The Hague Jazz. De Scheveningse 
eventmanager en muziekliefhebber David van Kruisel-
bergen wil dit genre graag laten herleven op de plek 
waar het thuishoort: aan zee. En wel in de schitteren-
de ambiance van de Oude Kerk. 

Totaalbeleving
“Het idee voor Noordzee Jazz Dinnershow is door de 
coronaperiode ontstaan”, vertelt David, die sinds be-
gin 2020 de kerk exploiteert als evenementenlocatie. 
“Wat mág er nu en hoe kan ik dat inpassen, dacht ik 
tijdens de periode dat er volgens de regels 100 be-
zoekers toegestaan waren. Twee weken later was 
die regel ook weer oud nieuws, waardoor ik de show 
continu moest uitstellen.” Maar 2 juli gaat het echt ge-
beuren. 

En er is een hele goede reden om snel de kaarten 
binnen te hengelen, volgens David. “Wat ik wil berei-
ken is een typische Chicago clubstijl; niet zomaar een 
concert maar een productie die een totaalbeleving uit-
straalt. De top van de Nederlandse jazz, gecombineerd 
met culinaire hoogstandjes én bijpassende wijnen.”

Marjorie Barnes 
De eerste topact is Marjorie Barnes. Deze Amerikaan-
se jazz-zangeres en zangdocente kwam in 1975 voor 
het eerst in Nederland met de succesvolle groep The 
Fifth Dimension. Hiervoor zong zij onder andere op 
Broadway (Hair en Dreamgirl) en werkte samen met 
legendes als Frank Sinatra, Lena Horne en Sammy Da-
vis Junior. In Nederland trad Barnes op met het Me-
tropole Orkest. Deze avond wordt zij begeleid door 
de formatie RED, een energieke mix van door de wol 
geverfde muzikanten (onder andere Ellister van der 
Molen en Bob Wijnen) en jonge talenten. Last but not 
least zal de bekende saxofonist Benjamin Herman een 
gastoptreden verzorgen. David: “En tijdens de grote 
finale komen alle artiesten bij elkaar!”

Jazz op Scheveningen
David wilde graag concerten organiseren met een 
speelstijl die bij de kerk past. “Als ik de kerk zie met 
zijn akoestiek en uitstraling dan past Jazz daarbij. Maar 
ik ken ook mensen die niet blij waren met de verhuizing 
van North Sea Jazz naar Rotterdam; vanaf dat moment 
boycotten zij het festival. Het ligt ook niet bepaald aan 
de Noordzee, toch? North Sea terughalen doen we 
niet, maar wel het genre. Ik denk dat het heel goed en 
groot gaat worden. Niet alleen in de Oude Kerk, maar 
ook op andere locaties. En zeker in samenwerking met 
partners zoals Popagenda Scheveningen en YMCA.”

Naast pakweg vier dinnershows wil David minimaal 
één festival per jaar uitvoeren. 

Hart voor de Oude Kerk 
De Oude Kerk is als kerkgebouw in gebruik van de pro-
testantse gemeenschap Scheveningen. David: “De in-
komsten voor de kerk lopen al jaren terug. Ik besloot 
om de veelzijdigheid van dit prachtige gebouw in te 
zetten om extra inkomsten te genereren. Als we op 
deze locatie, uiteraard met respect voor de identiteit 
van dit gebouw, topevenementen kunnen organise-
ren, dan kunnen wij met die inkomsten de kerk behou-
den. Zowel voor de kerkelijke gemeente als voor heel 
Scheveningen. Want deze kerk hóórt bij ons dorp. Als 
ik iets wil dan ga ik er 100 procent voor. Dat zit in mijn 
systeem. Mijn pa (Ton van Kruiselbergen, red.) is al 
jaren nauw aan de kerk verbonden. Hij is trots en heeft 
me geholpen en gesteund in alles.” 

Bestel je kaarten
Er zijn nog kaarten beschikbaar voor deze nieuwe 
totaalbeleving in het hart van Scheveningen op vrij-
dagavond 2 juli aanstaande. Op de website www.
noordzeejazz.com kies je makkelijk je kaarten uit aan 
de hand van stoel- en tafelindeling in diverse kleuren. 
Voor meer informatie kun je ook www.oudekerk- 
evenementen.nl/dinnershow bezoeken.

Begin juli 2021 openen wij ons feel good, fast dining restaurant 
The Happy Chicken aan de boulevard in Scheveningen! 

Hiervoor zijn wij op zoek naar:
Floormanagers

Medewerkers bediening
Medewerkers keuken

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

Solliciteer dan snel!

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

Start voor 1 juli en train een maand gratis.  

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

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

MELD JE 
AAN VIA DE 
WEBSITE

Scheveningseweg 88 • 070 2211936 • www.healthme.nl

Jazz is terug aan zee in de Oude Kerk
Op vrijdag 2 juli aanstaande vindt de eerste editie van de ‘Noordzee Jazz Dinnershow’ plaats in de Oude 
Kerk aan de Keizerstraat. Bezoekers kunnen (eindelijk weer) in clubsetting genieten van een grootse mu-
zikale en culinaire topavond: een acht-gangenmenu met vier bijpassende wijnen, vier muzikale shows 
met zangeres Marjorie Barnes, de band RED, saxofonist Benjamin Herman en DJ JazzM die tussen de 
optredens door zijn krakende vinylplaten opzet. Uiteraard onder de dan geldende corona-voorschriften.

Tekst: Alexander Serban

Marjorie Barnes 

RED
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Welkom op de vernieuwde

Noord Boulevard!

Wij zijn weer open!

Deze ondernemers op de nieuwe
Noord Boulevard zijn weer open!

Een combinatie van Westerse klassiekers en de Aziatische
keuken op een unieke locatie aan de Pier van Scheveningen

Bij restaurant ChouChou laten we je kennis maken met een 
hele nieuwe manier van zorgeloos genieten; of  je nou komt 

lunchen, dineren of  even borrelen tussen de wedstrijden 
door. 

ChouChou beschikt over een uitgebreid à la carte lunchmenu 
en voor een vaste en betaalbare prijs bestel je de gehele 

avond lang gerechten van de wereldse kaart die je meeneemt 
op een culinaire rondreis langs alle continenten. De kaart 

staat vol met diverse internationaal georiënteerde gerechten 
en Europese klassiekers die bij iedereen wel in de smaak 

vallen. 

Zo verras je je gezelschap met Japanse Hamachi, Thaise 
biefsalade of  gewoon een overheerlijke Hamburger. 
ChouChou werkt niet met een tijdslot en dus kun je 

net zo lang blijven genieten als je wilt zonder pijn in je 
portemonnee. 

www.chouchou.nl

GRENZELOOS GENIETEN

LOGO

GRENZELOZE LEKKERNIJEN ONDER ÉÉN DAK 

Foodies, zonaanbidders en strandliefhebbers kunnen hun hart 
ophalen bij de Foodhall Scheveningen. Bij de aanwinst op de 
vernieuwde Noordboulevard vind je zeventien wereldkeukens 

op één locatie. Met bekende (lokale) foodondernemers en 
spannende nieuwkomers is er keuze voor iedereen. Het extra 

grote terras met uitzicht op zee zorgt ervoor dat gasten 
geheel volgens de RIVM-richtlijnen kunnen genieten van 

zomerse dagen. 

GENIET VAN DE ZOMER IN SCHEVENINGEN   

De hal is geïnspireerd op de sfeer van een levendige, 
wereldse markt vol lichtjes en geluiden. Iets lekkers 

uitgekozen? Strijk neer op het ruime terras en geniet in de 
zon van een weids uitzicht over de Noordzee. 

ZEVENTIEN WERELDSE KEUKENS
 

Van bekende Haagse concepten tot andere grote namen,
waaronder nieuwe namen en ook namen die al bekendheid

genieten:
 

PAZZE E PIZZE
DIEGO’S BURGERS

AMIER
WOODSTOK (W.T.F. GO VEGETARIAN)

DE RESIDENT
DE BALLENBAR

JABUGO
THE SUSHIBAR

LA CATRINA
CHURROS & MORE

DE SCHEVENINGSE OESTERBAR
MEAT ON A STICK

SAIGON STREETFOOD
FROZEN SWEETS

DIM SUM BIJ WAN TSAM
PAD THAI

GYROS EXPRESS

WWW.FOODHALLSCHEVENINGEN.NL

HET BORRELT EN HET BRUIST BIJ MOEKE

Iedereen komt graag bij Moeke over de vloer. Voor een kop koffie, een broodje of 
om ’s avonds lekker aan te schuiven voor het eten. Moeke zorgt voor de hapjes en 
de drankjes. En natuurlijk een gezellige sfeer. 'Ik zit even bij Moeke' is dan ook het 

mooiste excuus om het wat later te maken. Om net iets langer te genieten, te tafelen 
of nog een laatste drankje te bestellen. 

 
Maar Moeke’s wil is geen wet. Bij Moeke kan alles. Het is er altijd gezellig. Een plek 
waar je elkaar ontmoet en waar je je vrienden mee naar toe neemt. Bij Moeke is 

ruimte voor alles. Heerlijk genieten op het terras, een drankje aan Moeke’s Bar, een 
lekker bord eten uit Moeke’s keuken, een goed gesprek aan één van Moeke's tafels of 

de voetjes van de vloer. Bij Moeke is het altijd feest.

MOEKE IS NIET GERESERVEERD

Moeke verwelkomt je graag van maandag t/m zondag.
 Ze reserveert niet vooraf, dat doet Moeke ter plekke.

Moeke’s kroost zorgt ervoor dat er snel een plekje voor je vrij is.

MOEKE ZIET JE GRAAG!
 

Want zeg nou zelf, iedereen houdt toch van Moeke?

WWW.MOEKE.NL

Kijk, tijdens uw lunch of diner, 
alle sportwedstrijden!

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

Check ons sportprogramma op
www.threesisterspub.nl

U bent van harte welkom!
Wij zijn gelegen aan het mooiste strand van Nederland en 

staan bekend om onze hoogwaardige gerechten, 
verrukkelijke cocktails en de fijne wijnen. 

Proef onze welbekende ‘Prime-cut’ steaks of heb je toch 
liever visgerechten? Heb je geen honger? Geen probleem! 

Kom langs en laat onze bartenders 
jouw smaakpapillen verrassen!

TO SUIT ALL TASTES!

WWW.BAYSCHEVENINGEN.NL
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Voetbal kĳ ken: zo doe ik dat
heden in de straat. Neem contact 
op met de gemeente over wat er 
wel en niet kan. 
■ Gebruik altĳ d brandveilige 
versiering . Meer tips vindt u op 
www.brandweer.nl/haaglanden.

Het EK voetbal komt eraan. 
Veel Haagse straten kleuren 
oranje. Een feest voor veel 
lie� ebbers, ook in deze coronatĳ d. 

■ ■ Van 11 juni tot en met 11 juli is 
het EK Voetbal. Veel mensen zĳ n 
gewend om samen voetbal te 
kĳ ken . Op dit moment kan dat 
alleen  thuis in kleine groepen. 

Eind  deze maand is er misschien 
meer mogelĳ k. Kĳ k op 
www.denhaagtegencorona.nl voor 
meer informatie over de corona-
regels die gelden tĳ dens het EK. 

Versierde straten
Al die oranje straten zien er gezellig 
uit. Wilt u ook uw straat versieren? 
Houd dan rekening met de 

volgende  spelregels: 
■ Beschadig of beschilder lantaarn-
palen, bankjes, vuilnisbakken en 
bomen niet. 
■ Hang versiering op minimaal 
4,5 meter hoog en zorg voor mini-
maal 3,5  meter ruimte in de 
breedte. Zo kan de brandweer en de 
vuilniswagen door de straat rĳ den. 
■ Houd rekening met werkzaam-

Volg de Haagse 
sporters in Tokyo

■ 23 juli starten de Olympische 
Spelen in Tokyo. Twintig Haagse 
atleten hebben zich al gekwali� -
ceerd en nog eens twaalf kunnen 
dat de komende weken gaan doen. 
Het team van Den Haag Topsport 
neemt je mee in hun Road to 
Tokyo. Sta ook achter deze toppers 
en houd de social media kanalen 
van Den Haag Topsport in 
de gaten.

Parkeeroverlast op Scheveningen: 
nieuwe maatregelen per 1 juni

parkeerbon direct een wielklem. 
Parkeren op Scheveningen kan in 
de garages of op het Noordelĳ k 
Havenhoofd en Zwarte Pad. 
Met Park en Beach kun je voordelig 
parkeren in de garages CS New 
Babylon, Malieveld en Laakhaven-
HS en reis je verder naar het strand 
met de tram of de HTM-� ets. 
De maatregelen zĳ n onderdeel van 
het actieplan Scheveningen.

■ ■ Per 1 juni gelden extra 
maatregelen om de parkeer overlast 
van strandbezoekers op Schevenin-
gen tegen te gaan. Die moeten 
ervoor zorgen dat mensen hun auto 
niet op straat parkeren, maar in de 
garage. De tarieven blĳ ven 
hetzelfde. De automaten zĳ n 
aangepast. Daardoor kun je de 
maximale parkeertĳ d niet meer 
verlengen. Ook zĳ n er meer 
parkeercontroles. Betaald parkeren 
gaat al in vanaf 10.00 uur. In een 
aantal straten krĳ gt je na een 

DenHaag.nl
uitgelicht

Oranje vlaggetjes in de Damasstraat in Laak. Dit gezin kĳ kt thuis samen voetbal en is al helemaal in de stemming voor het EK. De buurman kĳ kt mee.  VALERIE KUYPERS

Meer informatie?
denhaag.nl/actueel  

Residentie Orkest 
trekt de stad in
2

Alles voor een 
veilig strand
6

Special Olympics 
in Den Haag
9

Meer informatie?
denhaag.nl/ekvoetbal 
denhaagtegencorona.nl

Meer informatie?
denhaag.nl/sport

Actuele informatie 
over het coronavirus 

in Den Haag?
Kĳ k op denhaag.nl/corona.

Informatie over 
coronaregelingen 

voor ondernemers? 
Kĳ k op denhaag.nl/
coronavirusondernemers.
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Noord Boulevard!

Wij zijn weer open!

Deze ondernemers op de nieuwe
Noord Boulevard zijn weer open!

Een combinatie van Westerse klassiekers en de Aziatische
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door. 
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en Europese klassiekers die bij iedereen wel in de smaak 
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wereldse markt vol lichtjes en geluiden. Iets lekkers 

uitgekozen? Strijk neer op het ruime terras en geniet in de 
zon van een weids uitzicht over de Noordzee. 
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Van bekende Haagse concepten tot andere grote namen,
waaronder nieuwe namen en ook namen die al bekendheid

genieten:
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om ’s avonds lekker aan te schuiven voor het eten. Moeke zorgt voor de hapjes en 
de drankjes. En natuurlijk een gezellige sfeer. 'Ik zit even bij Moeke' is dan ook het 

mooiste excuus om het wat later te maken. Om net iets langer te genieten, te tafelen 
of nog een laatste drankje te bestellen. 
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waar je elkaar ontmoet en waar je je vrienden mee naar toe neemt. Bij Moeke is 
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Moeke’s kroost zorgt ervoor dat er snel een plekje voor je vrij is.
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Want zeg nou zelf, iedereen houdt toch van Moeke?
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Kijk, tijdens uw lunch of diner, 
alle sportwedstrijden!

Bij ons hangen, op het terras maar ook binnen,
grote TV’s zodat u niks hoeft te missen!
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www.threesisterspub.nl
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Wij zijn gelegen aan het mooiste strand van Nederland en 

staan bekend om onze hoogwaardige gerechten, 
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Portiekmuziek Residentie Orkest laat mensen even de zorgen van alledag vergeten

Muzikale lichtpuntjes in de buurt
Het Residentie Orkest gaat op 
tournee in eigen stad. Kleine 
ensembles brengen 
Portiekmuziek bedoeld om 
mensen even de zorgen van 
alledag te laten vergeten. Het is 
onderdeel van Symphony 2030, 
het sociaal-maatschappelijk 
programma van het orkest.

Symphony 2030
Het Residentie Orkest is actief 
buiten de concertzalen. Onder de 
vlag van Symphony 2030 loopt een 
reeks projecten om bij te dragen aan 
een sociaal, duurzaam en inclusief 
Den Haag. Zo is er het jeugdorkest 
The Residents met leerlingen van 
basisscholen uit de hele stad. 
Stage Your Voice geeft jongeren 
een podium om via muziek en 
anders kunstvormen persoonlijke 
verhalen te vertellen. En bij Notes, 
Beats & Bars wordt samengewerkt 
met rappers. 

allemaal voor. Zonder publiek is het niks. 
Mensen die nooit luisteren naar klassieke 
muziek worden er toch door gegrepen. 
Dat zie ik ook bij projecten met scholieren . 
Muziek maakt iets los.’

Buitenconcerten
Portiekmuziek brengt deze zomer nog 
vijf  buitenconcerten voor speciale 
doelgroepen  in de wijken. Het Residentie 
Orkest  werkt hierbij samen met 
partners  als de Voedselbank, Stichting 
Buddy Netwerk , Vluchtelingenwerk 
Neder land en de cultuur ankers van de 
gemeente. Eind augustus staat een 
optreden  van het orkest gepland in het 
Zuiderparktheater. Ook hier is het 
thema ontmoeting en verbinding  
tussen  wijkbewoners. 

F ietsers stappen af, voetgangers 
blijven staan en zelfs een 
pakketbezorger  van PostNL 
luistert  even mee. Mara Ooster

baan (viool ) en Timur Yakubov (altviool) 
spelen duo’s van Mozart. En dat in de 
Componisten buurt vlakbij de Mozart
laan. Hun podium  is een terras aan het 
water bij bibliotheek Nieuw Waldeck. 
Aan de overkant is het publiek. Sommigen  
hebben een tuinstoel meegebracht. 
Anderen  zitten op een bankje voor hun 
huis of op het balkon. 

Vooraf is weinig bekendheid aan het 
concert gegeven om te voorkomen dat 
het te druk zou worden. Maar de leden 
van Stichting Buddy Netwerk in Waldeck 
hebben wel allemaal een persoonlijke 
uitnodiging gekregen. Maarten Jansen 
(68) is er met zijn maatje Willy de Vries 
(93). ‘Eerlijk gezegd hou ik zelf meer van 
Bach,’ bekent Maarten. ‘Maar Mozart is 
óók mooi, zeker op een dag als vandaag. 
We hebben live muziek al zo lang moeten 
missen.’ Zijn maatje Willy gaat er 
helemaal  in mee: ‘Ik heb er geweldig van 
genoten. Het klinkt zelfs mooier dan op 
een cd. Van mij hadden ze best nog een 
tijd mogen doorspelen.’

Wegdromen
Kleine ensembles van strijkers en blazers 
hebben al eerder concerten gegeven in 
binnentuinen, op pleintjes en in 
portieken . De musici komen soms 

letterlijk  tot aan de voordeur. Project
leider Sanne Tieke: ‘Het zijn muzikale 
lichtpuntjes in buurten en op plekken 
waar mensen het moeilijk hebben. We 
spelen onder andere voor asielzoekers en 
status houders, cliënten  van de Voedsel
bank en voor eenzame ouderen. Overal 
waar we komen, zie je mensen stil 
genieten  en wegdromen. Muziek brengt 
je in een andere wereld, daar is iedereen 
gevoelig voor. Even een geluksmomentje 
met elkaar.’ 

Spelen voor publiek
Ook voor de twee musici was het mini
concert in de Componistenbuurt een 
geluks momentje. ‘Heerlijk om eindelijk 
weer eens voor publiek te mogen spelen,’ 
zegt Mara Oosterbaan. ‘Daar doen we het 

Contact met de gemeente Stadsdeelkantoren Colofon

Buitenconcert van het Residentie Orkest in Nieuw Waldeck. ‘We hebben live muziek al zo lang moeten missen.’ joriekede vet/residentie orkest den haag

Meer informatie?
residentieorkest.nl/ 
symphony-2030
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Centrum/Stadhuis, Spui 70, 2511 BT Den Haag
Escamp, Leyweg 813, 2545 HA Den Haag
Haagse Hout, Loudonstraat 95, 2593 RV Den Haag
Laak, Slachthuisplein 25, 2521 EC Den Haag
Leidschenveen-Ypenburg, Brigantijnlaan 303,  
2496 ZT Den Haag
Loosduinen, Kleine Keizer 10, 2553 CV Den Haag
Scheveningen, Scheveningseweg 303, 
2584 AA Den Haag
Segbroek, Fahrenheitstraat 190, 2561 EH Den Haag
Openingstijden: www.denhaag.nl/stadsdeelkantoren
Telefoon: 14070

De Stadskrant verschijnt elke vier weken
De volgende Stadskrant verschijnt op: 7 juli
Uitgave: Gemeente Den Haag, Spui 70,  
Postbus 12600, 2500 DL Den Haag
telefoon (070) 353 26 30
E-mail: stadskrant@denhaag.nl
Eindredactie: Corinne Leopold
Met bijdragen van: Merijn van Grieken en 
Hans Oerlemans
Klachten bezorging: www.denhaag.nl/stadskrant
Productie: Gemeente Den Haag, IDC
Reacties: Mail uw reactie naar stadskrant@denhaag.nl
of bel (070) 353 26 30

E-mail: www.denhaag.nl/contact
Telefoon: 14070 (maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur)
Chatten: www.denhaag.nl/contact  
(zelfde tijden als telefoon) 
Balie: Den Haag Informatie ©entrum in Atrium stadhuis 
(maandag t/m vrijdag 8.30 tot 16.30 uur)
Post: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag
Sociale media: twitter.com/gemeentedenhaag,  
facebook.com/gemeenteDH, 
instagram.com/gemeentedenhaag
Gemeenteberichten: Officiële publicaties van de 
gemeente vindt u op www.overuwbuurt.overheid.nl 

8 juni 2021,
nummer 6



Vanaf 1 juni: strengere regels 
voor kamerbewoning

nieuwe vergunningen meer af. De 
gemeente stelt ook hogere 
kwaliteits eisen aan kamer
bewoning. Het minimum woon
oppervlak per kamerbewoning is 
opgehoogd naar 18 vierkante 
meter . Bij kamerbewoning vanaf 
vijf personen worden geluidseisen 
gesteld. 

Schaarste en leefbaarheid
Met de nieuwe regels wil de 
gemeen e voorkomen dat kamer
bewoning ten koste gaat van de 
schaarse woningvoorraad. Juist in 
deze tijd van woningnood moeten 
er zoveel mogelijk woningen  
beschik baar en betaalbaar blijven. 
Ook in het belang van de leefbaar
heid zijn stevige spelregels nodig. 

Wilt u alle kamers in uw woning 
verhuren? Of heeft u een kamer 
over die u wilt verhuren? Dan 
gelden daarvoor vanaf 1 juni 
nieuwe regels. 

■ ■ Sinds vorig jaar werden tijde
lijk geen nieuwe vergunningen 
voor kamerbewoning afgegeven. 
Inmiddels heeft de gemeente 
nieuwe regels gemaakt die 1 juni in 
zijn gegaan. 

Geen vergunning in 32 wijken
In wijken met een gemiddelde 
WOZwaarde tot € 310.000 geeft 
de  gemeente geen ver gunningen 
meer af voor kamer bewoning. 
Dit  geldt ook voor wijken  waar 
kamer bewoning meer dan 5 pro
cent bedraagt  én buurten die als 
kwetsbaar  gebied zijn aangeduid . 
In totaal gaat het om 32 wijken. 
Daaronder vallen wijken als 
Transvaal  en Moerwijk, maar ook 
wijken als het Regentesse , Valken
bos en het Zeehelden  kwartier. De 

bestaande legale kamerbewoning, 
blijft toegestaan mits daar geen 
wijzigingen in plaatsvinden.

Strengere eisen
In wijken waar een nieuwe 
vergunning  nog wel mogelijk is, 
gelden strengere eisen. Zo is een 
vergunning verplicht voor kamer
bewoning vanaf drie personen. 
Voor 1 juni was dat vier personen. 
Voor kamerbewoning vanaf negen 
personen geeft de gemeente geen 

Kamerbewoning 
mag niet ten 
koste gaan van 
de schaarse 
woningvoorraad

Minder inkomen door corona?  
vraag TONK aan voor uw woonkosten

U kunt nu TONK aanvragen volgens 
de ruimere regels. Ga voor meer 
informatie  en het aanvraag
formulier naar www.denhaag.nl/
tonk. Heeft u voor 25 mei TONK 
aangevraagd? Doe dan geen 
nieuwe aanvraag. De gemeente 
gaat uw eerdere aanvraag opnieuw 
beoordelen, volgens de ruimere 
normen.

Veel mensen hebben door de 
coronacrisis een lager inkomen. 
Maar de huur of hypotheek daalt 
niet mee. Daarom is er de TONK-
regeling. De gemeente heeft de 
regeling onlangs verruimd. 

■ ■ Zo komt u eerder in aanmer
king voor de eenmalige bijdrage in 
uw woonkosten. De maximale 
bijdrage  is verhoogd naar € 3.000. 
TONK staat voor Tijdelijke Onder
steuning Noodzakelijke Kosten. Dit 

is geld van de gemeente om te 
helpen  de huur en hypotheek te 
betalen. U kunt TONK aanvragen 
als uw inkomen gedaald is met 15% 
of meer en als u daardoor moeite 
heeft om de huur of hypotheek te 
betalen. Voldoet u aan alle voor
waarden van de TONKregeling? 
Dan krijgt u een bedrag tot maxi
maal € 3.000. Hoeveel u precies 
krijgt hangt af van uw persoonlijke 
situatie, uw inkomen en uw 
woonlasten. 

Vragen brand 
Wouwermanstraat

■ In de nacht van 20 mei ontstond 
er brand in een woning in de 
Wouwermanstraat in de Schilders-
wijk. De brand breidde zich snel uit 
naar omliggende woningen en de 
El Fath moskee in het woningblok. 
Omstreeks het middaguur gaf de 
brandweer het sein ‘brand meester’. 
Op www.denhaag.nl heeft de 
gemeente vragen en antwoorden 
over de brand op een rij gezet.

Den Haag doet mee aan NK Tegelwippen
Den Haag doet dit jaar mee met het NK Tegelwippen. Ruim zestig gemeenten 
gaan de uitdaging aan: wie verruilt de meeste (tuin)tegels voor groen? 
Tijdens een buurtactie in de Rivierenbuurt zijn maar liefst 700 tegels gewipt. 
Langs de huizen zijn geveltuintjes aangelegd. Zo wordt de stad steeds 
groener. Ook meedoen? Kijk op www.duurzaamdenhaag.nl. arnaud roefolsz 

Jeugdombudsman

Geen kind op straat

E en moeder met twee jonge kinderen (5 en 10 jaar) dreigt 
binnen 24 uur dakloos te worden. Haar maatschappelijk 
werker komt met dit alarmerende verhaal bij de 

Jeugdombudsman. In 2017 verhuisde de vrouw van Suriname 
naar Nederland om bij de vader van de kinderen te gaan 
wonen. De relatie liep stuk waarop een vriendin haar 
onderdak  bood. Na anderhalf jaar moest ze daar weg. Zelf iets 
anders vinden, lukte niet. Ze kreeg via het Daklozenloket van 
de gemeente een tijdelijke plek in een opvanghotel.

Tijdelijk werd acht maanden. 
De gemeente vindt dat moeder onder
tussen genoeg zelfredzaam is om 
huisvesting te regelen. Ze heeft een 
inkomen en krijgt ondersteuning van een 
gezinscoach. Maar als de dag nadert 
waarop het gezin de opvang uit moet, 
is er nog steeds geen oplossing. De Jeugd
ombudsman wijst de gemeente erop dat 
wat hier dreigt te gebeuren strijdig is met 
het eigen beleid.

Den Haag hanteert immers het principe 
‘geen kind op straat.’ Hiermee wordt 
voorkomen dat kinderen dakloos worden 
als hun ouders echt niet in staat blijken 
huisvesting te regelen of een plek te 

vinden bij familie of vrienden. Onmacht van de ouders mag 
nooit dakloze kinderen tot gevolg hebben. Huisvesting is 
bovendien een van de Kinderrechten. 

De gemeente zegt toe nog eens naar de situatie te kijken. 
Na gesprekken met moeder is de conclusie dat zij ondanks 
pogingen daadwerkelijk niet in staat is woonruimte te vinden 
en dat er niemand is om haar onderdak te bieden. De opvang 
wordt verlengd tot er een permanente oplossing is gevonden. 

Deze zaak illustreert nog eens hoe belangrijk het is dat de 
gemeente goed onderzoek doet naar de feitelijke zelfredzaam
heid van een gezin bij (dreigende) dakloosheid. De Gemeente
lijke ombudsman en Jeugdombudsman zijn daarom een 
onderzoek gestart naar de toegang van het Daklozenloket. 

Meer strandtenten 
hele jaar open

■ Maximaal zes strandpaviljoens 
krijgen de mogelijkheid om het 
hele jaar open te zijn. Het gaat om 
een beperkte uitbreiding: drie 
paviljoens op het strand bij 
Scheveningen Dorp/Morales 
Boulevard, twee op het strand bij 
Kijkduin en een op het strand ter 
hoogte van het Zuidelijke Haven-
hoofd. De gemeenteraad vergadert 
10 juni over het voorstel. 

Kinderactiviteiten 
in de zomervakantie

■ Wilt u dat uw kind een 
bijzondere  zomervakantie heeft? 
Stichting Jeugd Vakantie 
Activiteiten  (JVA), YMCA Den Haag 
en Don Bosco organiseren in juli 
en augustus verschillende 
activiteiten speciaal voor kinderen 
van 4 tot en met 16 jaar. 
Alle kinderen zijn welkom. 
De Ooievaarspas is geldig voor 
deze activiteiten. 

Meer informatie?
denhaag.nl/tonk

Meer informatie?
denhaag.nl/pers

Meer informatie?
denhaag.nl/wonen

De gemeentelijke ombudsman, mevrouw Stehouwer en de 
jeugd ombudsman, mevrouw Nass behandelen klachten van 
burgers over de gemeente Den Haag en de Jeugdzorg.
Contact: Sint Jacobstraat 125, 2512 AN Den Haag
Telefoon: (070) 752 82 00 
Website: ombudsman.denhaag.nl, jeugdombudsman.denhaag.nl
Telefonisch spreekuur: woensdag 13.00 tot 15.00 uur.  
Maak hiervoor vooraf een afspraak via ombudsman@denhaag.nl 
of via (070) 752 82 00.

Meer informatie?
denhaag.nl/actueel

Meer informatie?
denhaag.nl/actueel
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Coronavaccinaties Opkomst laag bij mensen met een zwakke gezondheid door andere ziekten

Dubbel geraakt door corona 

Je moeder overlijdt aan 
corona en zelf ben je op dat 
moment ook besmet en in 
quarantaine. Dat overkwam 
Maina Bhansingh. 

■ Ze  was mantelzorger van haar 
78-jarige moeder in het verpleeg-
huis  WZH Transvaal. Broers en 
zussen  wonen op afstand, waar-
door de zorg vooral op haar 
neerkwam . Ze deed het met liefde. 

‘Praat met je ouders over vaccineren’
Elke dag krijgen duizenden 
Hagenaars hun eerste of tweede 
prik. Zij hoeven niet meer bang te 
zijn ernstig ziek te worden door 
corona. Maar helaas zijn anderen 
juist bang voor die prik. Ze 
brengen daarmee zichzelf en hun 
naasten in gevaar. 

Feiten over vaccineren
Kijk voor betrouwbare informatie 
over corona en vaccineren op de 
websites van de rijksoverheid, 
de gemeente en GGD Haaglanden: 
■ www.coronavaccinatie.nl
■ www.coronavirus.nl 
■ www.coronatest.nl
■ www.ggdhaaglanden.nl/
coronavaccinatie
■ www.denhaagtegencorona.nl

U kunt ook bellen met een landelijke 
informatienummer 0800 - 1351 
(dagelijks van 08.00 – 20.00 uur) of 
contact opnemen met de huisarts. 

hoger  dan gemiddeld in Nederland. 
Daarom is het zo belangrijk dat deze 
mensen zich laten vaccineren.’

Fabels doorprikken
De jongste generatie migranten is vaak 
beter opgeleid dan hun ouders en goed in 
staat om de corona-informatie te volgen. 
‘Ik doe een oproep aan jongeren om er 
met hun ouders, ooms en tantes over te 
praten. Vertel hoe het zit. Je wilt toch niet 
dat zij ernstig ziek worden, terwijl dat 
eenvoudig te voorkomen is. Laten we 
elkaar  er vaker naar vragen: Ben je al 
geprikt ? Als mensen twijfelen, kun je 
vragen  waarom en het gesprek aangaan. 
Er zijn zoveel misverstanden. Laten we 
het houden bij de feiten en de fabels 
doorprikken.’

‘L aat ik beginnen met het 
goede nieuws,’ zegt Juliëtte 
Paiga, klinisch arts bij 
GGD Haaglanden. ‘Miljoenen 

Nederlanders  zijn inmiddels gevacci-
neerd bij de GGD of bij hun huisarts. 
Het blijken heel goede vaccins te zijn die 
ook werken tegen de nieuwste corona-
varianten . Een wonder dat dit weten-
schappers zo snel is gelukt. Ben je 
gevaccineerd , dan ben je veilig. De kans 
dat dit virus je nog ernstig ziek maakt, 
is heel klein.’ 

‘Maar de strijd is nog lang niet 
gewonnen . Zolang veel mensen niet zijn 
geprikt, blijft het virus onder ons en 
bestaat  de kans dat er veel gevaarlijker 
varianten ontstaan. We zijn pas echt 
veilig  als iedereen veilig is. Daarom 
moeten  we in hoog tempo doorgaan met 
vaccineren. En daar dreigt het mis 
te gaan.’

Lage opkomst, hoog risico
Huisartsen melden dat veel van hun 
patiënten  niet reageren op de uitnodiging  
voor een vaccinatie. GGD Haaglanden 
heeft dezelfde ervaring. Het speelt in alle 
wijken, maar veruit het meest in wijken 
waar veel laaggeletterden wonen en 
Hagenaars  met een migratieachtergrond. 
Als je minder goed Nederlands leest en 
spreekt, kan de informatie over corona 
moeilijk te volgen zijn. Neem alleen al de 

verschillen tussen de vaccins en de 
volgorde  waarin kwetsbare groepen en 
leeftijden aan de beurt komen. 

Verwarmd
‘Ik begrijp dat mensen het ingewikkeld 
vinden,’ zegt dokter Paiga. ‘Dat komt ook 
door alle foute informatie en rare 
verhalen  op internet. Zo ontstaat er 
verwarring  en daar maak ik me grote 
zorgen  over. De opkomst voor vaccinaties 
ligt laag onder mensen die vaak al een 
zwakke gezondheid hebben door ziekten 
als diabetes, hart- en longkwalen en over-
gewicht. Komt daar dan ook nog corona 
bij, dan is de kans groot dat je ernstig ziek 
wordt en in het ziekenhuis belandt. 
Onder  migranten ligt het aantal doden 
door corona anderhalf tot twee keer 

Juliëtte Paiga: ‘Als mensen twijfelen, kun je vragen waarom en het gesprek aangaan.’ martijn beekman

Met  nieuwe medicijnen ging het 
daarna langzaam beter. ‘Ik ben niet 
meer dezelfde persoon als hier-
voor,’ zegt ze. ‘Het is een ellendige 
aandoening waar je lang last van 
blijft houden. Een zwager van mij 
heeft ervoor in het ziekenhuis 
gelegen . Een lichtpuntje is wel dat 
ik ben gevaccineerd . Daarmee moet 
ik genoeg antistoffen hebben om 
het niet nog een keer te krijgen. Ik 
zeg iedereen: laat je vaccineren. 
Wat  wij als familie hebben mee-
gemaakt, kan ook jou overkomen.’

Moeder had een zwakke gezond-
heid en was dementerend. 
December      vorig jaar verslechterde 
haar toe  sta nd snel. Ze had het erg 
benauwd. Testen op corona ging 
erg moeilijk, omdat moeder dit niet 
toeliet. Uiteindelijk werd toch een 
test afgenomen en die was positief. 
Kort daarna testte ook Maina 
positief  en werd na een paar dagen 
ziek (tot 42 graden koorts). Net als 
een aantal familieleden die in het 
verpleeghuis op bezoek waren 
geweest. 

En dan overlijdt moeder, terwijl 
Maina nog steeds in quarantaine 
is. ‘Ik was een paar jaar lang elke 
dag naar moeder toegegaan en nu 
in haar laatste dagen kon ik er niet 
bij zijn. Dat was heel heftig. 
Ik  moest alles thuis in mijn eentje 
verwerken. Gelukkig mocht ik wel 
bij de crematie zijn, maar op grote 
afstand van de anderen. Om zo 
afscheid  te moeten nemen van je 
moeder is verschrikkelijk.’

Na twee maanden was Maina 
nog steeds aan het hoesten. Maina Bhansingh. 
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Vooruitblik

Utrechtsebaan krĳ gt opknapbeurt

Den Haag groeit. De gemeente wil de stad lee� aar, bereikbaar en verkeersveilig houden voor bewoners, 
ondernemers en bezoekers. We maken meer ruimte voor � etsers, voetgangers en openbaar vervoer. Ook tĳ dens 
bouw en herinrichting moet de stad bereikbaar zĳ n. Werkzaamheden stemmen we dus zo goed mogelĳ k op elkaar af.

hoofdwerkzaamheden plaats. Dan 
worden de betonnen wanden 
gereno veerd en het asfalt en de 
verkeers technische installaties 
vervangen . In deze periode blĳ ft de 
Utrechtsebaan voor het verkeer 
richting het centrum van Den Haag 
doordeweeks gewoon bereikbaar. 
Ook op- en afrit 3 (Bezuidenhout) 
blĳ ven tĳ dens deze werkzaam-
heden toegankelĳ k. Alleen tĳ dens 
enkele weekenden is ook de rĳ -
richting de stad in afgesloten. Het 
verkeer dat het centrum over de 
Utrechtsebaan wil verlaten wordt 
tĳ dens de hele werkperiode 
omgeleid. 

Een volledig overzicht van de 
werkzaamheden met data en de 
omleidingsroutes staat op 
www.denhaag.nl/utrechtsebaan.

Dagelĳ ks rĳ den zo’n 
60.000 auto’s over 
de  45 jaar oude 
Utrechtsebaan (A12). 
Om ervoor te zorgen 

dat dit óók in de toekomst zonder 
problemen gaat, krĳ gt de 
Utrechtsebaan een grote onder-
houdsbeurt. Hiervoor wordt het 
verdiepte deel tussen de gemeen-
tegrens bĳ  Voorburg en het 
centrum  van Den Haag op ver-
schillende momenten  afgesloten. 

Werkzaamheden
In juni, juli en augustus vinden 
de  voorbereidingen plaats. De 
betonnen  wanden van de 
Utrechtse baan worden dan geïn-
specteerd om precies  te kunnen 
bepalen welke renovatiewerk-
zaamheden nodig zĳ n. Om 
Den Haag goed bereikbaar te 
houden , worden deze werkzaam-
heden zoveel mogelĳ k ’s nachts en 
in het weekend uitgevoerd. 

Van september 2021 tot en 
met maart van 2022 vinden de 

Fietsroute langs de iconische 
gebouwen van de KJ-stalling

wel ‘de gevangenis’ werd genoemd ? 
Verder  zĳ n er fotopunten om foto’s 
te maken  met de bekende 
gebouwen  van de stad op de 
achter grond. Even zitten? In de 
route zĳ n prettige  rustplekken 
vermeld.

Fietsenstalling startpunt
U heeft geen eigen � ets nodig om 
de stad te ontdekken. In de 
� etsenstalling  bĳ  Den Haag 
Centraal  zĳ n ov-� etsen te huur. De 
� etsroute is een mooie kans om 
uw eigen stad beter te leren kennen  
of eens met nieuwe ogen te 
bekĳ ken . De routekaart is te vinden 
op www.� etsbekĳ kenbeluister.nl 
of  pak de papieren versie mee bĳ  
de � etsenstalling.

D e � etsenstalling van 
Den Haag Centraal onder 
het Koningin Julianaplein 

heeft een glazen wand met daarop 
iconische gebouwen van de stad, 
afgebeeld in de stĳ l van Escher. Er is 
nu een � etsroute langs deze 
gebouwen . De route ‘Fiets, Bekĳ k 
en Beluister’ is ongeveer 15 kilo-
meter lang en start in de onder-
grondse stalling. U rĳ dt langs: 
Ridder zaal, Mauritshuis, Stadhuis, 
Nieuwe Passage, Kunstmuseum, 
Vredespaleis, Skyline, Koninklĳ ke 
Bibliotheek en Den Haag Centraal.

Stops en fotomomenten
De route heeft 10 stops waar u een 
audiofragment kunt beluisteren 
met leuke weetjes over het gebouw. 
Wist u bĳ voorbeeld dat het 
Maurits huis het toppunt is van een 
dure smaak van een rĳ ke Haagse 
ondernemer? Dat de skyline van 
Den Haag is gebouwd op de grond 
waar ooit de Zwarte Madonna 
stond, de bekendste sociale 
woon£ at  van Nederland die ook 

Actueel
■ 26 mei tot en met 2 juli 
Vervangen van de 
verkeersregel installatie 
Willem Witsenplein
■ 14 tot en met 25 juni 
vervangen van het asfalt op 
de Singel tussen de 
Brasserskade  en de 
Laan van Haamstede 
■ 15 tot en met 18 juni 
betonherstel Maanweg-
Wilhelminaviaduct op de 
Prins Bernhardlaan

Fietsers in de Grote Marktstraat:
let op voetgangers

mogen hier rĳ den, maar de strook 
in het midden van de straat is geen 
offi  cieel � etspad. De meeste � etsers  
weten dat niet. Daarom brengt de 
gemeente dat nu opnieuw onder  
de aandacht. Ook vraagt de 
gemeente  aan � etsers om meer 
rekening  te houden met voet-
gangers. Daarvoor staan er de 
komende  tĳ d voetstappen op het 
wegdek, zĳ n er digitale mupi’s en 
rĳ dt er een speciale  � ets door 
de straat.

I n de Grote Markstraat is het 
vaak druk met winkelend 
publiek  en � etsers. Fietsers en 

voetgangers hebben hier steeds 
vaker last van elkaar. Er zĳ n 
gelukkig  nauwelĳ ks ongelukken, 
en al helemaal niet met ernstig 
gewonden , maar er zĳ n wel veel 
irritaties  over en weer. De Grote 
Marktstraat is onderdeel van het 
voetgangersgebied van de binnen-
stad. De gemeente heeft ervoor 
gekozen  om � etsen toe te staan in 
het voetgangersgebied. Fietsers 

De Utrechtsebaan wordt op verschillende momenten afgesloten. JURRIAAN BROBBEL

Meer informatie?
denhaag.nl/
bereikbaarheid

Meer informatie?
denhaag.nl/utrechtsebaan

Meer informatie?
� etsbekĳ kenluister.nl

Check je snelheid

E en landelĳ ke campagne 
roept op je aan de maximale 
snelheid te houden. Den Haag 

deelt die oproep. Als iedereen zich 
aan de snelheidslimiet houdt, 
vallen  er 25 tot 30% minder 
gewonden  bĳ  ongevallen.
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Tips voor een 
veilig dagje strand

Wat doe je wel?
■ ga zwemmen als er strand bewaking is
■ kĳ k naar de kleur van de vlag
■ ga altĳ d samen met iemand 
de zee in 
■ ga tot kniehoogte de zee in
■ heb je een vraag? Ga naar een 
reddingspost 
■ ga bĳ  een herkenbare strandpaal zitten
■ geef uw kind een polsbandje met uw 
gegevens

Wat doe je niet?
■ ga nooit alleen de zee in
■ ga nooit met een luchtbed de zee op
■ ga niet de zee in als je niet kunt 
zwemmen

Voor een mooi en vooral veilig strandseizoen 
wordt dit jaar alles uit de kast gehaald. 
Zo komen er meer waar schuwings vlaggen, 
worden nog meer lifeguards opgeleid en komt 
er een proef waarin strand bezoekers in een 
afgezette, bewaakte zone kunnen zwemmen . 
Veiligheid voorop.

kader). Dit strandseizoen komen er 
twintig bĳ . Ook komt er een proef 
waarin mensen in een afgezette 
bewaakte zone kunnen zwemmen. 
Van begin mei tot eind september 
houden strandwachten elke dag 
toezicht. 

Strand bewaken
Het preventie- en reddingswerk 
doen de VRH en de Haagse Vrĳ -
willige Reddingsbrigade (HVRB), 
die met meer dan 100 vrĳ willigers 
het strand bewaken, samen. ‘Het 
strand wordt elk jaar drukker en 
voller. Vooral in coronatĳ d. En het 
strandseizoen duurt langer; 
mensen  nemen  ook buiten het 
seizoen  een duik in zee,’ zegt 
Michel. 

De afgelopen jaren zĳ n ook nog 
eens 35 brandweermensen 
opgeleid  tot lifeguard. Daar komen 
dit jaar nog eens 15 lifeguards bĳ . 
Zĳ  hebben net hun intensieve 
opleidings week gehad met oefen-
reddingen en oefeningen met 
materiaal : van redvest, rescue-
board, rescuetube tot waterscooter 
‘Er staan weer nieuwe gemotiveer-

weer veilig thuis zĳ n,’ zegt Michel.

Actieplan
Het vergroten van de zwemveilig-
heid is onderdeel van het actieplan 

de lifeguards klaar om de kust 
veilig  te houden,’ zegt instructeur 
Martin Hoogslag. ‘Een dag strand is 
heerlĳ k, maar dat moet wel zo 
blĳ ven . Iedereen moet ’s avonds 

D e zon schĳ nt. Dagje 
strand. Parasol, hand-
doek, eten en drinken, 
zonnebrand, schep en 

emmertjes mee. Met grote tassen 
plof je neer op het zand. Hè hè… we 
zĳ n er. Kinderen rennen meteen 
het water in. Je bent blĳ  dat je even 
zit. Tĳ dschrift erbĳ . Tĳ d voor jezelf. 

‘Het zĳ n vaak de onoplettende 
momenten  waarin het mis kan 
gaan. Het grootste risico is het 
onbekende ; bezoekers onder-
schatten het gevaar  van de zee,’ 
weet Michel Puglia , mede werker 
strand veiligheid van Veiligheids-
regio Haaglanden (VRH).

‘Bĳ  weinig golven lĳ kt de zee een 
meer of een groot zwembad. Maar 
dat is het beslist niet. Het zeewater 
is kouder dan onze lichaams-
temperatuur; je kunt onderkoeld 
raken. De zee kent eb en vloed, 
(onder )stromingen, zandbanken en 
muien. Dat kan gevaarlĳ k zĳ n.’ 

Daarom is het zo belangrĳ k om 
bezoekers op die gevaren te wĳ zen. 
Bĳ  de strandopgangen staan 
informatie borden en langs de kust 
staan waarschuwingsvlaggen (zie 

Alles voor een veilig strandseizoen

Brandweermensen tĳ dens hun trainingsweek tot lifeguard op het strand van Scheveningen. ‘Het strand wordt elk jaar drukker en voller.’ 

‘I k ben geboren en getogen op Scheve ningen. Ik 
ben blĳ  dat ik als lifeguard aan de slag kan. Ik wil 
iets betekenen voor anderen . Dat is een diep-

geworteld gevoel. Mensen uit de penarie halen . Dat 
doen we ook bĳ  de brandweer. Dat is met reddings-
zwemmen niet anders. Het is een leerzame  trainings-
week. Hoe zet je het juiste materiaal  op het juiste 
moment  in? Welke handeling  doe je bĳ  een redding? 
We oefenen  oefen reddingen met elkaar. Je hoopt dat 
het niet nodig is, maar helaas kennen veel mensen de 
gevaren  van de zee niet. Dan zie ik een moeder op het 
strand haar handdoek neerleggen en een boek gaan 

lezen, terwĳ l haar kinderen uit het zicht in de zee 
spelen . Ik ga in mĳ n eentje niet met mĳ n drie kinderen 
van 6, 4 en 1 naar het strand. De zee is onvoorspelbaar 
en op het strand raken kinderen snel hun oriëntatie 
kwĳ t. Je moet ze continu in de gaten houden. Als life-
guard kan ik mensen nu op de gevaren wĳ zen.’

Hilda Oskam (40) 
Werkt bĳ  de brandweer en doet de opleiding tot 
lifeguard. Ze is dit seizoen aan de kust te zien.

‘Ik wil iets betekenen voor een ander’

Meer informatie?
denhaag.nl/scheveningen

‘De zee is geweldig en geeft me energie  maar 
kostte me ook bĳ na mĳ n leven. Door koude-
trainingen en de zee kwam ik in 2014 uit 

mĳ n burn-out. Sindsdien ga ik elk weekeinde, ook in de 
winter, met een groep de zee in. Tot mĳ n heupen en ik 
zorg dat ik de bodem voel. De golven voeren mĳ  terug 
naar de kust. Die keer ging het mis. Het weer was slecht; 
het water koud. De groep was er al uit, maar het lukte 
mĳ  niet. De golven waren te heftig en de stroming trok 
me de zee in. Ik vocht en vocht tot ik niet meer kon. 
Ik  voelde dat ik het niet ging redden. Ik stopte met 
vechten  en werd rustig. Neem mĳ  maar mee, dacht ik. 

Opeens was daar zwemmaatje Leen. Hĳ   trok me mee 
en vraag me niet hoe, maar Leen heeft mĳ  gered . Een 
hele heftige ervaring. In zee ben je niks. Heb je niets te 
vertellen. In een split second ben je de grip kwĳ t. Ik ga 
nog steeds de zee in, maar ben nog voor zichtiger dan ik 
al was.’

Jolanda van Kester (54
Werd in 2018 gered uit zee. Ze werkt als begeleider op 
een dagbesteding en is moeder van drie dochters.

‘Zwemmaatje Leen redde mĳ n leven’

‘Patrouilles houden we te voet, per ¢ ets, auto, 
boot of waterscooter. De ene dag zoek je vermiste  
kinderen en plak je pleisters , de andere  dag red 

je mensen uit zee. De dankbaarheid van iedereen is zo 
groot. Bĳ  mooi weer hebben  we het heel erg druk. Ook 
met reddingen. Gelukkig zĳ n de meeste daarvan ‘hand-
reikingen’: we helpen  zwemmers die door de stroming  
niet kunnen terug komen. Mensen denken: Ik heb toch 
een zwemdiploma? Maar zo werkt het niet in zee. Bĳ  een 
spoedrit naar een melding ‘persoon  te water’ of ‘reani-
matie’ giert de adrenaline door mĳ n lĳ f. Je weet nooit 
precies wat je aantreft en welke hande lingen je moet 

doen. Dat blĳ ft spannend. We zĳ n ook veel tĳ d kwĳ t aan 
vermiste kinderen. Een gevonden kind brengen we naar 
de kinderjuf op de reddingspost. Vaak heeft de ouder 
onze samen werkings partner de politie al gebeld en 
kunnen  we ouder en kind met elkaar herenigen. Bĳ  de 
reddings- of politie post, patrouilles of strandtenten kun je 
gratis kinderpolsbandjes krĳ gen. Soms zit er een rustige  
dag tussen. Dan ga ik zelf de zee in om te trainen.’

Ilse Vollebregt (22) 
Is 4 jaar lifeguard van de Haagse Vrĳ willige Reddings-
brigade en is tweedejaars student.

‘De dankbaarheid is zo groot’

Wat betekenen 
de strandvlaggen? 
Langs de kust, op plekken waar de reddings-
brigade strand bewaking verzorgt, staan 
vlagmasten met een bord met uitleg over de 
vlag en wat te doen in geval van nood. Er zĳ n 
dit jaar twintig extra vlaggenmasten 
bĳ gekomen. De kleur van de vlag geeft 
informatie over de veiligheid van de zee. 
De strand bewaking heeft twee hoofdposten: 
in Scheveningen en Kĳ kduin. En twee kleine 
sub-posten: op het Zuiderstrand ter hoogte 
van Duindorp en op het Noorderstrand ter 
hoogte van de Pier.

Gele vlag: De zee is gevaarlĳ k. 
Het is gevaarlĳ k om te baden of 
te zwemmen. Ga niet verder dan 
tot kniehoogte de zee in. 

Rode vlag: De zee is zeer gevaarlĳ k. 
Zwem niet in zee.

Rood/gele vlag: In de zone tussen 
twee vlaggen aan de waterlĳ n 
houden strandwachten toezicht 
op mensen in zee. Watersporten 
in deze zone is verboden . De 
rood/gele vlag hangt op de post 
als de lifeguards aanwezig zĳ n. 

Oranje windzak: Je mag in zee 
zwemmen, maar let op met 
drĳ fmiddelen. Ga niet de zee op 
met rubber bootjes, luchtbedden 
en zwembanden. Je loopt het 
risico af te drĳ ven.

Scheveningen. Dit plan moet de 
overlast in de badplaats terug-
dringen. Bĳ  het plan dat de 
gemeente  met bewoners en onder-
nemers maakte, zĳ n ook andere 

partĳ en zoals de politie en veilig-
heidsregio nauw betrokken.
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Reddingswerk in cĳ fers
Lifeguards in 2020:
■ … bewaken met meer dan 
135 lifeguards 11 kilometer 
kust 
■ …haalden 173 drenkelingen 
uit het water
■ …redden 44 watersporters
■ …vingen 386 zoekgeraakte 
kinderen op
■ …verleenden 764 keer EHBO
■ …draaiden 20.790 uren voor 
onze veiligheid

De lifeguards hebben dit jaar:
■ 4 strandvoertuigen
■ 10 elektrische 
mountainbikes
■ 5 waterscooters 
■ 4 reddingsboten 
■ 2 terreinwagens 
■ 2 tractoren 
■ 2 elektrische rescueboards
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Tips voor een 
veilig dagje strand

Wat doe je wel?
■ ga zwemmen als er strand bewaking is
■ kĳ k naar de kleur van de vlag
■ ga altĳ d samen met iemand 
de zee in 
■ ga tot kniehoogte de zee in
■ heb je een vraag? Ga naar een 
reddingspost 
■ ga bĳ  een herkenbare strandpaal zitten
■ geef uw kind een polsbandje met uw 
gegevens

Wat doe je niet?
■ ga nooit alleen de zee in
■ ga nooit met een luchtbed de zee op
■ ga niet de zee in als je niet kunt 
zwemmen

Voor een mooi en vooral veilig strandseizoen 
wordt dit jaar alles uit de kast gehaald. 
Zo komen er meer waar schuwings vlaggen, 
worden nog meer lifeguards opgeleid en komt 
er een proef waarin strand bezoekers in een 
afgezette, bewaakte zone kunnen zwemmen . 
Veiligheid voorop.

kader). Dit strandseizoen komen er 
twintig bĳ . Ook komt er een proef 
waarin mensen in een afgezette 
bewaakte zone kunnen zwemmen. 
Van begin mei tot eind september 
houden strandwachten elke dag 
toezicht. 

Strand bewaken
Het preventie- en reddingswerk 
doen de VRH en de Haagse Vrĳ -
willige Reddingsbrigade (HVRB), 
die met meer dan 100 vrĳ willigers 
het strand bewaken, samen. ‘Het 
strand wordt elk jaar drukker en 
voller. Vooral in coronatĳ d. En het 
strandseizoen duurt langer; 
mensen  nemen  ook buiten het 
seizoen  een duik in zee,’ zegt 
Michel. 

De afgelopen jaren zĳ n ook nog 
eens 35 brandweermensen 
opgeleid  tot lifeguard. Daar komen 
dit jaar nog eens 15 lifeguards bĳ . 
Zĳ  hebben net hun intensieve 
opleidings week gehad met oefen-
reddingen en oefeningen met 
materiaal : van redvest, rescue-
board, rescuetube tot waterscooter 
‘Er staan weer nieuwe gemotiveer-

weer veilig thuis zĳ n,’ zegt Michel.

Actieplan
Het vergroten van de zwemveilig-
heid is onderdeel van het actieplan 

de lifeguards klaar om de kust 
veilig  te houden,’ zegt instructeur 
Martin Hoogslag. ‘Een dag strand is 
heerlĳ k, maar dat moet wel zo 
blĳ ven . Iedereen moet ’s avonds 

D e zon schĳ nt. Dagje 
strand. Parasol, hand-
doek, eten en drinken, 
zonnebrand, schep en 

emmertjes mee. Met grote tassen 
plof je neer op het zand. Hè hè… we 
zĳ n er. Kinderen rennen meteen 
het water in. Je bent blĳ  dat je even 
zit. Tĳ dschrift erbĳ . Tĳ d voor jezelf. 

‘Het zĳ n vaak de onoplettende 
momenten  waarin het mis kan 
gaan. Het grootste risico is het 
onbekende ; bezoekers onder-
schatten het gevaar  van de zee,’ 
weet Michel Puglia , mede werker 
strand veiligheid van Veiligheids-
regio Haaglanden (VRH).

‘Bĳ  weinig golven lĳ kt de zee een 
meer of een groot zwembad. Maar 
dat is het beslist niet. Het zeewater 
is kouder dan onze lichaams-
temperatuur; je kunt onderkoeld 
raken. De zee kent eb en vloed, 
(onder )stromingen, zandbanken en 
muien. Dat kan gevaarlĳ k zĳ n.’ 

Daarom is het zo belangrĳ k om 
bezoekers op die gevaren te wĳ zen. 
Bĳ  de strandopgangen staan 
informatie borden en langs de kust 
staan waarschuwingsvlaggen (zie 

Alles voor een veilig strandseizoen

Brandweermensen tĳ dens hun trainingsweek tot lifeguard op het strand van Scheveningen. ‘Het strand wordt elk jaar drukker en voller.’ 

‘I k ben geboren en getogen op Scheve ningen. Ik 
ben blĳ  dat ik als lifeguard aan de slag kan. Ik wil 
iets betekenen voor anderen . Dat is een diep-

geworteld gevoel. Mensen uit de penarie halen . Dat 
doen we ook bĳ  de brandweer. Dat is met reddings-
zwemmen niet anders. Het is een leerzame  trainings-
week. Hoe zet je het juiste materiaal  op het juiste 
moment  in? Welke handeling  doe je bĳ  een redding? 
We oefenen  oefen reddingen met elkaar. Je hoopt dat 
het niet nodig is, maar helaas kennen veel mensen de 
gevaren  van de zee niet. Dan zie ik een moeder op het 
strand haar handdoek neerleggen en een boek gaan 

lezen, terwĳ l haar kinderen uit het zicht in de zee 
spelen . Ik ga in mĳ n eentje niet met mĳ n drie kinderen 
van 6, 4 en 1 naar het strand. De zee is onvoorspelbaar 
en op het strand raken kinderen snel hun oriëntatie 
kwĳ t. Je moet ze continu in de gaten houden. Als life-
guard kan ik mensen nu op de gevaren wĳ zen.’

Hilda Oskam (40) 
Werkt bĳ  de brandweer en doet de opleiding tot 
lifeguard. Ze is dit seizoen aan de kust te zien.

‘Ik wil iets betekenen voor een ander’

Meer informatie?
denhaag.nl/scheveningen

‘De zee is geweldig en geeft me energie  maar 
kostte me ook bĳ na mĳ n leven. Door koude-
trainingen en de zee kwam ik in 2014 uit 

mĳ n burn-out. Sindsdien ga ik elk weekeinde, ook in de 
winter, met een groep de zee in. Tot mĳ n heupen en ik 
zorg dat ik de bodem voel. De golven voeren mĳ  terug 
naar de kust. Die keer ging het mis. Het weer was slecht; 
het water koud. De groep was er al uit, maar het lukte 
mĳ  niet. De golven waren te heftig en de stroming trok 
me de zee in. Ik vocht en vocht tot ik niet meer kon. 
Ik  voelde dat ik het niet ging redden. Ik stopte met 
vechten  en werd rustig. Neem mĳ  maar mee, dacht ik. 

Opeens was daar zwemmaatje Leen. Hĳ   trok me mee 
en vraag me niet hoe, maar Leen heeft mĳ  gered . Een 
hele heftige ervaring. In zee ben je niks. Heb je niets te 
vertellen. In een split second ben je de grip kwĳ t. Ik ga 
nog steeds de zee in, maar ben nog voor zichtiger dan ik 
al was.’

Jolanda van Kester (54
Werd in 2018 gered uit zee. Ze werkt als begeleider op 
een dagbesteding en is moeder van drie dochters.

‘Zwemmaatje Leen redde mĳ n leven’

‘Patrouilles houden we te voet, per ¢ ets, auto, 
boot of waterscooter. De ene dag zoek je vermiste  
kinderen en plak je pleisters , de andere  dag red 

je mensen uit zee. De dankbaarheid van iedereen is zo 
groot. Bĳ  mooi weer hebben  we het heel erg druk. Ook 
met reddingen. Gelukkig zĳ n de meeste daarvan ‘hand-
reikingen’: we helpen  zwemmers die door de stroming  
niet kunnen terug komen. Mensen denken: Ik heb toch 
een zwemdiploma? Maar zo werkt het niet in zee. Bĳ  een 
spoedrit naar een melding ‘persoon  te water’ of ‘reani-
matie’ giert de adrenaline door mĳ n lĳ f. Je weet nooit 
precies wat je aantreft en welke hande lingen je moet 

doen. Dat blĳ ft spannend. We zĳ n ook veel tĳ d kwĳ t aan 
vermiste kinderen. Een gevonden kind brengen we naar 
de kinderjuf op de reddingspost. Vaak heeft de ouder 
onze samen werkings partner de politie al gebeld en 
kunnen  we ouder en kind met elkaar herenigen. Bĳ  de 
reddings- of politie post, patrouilles of strandtenten kun je 
gratis kinderpolsbandjes krĳ gen. Soms zit er een rustige  
dag tussen. Dan ga ik zelf de zee in om te trainen.’

Ilse Vollebregt (22) 
Is 4 jaar lifeguard van de Haagse Vrĳ willige Reddings-
brigade en is tweedejaars student.

‘De dankbaarheid is zo groot’

Wat betekenen 
de strandvlaggen? 
Langs de kust, op plekken waar de reddings-
brigade strand bewaking verzorgt, staan 
vlagmasten met een bord met uitleg over de 
vlag en wat te doen in geval van nood. Er zĳ n 
dit jaar twintig extra vlaggenmasten 
bĳ gekomen. De kleur van de vlag geeft 
informatie over de veiligheid van de zee. 
De strand bewaking heeft twee hoofdposten: 
in Scheveningen en Kĳ kduin. En twee kleine 
sub-posten: op het Zuiderstrand ter hoogte 
van Duindorp en op het Noorderstrand ter 
hoogte van de Pier.

Gele vlag: De zee is gevaarlĳ k. 
Het is gevaarlĳ k om te baden of 
te zwemmen. Ga niet verder dan 
tot kniehoogte de zee in. 

Rode vlag: De zee is zeer gevaarlĳ k. 
Zwem niet in zee.

Rood/gele vlag: In de zone tussen 
twee vlaggen aan de waterlĳ n 
houden strandwachten toezicht 
op mensen in zee. Watersporten 
in deze zone is verboden . De 
rood/gele vlag hangt op de post 
als de lifeguards aanwezig zĳ n. 

Oranje windzak: Je mag in zee 
zwemmen, maar let op met 
drĳ fmiddelen. Ga niet de zee op 
met rubber bootjes, luchtbedden 
en zwembanden. Je loopt het 
risico af te drĳ ven.

Scheveningen. Dit plan moet de 
overlast in de badplaats terug-
dringen. Bĳ  het plan dat de 
gemeente  met bewoners en onder-
nemers maakte, zĳ n ook andere 

partĳ en zoals de politie en veilig-
heidsregio nauw betrokken.
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Reddingswerk in cĳ fers
Lifeguards in 2020:
■ … bewaken met meer dan 
135 lifeguards 11 kilometer 
kust 
■ …haalden 173 drenkelingen 
uit het water
■ …redden 44 watersporters
■ …vingen 386 zoekgeraakte 
kinderen op
■ …verleenden 764 keer EHBO
■ …draaiden 20.790 uren voor 
onze veiligheid

De lifeguards hebben dit jaar:
■ 4 strandvoertuigen
■ 10 elektrische 
mountainbikes
■ 5 waterscooters 
■ 4 reddingsboten 
■ 2 terreinwagens 
■ 2 tractoren 
■ 2 elektrische rescueboards

FO
TO

’S:
 VA

LE
RI

E K
U

YP
ER

S

8 juni 2021,
nummer 6



Kijk! Duurzaam! Website biedt digitale rondleiding in groene panden 

Meer informatie?
kijkduurzaam.nl
duurzamestad.denhaag.nl

Collectieve inkoopactie  
energiebesparende maatregelen

■ Bent u woningeigenaar in 
Den Haag en denkt u erover om 
energiebesparende maatregelen 
in uw woning aan te brengen? 
Maak het u zelf gemakkelijk en 
maak gebruik van de collectieve 
advies- en inkoopactie die de 
gemeente samen met ‘Winst uit je 
woning’ mogelijk maakt. Denk aan 
de gezamenlijke inkoop van 
bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, 
vloerisolatie, isolatieglas, een 
hybride waterpomp, zonne-
panelen en waterzijdig inregelen 

Vraag het de 
energiecoach

■ Wilt u uw woning verduur-
zamen maar weet u niet goed hoe 
u het aan moet pakken? Vraag dan 
een gesprek aan met een energie-
coach. Een energiecoach is een 
buurtbewoner die u helpt om te 
bepalen wat u het beste kunt 
aanpassen in uw woning en op 
welke kosten u moet rekenen. 
U krijgt onafhankelijk, gratis en 
vrijblijvend advies.

Meer informatie?
duurzaamdenhaag.nl/heba 

‘Welkom in ons duurzame huis’
Vrij rondkijken in acht super 
duurzame woningen, een club-
huis en een sporthal. De website 
Kijk! Duurzaam! opent deuren in 
Den Haag. En dan blijken groene 
huizen vaak ook nog eens hele 
mooie huizen. 

Kijk! Duurzaam! 
■ Kijk! Duurzaam! is een collectief 
van ondernemers met een groen 
hart. Zij zijn gedreven om verschil te 
maken in de Energietransitie. 
Dat doen ze door te verbinden en 
samen te werken. Vanuit de logica 
van overheid, bewoner of bedrijf. 
Op de website www.kijkduurzaam.nl 
vindt u 360 graden presentaties van 
verduurzaamde panden. U kunt 
digitaal een huis of accommodatie 
bezoeken en van de bewoners zelf 
horen hoe zij het duurzamer 
hebben gemaakt. Wilt u meedoen 
met uw huis of pand? Kijk 
op www.kijkduurzaam.nl

het riool zoals in een betegelde tuin.’ 
Op de digitale wandeling door de 

woning  komt de bezoeker allerlei 
duurzame  oplossingen tegen: van een 
warmwaterkraan en een warmteterug-
win unit tot een hybride warmtepomp. 
Bij elke oplossing zijn keuzes te maken en 
voor- en nadelen af te wegen. Hoe kom je 
daar uit als leek? 

Harrie: ‘Het lijkt ingewikkeld maar dat 
valt mee. Je moet je goed laten 
informeren . Nou heb ik net een opleiding 
tot Energiecoach afgerond. Overal in 
Den Haag heb je Energiecoaches die 
gratis  en onafhankelijk adviseren over 
het verduurzamen van je huis. Wij komen 
graag langs om mee te denken en we 
weten  uit ervaring wat goed werkt. Hoe 
meer je ervan af weet, hoe meer plezier je 
krijgt in energiebesparing. Dat is mijn 
ervaring.’

Met misschien wel het 
groenste clubhuis van de 
stad scoort De Haagsche 
Rugby Club (HRC) ook 

buiten  het veld. Najaar 2019 opende de 
vereniging van bijna 1.000 leden hun 
nieuwe onderkomen. Sindsdien zijn er uit 
het hele land sportclubs met (ver)bouw-
plannen komen kijken. 

Letterlijk over de oudbouw heen werd 
een compleet nieuw clubhuis neergezet. 
Het is anderhalf keer zo groot, terwijl de 
energiekosten de helft minder zijn. Op de 
website Kijk! Duurzaam! is het clubhuis 
van binnen en van buiten te bekijken. Bij 
elke energiebesparende oplossing kun je 
doorklikken naar technische informatie 
en tips. 

Niek van der Schatte Olivier zat in het 
bouwteam. ‘We wilden het zo groen en 
duurzaam mogelijk uitvoeren. Alles wat 
nieuw bijgebouwd is, is van hout en 
gedeel telijk van hergebruikte materialen. 
Verder zijn we compleet van het gas af. 
Op het dak liggen 234 zonnepanelen die 
een flink deel van de stroomvraag 
afdekken.’

Infrarood warmte
Het meest verrassend zijn de infrarood-
panelen voor de verwarming. ‘Alles 
afwegende  was dit de beste oplossing. Ze 
geven gericht stralingswarmte en alleen 
op plekken en in ruimten die je verwarmd 
wilt hebben. Daarmee is het heel efficiënt . 
Wel een forse investering, maar de 
panelen  gaan lang mee en zijn weinig 

storingsgevoelig. De terugverdientijd is 
te overzien en dat geldt voor alle duur-
zame investeringen. Subsidies helpen 
daar ook aan mee.’ 

Volgens Niek heeft het nieuwe clubhuis 
leden op het idee gebracht om bij hen 
thuis ook aan de slag te gaan. ‘We zijn 
hier een soort showroom van up-to-date 
energiezuinige oplossingen. Het ziet er 
mooi uit en het werkt. Dus, wat let je?’ 

Op de website Kijk! Duurzaam! staat 
ook de woning van Harrie en Annemie 
Theuws in Ypenburg. ‘We waren ons bij 
de bouw in 2004 nog helemaal niet zo 
bewust van duurzaamheid,’ zegt Harrie. 
‘De tuin lieten we bijvoorbeeld groten-
deels betegelen. Daar dacht je niet bij na. 
Later zijn die tegels eruit gegaan. We 
hebben  nu veel insectvriendelijke 
planten . Als het regent zakt het water in 
de grond en stroomt niet allemaal naar 

Niek van der Schatte Olivier (rechts) en Pieter Hoog (voorzitter HRC): ‘We zijn hier een soort showroom van up-to-date energiezuinige oplossingen. ’
 henriëtte guest

Onderzoek duurzame warmte voor nieuwe woningen Binckhorst
Langs de Trekvliet in de Binckhorst komen veel nieuwe woningen die 
duurzame warmte moeten krijgen. De gemeente en Dunea Warmte & Koude 
BV onderzoeken onder meer hoe de warmte uit de drinkwaterberging aan de 
Poolsterstraat gebruikt kan worden voor de verwarming van de nieuwbouw. 
Meer informatie op www.duurzamestad.denhaag.nl  frank janssen

(CV beter afstellen). Al 2.825 
Hagenaars hebben een aanvraag 
ingediend waarvan al 2.112 offerte 
aanvragen voor zonnepanelen. 
Aanmelden kan tot 1 juli 2021. 
Na uw aanmelding ontvangt u een 
vrijblijvende offerte. Via de 
website kunt u de online 
informatie avonden van 27 mei en 
2 juni terugkijken.

Meer informatie?
duurzamestad.denhaag.nl/
inkoopactie 
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G-sporters 
klaar voor 
Special 
Olympics

In het weekend van 12 en 13 juni 
verwelkomt Den Haag honderden sporters 
met een verstandelijke beperking. 
Sommigen live in de stad, veruit de 
meesten online. Het zijn de deelnemers aan 
de Special Olympics Nationale Spelen 
Den Haag (SONS) 2021.

De sportvereniging is een veilige 
sociale omgeving waar ze vrienden 
maken. Het gaat ook om meedoen. 
Als je sport, hoor je erbij. Dat gaat 
allemaal langzaam terugkomen, 
zeker ook omdat  veel van onze 
sporters gevaccineerd  zijn. We 
vieren  met de Special Olympics dat 
we weer samen  kunnen bewegen 
en elkaar mogen ontmoeten, op 
welke manier  dan ook.’

Never out
Dé centrale organisatie in Den Haag 
voor sporten met een beperking is 
SGK Sportbelang. Het aanbod is 
breed en loopt van aerobics en 
bowlen tot voetbal en roeien. 
Professionele  sportdocenten 
zorgen  voor de begeleiding. Esther 
Delissen  zit op SGK Tennis bij de 
vereniging Never Out in de 
Vogelwijk . ‘Ik voel me er thuis,’ 
vertelt  ze. ‘Je kunt hele maal jezelf 
zijn en het maakt niet uit hoe goed 
je bent in tennissen . Als je maar 
lekker meedoet . Ik probeer ieder-
een aan het sporten te krijgen en 
zeker nu ik ambassadeur van de 
Olympics ben.’ 

Zijn grote held is Messi. 
Zelf staat Ricardo Egges 
(24) in de spits bij het 
G-team van PGS/Vogel 
in Loosduinen. Hoogte-

punt in zijn carriere was de selectie 
voor het G-team van ADO. En nu is 
hij ambassadeur van de Special 
Olympics 2021. ‘Meedoen en 
plezier  maken vind ik belangrijker 
dan winnen,’ zegt hij geheel in lijn 
met de Olympische gedachte. 

Collega-ambassadeur Esther 
Delissen  (42) is het daar mee eens, 
maar vindt winnen toch ook wel 
erg leuk. Ze speelt tennis (enkel- en 
dubbelspel) en heeft al meerdere 
zilveren en gouden medailles 
gewonnen . ‘Veel mensen met een 
beperking bewegen te weinig,’ 
vindt ze. ‘Ik vertel overal hoe leuk 
en belangrijk sporten is. Zelf kan ik 
niet zonder. Ook in coronatijd ben 
ik doorgegaan met bewegen. 
Gelukkig  kunnen we nu al een tijd 
weer trainen.’

Surprise box 
De laatste ‘normale’ editie van de 
Special Olympics was in 2018 in de 
Achterhoek met meer dan 2.000 
deelnemers, 600 coaches, twintig 
takken van sport en een groot 
Olympisch Dorp waar de sporters 
overnachtten. Den Haag was volop 
bezig eenzelfde groots sportfeest te 
organiseren toen corona uitbrak. 
De geplande spelen in 2020 gingen 

in de ijskast.
Dit jaar gaan ze wel door in sterk 

aangepaste vorm, vertelt Eva de 
Koning van de stichting SONS 2021. 
‘Alles gebeurt uiteraard binnen de 
actuele corona-regels. Op kleine 
schaal zijn er sportieve ont-
moetingen  en activiteiten in de 
stad. Maar de meeste deelnemers 
doen online mee op hun sportclub, 
bij een instelling of misschien met 
familie thuis. Vanaf de Virtuele 
Campus in Den Haag gaat het 
programma  op zaterdag en zondag 
online. Het wordt zeker niet uren 
op de bank hangen voor het 
scherm. Nee, iedereen gaat flink in 
beweging komen.’

Afwisselend zijn de teams voor 
het scherm actief (warming-up, 
disco) en gaan naar buiten voor 
oefeningen  en spelletjes. De 
coaches  hebben vooraf suggesties 
gekregen en kunnen filmpjes met 
workshops en clinics downloaden. 
In een Surprise box zitten attri-
buten om spelletjes mee te doen en 
verrassingen voor de deelnemers. 
Tussendoor zijn er dan ook nog op-
tredens zoals van Wolter Kroes en 

goochelaar Steven Kazan. De 
presen tatie is in handen van 
hockey ster Naomi van As. 

Sportbelang SGK
‘Deze Special Olympics kun je zien 
als een soort aftrap voor de her-
opening van het G-sporten in het 
land,’ vindt Eva de Koning. 
‘Maanden lang lag het grotendeels 
stil en dat heeft grote impact 
gehad . Voor mensen met een 
verstandelijke  beperking  is sporten 
nog belangrijker dan voor ieder 
ander. Het is goed voor hun fitheid, 
weerbaarheid en zelfvertrouwen. 

Openingsceremonie
Special Olympics
De openingsceremonie van 
de spelen vindt plaats op de 
Sportcampus Zuiderpark op 
vrijdag 11 juni vanaf 
19.30 uur. Zonder publiek, 
maar wel helemaal live te 
volgen bij RTV West. Onder 
de gasten zijn minister 
Tamara van Ark en de 
sportwethouder Hilbert 
Bredemeijer. Voor de 
muzikale omlijsting zorgen 
onder meer Xander de 
Buisonjé en Music Unlimited. 
Aan het slot wordt de 
Olympische vlam ontstoken 
en de vlag gehesen. Een van 
de sporters legt de eed af en 
belooft namens alle 
deelnemers eerlijk en 
volgens de regels te spelen. 

Online meedoen
Online meedoen kan via 
https://digitalespecial 
olympics2021.nl

Fototentoonstelling
Op de Sportcampus Zuiderpark 
is tot en met zondag 13 juni 
een fototentoonstelling te zien 
over de Special Olympics.

We vieren met de 
Special Olympics 
dat we weer 
samen kunnen 
bewegen

Ricardo Egges en Esther Delissen zijn ambassadeur van de Special Olympics. ‘Ik probeer iedereen aan het sporten te krijgen.’ 
 valerie kuypers (boven) en angelo blankespoor (onder)

Meer informatie?
specialolympics2021.nl
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Wat vinden de fracties van… 
het woonwagenbeleid?

De raad aan het woord

Janice Roopram, Hart voor 
Den Haag/Groep de Mos

Regelmatig vraag 
ik de aandacht en 
actie van het 
stadsbestuur voor 
de vele mis-
standen in 
de Jeugdzorg. 

Onlangs nog over ouderverstoting, 
dat zeer schadelĳ k is voor het kind 
en betrokken familieleden. 
Het is vreselĳ k triest als een kind de 
grootouders niet mag zien, 
terwĳ l  het zelf aangeeft ze te 
missen. Het jeugdzorgsysteem moet 
op de schop. Ik hoop het ĳ s te 
kunnen breken om de gemeente 
Den Haag actie te laten onder-
nemen. Mĳ n schriftelĳ ke vragen 
zĳ n te vinden op 
denhaag.raadsinformatie.nl.

Arjen Kapteĳ ns,
GroenLinks

Bomen zĳ n van 
levensbelang voor 
onze stad. Bomen 
zorgen ervoor dat 
het minder heet 
wordt en ze zorgen 
voor voedsel en 

beschutting voor vogels en nuttige 
insecten. Ook weten we dat een 
groene omgeving met bomen 
mensen gelukkiger maakt. Maar in 
onze stad is het lastig om ruimte te 
vinden voor extra bomen. Daarom 
heb ik het plan ingediend dat 
iedereen in onze stad die een mooi 
plekje weet een gratis boom van de 
gemeente krĳ gt. Denk hierbĳ  aan je 
eigen tuin, maar ook schoolpleinen 
en binnentuinen bĳ  huurwoningen. 
Dus met jouw hulp komen er in de 
stad hopelĳ k veel bomen bĳ ! 

Jan Pronk, 
VVD

Dankzĳ  een 
amendement met 
15 voorstellen heb 
ik het integratie-
beleid van onze 
stad � ink kunnen 
aanscherpen. 

De Nederlandse kernnormen en 
kernwaarden zĳ n nu de belangrĳ ke 
uitgangspunten voor het integratie-
beleid van Den Haag. Iedereen mag 
zĳ n eigen identiteit beleven, maar 
wel binnen de grenzen van de 
democratische rechtstaat. 
Door dit helder te benoemen 
kunnen we een vrĳ e, open en 
tolerante samenleving zĳ n en 
blĳ ven. Alleen zo krĳ gen we een stad 
waar iedereen meedoet en niemand 
langs de zĳ lĳ n of zelfs in een 
parallelle samenleving leeft.

Gehoord op 
de tribune

Mevrouw van Overbeke, 
omwonende  van het Willem 
Dreeshuis in de raadsvergadering 
van donderdag 20 mei.
Onderwerp: huisvesting voormalig 
dak- en thuislozen in het Willem 
Dreeshuis.

Dit plan lĳ kt 
overhaast  
gemaakt en 
roept veel vragen 
op van 
omwonenden

Vergaderingen
De Haagse gemeenteraad 
vergadert op 10 juni en 
op 1 juli in de raadzaal. 
Alleen de woordvoerders zĳ n 
aanwezig op 1,5 meter van 
elkaar. Deze vergaderingen 
zĳ n zonder publiek. Het 
stemmen gebeurt digitaal 
op 10 juni en 1 juli vanaf 
20.00 uur, zodat alle 
raadsleden hun stem 
kunnen uitbrengen. 
De commissies vergaderen 
ook fysiek in de raadzaal, 
zonder publiek.

Kort

Informatie

Wilt u spreken in de raad?
Iedereen kan spreken tĳ dens 
raads- en commissie-
vergade ringen over 
onderwerpen die op de 
agenda staan. 
Dit heet ‘Stad in de raad’. 
Voor inlichtingen hierover of 
om u aan te melden, kunt u 
terecht bĳ  de griffi  e: 
telefoon (070) 353 31 31 of 
e-mail griffi  e@denhaag.nl.

Informatie over de raad
Informatie over de raad, 
de volledige agenda’s, 
besluiten en verslagen van 
de raad en commissies vindt 
u op www.denhaag.nl/ 
gemeenteraad. De stukken 
zĳ n ook in te zien bĳ  het 
Den Haag Informatie-
centrum (Stadhuis, Spui 70). 

Een vergadering volgen 
Kĳ k op www.denhaag.nl/
uitzendingenraad voor een 
live uitzending van de 
commissie- of raads-
vergaderingen. Raads-
vergaderingen worden ook 
uitgezonden op Den Haag TV
(Ziggo kanaal 40)

Adres gemeenteraad 
Postbus 19157
2500 CD Den Haag
E-mail: raad@denhaag.nl 

Raadsvergaderingen
Kĳ k voor de meest actuele 
informatie over ver-
gaderingen  van de raad op 
denhaag.raadsinformatie.nl 

Meer informatie?
denhaag.nl/gemeenteraad

De fracties in de gemeenteraad 
zĳ n verantwoordelĳ k voor de 
inhoud van deze pagina.

Een eerlĳ k
woonwagenbeleid
Het stadsbestuur is aangeschreven 
door het collectief van mensen-
rechtenadvocaten om de 110 
vervallen  standplaatsen die door 
het uitster� eleid zĳ n verdwenen 
terug te realiseren. Wĳ  willen dit 
ook als harde eis opnemen in een 
locatieonderzoek. Dat criteria om 
op de wachtlĳ st te komen zĳ n aan-
gescherpt is ons een doorn in het 
oog. De inschrĳ � osten voor een 
standplaats gaan omhoog, terwĳ l 
er helemaal geen uitzicht is op een 
standplaats. Raadslid William de 
Blok zal in de raadsvergadering op 
10 juni voorstellen indienen voor 
een eerlĳ k woonwagenbeleid.

Opkomen voor 
woonwagenbewoners
Woonwagenbewoners zĳ n, volgens 
het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens, een minderheids-
groep met een eigen culturele 
identiteit die bescherming van de 
overheid verdient. Den Haag moet 
opkomen voor deze rechten. 
Woonwagen bewoners mogen niet 
slechter af zĳ n dan mensen met 
een huurwoning. Het is goed dat 
Den Haag de woonwensen van 
woonwagenbewoners heeft op-
gehaald en uitbreiding van woon-
wagenlocaties onderzoekt. Ook wil 
de PvdA de maatschappelĳ ke 
positie  van woonwagenbewoners 
verbeteren.

Realiseer snel 
nieuwe standplaatsen 
Door het uitster� eleid van de 
gemeente  zĳ n er de afgelopen 
decennia  meer dan 100 stand-
plaatsen voor woonwagens 
verloren  gegaan. Het is dan ook 
niet vreemd dat er nu een groot 
tekort  is en de wachttĳ d voor een 
standplaats langer is dan 25 jaar. 
In 2020 is de gemeente door het 
College voor de Rechten van de 
Mens op de vingers getikt voor 
dit  discriminerende wanbeleid. 
We  moeten ons schamen en heel 
snel nieuwe standplaatsen voor 
onze woonwagenbewoners gaan 
realiseren.

GEMEENTE DEN HAAG

Iedere maand kunnen 
inwoners via social media 
kiezen over welk onderwerp 
ze de standpunten van de 
verschillende fracties willen 
lezen. Deze maand kreeg 
het woonwagenbeleid de 
meeste stemmen. PvdA, 
Haagse Stadspartĳ  en 
Hart voor Den Haag/Groep 
de Mos geven hun mening. 
Wilt u meestemmen over 
wat het volgende onder-
werp moet worden? 
Volg dan het Twitteraccount 
van de Haagse gemeente-
raad: @Gemeenteraad070

Het college onderzoekt hoe het 
aanbod van woonwagenplaatsen 
beter op de behoeften kan worden 
aangesloten. Momenteel zĳ n er 
233 standplaatsen verdeeld over 
elf  locaties voor woonwagen-
bewoners. Tegelĳ kertĳ d stonden er 
in oktober 2020 nog 195 belang-
stellenden op de wachtlĳ st. Op 
10 juni vergadert de gemeenteraad 
over het woonwagenbeleid. 
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Steuntje in de rug voor  
kunstenaars en artiesten

Den Haag kent veel kunstenaars en artiesten die werk willen maken van hun kunst en zich 
verder willen ontwikkelen op artistiek vlak. Met de makersregeling krijgen zij van de gemeente 
een steuntje in de rug. Nordin Besling en Julie de Ruijter vertellen wat dat voor hen betekent. 

Totem , of die van een dierbare. Het 
maken van de eerste totem  was 
meteen een intiem ritueel , vertelt 
Julie. ‘Het is een Totem  van mijn 
oma, twee dagen voordat zij over
leed. Het kunstwerk werd een zeer 
waardevol en symbolisch  object  
voor de nabestaanden.’

Knallen
Ook Nordin en Hip Hoop gaan 
samen  door. Nordin: ‘Dit jaar wil ik 
echt gaan knallen. Ik heb inmiddels 
30.000 maandelijkse volgers op 
Spotify en mijn tunes gaan richting 
de 200.000. Natuurlijk heb ik het 
zelf gedaan. Maar zonder de 
makers regeling was ik niet de 
artiest  geweest die ik vandaag de 
dag ben. Dat weet ik zeker.’

Nordin Besling om
schrijft zichzelf als 
‘selfmade’. ‘Ik was 
altijd  een gangmaker. 
Op feestjes was ik 

veel bezig met muziek en dansen. 
Mijn neef had een gekraakte 
Logitec  met microfoon op z’n zolder 
staan, dus toen heb ik voor de gein 
wat ingezongen. Dat vond ik zo vet 
dat ik besloot hier helemaal voor te 
gaan.’ Dat is nu ruim twee jaar 
geleden  en sinds die tijd zet Nordin 
vol in op zijn zangcarrière. Hij werkt 
daarnaast ook als dj bij FUNX en 
hoopt dit jaar zijn studie Inter
national Business Management af 
te ronden. Voor die studie liep hij 
stage bij een platenmaatschappij. 

Julie de Ruijter (artiestennaam 
studio  Poca) studeerde af als mode
ont werpster   aan de Haagse 
Academie  voor Beeldende kunsten. 
‘Na mijn afstuderen heb ik een tijd 
in de modeindustrie gewerkt. Ik 
kwam echter in een burnout 
terecht . Door het creëren van 
rituelen  kwam ik weer terug bij 
mijzelf, lukte het om naar mijn 
lichaam  te luisteren en vond ik 
rust.’ Julie zag dat veel mensen om 
haar heen met dezelfde druk 
worstelen  en dat veel van hen niet 
de juiste handvaten hebben om 
weer bij zichzelf te komen. Ze 
besloot  haar kunst met textiel in te 
zetten om mensen wel die hand
vaten te geven, en maakte een 
flinke omslag in haar werk.

Textiel en rituelen
Ze verdiepte zich in de rituelen die 
haar hadden geholpen. ‘Toen ik 
meer zelfvertrouwen op dit gebied 
kreeg, durfde ik het ook echt met 
mijn kunst te combineren. De 
eerste  expositie waarbij ik een 
ritueel  en mijn textielwerk combi
neerde riep zoveel positieve 
reacties  op dat ik besefte dat hier 
echt behoefte aan was.’ Julie kwam 
in contact met Ademruimte, een 
publieke ruimte die als doel heeft 
bewoners van Den Haag een plek te 
bieden voor rust, en reflectie door 
nieuwe interactieve kunstvormen. 
Julie: ‘We ontdekten enorm veel 
raakvlakken. We besloten onze 
ideeën te combineren in de vorm 
van een residentie voor mij bij 
Ademruimte. Ik ging toen op zoek 
naar manieren om deze plek te 

realiseren  en kwam zo uit bij de 
makersregeling. ‘Daardoor kreeg ik 
de ruimte om mij te ontwikkelen 
en plannen verder uit te diepen. 
Dat was zonder de regeling echt 
niet gelukt. Daar ben ik dus enorm 
dankbaar voor.’

En toen kwam corona
Nordin werd door Sherwin Blijd 
van  Hip Hoop  dat kinderen en 
jongeren  helpt met het ont
wikkelen van een eigen identiteit 
met behulp van kunst en muziek  
op de mogelijk heid van de makers
regeling gewezen. Hip Hoop was 
afgelopen jaar ook de samen
werkingspartner van Nordin. ‘2020 
zou het jaar van mijn zichtbaarheid 
worden,’ vertelt Nordin . ‘We 
hadden  veel optredens gepland, 
maar toen kwam corona. We 
moesten  onze plannen bijstellen, 
maar hebben ons best gedaan om 
nog zoveel mogelijk uit dit jaar te 
halen. Zo hebben we een schrijvers
kamp georganiseerd waar we 
met  verschillende  schrijvers en 
producers  aan tracks hebben 
gewerkt . Doordat er geen optredens  
waren, had ik meer tijd om aan het 
creatieve proces te werken en 
ontzettend  veel te maken.’ Nordin  
werd afgelopen najaar genomi

neerd voor de Haagse Popprijs . 
‘Het voelde echt als erkenning.’

Van hartslag naar kunstwerk
Ook voor Julie zorgde corona voor 
een verandering van koers. Waar ze 
eerst nog richting een expositie 
werkte, was dat nu geen optie. 
Als  artist in residence bij Adem
ruimte ontwikkelde ze een nieuwe 
techniek om de hartslag van 
mensen  te vertalen naar prints 
voor textiel. ‘Met een hartslag
opname van 15 minuten kun je 
zeer gevarieerde prints generen die 
voor iedereen uniek zijn.’ De studio 
bij Ademruimte heeft Julie aan 
kunnen houden. De nieuwe tech
niek heeft geleid tot het project 
‘Totem’ waar ze samen met Beer 
van Geer aan werkt. Dit najaar 
komt er een expositie in The Grey 
Space in The Middle. De expositie 
bestaat uit vijftien kunstwerken 
(Totems) op basis van de hartslag
data van vijftien mensen. Het zijn 
symbolische portretten van de 
kunste naars en de mensen die 
dichtbij hun staan. De bedoeling is 
dat het systeem openbaar toe
gankelijk wordt. Zo krijgen meer 
mensen toegang tot het ritueel van 
het opnemen van de hartslag en 
het laten maken van hun eigen 

Tweede ronde
makersregeling 2021 
Julie en Nordin zijn twee van 
de 42 Haagse kunstenaars 
en artiesten die sinds 2019 
subsidie van de gemeente 
kregen uit de makers
regeling. Deze regeling is er 
om makers te laten groeien 
onder begeleiding van een 
culturele organisatie. Per 
plan is er maximaal € 8.000 
beschikbaar. Vanaf 1 juli is 
het mogelijk om subsidie 
aan te vragen voor de 
tweede ronde van 2021.

Investeren in cultuur 
De cultuursector is hard 
geraakt door de corona
maatregelen. Met de 
subsidie regeling Investeren 
in cultuur wil de gemeente 
eenmalige projecten, 
experimenten en makers in 
de cultuursector 
onder steunen. 

Julie de Ruijter (links) en Nordin Besling (rechts) kregen subsidie uit de Makersregeling. ‘Ik kreeg de ruimte mij te ontwikkelen.’
 frank jansen (links) jassir jonis en max farmbach (rechts)

Meer informatie?
denhaag.nl/ 
makersregeling

We hebben 
ons best gedaan 
zoveel mogelijk 
uit dit jaar 
te halen

Meer informatie?
denhaag.nl/subsidies
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Doe mee aan het  
NK Stoepranden

Iedereen kan en mag meedoen. 
Alle wedstrijden zijn buiten en 
deelnemers spelen op 1,5 meter 
afstand van elkaar. Stoepranden is 
een spel dat iedereen, van jong tot 
oud, kan spelen. Het zorgt 
bovendien voor meer contact en 
gezelligheid in de buurt.

Den Haag doet dit jaar weer mee 
aan het Nederlands Kampioen
schap (NK) Stoepranden van 
Jantje Beton. In mei en juni zijn de 
voorrondes op playgrounds en 
stadsboerderijen in de wijken. 
De Haagse finale is in juli 
of september bij de sportcampus 
in het Zuiderpark. De winnaars van 
de Haagse finale gaan door naar de 
landelijke finale van Jantje Beton.

Vraagelkaar gaat naar buiten

met een coach van Vraagelkaar en 
buurtgenoten. Vraagelkaar is een 
platform waarop mensen met 
dezelfde interesses met elkaar in 
contact worden gebracht. Iedere 
Hagenaar kan lid worden. 

Vraagelkaar organiseert de 
komende tijd diverse buiten
activiteiten waar mensen elkaar 
coronaproof kunnen ontmoeten. 
Zoals de Gelukscarroussels op 
landgoed Ockenburg waar je 
diverse workshops kunt volgen. 
Of de Gelukstafels op de markt op 
de Leyweg of voor de Albert Heyn 
in Loosduinen waar je kunt praten 

Wandel mee tijdens de 
Nationale Diabetes Challenge

en andere deelnemers bij u in de 
buurt. Iedereen met of zonder 
diabetes die gezonder en fitter wil 
zijn kan meedoen. De wandelingen 
starten half juni.

Wilt u op een gezellige manier 
werken aan uw gezondheid? 
Doe dan mee aan de Nationale 
Diabetes Challenge. Wandel mee 
met een van de vijftien wandel
groepen in verschillende wijken in 
Den Haag. U wandelt tien weken 
lang een keer per week met een 
buurtsportcoach of zorgverlener 

Dag van de Architectuur  
in Den Haag

fragment over het gebouw, het 
ontwerp of de locatie. 
In de fietsenstalling onder het 
Koningin Julianaplein is een 
expositie te zien. Afhankelijk van 
de coronamaatregelen is het op 
19 juni ook mogelijk om een aantal 
bijzondere gebouwen te bezoeken 
of mee te gaan met een tour onder 
leiding van een gids. Op de website 
vindt u de laatste informatie. 
De fiets en wandelroutes blijven 
een maand beschikbaar. 

De Dag van de 
Architectuur  in Den Haag 
heeft ook dit jaar een 

aangepaste vorm. De organisatie 
heeft verschillende fiets en 
wandel routes uitgezet langs 
bijzondere gebouwen en plekken 
rondom thema’s als klimaat, 
kust en nieuwe monumenten. 
Deze routes kunt u vanaf zaterdag 
19 juni op eigen gelegenheid lopen 
of fietsen. Op interessante plekken 
langs de route vindt u een QRcode 
op de grond. Deze kunt u scannen 
met uw telefoon. Dan krijgt u via 
de website een audio of video

Gratis uitstapje voor senioren 
maandprogramma toegestuurd. 
Voor informatie en aanmelden 
kunt u op werkdagen 9.00 tot 
13.00 uur bellen met 
(070) 364 66 61.

Vanaf juli komt de Stichting BBD 
weer met een uitgebreid aanbod 
aan uitstapjes voor Haagse 
senioren. Door corona lagen de 
activiteiten lange tijd stil. Om de 
herstart te vieren krijgt iedereen 
die zich als nieuwe deelnemer 
aanmeldt, een gratis introductie
activiteit aangeboden en het 

Stadsboerderijen 
zijn weer open

Sinds 19 mei is iedereen weer 
welkom op de Haagse stads
boerderijen. Uiteraard gelden de 
coronaregels, zoals afstand houden 
en thuis blijven bij klachten. 
Bij binnenkomst moet u een 
registratieformulier invullen. 
De stadsboerderijen zijn open van 
dinsdag tot en met zondag van 
9.00 tot 17.00 uur.

Bibliotheek 
weer open

Sinds 20 mei zijn de bibliotheken 
weer open. De coronaregels blijven 
gelden zoals 1,5 meter afstand 
houden, een mondkapje dragen en 
thuis blijven bij klachten. Er mag 
een beperkt aantal mensen tegelijk 
naar binnen, dus het kan zijn dat 
er soms een rij is voor de deur. Kom 
daarom zoveel mogelijk alleen. 

Open Ateliers in 
Duinoord e.o.

In het weekend van 19 en 
20 juni openen 
kunstenaars  uit 

Duinoord , Zeeheldenkwartier en 
Regentessekwartier hun ateliers. 
Op 27 locaties kunt u kunst 
bekijken en met de kunstenaars in 
gesprek gaan over hun werk. 
En natuurlijk kunt u ook een 
kunstwerk rechtstreeks van de 
kunstenaar kopen. De ateliers zijn 
open tussen 12.00 tot 18.00 uur. 
Een mondkapje is verplicht en er 
mag een beperkt aantal bezoeker 
tegelijk naar binnen zodat 
iedereen afstand kan houden.

De wandelingen starten half juni. ronald hoogendoorn

Gelukstafel op de markt op de Leyweg. vraagelkaar

In mei en juni zijn de voorrondes in de wijken.  gerard til

 gemeente den haag

Meer informatie?
denhaag.nl/actueel

Meer informatie?
vraagelkaar.nl/cafes 

Meer informatie?
nationalediabeteschallenge.nl/
denhaag

Meer informatie?
denhaag.nl/stadsboerderijen

Meer informatie?
bibliotheekdenhaag.nl.

19
JUN

Meer informatie?
dvda-denhaag.nl

Meer informatie?
bbddenhaag.nl 19

JUN

Meer informatie?
openateliersduinoord.nl 

De organisatie heeft verschillende fiets- en wandelroutes uitgezet. paul de vries
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9 juni 2021
Nummer 6Agenda 8 juni 2021,
nummer 6



23

Welkom op de vernieuwde

Noord Boulevard!

Wij zijn weer open!

Deze ondernemers op de nieuwe
Noord Boulevard zijn weer open!

Een combinatie van Westerse klassiekers en de Aziatische
keuken op een unieke locatie aan de Pier van Scheveningen

Bij restaurant ChouChou laten we je kennis maken met een 
hele nieuwe manier van zorgeloos genieten; of  je nou komt 

lunchen, dineren of  even borrelen tussen de wedstrijden 
door. 

ChouChou beschikt over een uitgebreid à la carte lunchmenu 
en voor een vaste en betaalbare prijs bestel je de gehele 

avond lang gerechten van de wereldse kaart die je meeneemt 
op een culinaire rondreis langs alle continenten. De kaart 

staat vol met diverse internationaal georiënteerde gerechten 
en Europese klassiekers die bij iedereen wel in de smaak 

vallen. 

Zo verras je je gezelschap met Japanse Hamachi, Thaise 
biefsalade of  gewoon een overheerlijke Hamburger. 
ChouChou werkt niet met een tijdslot en dus kun je 

net zo lang blijven genieten als je wilt zonder pijn in je 
portemonnee. 

www.chouchou.nl

GRENZELOOS GENIETEN

LOGO

GRENZELOZE LEKKERNIJEN ONDER ÉÉN DAK 

Foodies, zonaanbidders en strandliefhebbers kunnen hun hart 
ophalen bij de Foodhall Scheveningen. Bij de aanwinst op de 
vernieuwde Noordboulevard vind je zeventien wereldkeukens 

op één locatie. Met bekende (lokale) foodondernemers en 
spannende nieuwkomers is er keuze voor iedereen. Het extra 

grote terras met uitzicht op zee zorgt ervoor dat gasten 
geheel volgens de RIVM-richtlijnen kunnen genieten van 

zomerse dagen. 

GENIET VAN DE ZOMER IN SCHEVENINGEN   

De hal is geïnspireerd op de sfeer van een levendige, 
wereldse markt vol lichtjes en geluiden. Iets lekkers 

uitgekozen? Strijk neer op het ruime terras en geniet in de 
zon van een weids uitzicht over de Noordzee. 

ZEVENTIEN WERELDSE KEUKENS
 

Van bekende Haagse concepten tot andere grote namen,
waaronder nieuwe namen en ook namen die al bekendheid

genieten:
 

PAZZE E PIZZE
DIEGO’S BURGERS

AMIER
WOODSTOK (W.T.F. GO VEGETARIAN)

DE RESIDENT
DE BALLENBAR

JABUGO
THE SUSHIBAR

LA CATRINA
CHURROS & MORE

DE SCHEVENINGSE OESTERBAR
MEAT ON A STICK

SAIGON STREETFOOD
FROZEN SWEETS

DIM SUM BIJ WAN TSAM
PAD THAI

GYROS EXPRESS

WWW.FOODHALLSCHEVENINGEN.NL

HET BORRELT EN HET BRUIST BIJ MOEKE

Iedereen komt graag bij Moeke over de vloer. Voor een kop koffie, een broodje of 
om ’s avonds lekker aan te schuiven voor het eten. Moeke zorgt voor de hapjes en 
de drankjes. En natuurlijk een gezellige sfeer. 'Ik zit even bij Moeke' is dan ook het 

mooiste excuus om het wat later te maken. Om net iets langer te genieten, te tafelen 
of nog een laatste drankje te bestellen. 

 
Maar Moeke’s wil is geen wet. Bij Moeke kan alles. Het is er altijd gezellig. Een plek 
waar je elkaar ontmoet en waar je je vrienden mee naar toe neemt. Bij Moeke is 

ruimte voor alles. Heerlijk genieten op het terras, een drankje aan Moeke’s Bar, een 
lekker bord eten uit Moeke’s keuken, een goed gesprek aan één van Moeke's tafels of 

de voetjes van de vloer. Bij Moeke is het altijd feest.

MOEKE IS NIET GERESERVEERD

Moeke verwelkomt je graag van maandag t/m zondag.
 Ze reserveert niet vooraf, dat doet Moeke ter plekke.

Moeke’s kroost zorgt ervoor dat er snel een plekje voor je vrij is.

MOEKE ZIET JE GRAAG!
 

Want zeg nou zelf, iedereen houdt toch van Moeke?

WWW.MOEKE.NL

Kijk, tijdens uw lunch of diner, 
alle sportwedstrijden!

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

Check ons sportprogramma op
www.threesisterspub.nl

U bent van harte welkom!
Wij zijn gelegen aan het mooiste strand van Nederland en 

staan bekend om onze hoogwaardige gerechten, 
verrukkelijke cocktails en de fijne wijnen. 

Proef onze welbekende ‘Prime-cut’ steaks of heb je toch 
liever visgerechten? Heb je geen honger? Geen probleem! 

Kom langs en laat onze bartenders 
jouw smaakpapillen verrassen!

TO SUIT ALL TASTES!

WWW.BAYSCHEVENINGEN.NL

is ondernemend
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villani.nl
*Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen. De korting is niet van toepassing op dranken. Geldig in de gehele maand juni 2021. Reserveren verplicht o.v.v. 20% korting.

Kom gezellig lunchen bij Gastronomia Villani.
De hele maand juni 20% korting*

op alle lunchgerechten.

20%KORTING
KORTING

lunch actie

Hellingweg 94C, 2583 WH Den Haag
070 - 219 61 96 | info@villani.nl

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 Europees Kampioenschap 
Voetbal staat van 11 juni tot 11 juli 
in de spotlights. Normaal gespro-
ken is de beleving in Nederland 
enorm, maar dat lijkt nu minder 
het geval. Voetballiefhebber Mar-
tin Jol blikt vooruit op dit toer-
nooi, dat deze keer in een andere 
vorm is gegoten. Ook laat hij zich 
uit over hoe zijn Oranje-opstelling 
er uit zou zien.

Martin Jol, die de laatste tijd veelvul-
dig in het nieuws is over ADO Den 
Haag, kon nog wel tijd vrijmaken om 
vooruit te blikken op het aankomend 
EK-voetbal. Het toernooi heeft voor 
het eerst een andere opzet en wordt 
in meerdere steden en landen afge-
werkt. Martin: “Ik vind het wel jam-
mer dat van de bestaande formule is 
afgeweken. Het spelen in verschil-
lende landen en steden gaat toch 
ten koste van de echte EK-sfeer. 
Normaal geeft zo’n toernooi, als dat 
in één land wordt afgewerkt, een 
bepaalde verbondenheid. Dat mis ik 
nu toch wel. Hoe gaat het worden 
zonder die echte sfeer? Al kunnen 
12.000 toeschouwers dadelijk in de 
Arena toch ook voor sfeer zorgen, 
vermoed ik. Toch is het anders en ik 
moet eerlijk zeggen, ik heb niet het 
gevoel dat ik altijd gehad heb bij een 
EK. Ik mis een beetje de echte Oran-
jekoorts zoals bij vorige EK’s.”

Knieval
Bij Frankrijk en Duitsland keren na 
jaren topspelers terug in de selectie. 
Martin: “Kijk, dat Benzema terug-
keert in de Franse selectie is niet zo 
interessant, zeker niet voor ons. Die 
rechtszaak, betreffende een chanta-
gezaak in een seksschandaal rond 
Mathieu Valbuena loopt nog. De 
coach van Frankrijk heeft Benzema 
eerst buitengesloten, maar laat hem 
nu weer toe tot de selectie. Daar is 
behoorlijk wat misgegaan in de communicatie en 
persoonlijk vind ik deze stap een beetje goedkoop. 
Dit had eerder opgelost moeten worden.”

Ook in Duitsland keren spelers terug, te weten Tho-
mas Müller en Mats Hummels. “Trainer Löw was 
een beetje overmoedig om, destijds na het WK 
2018, Mats Hummels, Jérôme Boateng en Tho-
mas Müller uit de selectie te zetten. Nu zijn Mats 
Hummels en Thomas Müller weer welkom. Ik vind 
het eigenlijk een enorme knieval van Löw en dat 
heeft toch te maken met de teleurstellende resulta-
ten. Het 6-0 verlies tegen Spanje was een enorme 
dreun, zeker als je weet dat Spanje ook niet meer 
is wat het geweest is. Boateng, bij het vorige WK 
nog uitblinker, is nu blessuregevoelig, dus zijn afwe-
zigheid begreep ik. Maar de afwezigheid van Müller 
en Hummels doet de vraag rijzen of je zo om moet 
gaan met spelers van dat kaliber. Beide spelers zijn 
mijns inziens voor Duitsland van toegevoegde waar-
de.”

Topfavoriet
Er steken meerdere landen bovenuit, maar toch ziet 
Martin één topfavoriet. “Frankrijk heeft elke positie 
prima dubbel bezet en steekt toch wel boven de 
rest uit als topfavoriet. Je kan echter redelijk op het 
verkeerde been worden gezet door van tevoren een 
favoriet aan te wijzen. Waarom?

Nou, je hebt sowieso een poule des doods met 
poule F, met daarin Frankrijk, Portugal, Duitsland en 
Hongarije. Duitsland zie ik niet als de grote favoriet 
dit keer, al groeit Duitsland altijd tijdens het toernooi. 
In deze poule gaan dus wel slachtoffers vallen, maar 
veel hangt af van tegen wie je begint. En Frankrijk 
begint direct tegen Duitsland. Portugal daarentegen 
kan tegen Hongarije de drie punten pakken. Dan 
vindt er dus direct al een slachting plaats.” Over de 
andere poules zegt Martin: ”Buiten Frankrijk noemt 
ik ook België als favoriet, die niet in een sterke poule 
zit. De Denen en Belgen zie ik verder komen. En-
geland heeft wel degelijk kwaliteit, met jonge spe-
lers als Foden, Grealish, Madison, Stones, Mount 
en Walker, plus de ervaren krachten McGuire en 
Kane. Dus in poule D zie ik de Engelsen en Kroatië 
wel doorgaan. In groep E zit Spanje, dat speelt zon-
der Sergio Ramos en ook verder niemand van Real 
Madrid. Dat is toch een verlies. Spanje en Polen zie 
ik doorgaan, ook al mist Spanje een echte topspits 
en deze keer de klasse om als favoriet van start te 
gaan. Tot slot nog poule A, waar Italië zeker door-
gaat en dan is het verder koffiedik kijken. Turkije is 
een eenheid, maar Zwitserland kan vaak verrassen 
met goed voetbal.”

Oranje
Oranje speelt dit EK in poule C. “Oranje zit niet in 
een zwakke poule en zie ik samen met Oekraïne 
doorgaan”, vervolgt Martin. 

“Ik vind het jammer dat Bergwijn is 
afgevallen voor Oranje. Ik snap het 
wel, want op die linkerkant heb je 
Promes, Depay, Bergwijn en zelfs 
Gakpo, dus er moest een speler 
afvallen. Al had dat bij mij Promes 
geweest. De rechterkant daarente-
gen vind ik onderbezet, met alleen  
Berghuis. Op die kant had Bergwijn 
ook kunnen spelen. 
Dat Karsdorp er niet bij is, kan ik 
begrijpen, omdat in een 4-3-3-sys-
teem Dumfries verdedigend beter 
uit de voeten kan en die kan ook in 
3-5-2- of 3-4-3-systeem spelen. Ook 
Veltman kan daar eventueel spe-
len. Blind is misschien wel de bes-
te voetballende verdediger die wij 
hebben. Daarom begrijp ik de keuze 
voor Blind, die wel snel wedstrijdfit 
moet worden. Al zijn we door de ab-
sentie van Van Dijk kwetsbaar ach-
terin. Maar De Vrij moeten we ook 
niet onderschatten. Hij is uitgekozen 
in Italië als de beste verdediger, dan 
moet je kunnen verdedigen. De Ligt 
en De Vrij zijn samen een heel goed, 
solide centrum.” Over het midden-
veld zegt Martin: “Donny van de 
Beek en Wijnaldum zijn eigenlijk 
twee dezelfde type spelers. Geef 
je Van de Beek het vertrouwen, dan 
betaalt hij het uit en daarom moet je 
hem meenemen. Frenkie de Jong 
is onomstreden. Oranje komt in de 
problemen als ze tegen een team 
spelen dat supersnel kan omschake-
len. Aanvallend gezien heeft Oranje, 
na trainer Ronald Koeman, en onder 
Frank de Boer toch wat meer pro-
blemen gekend.” Martin geeft ook 
zijn mening over de keepers: “Wij 
missen zo’n keeper als bijvoorbeeld 
Neuer van Duitsland, Oblak van Slo-
venië, of Courtois van België. Ik mis 
bij onze keepers vaak het charisma 
en de pressing. Ik zou er niet te lang 
over nadenken om Stekelenburg het 
vertrouwen te geven.”

Martin’s Opstelling
Iedere Nederlander geeft tegenwoordig zijn favorie-
te opstelling voor Oranje, dus Martin Jol ook. “We 
moeten Oranje niet overschatten, maar ook niet 
onderschatten. Ook de rol van een trainer kan een 
belangrijke factor zijn. Ik heb nu niet het gevoel te 
weten waar we aan toe zijn, en dat had ik wel met 
Koeman tijdens de Nation League.
Mijn favoriete Oranje-elftal zou er zo uit zien:
Keeper: Stekelenburg, die ik in mijn tijd als trainer 
van Ajax het vertrouwen gaf boven Vermeer, die 
toen basisspeler was.
Achterin: Centraal met De Vrij en De Ligt, rechts-
back Dumfries en linksback Van Aanholt.
Wijndal zou ik nog niet voor de leeuwen gooien, 
al zou hij de verrassing kunnen zijn als hij de kans 
krijgt, want hij is aanvallend sterk.
Middenveld: Wijnaldum, Gravenbergh en Frenkie de 
Jong.
Voorin: Depay valse spits, Malen of Gakpo links, en 
op rechts zeker Berghuis. 
Maar ik kan je wel vertellen dat een verkeerd been 
op rechts of links vaak niet werkt. Zeker niet met 
een grote spits, want hij krijgt dan niet de gewone 
voorzetten, die hij juist wel nodig heeft.”

Martin Jol blikt vooruit op het EK:

“Ik zie Oranje niet als favoriet op het EK”

Tekst: Nico Mos

Beeld: Dick Teske
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G E N I E T E N  V A N  H E T
E K  V O E T B A L  A A N  Z E E ?

Aquarius Hotel Scheveningen
Zeekant 110 • Scheveningen

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

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

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

de juiste speler!!

Fahrenheitstraat 606 Den Haag 
070-360 99 37 

www.refillcity.nl

SPEELSCHEMA EK 2021
GROEP A

Vr. 11 juni: 21.00 uur
Turkije – Italië

Zat. 12 juni: 15.00 uur
Wales  - Zwitserland

Wo. 16 juni: 18.00 uur
Turkije - Wales

Wo. 16 juni: 21.00 uur
Italië - Zwitserland

Zon. 20 juni: 18.00 uur
Italië - Wales

Zon. 20 juni: 18.00 uur
Zwitserland - Turkije

GROEP C

Zo. 13 juni: 18.00 uur
Oostenrijk - Macedonië

Zo. 13 juni: 21.00 uur
NEDERLAND - Oekraine

Do. 17 juni: 15.00 uur
Oekraine - Macedonië

Do. 17 juni: 21.00 uur
NEDERLAND - Oostenrijk

Ma. 21 juni: 18.00 uur
Macedonië - NEDERLAND

Ma. 21 juni: 18.00 uur
Oekraine - Oostenrijk

GROEP F

Di. 15 juni: 18.00 uur
Hongarije – Portugal

Di. 15 juni: 21.00 uur
Frankrijk  - Duitsland

Zat. 19 juni: 15.00 uur
Hongarije - Frankrijk

Zat. 19 juni: 18.00 uur
Portugal - Duitsland

Woe. 23 juni: 21.00 uur
Portugal - Frankrijk

Woe. 23 juni: 21.00 uur
Duitsland - Hongarije

GROEP E

Ma. 14 juni: 18.00 uur
Polen – Slowakije

Ma. 14 juni: 21.00 uur
Spanje - Zweden

Vrij. 18 juni: 15.00 uur
Zweden - Slowakije

Zat. 19 juni: 21.00 uur
Spanje - Polen

Woe. 23 juni: 18.00 uur 
Zweden - Polen   

Woe. 23 juni: 18.00 uur
Slowakije - Spanje

GROEP D

Zo. 13 juni: 15.00 uur
Engeland - Kroatië

Ma. 14 juni: 15.00 uur
Schotland - Tjechië

Vr. 18 juni: 18.00 uur
Kroatië - Tjechië

Vr. 18 juni: 21.00 uur
Engeland - Schotland

Di. 22 juni: 21.00 uur
Kroatië - Schotland

Di. 22 juni: 21.00 uur
Tjechië - Engeland

GROEP B

Zat. 12 juni: 18.00 uur
Denemarken - Finland

Zat. 12 juni: 21.00 uur
België - Rusland

Wo. 16 junI: 15.00 uur
Finland - Rusland

Do. 17 juni: 18.00 uur
Denemarken - België

Ma. 21 juni: 21.00 uur
Rusland - Denemarken

Ma. 21 juni: 21.00 uur
Finland - België

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

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

1. VRIJDAG 11 JUNI 21.00 UUR:  TURKIJE - ITALIE
2. ZATERDAG 12 JUNI 21.00 UUR: BELGIE - RUSLAND
3. ZONDAG 13 JUNI 21.00 UUR:  NEDERLAND - OEKRAINE

Stuur je antwoord, voor donderdag 10 juni, naar info@de-scheveninger.nl 
o.v.v. ‘EK voorspelling’. Win leuke prijzen,Win leuke prijzen,  beschikbaar gesteld door de 
ondernemers die rondom dit spelschema hun advertentie hebben geplaatst. 
In de volgende editie kun je zien of je gewonnen hebt.

Veel succes!

Voorspel Voorspel 
en Win!en Win!

De lekkerste
oranje 

tompoucen!

roodenrijs.meesterbakker.nlKeizerstraat 183, Scheveningen

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

BADKAMER PLANNEN?

Meer dan 20
jaar ervaring

Laat gratis jouw 
droombadkamer
ontwerpen in 3D

Wij zijn er 
klaar voor!

En profi teer 
van de aller- 
laagste prijs

Kijk voor alle 39 vestigingen en openingstijden op sanidump.nl

SANI-DUMP DEN HAAG - WEGASTRAAT 25

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

GrandCafé

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

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

-GEZELLIG TERRAS EN NATUURLIJK VEEL VROLIJKHEID!-

Wij wensen het
Nederlands Elftal
succes op het Ek!



27is gek op voetbal

SPEELSCHEMA EK 2021
GROEP A

Vr. 11 juni: 21.00 uur
Turkije – Italië

Zat. 12 juni: 15.00 uur
Wales  - Zwitserland

Wo. 16 juni: 18.00 uur
Turkije - Wales

Wo. 16 juni: 21.00 uur
Italië - Zwitserland

Zon. 20 juni: 18.00 uur
Italië - Wales

Zon. 20 juni: 18.00 uur
Zwitserland - Turkije

GROEP C

Zo. 13 juni: 18.00 uur
Oostenrijk - Macedonië

Zo. 13 juni: 21.00 uur
NEDERLAND - Oekraine

Do. 17 juni: 15.00 uur
Oekraine - Macedonië

Do. 17 juni: 21.00 uur
NEDERLAND - Oostenrijk

Ma. 21 juni: 18.00 uur
Macedonië - NEDERLAND

Ma. 21 juni: 18.00 uur
Oekraine - Oostenrijk

GROEP F

Di. 15 juni: 18.00 uur
Hongarije – Portugal

Di. 15 juni: 21.00 uur
Frankrijk  - Duitsland

Zat. 19 juni: 15.00 uur
Hongarije - Frankrijk

Zat. 19 juni: 18.00 uur
Portugal - Duitsland

Woe. 23 juni: 21.00 uur
Portugal - Frankrijk

Woe. 23 juni: 21.00 uur
Duitsland - Hongarije

GROEP E

Ma. 14 juni: 18.00 uur
Polen – Slowakije

Ma. 14 juni: 21.00 uur
Spanje - Zweden

Vrij. 18 juni: 15.00 uur
Zweden - Slowakije

Zat. 19 juni: 21.00 uur
Spanje - Polen

Woe. 23 juni: 18.00 uur 
Zweden - Polen   

Woe. 23 juni: 18.00 uur
Slowakije - Spanje

GROEP D

Zo. 13 juni: 15.00 uur
Engeland - Kroatië

Ma. 14 juni: 15.00 uur
Schotland - Tjechië

Vr. 18 juni: 18.00 uur
Kroatië - Tjechië

Vr. 18 juni: 21.00 uur
Engeland - Schotland

Di. 22 juni: 21.00 uur
Kroatië - Schotland

Di. 22 juni: 21.00 uur
Tjechië - Engeland

GROEP B

Zat. 12 juni: 18.00 uur
Denemarken - Finland

Zat. 12 juni: 21.00 uur
België - Rusland

Wo. 16 junI: 15.00 uur
Finland - Rusland

Do. 17 juni: 18.00 uur
Denemarken - België

Ma. 21 juni: 21.00 uur
Rusland - Denemarken

Ma. 21 juni: 21.00 uur
Finland - België

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

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

1. VRIJDAG 11 JUNI 21.00 UUR:  TURKIJE - ITALIE
2. ZATERDAG 12 JUNI 21.00 UUR: BELGIE - RUSLAND
3. ZONDAG 13 JUNI 21.00 UUR:  NEDERLAND - OEKRAINE

Stuur je antwoord, voor donderdag 10 juni, naar info@de-scheveninger.nl 
o.v.v. ‘EK voorspelling’. Win leuke prijzen,Win leuke prijzen,  beschikbaar gesteld door de 
ondernemers die rondom dit spelschema hun advertentie hebben geplaatst. 
In de volgende editie kun je zien of je gewonnen hebt.

Veel succes!

Voorspel Voorspel 
en Win!en Win!

9.7

070 322 77 15
info@belvederemakelaars.nl

Nieuw op de fred

Zowel afhaal als BEZORGING!
Zie onze volledige kaart:

www.classiquesnacks.nl

Klassiek en Smaakvol

Frederik Hendriklaan 182
t: 070-2058131

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

Zaterdag 12 juni 
(op vertoon van deze advertentie)

Oranje Dubbeldekkers
4 HALEN = 3 BETALEN

GENIET VAN ORANJE!

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

www.robertvanderzwan.nl

Uw makelaar
met tactisch inzicht

BADHUISSTRAAT 161 • TEL. 070-3551983

SCHEVENINGEN

HET ADRES VOOR
NIEUWE FIETSEN

TWEEDEHANDS FIETSEN 
KINDERFIETSEN

E-BIKE
 REPARATIE & ONDERHOUD 

FIETSACCESSOIRES

11EE  PPRRIIJJSS::  WWiinn  eeeenn  nniieeuuwwee  VVEESSPPAA  SSpprriinntt  5500    RRaacciinngg  SSiixxttiieess
2E PRIJS: 500 euro Maatschappij tegoedbon

3E PRIJS: 250 euro Maatschappij te goedbon

Kijk op oranje-zomer.nl of facebook.nl/maatschappij voor meer dan 100 andere prijzen

Voorspel het EK, Vul het formulier in !! 

Of nog makkelijker download en mail het formulier vanaf oranje-zomer.nl

Voor alle extra prijzen de puntentelling en de standen kom naar De Maatschappij of kijk op 

oranje-zomer.nl

 

De grote              
              

       EK pool 2021

 
Als je je voorspelling voor 1 juni inlevert maak je ook nog eens kans op 
2 van de 4 kaarten voor Nederland-Oostenrijk op 17 juni in de Arena!!
 

EEN 
GLANSRIJK

EK

WIJ WENSEN
OORRAANNJJEE

ESSO 
Scheveningen

ESSO Scheveningen | Zwolsestraat 443, 2587 VH Den Haag | 070 355 55 55 | www.essoscheveningen.nl
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Sigma Lenzenproeverij
bij Ringfoto Focus

De bekende Haagse fotospeciaalzaak Ringfoto 
Focus aan de Thomsonlaan 96 organiseert op vrij-
dag 18 en zaterdag 19 juni in samenwerking met 
Sigma een speciale Lenzenproeverij. Tijdens dit 
event hebben bezitters van Canon, Nikon en Sony 
camera’s de gelegenheid om hun gedroomde tele, 
groothoek- of macro-objectief helemaal gratis 
uit te proberen op de eigen camera. Tijdens de 
Lenzenproeverij is een groot deel van het Sigma 
assortiment aanwezig in de winkel. Belangstel-
lenden kunnen via de website van Ringfoto Focus 
een objectief reserveren en die gedurende een 
dagdeel geheel kosteloos en vrijblijvend testen. 
Bij bestelling van de lens ontvangt iedere koper 
maar liefst 10% kassakorting!

Richard van Gessel, eigenaar van Ringfoto Focus, 
is duidelijk enthousiast over de aankomende len-
zenproeverij: “Eerdere lensproeverijen waren heel 
succesvol en velen hebben de gelegenheid aange-
grepen om een Sigma objectief eerst zelf te kunnen 
uitproberen, alvorens tot aanschaf over te gaan. 
Die 10% kassakorting is natuurlijk wel een prach-
tige actie!” Maar let op, waarschuwt Richard. “Die 
10% kassakorting geldt echt uitsluitend rond het 
weekend van 18 en 19 juni. Daarna gelden weer het 
gebruikelijke, wel altijd scherpe prijzen!” Inmiddels 
zijn de eerste lenzen alweer gereserveerd, dus het 
advies is niet te lang te wachten.

Dankzij het reserveringssysteem op ringfotofocus.
nl is deze actie absoluut coronaproof en wor-
den eerder uitgeleende objectieven steeds goed 
schoongemaakt. In de winkel worden de geldende  
maatregelen vanzelfsprekend gerespecteerd.

Objectievenfabrikant Sigma is al jaren bekend om 
objectieven van hoge kwaliteit. Het assortiment is 
verdeeld in Contemporary objectieven voor een 
breed publiek, Sports lenzen voor vooral sport- 
en natuurfotografen en de inmiddels beroemde 
Art-serie met een hoge lichtsterkte, hetgeen vooral 
portretfotografen zal aanspreken. De line-up wordt 
geregeld aangevuld met nieuwe modellen, die 
vooral ook op systeemcamera’s zijn gericht.

Ringfoto Focus is gevestigd aan de Thomsonlaan 
96. Kijk voor meer informatie op de website:
www.ringfotofocus.nl

Het meidenselectieteam van Graaf Willem II VAC in de leeftijdscategorie Onder 
17 is toegelaten tot de landelijke competitie van de KNVB. Voor Graaf Willem is 
dit een grote eer en uitdaging.
 
Uit de hele regio Rotterdam-Den Haag zijn maar twee clubs in deze competitie ver-
tegenwoordigd. Het is de eerste keer dat Graaf Willem op het hoogste niveau voor 
meidenteams van de partij is. Met de stap naar de landelijke competitie bewijst Graaf 
Willem, al jarenlang de club met de grootste meidenafdeling in Den Haag en omstre-
ken, dat zij ook kwalitatief grote stappen vooruit heeft gezet.
 
Graaf Willem heeft als motto ‘familievereniging met prestatiedrang’, waarbij spelple-
zier en de ambitie om steeds beter te gaan voetballen perfect samengaan.
 
De laatste jaren is, met name ook bij de meidenafdeling, geïnvesteerd in de techni-
sche staf en dat werpt zijn vruchten af. Ervaren speelsters kiezen daarom ook steeds 
vaker voor Graaf Willem.
 
De vereniging verheugt zich op een spannend seizoen, waarin eindelijk weer volop 
wedstrijden kunnen worden gespeeld. Voor de meiden van MO17-1, onder de spor-
tieve en charismatische leiding van coach en trainster Shannon Ausma, wordt het 
extra spannend. Graaf Willem hoopt vooral dat ze plezier aan het nieuwe avontuur 
zullen beleven, er veel van zullen leren en wenst ze alle succes.

Graaf Willem Meiden in landelijke KNVB competitie

Beeld: Marc Kooistra

Scheveningen
versterkt zich opnieuw

Scheveningen ziet de seniorense-
lecties opnieuw versterkt worden 
met de komst van twee talenten 
uit de Haagse regio. 
 
Freek van Eijk (19) komt over van het 
beloftenteam van profclub Excelsior 
Rotterdam, waar hij tevens de diver-
se jeugdelftallen doorliep. De aanval-
ler kan op meerdere posities uit de 
voeten en liet in een eerdere stage-
periode zien over de nodige poten-
tie te beschikken. Die wil hij het ko-
mend seizoen bij Scheveningen door 
ontwikkelen in een omgeving waar-
bij hij enerzijds vol de concurrentie 
kan aangaan voor een plek in het 
eerste elftal, maar waar anderzijds 
altijd speeltijd voorhanden is via de 
wisselwerking tussen Scheveningen 
1 en Jong Scheveningen. 

Hetzelfde geldt voor Eddie Kaffa (19) 
die terugkeert van Katwijk, waar hij 
bezig was aan zijn eerste seizoen in 
het O23 team. In het seizoen daar-
voor maakte hij al deel uit van de 
selectie van Jong Scheveningen, 
trainde regelmatig mee met het eer-
ste elftal en liet daarin een positieve 
indruk achter. Komend seizoen is hij 
vastberaden om zich bij Schevenin-
gen door te ontwikkelen en op die 
manier zijn kansen af te dwingen.   

De Scheveningse voetbalvereniging 
laat weten blij te zijn met de keuze 
van het tweetal en ziet uit naar een 
succesvolle samenwerking.



30is ondernemend

Einsteinstraat 29 (Dordtse Kil 2, afrit 21-A16) – 3316 GG Dordrecht – Tel. 088 01 01 201
Stobbeweg 19-21 (Woonboulevard Bovenland) – 2461 EX Ter Aar (ZH) – Tel. 088 01 01 200

KEUKENKEUKENBEURSBEURS

Kom deze week naar de grootste 
KeukenBeurs van Nederland in  
Ter Aar of Dordrecht.  Laat u tijdens 
deze voorverkoop KeukenBeurs 
inspireren door alle nieuwe 
modellen. Reserveer nu alvast 
uw nieuwe keuken voor levering 
ergens in 2021 of 2022 en profiteer 
van ongekende beursacties!

DAAROM KEUKENWARENHUIS.NL

• volledig zelfstandig familiebedrijf;

• ontzorgde Duitse keukens Half Geld;

• apparatuur tegen onze internetprijzen;

• 1000 keukens -op maat- uit voorraad;

• zes maanden reserveren mogelijk;

• rustig en ontspannen zelf oriënteren;

• alles met prijzen in de showroom;

• unieke en veilige werkwijze;

• kiezen en kopen in twee stappen;

• montage in geheel Nederland.

NATIONALENATIONALE

KEUKENS HALF GELD*

+ deze week beursacties mede mogelijk gemaakt door:

*  Ook vele A-Merk outletkeukens en 1000 luxe keukens uit 

    voorraad voor Half Geld! Vandaag besteld, morgen in huis!

Quooker Demo, probeer het nu zelf!

Lees het volledige 
programma op 

NationaleKeukenbeurs.nl

Keukenwarenhuis.nl specialiseert zich in betaalbare ont-
zorgde Duitse A-merk keukens, welke vast laag geprijsd 
verkocht worden. Met A-merk-apparatuur, het aanrecht-
blad en de accessoires tegen onze internetprijzen. Alles 
wordt voor u geregeld, inclusief montage en aansluiten, 
kant en klaar!

Bij Keukenwarenhuis.nl vindt u een gloednieuwe collec-
tie met de allernieuwste trends, zoals industriële keukens, 
landelijke keukens, greeploze keukens, zwarte keukens  en 
seniorenkeukens. Ook vele A-merk outletkeukens en 1000 
luxe keukens uit voorraad voor Half Geld!

Een dagje op uw gemak zelf oriënteren is bij Keukenwa-
renhuis.nl nog mogelijk! 
Alle keukens in de showroom staan compleet en netto ge-
prijsd, zodat u zelf vrijblijvend kunt beslissen of u met een 
adviseur in gesprek wilt gaan.

Profiteer dus juist deze week van de unieke beursacties bij 
Keukenwarenhuis.nl in Ter Aar of Dordrecht. Deze beurs-
acties gelden uitsluitend voor alle complete orders welke 
dit jaar of volgend jaar geleverd mogen worden. 

Keukenwarenhuis.nl zorgt bovendien voor een gezellige 
en ontspannen sfeer met een hapje en een drankje. 
U kunt aan de bar bijvoorbeeld gratis een biertje of een 
wijntje drinken!

Kom ook naar onze 
  stoomoven demo’s 

KEUKENBEURS

donderdag 10 juni   10 - 22 uur
vrijdag 11 juni    10 - 22 uur
zaterdag 12 juni    9 - 18 uur
KOOPZONDAG 13 juni    tot 18 uur

IN DE GROOTSTE KEUKENSHOWROOMS VAN NEDERLAND
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Scheveningen
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen

Referentievlak: NAP
LAT = NAP-103 cm

Nederlandse tijd
Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

Januari 2021
datum uu:mm HW LW

cm NAP
datum uu:mm HW LW

cm NAP
datum uu:mm HW LW

cm NAP

* = Voorspeld tijdstip valt aan het begin van de laagwaterperiode

1
vr

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

2
za

0:40 -52
5:01 107

13:06 -75
17:15 128

3
zo

1:15 -53
5:44 100

13:41 -79
17:55 126

4
ma

1:51 -52
6:24 94

14:19 -79
18:41 123

5
di

2:35 -50
7:16 88

15:05 -78
19:35 117

6
wo

3:31 -46
8:05 84

16:02 -74
20:35 111

LK 10:37

7
do

4:20 -42
9:10 83

14:25 * -72
21:46 107

8
vr

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

9
za

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

10
zo

0:05 104
7:58 -48

12:29 97
20:20 -69

11
ma

1:01 105
9:02 -55

13:28 107
21:20 -66

12
di

2:04 106
9:55 -62

14:19 116
22:20 -62

13
wo

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

NM 6:00

14
do

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

15
vr

0:01 -55
4:29 108

12:26 -83
16:37 131

16
za

0:49 -54
5:16 106

13:11 -88
17:25 129

17
zo

1:34 -52
5:55 103

13:56 -90
18:04 124

18
ma

2:25 -50
6:36 99

14:40 -88
18:45 116

19
di

3:15 -46
7:10 95

15:20 -82
19:34 107

20
wo

3:45 -43
7:56 89

15:47 -77
20:24 97

EK 22:01

21
do

3:57 -42
8:40 83

15:54 -74
21:14 87

22
vr

4:20 -44
9:34 75

16:58 -69
22:20 80

23
za

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

24
zo

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

25
ma

0:35 79
7:27 -51

12:55 81
20:19 -59

26
di

1:35 85
9:25 -58

13:45 92
21:24 -58

27
wo

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

28
do

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

VM 20:16

29
vr

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

30
za

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

31
zo

0:20 -55
4:48 107

12:46 -82
17:01 132

 Waterstanden JUNI 2021

Scheveningen
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen

Referentievlak: NAP
LAT = NAP-103 cm

Nederlandse tijd
Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

Juni 2021
datum uu:mm HW LW

cm NAP
datum uu:mm HW LW

cm NAP
datum uu:mm HW LW

cm NAP

* = Voorspeld tijdstip valt aan het begin van de laagwaterperiode

1
di

3:56 -94
8:19 107

16:35 -66
21:08 67

2
wo

4:45 -93
9:35 98

17:27 -62
22:15 60

LK 9:24

3
do

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

4
vr

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

5
za

0:25 62
7:50 -83

12:54 96
20:49 -64

6
zo

1:26 70
8:45 -81

13:49 100
21:50 -67

7
ma

2:14 79
9:49 -76

14:35 101
22:45 -68

8
di

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

9
wo

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

10
do

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

11
vr

0:25 -73
4:35 105

12:18 -65
16:56 98

12
za

1:06 -77
5:06 109

13:00 -65
17:24 96

13
zo

1:36 -81
5:45 111

13:40 -65
18:04 92

14
ma

2:13 -84
6:15 111

14:25 -64
18:36 87

15
di

2:46 -87
6:54 110

15:05 -63
19:16 81

16
wo

3:35 -87
7:35 108

15:35 -62
20:00 75

17
do

4:16 -86
8:24 104

16:30 -60
20:55 68

18
vr

5:06 -83
9:24 99

17:24 -57
22:05 65

EK 5:54

19
za

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

20
zo

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

21
ma

0:26 75
8:25 -78

12:56 108
20:58 -59

22
di

1:25 87
9:25 -78

13:49 112
21:55 -63

23
wo

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

24
do

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

VM 20:40

25
vr

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

26
za

0:25 -77
4:41 123

12:59 -65
17:16 101

27
zo

1:16 -84
5:28 125

13:45 -64
18:05 96

28
ma

2:06 -91
6:15 124

14:40 -63
18:56 91

29
di

2:55 -96
7:04 120

15:35 -61
19:45 85

30
wo

3:40 -97
7:55 113

16:15 -58
20:29 80

Scheveningen
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen

Referentievlak: NAP
LAT = NAP-103 cm

Nederlandse tijd
Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

Juni 2021
datum uu:mm HW LW

cm NAP
datum uu:mm HW LW

cm NAP
datum uu:mm HW LW

cm NAP

* = Voorspeld tijdstip valt aan het begin van de laagwaterperiode

1
di

3:56 -94
8:19 107

16:35 -66
21:08 67

2
wo

4:45 -93
9:35 98

17:27 -62
22:15 60

LK 9:24

3
do

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

4
vr

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

5
za

0:25 62
7:50 -83

12:54 96
20:49 -64

6
zo

1:26 70
8:45 -81

13:49 100
21:50 -67

7
ma

2:14 79
9:49 -76

14:35 101
22:45 -68

8
di

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

9
wo

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

10
do

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

11
vr

0:25 -73
4:35 105

12:18 -65
16:56 98

12
za

1:06 -77
5:06 109

13:00 -65
17:24 96

13
zo

1:36 -81
5:45 111

13:40 -65
18:04 92

14
ma

2:13 -84
6:15 111

14:25 -64
18:36 87

15
di

2:46 -87
6:54 110

15:05 -63
19:16 81

16
wo

3:35 -87
7:35 108

15:35 -62
20:00 75

17
do

4:16 -86
8:24 104

16:30 -60
20:55 68

18
vr

5:06 -83
9:24 99

17:24 -57
22:05 65

EK 5:54

19
za

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

20
zo

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

21
ma

0:26 75
8:25 -78

12:56 108
20:58 -59

22
di

1:25 87
9:25 -78

13:49 112
21:55 -63

23
wo

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

24
do

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

VM 20:40

25
vr

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

26
za

0:25 -77
4:41 123

12:59 -65
17:16 101

27
zo

1:16 -84
5:28 125

13:45 -64
18:05 96

28
ma

2:06 -91
6:15 124

14:40 -63
18:56 91

29
di

2:55 -96
7:04 120

15:35 -61
19:45 85

30
wo

3:40 -97
7:55 113

16:15 -58
20:29 80

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

BETHELKERK SCHEVENINGEN
Jurrriaan Kokstraat 173
DIENSTEN ZIJN OOK ONLINE!
ZONDAG 13 JUNI
10.00 uur ds. W. Scheltens
ZONDAG 20 JUNI
10.00 uur mw. J. Swie

OUDE KERK
Keizerstraat 8
ZONDAG 13 JUNI
10.30 uur ds. P.J. Stam
ZONDAG 20 JUNI
10.30 uur ds. B.H. Weegink

NIEUWE BADKAPEL SCHEVENINGEN
Nieuwe Parklaan 90
ZONDAG 13 JUNI
10.00 uur ds. C. v.d. Leest
ZONDAG 20 JUNI
10.00 uur ds. C. v.d. Leest

PRINSES JULIANAKERK
Vlielandsestraat 1
ZONDAG 13 JUNI
10.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk
ZONDAG 20 JUNI
10.00 uur dhr. J.W. v.d. Kamp

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

QUACKERS
Stadhouderslaan 8
ELKE ZONDAG 
10.30 uur stille samenkomst

NOORDERKERK
Schuijtstraat 9-11
ZONDAG 13 JUNI
10.00 uur ds. P. Lugtigheid
ZONDAG 20 JUNI
10.00 uur ds. G. Zomer

GEREF. KERK VRIJGEMAAKT
Duinkerksestraat 1
GEEN OPGAVE ONTVANGEN

DEUTSCHE KIRCHE
Badhuisweg 35a
ELKE ZONDAG 10.30 uur

REALITY SCHEVENINGEN
MEER INFORMATIE OVER VIERINGEN
www.realityscheveningen.nl

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

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

MARANATHAKERK
2e Sweelinckstraat 156
GEEN OPGAVE ONTVANGEN

HERST. HERV. EV. SCHEVENINGEN
Hoge Prins Willemstraat 214
ZONDAG 13 JUNI
10.00 uur kand. G.M. Bosker
16.00 uur kand. G.M. Bosker
ZONDAG 20 JUNI
10.00 uur ds. B. Klootwijk
15.30 uur kand. C.A. van den Brink

.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
 

Buurtrestaurant 
YMCA weer open

Het is feest bij YMCA, want sinds 
maandag is het buurtrestaurant 
weer open. Het RIVM heeft la-
ten weten dat er meer mogelijk 
is, aangezien meer mensen zich 
langzamerhand laten vaccineren. 
Hierdoor mogen nu ook restau-
rants en cafés binnen open en 
daar is YMCA natuurlijk erg blij 
mee. Het buurtrestaurant mag 
eindelijk weer mensen ontvan-
gen en bedienen. 

Het YMCA Buurtrestaurant is een 
restaurant gelegen in de Keizer-
straat, primair voor alle Schevenin-
gers. Het restaurant is vanaf deze 
week weer elke maandag tot en 
met donderdag open van 11.00 tot 
17.30 uur en vrijdag tot 16.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom voor 
onder andere een kopje koffie/cap-
puccino, tosti’s of soepen. Pannen-
koeken vanaf 15.00 uur. 

Het YMCA Buurtrestaurant biedt 
ook elke werkdag warme maaltij-
den aan. Vanaf 23 augustus is het 
mogelijk om deze maaltijden in het 
restaurant te consumeren. Maaltij-
den bezorgen en afhalen gaat nog 
steeds door. Bezorging is alleen 
voor mensen die aan huis gebon-
den zijn. Bij afhalen geldt het we-
derom graag twee dagen van te 
voren reserveren.

De Scheveningse kerk Reality is sinds 
kort dakloos. De ‘Blauwe loods’ op het 
Norfolkterrein, waar ze de afgelopen ja-
ren dienst konden houden, moet binnen-
kort plaatsmaken voor woningen. De re-
latief jonge kerk zoekt daarom een plek 
op Scheveningen waar ze haar zondagse 
diensten kan houden. 

Reality Scheveningen staat in de volksmond 
ook wel bekend als de surfkerk, omdat er 
onder meer veel surfers en zeeliefhebbers 
samenkomen. Het is daarom sinds zijn op-
richting in 2010 altijd in de buurt van de zee 
gebleven. Nadat ze begonnen in een huis-
kamer was de kerk in korte tijd zo gegroeid 
dat ze achtereenvolgens samenkomsten 
hielden in De Naald, de Prinses Juliana-
school, Rootz Harbour en het Geuzenhonk. 
De laatste vier jaar was dat dus in de Blau-
we Loods, waar het Residentie Orkest door 
de weeks oefende voor zijn uitvoeringen. 
Ook is Reality met enige regelmaat met 
diensten op het strand te vinden.

Nette huurders
Nu zoekt de kinderrijke kerk een plek waar 
ze vanaf 1 september weer op zondagoch-
tend hun samenkomsten kunnen houden. 
“We zoeken een ruimte waar 50 tot 100 
mensen in kunnen”, vertelt Lianne van 

Loon, die samen met Martijn de kerk leidt. 
“En omdat we ruim 50 kinderen hebben, 
zouden weer het liefst minimaal twee  kin-
derruimtes bij hebben. Als we een beetje 
mogen dromen, is het een plek waar we 
ook onze apparatuur, meubels en speel-
goed kunnen laten staan, zodat dat niet elke 
keer in aanhangers mee hoeft.”

Ze benadrukt dat ze nette huurders zijn, 
die het vaak netter achterlaten dan ze het 
vonden. En dat kinderen wel heel belangrijk 
zijn in de kerk. “Het moet dus ook voor de 
kinderen een fijne plek zijn.” Het gaat om 
de zondagochtend van 9.00 tot 13.00 uur. 
Omdat het budget van Reality als kerk be-
perkt is, is wellicht is een gebouw wat voor 
de komende periode leegstaat daarom ook 
een optie.
 
Nieuwe plek gezocht
Reality Scheveningen is een eigentijdse 
kerk waar veel gezinnen met kinderen ko-
men. Het is een onderdeel van het wereld-
wijde Church of the Nations. Weet u een 
plek voor ze?
Neem dan contact op met Mirjam Nacheni-
us, telefoon: 06-45512204. Voor meer infor-
matie over de kerk of haar diensten, kijk op
www.realityscheveningen.nl

Reality Scheveningen zoekt een nieuw onderkomen

HERST. HERV. GEM. SCHEV. THABOR
Oude Kerk, Keizerstraat 8
ZONDAG 13 JUNI
15.00 uur ds. J.W. van Estrik
ZONDAG 20 JUNI
15.00 uur ds. K. Klopstra

CHR. GEREF. THABORKERK
Prins Mauritslaan 15
ZONDAG 13 JUNI
10.00 uur ds. J. de Bruin
17.00 uur ds. J. de Bruin

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

OUD. GEREF. GEM. IN NED.
Westduinweg 194K
ZONDAG 13 JUNI
10.00 uur leesdienst
17.00 uur leesdienst

ANGELICAN CHURCH
Ary v.d. Spuyweg 1
ELKE ZONDAG
8.30 uur Heilig Avondmaal 
10.30 uur Contemporary & Traditional
 (Holy Communion) Service, 
ELKE VIERDE ZONDAG 
17.00 uur Anointing & Prayer 
 for Healing
 Wellspring Service
 Choral Evenson



32is ondernemend

In een prachtige locatie aan de haven,
met een sfeer van een salon en de
kundigheid van een praktijk.
Staan gediplomeerde masseurs
klaar voor een massage of 
het verhelpen van de
onbegrepen klachten.

Ontspanningsmassage
Deep tissuemassage
bindweefselmassage
cupping therapie
Zwangerschapsmassage
Nek-, schouder- en rugmassage

Door verkeerde houding last 
van nek, schouders en rug?
Voel het verschil na een 
behandeling!

Herstel spieren na sporten
Burn-Out
Artrose
Hoge bloeddruk
Spanning in nek/rug/schouders
Fybromyalgie

Meesterlijke massages

7 dagen in de week open van 10.00 tot 22.00 u.
Kranenburgweg 180-f I Scheveningen I bel/whatsapp: 06 23422252

Boek online: www.mhc-scheveningen.nl

eigenaresse, Patricia Entjes

Op zoek naar een 
ontspannend cadeau

Geef een
massagebon

cadeau!
Verkrijgbaar in de praktijk

of online te bestellen.

NIEUW IN HET HEALTH CENTRE:
BINDWEEFSELMASSAGE
Bindweefsel is het cement wat jouw lichaam stevig maakt. 
Dit is de minst ontspannende massage en wordt uitgevoerd net onder 
de opperhuid (tussen de huid en spieren).

CUPPING THERAPIE
Zorgt ervoor dat verklevingen en diepe spierknopen worden aangepakt.
Door Cupping worden blokkades snel opgeheven en afvalstoffen komen 
zo vrij (cellulitis). Het verminderd verklevingen van het bindweefsel en 
is vochtafdrijvend.

DRY NEEDLING
Is een effectieve behandelmethode voor spiergerelateerde klachten als 
gevolg van spierknopen of pijnlijke verhardingen in een spier. 
Dry needling is een methode, waarbij de klacht in de spier wordt 
behandeld.

DORN THERAPIE
Is een methode om o.a. beenlengteverschil op te lossen en 
tussenwervels op relatief zachte manier terugzetten.

KLACHTEN DIE MET DE NIEUWE METHODES 
TE BEHANDELEN ZIJN:
Hoofdpijn en migraine
Doorbloedingsstoornissen
Aandoening aan het bewegingsapparaat
Gewrichtsproblemen
Slapeloosheid
Striae
Cellulitus
Acne en littekens
Beenlengteverschil

the art of healing!

Duo Massagesvoor vriendinnen, partners 
etc. 


