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OP FUNDA!

Ook als het om Schevenings 
vastgoed gaat zijn wij de 
rots in de branding.
Marianne den Heijer
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zowel klassikale als online lessenzowel klassikale als online lessen

Nederlandse Veteranendag:Nederlandse Veteranendag:

“De saamhorigheid met“De saamhorigheid met
je maten staat bovenaan”je maten staat bovenaan”
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ALLES VOOR DE BBQ: 
Kipsaté, Kipshaslicks, Varkensshaslicks, div. soorten Spareribs,

Hamburgers, Runderhamburgers, BBQ Worst, voorgegaarde Drumsticks

Diverse belegde Broodjes .......................... vanaf 1,95
Diverse maaltijden bami, lasagne, loempia

VLEESWARENTRIO
100 gram

Gebraden Gehakt
100 gram Lever

100 gram Pekelvlees

 samen 3,50

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

SlagerijSlagerij
IES BOEKTJEIES BOEKTJE
VLEESPAKKET 5 KILO

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

42,95
OPENINGSTIJDEN

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

1 kilo Ribkarbonade .......................................7,95
1 kilo Halskarbonade .....................................6,95
1 kilo Halsrollade ...........................................7,95
1 kilo Hacheevlees .........................................7,95
1 kilo Ossenhaas ........................................ 29,95
Extra Reklame:
ANGUS HAMBURGER ................. per stuk 1,10

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

DAN STAAT HET VOOR U KLAAR:  070-3551610

WWW.HAVENPALEIS.NL

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

 GEOPEND GEOPEND
DO T/M ZODO T/M ZO

10.00-20.00 UUR10.00-20.00 UUR  

WEEKAANBIEDING

10,00
KIBBELINGMENU

13,00

SPAGHETTI
KNOFLOOK
GARNALEN

6,50
PISTOLET 

CARPACCIO

De gehele maand MAART 
ontvangt u bij aankoop en 

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

GRATIS
*Exclusief confectiekosten.

sinds 1972

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

 BINNENZONWERING • HOOFDKUSSENS • TAFELKLEDEN • SIERKUSSENS

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

MAART AANBIEDINGEN

Beide acties geldig t/m 31 maart 2017.

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

voor € 24,95

sinds 1972

375m2 showroom
confectie 

in eigen atelier

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

BINNENZONWERING • HOOFDKUSSENS • TAFELKLEDEN • SIERKUSSENS

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

ruime parkeergelegenheid in directe omgeving

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

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

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

Kwakkelstein
Nieuwe Haring  

12 stuks los! €9,9,998

Nieuwe Gerookte 
Maatjes Bokking 

kg!! €7,98

Zeewolf- 
filet 

kg!! €14,98

Krabbenpoten
diepvries

3 kg!! €12,50

Bretonse-, Kreeften-, 
of Asperge Zalmsoep

€9,50 2 emmers! €15,98

Kibbelingen
2 bakken!

€9,98

Emmer

10 st.! €7,98   

18-20 st.! €14,98
Hollandse 

Nieuwe
6 stuks!

€9,98
EmmerEmmer

Ze zijn er weer!

TEGELEN IS EEN KUNST
In een van de leukste winkelbuurten van Den 
Haag vindt u ambachtelijk gemaakte wand- en 
vloer-tegels, mozaïek, cement- en Jugenstil te-
gels uit diverse landen. "De Tegelkunst" in de 
Javastraat 106. Een uitgebreid assortiment aan 
natuursteen en ook onderhoudsproducten. Plus 
het daarbij behorende, en vakkundige verwer-
king, en persoon-lijke benadering. Dit alles is 
een reden voor een bezoek aan onze nieuwe 
winkel "De Tegelkunst". Graag tot ziens!

Javastraat 106 - Den Haag
Tel./Fax: 070-3630112
info@detegelkunst.nl
www.detegelkunst.nl
Open: do. t/m zat. van 12.00 tot 17.00 uur

De TegelkunstDe Tegelkunst



3is actueel

Keizerstaat 217
Scheveningen

070 211 2477

Beeldscherm
kapot?

Reparatie 
vanaf € 49,-

Soetensstraat 18, Scheveningen

Persoonlijk advies · ouderwetse service · medische kwaliteit

www.voorechtlekkerslapen.nl

Royal Health Foam
matrasspecialist sinds 1998

Bel 070 3387010 voor 
advies of kom langs 
in onze showroom

Eindelijk éch
t 

lekker wakker 
worden? 45 nachtenproefslapenop elk matras

van de voorpagina

Nederlandse Veteranendag:
“De saamhorigheid met je maten staat bovenaan”

Beeld: Dick Teske

Tekst: Caroline van den Ende

Reclames geldig :don  7jan - zat9 jan . 

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

Dit jaar was er opnieuw geen natio-
naal defilé voor Z.M. de Koning, geen 
openbare medaille-uitreiking en geen 
publieke bijeenkomst op het Malie-
veld. Maar de veteranen werden toch 
op bijzondere wijze geëerd in een aan-
gepaste editie van de Nederlandse Ve-
teranendag.

Afgelopen zaterdag vond de jaarlijkse Ne-
derlandse Veteranendag plaats. Het Nati-
onaal Comité Veteranendag eert op deze 
dag alle veteranen die zich hebben inge-
zet in dienst van de vrede, nu en in het 
verleden. In een aangepast programma in 
de Koninklijke Schouwburg in Den Haag 
deelden vier veteranen hun bijzondere 
verhalen. Stef Bos componeerde een 
speciaal lied voor veteranen en zong dit 
onder begeleiding van de Koninklijke Mili-
taire Kapel ‘Johan Willem Friso’. Zij bege-
leidden ook Claudia de Breij en Snelle tij-
dens hun optreden. Bij de viering waren 
onder andere demissionair minister van 
Defensie Ank Bijleveld, Vera Bergkamp 
(voorzitter van de Tweede Kamer) en ge-

neraal Onno Eichelsheim (Commandant 
der Strijdkrachten) aanwezig. 

Nederland telt ruim 100.000 veteranen. 
Twee daarvan zijn de Scheveningers Eus 
den Heijer en Pascal Pronk. Eus maakte 
deel uit van de 11e luchtmobiele briga-
de, 12e bataljon verkenners-peloton. Hij 
is naar Bosnië uitgezonden van 1994 tot 
1995. “Ik ben net weggegaan voor de 
val van Srebrenica. Ik vond het een zeer 
leerzame periode. Je gaat er jong heen 
na een opwerkperiode en je weet eigen-
lijk niet wat je te wachten staat.” Pascal: 
“Wij zijn beiden uitgezonden onder de 
VN-vlag, dus als je het vergelijkt met de 
jongens die naar Irak en Afghanistan zijn 
geweest, is dat wel een ander verhaal. 
Wij hebben allebei geen gevechtsuitzen-
dingen, een zogenaamde ‘peace enfor-
cing operatie’ gehad. Wij zijn op ‘peace 
keeping operatie’ gegaan.” Eus: “Dat be-
tekent dat je er als waarnemer bent. Als 
er geschoten wordt, op elkaar of op jou, 
kun je alleen een melding maken. Verder 
mag je niets doen en dat is wel frustre-

rend. Wat me het meest is bijgebleven 
is dat ik mijn broer precies afloste. Pa-
trick stapte in de bus om weg te gaan en 
ik stapte eruit om voor zes maanden in 
Bosnië te blijven. Ik heb daar een goede 
periode gehad.” 

Pascal maakte deel uit van de 11e lucht-
mobiele brigade, het 11e bataljon, de 
alpha-koningscompagnie van begin 1995 
tot eind 1999. Hij is naar Cyprus uitgezon-
den, naar aanleiding van de slechte rela-
tie tussen de Grieken en de Turken op 
het eiland. “Wij waren van de ‘teleurstel-
ling-generatie’. Wij zouden overal naar 
toe gaan. Naar Bosnië, maar toen viel 
Srebrenica, dus dat ging niet door. We 
werden helemaal opgewerkt voor Zaïre 
om de Hutu’s en de Tutsi’s uit elkaar te 
halen en dat ging echt op het allerlaatste 
moment ook niet door. En toen werd het 
uiteindelijk Cyprus.

Je bent als militair constant aan het voor-
oefenen voor gevechtshandelingen en 
dat vind je mooi, totdat je verhalen hoort 

over Afghanistan en Irak. Wat wij deden 
was een veredelde politieoperatie. Maar 
ik heb een fantastische tijd gehad. Wat 
mij er het meeste van is bijgebleven, 
is de saamhorigheid. Je gaat met een 
groep samen echte problemen oplossen. 
Ik denk dat welke tour je ook gemaakt 
hebt, de saamhorigheid met je maten bo-
venaan blijft staan.”

Eus gaat elk jaar naar Veteranendag. 
“Ik ga ernaartoe vanaf het moment dat 
ik gestopt ben bij defensie. Ik liep niet  
meteen mee met het defilé, tot mijn ma-
ten zeiden: ‘joh loop een keer mee’. En 
dat geeft wel een kippenvelgevoel, als de 
mensen rijen dik langs de kant staan. Dan 
ben je toch trots op wat je hebt gedaan. 
We krijgen steeds meer waardering van 
het publiek. Maar het is vooral leuk om je 
maten weer terug te zien.”

Pascal gaat ook regelmatig naar Vetera-
nendag. “Ik kan niet altijd want ik werk bij 
de brandweer, dus soms moet ik die dag 
werken. Het leuke aan Veteranendag is 
de waardering die de overheid geeft aan 
de mensen die gediend hebben. En na-
tuurlijk dat je je oude maten weer tegen-
komt. Maar dat kan ook confronterend 
zijn, als je verhalen hoort van jongens die 
zwaargewond zijn geraakt of omgeko-
men zijn.”

Bij beide mannen overheerst een mooi 
gevoel over de defensietijd. Eus: “Ik heb 
in die tijd half Europa gezien, dat krijg je 
ergen anders niet.” Pascal: “Het voelt 
niet als werk, maar als één groot avon-
tuur. Als je tijdens de oefeningen onder 
een zeiltje ligt, of onder de grond in een 
waarnemingspost denk je natuurlijk wel 
eens ‘wat doe ik hier’. Maar het is schit-
terend om meegemaakt te hebben.”
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Sinds donderdag is het LEGOLAND 
Discovery Centre aan de Schevening-
se boulevard geopend voor publiek. 
Kinderen van groep 5 en 6 van de 
Christelijke Basisschool De Vuurtoren 
mochten de attractie op symbolische 
wijze openen door Gigi de giraf LE-
GO-bladeren te geven in ruil voor de 
grote LEGO-sleutel die toegang gaf tot 
de attractie, gevolgd door het bestor-
men van een levensgrote DUPLO-blok-
kenwand die de ingang blokkeerde. 
Daarna kon het spelen beginnen.

Cluster General Manager Nicola Hamilton 
van LEGOLAND: “We zouden eigenlijk al 
mei vorig jaar opengaan, dus we zijn heel 
blij dat het nu zover is. We zijn er om be-
zoekers blij te maken en nu kunnen we 
dat eindelijk doen.” In LEGOLAND vind 
je een mix tussen fysieke en creatieve 
activiteiten. Nicola: “Je kunt met lego 
een auto bouwen en een race doen met 
je vriendjes, of een gebouw en testen 
of die tegen aardbevingen kan. Er is een 

4D-bioscoop en je kunt een ritje maken 
met een trein. Met een toverstaf kun je 
punten scoren als je op de juiste doelen 
mikt.” Elke dag is er een modelbouwer 
aanwezig die speciale workshops geeft 

met allerlei tips en tricks over het bou-
wen met LEGO. Nicola: “Kinderen wor-
den uitgedaagd en gestimuleerd om te 
bouwen met uitdagende opdrachten en 
oneindig veel LEGO. 

Legoland Discovery Centre open voor publiek

Beeld: De Scheveninger

Scheveningse
strandpaviljoens met
duurzaamheidskeurmerk

Twee Scheveningse strandpaviljoens 
en twee paviljoens in Kijkduin krij-
gen het internationale duurzaam-
heidskeurmerk. 

Het keurmerk telt 50 verplichte eisen 
en 50 bonus-criteria. Inspecteurs ko-
men langs met een checklist voor on-
der meer energieverbruik, afvalschei-
ding en duurzame inkoop. Er wordt ook 
gelet op het gebruik van zogenaamde 
monoverpakkingen zoals koekjes in 
cellofaan of de maatschappelijke be-
trokkenheid van de horecazaak op het 
gebied van personeel. De vier keurmer-
ken zijn voor Manta Beach, Strandclub 
Naturel in Scheveningen en Strandtent 
14 en Habana Beach in Kijkduin. In to-
taal zijn er nu 22 paviljoens met dit keur-
merk.

is actueel

Haagse Stadspartij
stelt vragen over 
vergunningenbeleid

Volgens de Haagse Stadspartij ge-
beuren er rare dingen met het ge-
ven van vergunningen in Schevenin-
gen-Dorp.

Tim de Boer en Peter Bos van de Haag-
se Stadspartij hebben schriftelijke vra-
gen gesteld over de gang van zaken 
rond plannen voor de Badhuiskade, 
Marcelistraat, Vijzelstraat en Badhuis-
straat in Scheveningen Dorp. Op de 
Badhuiskade werd het historische in-
terieur van een 19-eeuwse villa ille-
gaal gesloopt, voor de Badhuisstraat 
en Marcelistraat verleende het college 
vergunningen zonder dat de verplichte 
parkeerplaatsen waren geregeld en bij 
de Vijzelstraat werden de bewoners en 
de raad onwetend gehouden over de 
plannen voor een parkeerterrein. Peter 
Bos: “Al deze zaken hebben zich afge-
speeld binnen een straal van 500 meter 
op Scheveningen Dorp. Ik wil van het 
college weten hoe dit gehussel met 
vergunningen heeft kunnen gebeuren.”

Donderdag 24 juni bemachtigde bur-
gemeester Jan van Zanen zijn Scheve-
ningse Paspoort. Uiteraard moest hij 
daar eerst de wandelroute door Sche-
veningen voor afleggen.

De burgemeester deed dat op uitnodiging 
van De Maatschappij en Studio Scheve-
ningen uit de Keizerstraat, de initiatiefne-
mers van het Schevenings Paspoort. Af-
gelopen donderdag was het zover. Na de 
wandeling werden de stempels gezet en 
in dit geval kon de burgemeester natuur-
lijk zélf een handtekening plaatsen in het 
paspoort. Iedereen kan een Schevenings 
Paspoort krijgen. Er is ook een Kinder-
paspoort verkrijgbaar; de kinderen leggen 
dan een speurtocht door het dorp af en 
krijgen ook bij de finish iets lekkers, iets 
te drinken en nog een verrassing. En er 
wordt nu ook gewerkt aan een fietsroute 
naar Panorama Mesdag.

Burgemeester krijgt Schevenings Paspoort

Beeld: De Scheveninger

De Scheveninger 
zomeruitgaven

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

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

Eerste digitale Scheveningse Dag 

Afgelopen zaterdag 
vond de eerste,
en volgens de
Vrienden van Muzee
ook de laatste,
digitale Scheveningse Dag
plaats in Muzee Scheveningen.

Terwijl alles online te volgen was, 
zaten de Vrienden van Muzee in de 
zaal om te genieten van het netten 
breien en boeten het Lierskant-werk 
en het mutsenplooien.

De Zeesterren en Rag Mob
zorgden voor de vrolijke noot.

Dit alles werd aan elkaar gepraat 
door Gert-Jan van den Ende.

“Kortom een geslaagde uitzending 
die nog steeds terug te kijken is via 
de website van Muzee”, aldus Joop 

Alberti. “En volgend jaar gewoon 
weer ouderwets gezellig voor

 iedereen in Muzee !”

Beeld: Dick Teske
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Shavin, Guido en Akaash van de Popu-
lier-mavo bedachten de Swag-paal, een 
dieren-detecteer-scan. Aan de paal zit 
een sensor die dieren detecteert en ze 
scant, zodat we precies weten welk dier 
het is en wat we moeten doen om dat 
dier op een diervriendelijk manier weg te 
jagen. Hiermee mogen zij zich de trotse 
winnaar noemen van de Vakkanjer ‘WWF 
Wildlife Challenge’ in opdracht van het 

Wereld Natuur Fonds van dit jaar. Ze wer-
den door de organisatie verrast tijdens 
het kijken van de stream.

Femke Hilderink, expert van WWF, is on-
der de indruk: “Conflicten tussen wilde 
dieren en mensen komen steeds vaker 
voor. De belangrijkste oorzaak is dat het 
leefgebied van dieren kleiner wordt en 
versnipperd raakt. Wij werken samen 

met lokale partners aan oplossingen 
zodat mensen en dieren ook in de toe-
komst samen kunnen leven. Het idee van 
het team van de Populier uit Den Haag 
voor een sensor die dieren detecteert en 
scant om te weten welk dier het is, vin-
den we enorm creatief en innovatief. Op 
die manier kun je wilde dieren diervrien-
delijk wegjagen en dat geeft hoop voor 
de toekomst voor dieren en mensen!” 

WWF Wildlife Challenge
Ruim 8.000 leerlingen van zo’n 150 scho-
len waren dit schooljaar aan de slag ge-
gaan met de challenge ‘WWF Wildlife 
Challenge’ in opdracht van het Wereld 
Natuur Fonds. Zij werden uitgedaagd om 
innovatieve ideeën en praktijkgerichte 
oplossingen te bedenken zodat mensen 
en wilde dieren beter samen kunnen le-
ven. Shavin, Guido en Akaash hebben 
hun ontwerp gemaakt tijdens de lessen 
Technologie & Toepassing, een praktijk-
gericht nieuw vak voor de mavo. Hun do-
cent, Esther van der Wal: “De leerlingen 
gingen direct met veel enthousiasme aan 
de slag. Ze maakten daarbij natuurlijk ge-
bruik van de moderne maakapparatuur 
op de Populier zoals de 3D-printer. We 
zijn heel trots op ze!”

De Populier in de prijzen met hun Dieren-detecteer-scan

Sandra Thie wint de 
Nederlandse Portretprijs
2021

Sandra Thie, die onder andere de 
muurschildering maakte op de 
muur bij Vishandel De Lange, kreeg 
op donderdag 24 juni in Slot Zeist 
De Nederlandse Portretprijs 2021 
uitgereikt. Zij won in de categorie 
2D met haar zelfportret ‘2020’. Van 
24 juni tot en met 26 september zijn 
alle 50 genomineerde portretkunst-
werken te zien tijdens de expositie 
‘Het Portret’ in Slot Zeist.

Voor de derde editie van de tweejaar-
lijkse uitreiking is een recordaantal van 
1.416 portrettekeningen, schilderijen 
en beeldhouwwerken ingezonden 
door bekende kunstenaars en nieuw 
talent. Een deskundige jury onder lei-
ding van kunsthistoricus Rudi Ekkart 
heeft de vijftig beste portretten gese-
lecteerd en de winnaars gekozen. De 
jury prees onder meer de stijgende 
kwaliteit en de eigentijdse interpreta-
ties van het klassieke portret. Over het 
zelfportret 2020 van Sandra zei de jury: 
“Een aangrijpend zelfportret waarin 
de eenzaamheid en stille paniek haar 
uitdrukking tekenen. Een krachtige 
weerspiegeling van de gevolgen van 
de pandemie met een maatschappelijk 
verband. Een zelfportret waar menig 
mens zich mee kan identificeren.”

De Nederlandse Portretprijs
De Nederlandse Portretprijs is een 
tweejaarlijkse uitreiking en wedstrijd- 
initiatief van Stichting De Nederland-
se Portretprijs. De stichting toont met 
de wedstrijd de diversiteit en kwaliteit 
van de hedendaagse Nederlandse por-
tretkunst. Daarnaast wil de stichting 
met de prijs een stimulans zijn voor de 
ontwikkeling van het portretschilderen 
en beeldhouwen. 

Den Haag start met uitdelen van duizend bomen
Hagenaars kunnen een aanvraag doen 
voor een gratis boom. De gemeente 
Den Haag wil de stad graag groener 
maken en meer bomen planten.

Hagenaars kunnen vanaf nu tot en met 29 
augustus een gratis boom aanvragen via 
de website www.bomenvoordenhaag.
nl. De bomen moeten geplant worden 
op privéterrein. Dat betekent in de eigen 
voor- of achtertuin, volkstuin, buurttuin of 
gezamenlijke binnentuin.

Bewoners kunnen kiezen uit verschillen-
de bomen voor een kleine, middelgrote 
of grote tuin en uit verschillende boom- 
soorten zoals een tamme kastanje, pe-
renboom of sierappel.

Vuurtoren weer zonder licht

De Scheveningse vuurtoren schijnt 
de laatste dagen weer minder of 
zelfs helemaal niet. 

Oplettende kustbewoners merkten 
vrijdagavond op dat het licht van de 
vuurtoren minder fel was dan normaal. 
Het leek erop dat de vuurtoren weer 
op de noodverlichting draaide zoals dit 
in november vorig jaar ook het geval 
was. Er werd een melding gemaakt bij 
Rijkswaterstaat, maar gedurende het 
weekend kwam er geen verandering 
in de lichtsterkte van de vuurtoren. 
Sterker nog, op zondagavond functio-
neerde ook de noodverlichting niet en 
bleef het helemaal donker bovenin de 
Scheveningse vuurtoren. 

Rijkswaterstaat geeft aan dat het be-
richt over de niet werkende verlichting 
is doorgeven aan de juiste afdeling. 
“We wachten het af.”

Het gezegde luidt: ‘Maart roert zijn 
staart’, maar de maand juni kan er 
ook wat van. Scheveningen kreeg de 
afgelopen week flinke onweersbui-
en te verduren. Een fikse wolkbreuk 
zorgde vorige week vrijdagmiddag in 
de Keizerstraat en op de Westduinweg 
voor taferelen, die we al een tijdje niet 
meer hadden gezien: ondergelopen 
straten en winkels.

Zaterdagmiddag werden Scheveningen 
en de wijde omgeving opgeschrikt door 
een oorverdovende knal. Geen gewone 
donder en blikseminslag, maar volgens 
Buienradar ‘de gevaarlijkste soort blik-
sem ter wereld’. 

Deze positieve bliksemontlading, die 
insloeg naast de bui vlak voor de Sche-
veningse kust, had een ontzettend hoog 
ampère: 267.000. Dat is dichtbij het maxi-
mum van 300.000 ampère voor dit soort 
positieve bliksems en tien keer zoveel als 
een normale blikseminslag.

Wat deze ontladingen typeert is de enor-
me knal waarmee ze gepaard gaan. “Als 
deze echt dichtbij inslaat, kan het voelen 
alsof er ergens een bom is ingeslagen”, 
aldus Buienradar. 

“Veel mensen in Den Haag en omstre-
ken zullen de klap gehoord hebben.”

Onweersbuien trekken de aandacht

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

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

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

Dag en nacht  
persoonlijk bereikbaar 

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

Rotteveel & Fokkema 
uitvaartzorg 

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

De Statenlaan
UitvaartCentrum & UitvaartZorg

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

Statenlaande

UitvaartCentrum & UitvaartZorg
Statenlaan

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. Scheveningertjes

Ja het is echt waar! 
Jonny Pronk 70 jaar!

Hartelijk gefeliciteerd!
Yoga wandel-club

Familieberichten

Voor uw blijken van hartelijk medeleven 
die we van u hebben ontvangen na het 
overlijden van onze lieve, zorgzame 
vader, grootvader en overgrootvader

Dirk Jacob Buijs

betuigen wij u langs deze weg onze 
welgemeende dank. 
Uw persoonlijke aandacht, op welke 
wijze dan ook betoond, heeft ons bij-
zonder goed gedaan.

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen

Scheveningen, juni 2021

Arend Taal & Arend Taal & 
Arendje VerbaanArendje Verbaan
70 jaar getrouwd!70 jaar getrouwd!

4 juli 1951       ❤  ❤  ❤     4 juli 2021 

Gefeliciteerd namens kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen

Allemaal nog in de ban van de 
Historische Scheveningse plaatjes? 

Nu bij Seasidegifts.nl 
Historische Scheveningse 

tuin-balkonposters!

Gefeliciteerd

TE KOOP   TE HUUR  ANDERS 

GEFELICITEERD  PERSONEEL  

GEBOREN   VERLOREN

Naam: ...................................................................................................

Adres: ....................................................................................................

Tel. nr.: ...................................................................................................

E-mail ....................................................................................................

Scheveningertjes rubrieksadvertentie

INLEVEREN:

BIJ VOORKEUR PER MAIL :
100 lettertekens
met uw gegevens naar
info@de-scheveninger.nl 

Gelauff groente en fruit
Stevinstraat 196

De Scheveninger
Keizerstraat 40

- GRATIS -
(voor Particulieren)

Bereik: 26.000 brievenbussen

GRATIS ADVERTEREN
ALLEEN VOOR PARTICULIEREN!

Particulieren en niet-commerciële
instellingen kunnen GRATIS een
advertentie plaatsen. Bijvoorbeeld om
iets te kopen of te verkopen.

Let op:
- vermeld altijd uw telefoonnummer
 en prijs. Geen T.E.A.B.
- uitsluitend 1 advertentie per persoon,
 adres of telefoonnummer per week
-  gevraagd bedrag tot 100 euro
-  invullen: in blokletters, vakje open
 voor spatie 
- telefonisch doorgeven niet mogelijk
- inleveren voor vrijdag 12.00 uur,
 voor plaatsing dinsdag

WWW.DE-SCHEVENINGER.NL

Zakelijke advertentie
plaatsen?

advertenties@de-scheveninger.nl
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-  AC TIE JULI -

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

Bruisende

Zomer Actie!

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

( alleen mogelijk op Quooker systemen geproduceerd vanaf 2018 )

GEEN
installatie-

kosten!
Inclusief

5 gaspatronen!

Gewoon 
(h)eerlijke vis

Marcelisstraat 37b    Scheveningen    T 070 4049707

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

�	Hollandse Nieuwe zelf schoonmaken
   emmertje + 10 stuks € 10,00 

   emmertje + 20 stuks € 16,00

��	Scholfilet	 500	gram	 €	 9,00

��	Gebakken Schol 3 voor  € 7,00

��	Lekkerbek	Wijting	 4	voor	 €	 5,00

��	Lekkerbek Kabeljauw 3 stuks € 11,00

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

Doe mee aan de Winactie
Fotoharingmuur Marcelisstraat!

#win #haringpartythuis #dinnerfatmermaid
#kadobonnen #hollandsenieuwe

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

AMMERLAAN
WILD EN GEVOGELTE
Aert van der Goesstraat 26

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

HET VERTROUWDE ADRES 
VOOR EEN GESLAAGD 

KERSTDINER

AMMERLAAN
WILD EN GEVOGELTE

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

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

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:

Kalkoenburger
100% Kalkoenvlees, ideaal voor op de BBQ!

per stuk 2,20 nu voor 2,00

Gyrosspies
Kalkoendijfilet met paprikastukjes, 

gekruid met gyroskruiden, ideaal voor op de BBQ!

per 100 gram 1,50

Gerookte Kipsalade
Lekkere frisse salade op basis van 

stukjes gerookte kipfilet

per 100 gram 2,20

AMMERLAAN
WILD EN GEVOGELTE
Aert van der Goesstraat 26

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

HET VERTROUWDE ADRES 
VOOR EEN GESLAAGD 

KERSTDINER

AMMERLAAN
WILD EN GEVOGELTE

Aert van der Goesstraat 26, Den Haag
Tel./Fax (070) 355 17 11
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ZEESLUISWEG 1  SCHEVENINGEN  070 306 00 79 / 06 53 85 36 31

VISHANDEL
ZEESLUISWEGZEESLUISWEG

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

� Ze zijn er weer! �

HOLLANDSE NIEUWE 
MAATJES HARING

vangst 2021

Vers van het mes!

P. STUK 2,00
3 VOOR 5,00
4 VOOR 6,00
7 VOOR 9,95

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

En natuurlijk onze vers gebakken vis!

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 

“

“

VERVEEL JIJ JE OOK ZO?
Geef je op voor een krantenwijk!

De Scheveninger zoekt bezorgers voor het stadsdeel Scheveningen! 
Geef je op via: 070 205 11 24 of info@de-scheveninger.nl

wees loyaal shop lokaal steun de lokale ondernemers!
‘kleine’ ondernemers zijn de hartslag van de buurt, 
de ruggengraat van de lokale economie en de ziel van Scheveningen
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Zijn eerste TrashUre Hunt was 10 de-
cember 2013. Initiator en inspirator 
Ralph Groenheijde liep al lang met het 
idee dat er iets moest gebeuren. Vanaf 
de Keizerstraat, waar hij woont, liep hij 
het strand op. Na 200 meter richting 
het havenhoofd te hebben gelopen, 
had hij al zes grote tassen vol met af-
val verzameld. Die noemde hij ‘TrashU-
re’s’. Acht jaar later is zijn organisatie 
TrashUre Hunt een begrip op Scheve-
ningen en houdt hij ook deze zomer de 
Scheveningse stranden schoon. Tijd 
voor een ‘Vraag en Antwoord’ met De 
Scheveninger.

Hoeveel duizenden kilo’s aan zwerfaf-
val en plastic troep heb je inmiddels 
geborgen? 
“Met goodwill van meerdere personen 
slaagde ik erin om tijdens de hele zomer 
in 2016 ons strand te ontdoen van al het 
afval. Wij vonden rietjes, tyraps, billen-
doekjes, flesjes, glaswerk, sigarettenfil-
ters, blikwerk, speelgoed en ga zo maar 
door. Daarvan maakten wij ‘schatten’ die 
wij exposeerden in ons museum op het 
oude gedeelte van de boulevard. Sinds-
dien harkten wij meer dan 15.000 kilo 
rotzooi bij elkaar. Ook een paar kubieke 
meter aan glasscherven. Daar kan ik echt 
boos om worden. De rest van het jaar zijn 
wij ook hard aan het werk, met meer dan 
300 acties per jaar.”

Je doel is om een mentaliteitsveran-
dering te bewerkstelligen bij mensen. 
Waar staan we 5 jaar na jouw eerste 
Summer Challenge?
“De eerste doelen zijn gehaald. De me-
thodiek werkt, het lukt om het strand 
schoon te krijgen en de bewoners van 
Scheveningen, de bedrijven, de families, 
de jeugd en de gemeente zijn welwil-

lend. Daar ben ik dankbaar voor. 
Wij zijn een voorbeeld voor vele andere 
plekken! Onze acties zijn altijd pilots en 
overal goed uitrolbaar.” 

Hoe ben je de coronaperiode
doorgekomen? 
“Pfffff, dat is me er één. Ik heb genoten 
van de rust, na jaren van tienduizenden 
mensen enthousiasmeren. Financieel 
was corona echter een doodsklap. Wij 
hebben de stichting hierdoor moeten 
beëindigen helaas. Ik kijk met trots terug 
op het gekkenwerk dat wij met ons team 
hebben uitgevoerd. Zij staan echter nog 
steeds klaar om te helpen waar het kan, 
want opgeven bestaat niet voor ons!”

Wat kun je vertellen over de nieuwe 
Summer Challenge periode in 2021?

“Gelukkig sprak de gemeente Den Haag 
deze lente het verlossende woord: de 
Summer Challenge mocht doorgaan. 
Met dit budget en met vele vrijwilligers 
en sponsoren staan wij weer drie maan-
den op het strand, bij ons basisstation 
aan de kop van de Keizerstraat. Hier kun 
je elke dag van de week een TrashUre-tas 
halen en ons helpen het strand schoon 
te houden. Bij terugkomst kan de tas ge-
wogen worden en vragen wij de score 
te e-mailen naar info@trashurehunt.org. 
Op woensdag, donderdag, zaterdag en 
zondag zijn wij geopend van 12.00 uur 
tot 18.00 uur en is iedereen welkom op 
TrashUre Hunt te gaan. Wil je op een an-
der tijdstip? Op woensdagen vanaf 14.00 
uur is er Trash & Art. Dan gaan we knut-
selen met materialen die wij gevonden 
hebben. Op donderdagen om 15.30 uur 

is er Trash & Skate (skateboardles, red.). 
Daarnaast komen er kunstenaars, gaan 
we genieten van Trash & Music, Trash 
& Dance, het Kidsfestival Scheveninge-
nings en nog vele andere ludieke activi-
teiten.” 

Waarom is jouw werk zo belangrijk? 
“Wanneer je als persoon zelf de verant-
woordelijkheid durft te nemen, geeft dat 
een goed gevoel. Al mijn hele leven be-
geleid ik mensen die klem gelopen zijn. 
Door het opruimen van ons ‘thuis’, rui-
men we meteen voor onszelf op. TrashU-
re Hunt is een hele laagdrempelige ma-
nier om de eerste stappen de goede kant 
op te maken. Die worden uiteindelijk 
grote sprongen en dat geeft ruimte voor 
groei!”

Welke nieuwe activiteiten
ga jij uitvoeren? 
“Samen met YMCA en Popagenda Sche-
veningen bereiden wij ons voor op een 
speciaal evenement voor de Schevening-
se jeugd in augustus. Daar kijk ik enorm 
naar uit. Grote projecten zoals de ver-
vaardiging van de Bultrugwalvis (van dui-
zenden petflessen, red.) doen wij graag, 
maar daar hebben wij wel grotere geld-
schieters voor nodig. Voorts komen wij 
graag in contact met (nieuwe) partners 
om samen met ons te kijken hoe hun be-
drijf kan verduurzamen en op dit gebied 
doorgroeien. We hebben al veel multina-
tionals tijdens een bedrijfsuitje hierin ge-
holpen, met als doel minder afval, meer 
schoon, betere werkomgeving, betere 
samenwerking. Dan is alles mogelijk.”

Alle informatie over TrashUre Hunt en 
de Summer Challenge 2021 vind je op 
www.trashurehunt.org

TrashUre Hunt start Summer Challenge 2021 op het strand

Beeld: Piet Gispen Photography

Tekst: Alexander Serban

Eindelijk, we mogen weer genieten 
van livemuziek. En hoe! Op zaterdag-
middag 3 en zondagmiddag 4 juli krijg 
je naast een goed en overheerlijk ge-
vuld picknickmandje gratis een ‘Artist 
to Go’ mee naar een intieme, unieke 
buitenlocatie op Scheveningen. En 
niet één artiest, maar vijf topacts.

Met ‘Artist to Go’ geeft Stichting Popa-
genda Scheveningen een boost aan 
muzikanten én muziekliefhebbers na de 
zware coronaperiode. Men heeft tenslot-
te al een jaar geen muziekvoorstellingen 
mogen uitvoeren dan wel bezoeken. Het 
recept is briljant van eenvoud: vijf arties-
ten worden door de organisatie meege-
nomen naar vier gezellige Scheveningse 
plekken in de buitenlucht. Zij spelen ieder 
20 minuten per locatie. Ondertussen ge-
niet jij als liefhebber ongedwongen van 
de lekkernijen die lokale horecagelegen-
heden speciaal hebben bereid. Dit con-
cept kon tot stand komen door een sub-
sidieregeling van Fonds Podiumkunsten.

Programma
In al zijn akoestische natuurlijkheid heeft 
de organisatie een line-up verzorgd om 
te watertanden. Ed Struijlaart verbrand-
de in 2010 al zijn schepen achter zich en 
besloot volledig voor de muziek te gaan. 
De singer-songwriter en gitarist wist daar 
wel raad mee. Hij scheef vele uitsteken-
de en catchy popsongs voor zichzelf én 
voor andere artiesten. Ook tourde Struij-
laart met BLØF en schreef hij met Peter 

Slager van deze Zeeuwse band de titel-
track voor de bioscoophit van 2017 ‘Weg 
Van Jou’ en alle muziek voor de musical 
SOOF. Inmiddels hebben zijn songs mil-
joenen streams op Spotify opgeleverd. 
Zijn theatershow ‘Gitaarmannen: van 
Clapton tot Sheeran’ bleek een succes. 
Deze zomer start deze duizendpoot ook 
nog een job als DJ bij Radio Veronica. 

De Scheveningse Julia Zahra (van der 
Toorn) won in 2013 The Voice of Holland. 
Sindsdien heeft zij zich ontwikkeld als 
singer-songwriter van ijzersterke songs, 
waarbij zij haar krachtige, soulvolle stem 
mixt met teksten over maatschappelijke 
onderwerpen die haar persoonlijk aan-
gaan. Met Jonas Brøg heeft de organi-
satie een bijzondere muzikant aan boord 

gehaald. Deze goedlachse, aan de Sche-
veningse kust woonachtige Deen maakte 
als drummer furore bij bands als Relax en 
Postmen en tourde jarenlang in stadions 
met de beroemde formatie Sister Sledge. 
Uiteindelijk koos Jonas ervoor om in de 
luwte te gaan werken aan de productio-
nele kant van de muziek. Tegenwoordig 
schrijft hij liedjes, vaak op ons strand. Co-
rona gooide roet in de fysieke lancering 
van zijn debuutsongs, maar tijdens Artist 
to Go ontbrandt Jonas met zijn trio. 

Veel mensen kennen Lesley Warendorff 
als organisator van Popagenda Scheve-
ningen. Daarnaast is deze energieke zan-
ger-gitarist een begenadigd songwriter. 
Dit deed hij onder andere met zijn inmid-
dels ter ziele gegane band The Limiters. 

Tijdens Artist to Go zal Lesley nieuw 
werk ten gehore brengen. Hierbij wordt 
hij ondersteund door een bekende spe-
cial guest op saxofoon. Teddy Macrander 
is de titel jong talent eigenlijk alweer ont-
groeid. Deze Scheveningse singer-song-
writer, die vaak langs de kustlijn mijmert, 
speelde onlangs nog exclusief voor Bur-
gemeester Jan van Zanen tijdens de 
livestream van ‘Kuieren op Schevenin-
gen’ met Jan Brand.

Horeca Keizerstraat 
Voor Artist to Go werkt Popagenda Sche-
veningen samen met YMCA Schevenin-
gen en drie horecalocaties die ook vaak 
fungeren als live muziekpodium: De 
Maatschappij, De Snoeshaen en Tante 
Knier. De artiesten bekijk je gratis! De 
goedgevulde picknickmand kost 15 euro 
per persoon. De horecagelegenheden 
zorgen ervoor dat de inhoud ervan een 
feestje is. Extra drankjes worden ook 
door hen aangevuld. 

Deelnemen?
Twee buitenplekken van deze muzikale 
en culinaire beleving zijn stijf uitverkocht. 
Voor twee andere locaties (zowel zater-
dag als zondag) zijn er nog een paar plek-
ken beschikbaar. Wil je erbij zijn? Stuur 
een e-mail naar info@popagendascheve-
ningen.nl en vermeld daarbij je Naam, Te-
lefoonnummer en het Aantal personen. 
De organisatie zorgt voor de rest. 

Live muziek op intieme Scheveningse buitenlocaties met een ‘Artist to Go’ 

Tekst: Alexander Serban
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Tekst: Rob Pronk
haagse.voetbalhistorie@gmail.com

Van 23 juli tot en met 8 augustus 
vinden de Olympische Zomerspelen 
plaats in Tokio. Om zoveel mogelijk 
mensen hierbij te betrekken en het 
Olympische gevoel ook in eigen land 
aan te jagen organiseert NOC*NSF 
in samenwerking met gemeente Den 
Haag en TIG Sports hét thuisblijfevene-
ment: TeamNL Olympic Festival Tokyo 
2020. Sport doen, kijken en beleven op 
het sportstrand van Den Haag. 

Overdag kunnen bezoekers diverse spor-
ten beoefenen onder begeleiding van 
meer dan 50 sportbonden de Olympi-
sche Spelen volgen op grote TV scher-
men inclusief voor- en nabeschouwingen 
door oud-topsporters. Oorspronkelijk zou 
het festival net als de Spelen in 2020 
plaatsvinden, maar dit werd vanwege de 
coronapandemie een jaar uitgesteld.

Ambassadeursrol
Judoka Roy Meyer en paralympisch kam-
pioene atletiek Marlou van Rhijn worden 
ambassadeurs van het evenement. Roy 
“Ik voel mij vereerd om ambassadeur en 
gastheer van de TeamNL Olympic Festi-
val te zijn. Als sportman was het natuur-
lijk mijn doel om zelf naar Tokio te gaan 
maar nu krijg ik de kans om samen met 
veel anderen dat sportfeest in eigen land 
in gang te zetten. Ik noem het een ware 
‘Spelenkermis’. Er zijn programma’s voor 
jong en oud en er komen team NL-spor-
ters, die zichzelf beschikbaar stellen om 
op de foto te gaan. Er is een hele mooie 
overlap tussen topsport en breedtesport, 
waarbij ‘sport beleven’ centraal staat. En 
dat vind ik mooi.” 

De stad in
Ook in de stad kunnen mensen de ma-
gie van de Olympische Spelen beleven. 
Op alle dagen van het festival vinden er, 
verspreid over 10 locaties door heel Den 
Haag, sportieve activiteiten plaats. Het 
gaat om een variatie aan clinics, toer-
nooien, kennismakingslessen, en meet 
& greet met een TeamNL atleet. De ac-
tiviteiten zijn gericht op uiteenlopende 
doelgroepen (jeugd, senioren en minder 
validen). Bij alle activiteiten zijn lokale 
sportaanbieders en sportbonden betrok-
ken, zij zorgen voor een unieke olympi-
sche ervaring voor alle deelnemers. De 
Haagse wethouder Sport, Hilbert Brede-
meijer: “Het Olympic Festival is het eer-
ste grote publieksevenement dat weer 
in Den Haag plaatsvindt en markeert de 
opstart van het Haagse sportieve leven 
na corona. 

Samen met onze sportverenigingen en 
andere partners trekken we de komende 
tijd alles uit de kast om de Haagse sport 
er weer bovenop te krijgen en iedereen 
weer in beweging te brengen. Het Olym-
pic Festival is daarbij een prachtige stap 
de goede kant op.”

TeamNL publiekshuldiging
Na afloop van de Olympische Spelen ko-
men de TeamNL sporters op dinsdag 10 
augustus bij elkaar op het sportstrand van 
Den Haag. Die dag opent het festivalter-
rein voor de laatste keer haar deuren voor 
het publiek. De sporters, waaronder alle 
medaillewinnaars, worden in het bijzijn 
van supporters van TeamNL gehuldigd.

Kaarten voor het evenement kosten 
13,50 euro en zijn verkrijgbaar via
www.teamnl.org/festival

TeamNL Olympic Festival in Scheveningen

Herinneringen aan ‘ons’ magische Houtruststadion
Omdat mijn ‘bouwjaar 1964 is, heb ik 
zelf geen persoonlijke herinneringen 
aan het Houtruststadion op Sche-
veningen. In eerste instantie had ik 
dus ook geen flauw idee hoe uniek 
dit voetbalstadion is geweest. Ech-
ter door m’n website over de Haagse 
voetbalhistorie ben ik me er meer in 
gaan verdiepen.

Na heel diep graven in het verleden zien 
we dat de gemeente Den Haag in de 
begin jaren 1900 op het voormalig Sche-
veningse landgoed ‘Houtrust’ een groot 
sport- en recreatieterrein ging bouwen, 
puur bedoeld voor atletiek, paardensport 
en voetbal. 

Het prachtige houten stadion werd in 
1910 opgeleverd en naar mijn mening 
was het hiermee dan ook meteen het 
eerste echte grote stadion van Neder-
land. En dit dan in ons dorp! 

Het Haagse HBS werd in 1910 de hoofd-
bewoner van ‘Houtrust’. In die tijd hadden 
we op Scheveningen nog geen voetbal-
vereniging, want anders had dit wellicht 
wel anders geweest. Vanaf dat moment 
begon er een bewogen en prachtige pe-
riode op Houtrust. Al in 1913 werd er op 
Schevenings grondgebied historie ge-
schreven toen het Nederlands elftal op 
Houtrust het sterke Engelse elftal met 
2-1 versloeg. Vervolgens zou HBS hier 
zijn gloriejaren beleven en zelfs in 1925 
op Houtrust landskampioen worden.

In 1933 brandde een groot gedeelte van 
de houten tribunes af en werd er be-
sloten om drie betonnen statribunes te 
bouwen waardoor de capaciteit opliep 
naar 25.000 toeschouwers. Omdat HBS 
in 1954 niet de overstap naar het betaal-
de voetbal maakte, kwam die club een 
beetje in verval. De nieuwe club Holland 
Sport, die wel voor het betaalde voetbal 
had gekozen, werd onderhuurder bij HBS 
en nam hierdoor ook zijn intrek op Hout-
rust. 

Bij het horen van de naam Holland Sport 
zal menig hart van de oudere Schevenin-
ger weer harder gaan kloppen. Als ik de 
verhalen van vele Scheveningse voetbal-
liefhebbers moet geloven, was hun Hol-
land Sport op Houtrust de tijd van hun 
leven. 

Op 28 augustus 1968 zaten er bijvoor-
beeld bij de wedstrijd Holland Sport tegen 
ADO maar liefst 28.000 toeschouwers op 
de tribune. Dit kwam voornamelijk omdat 
er valse kaarten in omloop waren. 

Mijn generatie kan dit gewoon niet gelo-
ven, 28.000 toeschouwers in een stadion 
midden in een woonwijk. Engelse tafere-
len op Scheveningen dus!
Nadat eerst HBS in 1969 van Houtrust 
naar Sportpark Craeyenhout verhuisde 
moest ‘ons’ Holland Sport in 1971 van 
de gemeente gedwongen een fusie aan-
gaan met ADO en zodoende ook van 
Houtrust verdwijnen.

Twee jaar lang lag het ooit zo mooie 
Houtrust stadion er verlaten bij, totdat 
het in 1973 tegen de vlakte ging. 

Het enige voordeel hiervan was dat zo-
wel SVV Scheveningen als Duindorp SV 
op Houtrust konden gaan spelen, maar 
de rasechte Holland Sportsupporter was 
hiermee wel diep onrecht aangedaan.
Het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat 
Holland Sport zijn laatste wedstrijd op 
Houtrust speelde. Door de jaren heen 
heb ik ondertussen al wat foto’s mogen 
ontvangen van het nostalgische stadion 
Houtrust. Iets waar de echte Holland 
Sportsupporter nog altijd met weemoed 
aan terug denkt.

Persoonlijk wil ik er voor zorgen dat de 
tijd van het Scheveningse Holland Sport 
nooit verloren gaat. Ik hoop dan ook van 
harte dat iemand nog foto’s of dia’s uit 
het prachtige verleden van ‘Houtrust’ 
thuis heeft liggen en mij daarmee een 
plezier wil doen.

HBS tegen Feyenoord met op de achtergrond de prachtige tribune op Houtrust

Holland Sport – VVV op 17 september 
1963. Foto gemaakt door Leo Koelemij 
vanaf de “Zeezijde”.

Jeugdcompetitie en 
1-tegen-1-toernooi
KVS/Maritiem groot succes

De drie wedstrijdrondes in de ingelas-
te juni-competitie zitten er voor alle 
jeugdteams van korfbalvereniging KVS/
Maritiem op. Na acht maanden kon er 
weer competitie gespeeld worden. De 
volgende teams zijn winnaar geworden 
van hun poule (in de meeste gevallen 
door alle drie de wedstrijden te win-
nen!): de A2, B1, B3, C1, D1, D2, D3, 
E2, E4 en de F2. Op het KVS-program-
ma staan nog een seizoensafsluiting 
voor de jeugd op 3 juli met clinics, sport 
en spel, en een beachkorfbaltoernooi 
op 11 juli.

Afgelopen vrijdag vond er een nieuwe 
editie van het 1-tegen-1-toernooi van 
KVS/Maritiem plaats. Bij dit toernooi 
speel je niet in teams maar individu-
eel. Je probeert in een onderling duel 
je tegenstander te verslaan en hem/
haar bijvoorbeeld op handige wijze te 
passeren en daarmee zoveel mogelijk 
doelpunten te maken. Er deden ruim 50 
deelnemers mee in maar liefst 5 leef-
tijdscategorieën. Bovendien waren ver-
schillende verenigingen vertegenwoor-
digd, van zowel binnen als buiten Den 
Haag. De jongsten startten rond 16.00 
uur en het A-toernooi was na 22.00 uur 
afgelopen. Bij de E-jeugd won Tim de 
Jager (KVS/Maritiem) en bij de D was 
Sverre de Graaf (KVS/Maritiem) de 
winnaar. Tim en Sverre wonnen vorig 
jaar ook. In het C-toernooi zegevierde 
Yanu Slingerland (Fortuna), bij de B-spe-
lers Rick Schravendijk (Fortuna) en het 
A-toernooi werd gewonnen door Boyd 
Abbenhuis (Die Haghe).
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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

Borrelhapjes van de Meesterbakker

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!
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9.7

070 322 77 15
info@belvederemakelaars.nl

Frederik Hendriklaan 182  
t: 070-2058131

www.classiquesnacks.nl

ook bezorging

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

Zaterdag 03 juli 
(op vertoon van deze advertentie)

Aardbeien Krokanttaart
Zwitserse room en heerlijke 

Hollandse Aardbeien
6 personen 14,95 

voor de troostprijs van 11,95

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

www.robertvanderzwan.nl

Uw makelaar met 
scorend vermogen

Heemraadstraat 249a 
hoek Badhuisstraat

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

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

• Thai original massage• Thai original massage

• Sportmassage• Sportmassage

• Relaxmassage• Relaxmassage

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

• Voetmassage• Voetmassage

• Combinatiemassage• Combinatiemassage

EEN 
GLANSRIJK

EK

WIJ WENSEN
OORRAANNJJEE

ESSO 
Scheveningen

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

Wendy de Zeeuw, speelster van SVV Scheveningen:

“Stekelenburg zou mijn eerste
keuze zijn als Oranje keeper”

Nederland is ondertussen uitgeschakeld op het EK, maar vooraf hebben we 
vooruitgekeken met Wendy de Zeeuw (22), keepster van SVV Scheveningen, 
dat uitkomt in de 4e klas. Wendy keek daarbij vooral naar de Oranje-speler, 
die op haar plek in het team zou moet spelen. 

Wendy is momenteel niet (meer) weg te denken uit het vrouwen 1 team van SVV 
Scheveningen. “Ik speel nu in totaal tien jaar bij Scheveningen.” Ze is destijds 
begonnen bij de F-jeugd en heeft ook twee jaar bij de KNVB gespeeld. “Ik heb het 
erg naar mijn zin hier. Het is een leuk vriendenelftal.” Over Oranje zegt Wendy: 
“Ik hoop op het beste en ik vind ze ook gegroeid sinds het begin, toen Frank de 
Boer het overnam. De poulefase mag geen probleem zijn. Daarna is het afwach-
ten, of de loting gunstig verloopt. Ik ben altijd al fan geweest van Stekelenburg. 
Hij is terug van weggeweest en bijzonder ervaren, dus voor mij mag hij in de 
basis starten bij Oranje”, aldus Wendy.

Tekst: Nico Mos
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Royal Health Foam
matrasspecialist sinds 1998

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

Showroom 6 dagen p.w. geopend · Soetensstraat 18, Scheveningen. Tel: 070-3387010www.voorechtlekkerslapen.nl

Wilt u weer 
héérlijk sla

pen 
én wakker 
worden?

Wilt u weer 
héérlijk sla

pen 
én wakker 
worden?

Dat kan nu met
€150.- korting

op elk matras
+ Gratis Swissa onderdeken / molton 

(zolang de voorraad strekt)

Dat kan nu met
€150.- korting

op elk matras
+ Gratis Swissa onderdeken / molton 

(zolang de voorraad strekt)

Zomercursussen bij TaalTaal
Nog geen concrete vakantieplannen? 
Kies dan voor een TaalTaal ‘taalva-
kantie’ in eigen land (op loopafstand 
van het Scheveningse strand!) en ga 
daarna vol zelfvertrouwen op reis, ge-
wapend met jouw gloednieuwe ‘taal- 
skills’! Zeg nu zelf: het is toch veel leu-
ker om de locals aan te spreken in hun 
eigen taal?

Bij Taleninstituut TaalTaal in Schevenin-
gen leer je ook deze zomer een nieuwe 
taal in je eigen stijl - online of fysiek - en 
bovendien in je eigen tempo. Vanaf 19 
juli kun je kiezen uit de volgende talen: 
Spaans, Engels, Frans, Italiaans, Duits, 
Grieks, Indonesisch, Russisch, Arabisch, 
Chinees en Nederlands. De meeste les-
sen zullen fysiek plaatsvinden, maar 
online cursussen behoren dus ook nog 
steeds tot de mogelijkheden. Wist je 
trouwens dat TaalTaal zelf een eigen onli-
ne platform heeft gemaakt?

TaalTaal is van mening dat het leren van 
een taal een zeer persoonlijke aangele-
genheid is. 

Je leert vaak makkelijker en sneller als je 
je op je gemak voelt, maar ook als jouw 
individuele leerdoelen van tevoren goed 
in kaart zijn gebracht. Veel mensen leren 
graag een ‘vakantietaal’ zoals Spaans of 
Italiaans om zich beter verstaanbaar te 
kunnen maken op reis, maar voor menig 
cursist is een taalcursus ook vooral een 
vorm van socializen. 

Wil je eerst even komen kennismaken? 
Vul dan het online intakeformulier in op 
de TaalTaal website voor een gratis ni-
veaubepaling: https://taaltaal.nl/intake/ 
en maak een persoonlijke afspraak met 
een ervaren docent. Er zijn ook weer 
Open Dagen op 10 juli (13:00-16:00), op 8 
september (18:00-21:00) en 11 septem-
ber (13:00-16:00).

Bekijk hier het TaalTaal zomerrooster van-
af 19 juli: hwww.taaltaal.nl. Liever toch 
eerst even uitgebreid vakantie vieren? 
De herfstcursussen starten in de week 
van 20 september voor alle talen. TaalTaal 
wenst iedereen een hele fijne zomer!

Stem op jouw favoriete roos
In het Rosarium in het Westbroekpark 
kun je rozen in vele kleuren en soor-
ten bekijken. Vanaf 28 juni tot en met 
1 augustus kunnen bezoekers van het 
Rosarium zelf een top 5 van hun mooi-
ste rozen samenstellen. Wethouder 
Hilbert Bredemeijer deed afgelopen 
maandag de aftrap voor het stemmen 
op de favoriete roos. Er staan 350 soor-
ten rozen in het Rosarium, dus de keu-
ze is groot.

De rozen staan er zo mooi bij dankzij de 
toewijding van vele vrijwilligers. Er zit 
enorm veel werk en liefde in het verzor-
gen van de rozen in het rosarium. Een 
groep vrijwilligers verzorgt al jarenlang 
de rozen in het Rosarium, samen met de 
hoveniers van het Groenbedrijf. “Dankzij 
hun toewijding en liefde voor de rozen 
staat het Rosarium er weer prachtig bij 
dit jaar”, zegt Hilbert Bredemeijer (wet-
houder groen) tijdens zijn bezoek aan het 
Rosarium. 

Als dank kregen de vrijwilligers een toe-
passelijk cadeau: een boeket rozen. 

Stem jij ook mee?
Meer informatie over het stemmen vind 
je op www.hethaagsegroen.nl. De fa-
voriete roos krijgt de publieksprijs die 
in augustus bekend wordt gemaakt. De 
stemmers die hun e-mailadres achterla-
ten, maken ook kans op een VIP-arran-
gement voor het Rozenconcours van vol-
gend jaar. 

Volgend jaar 60e editie
Internationaal Rozenconcours
Sinds 1961 wordt in het Westbroekpark 
jaarlijks het Internationaal Rozenconcours 
georganiseerd. Rozenkwekers en -des-
kundigen vanuit Europa maar ook vanuit 
Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en de Ver-
enigde Staten komen dan naar Den Haag 
voor deze jurering. Naast deze internatio-
nale gasten nemen ook veel Nederlandse 
rozenkenners en -kwekers deel. 
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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/JULI 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

Juli 2021
datum uu:mm HW LW

cm NAP
datum uu:mm HW LW

cm NAP
datum uu:mm HW LW

cm NAP

* = Voorspeld tijdstip valt aan het begin van de laagwaterperiode

1
do

4:25 -94
8:55 105

17:15 -55
21:25 74

LK 23:11

2
vr

5:26 -89
9:55 97

18:05 -53
22:14 68

3
za

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

4
zo

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

5
ma

0:34 68
7:45 -73

13:05 87
20:57 -55

6
di

1:29 74
8:32 -68

14:00 89
21:59 -59

7
wo

2:19 81
9:12 -63

14:44 90
22:51 -64

8
do

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

9
vr

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

10
za

0:11 -69
4:15 104

12:07 -54
16:35 96

NM 3:17

11
zo

0:46 -72
4:45 111

12:52 -54
17:11 98

12
ma

1:05 -76
5:25 116

13:29 -54
17:54 96

13
di

1:51 -81
5:58 118

14:08 -55
18:25 92

14
wo

2:25 -84
6:39 118

14:35 -56
19:06 88

15
do

3:10 -86
7:19 117

15:20 -56
19:50 85

16
vr

3:51 -85
8:05 115

16:05 -54
20:40 83

17
za

4:32 -81
8:59 112

16:47 -51
21:36 82

EK 12:11

18
zo

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

19
ma

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

20
di

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

21
wo

0:56 90
8:50 -69

13:30 99
21:29 -57

22
do

1:56 99
9:47 -66

14:32 99
22:35 -63

23
vr

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

24
za

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

25
zo

0:14 -76
4:34 123

12:49 -53
17:05 101

26
ma

1:04 -82
5:16 127

13:34 -52
17:56 101

27
di

1:55 -88
5:59 128

14:20 -52
18:37 101

28
wo

2:40 -92
6:46 125

15:15 -52
19:17 99

29
do

3:25 -92
7:28 119

16:00 -51
19:55 95

30
vr

4:16 -88
8:19 111

16:45 -48
20:35 91

31
za

4:56 -81
9:05 101

17:19 -45
21:18 85

LK 15:16

KERKDIENSTEN STADSDEEL SCHEVENINGEN
BETHELKERK SCHEVENINGEN
Jurrriaan Kokstraat 173
DIENSTEN ZIJN OOK ONLINE!
ZONDAG 04 JULI
10.00 uur G.C. Lock

OUDE KERK
Keizerstraat 8
ZONDAG 04 JULI
10.30 uur ds. B.H. Weegink
ZONDAG 11 JULI
10.30 uur ds. J. Smit

NIEUWE BADKAPEL SCHEVENINGEN
Nieuwe Parklaan 90
ZONDAG 04 JULI
10.00 uur M. v.d. Laan

PRINSES JULIANAKERK
Vlielandsestraat 1
ZONDAG 04 JULI
10.00 uur ds. A.W. van der Plas
ZONDAG 11 JULI
10.00 uur ds. C. Blenk
14.30 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk

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 04 JULI
10.00 uur R. van Essen
ZONDAG 11 JULI
10.00 uur P. de Nooy

GEREF. KERK VRIJGEMAAKT
Duinkerksestraat 1
GEEN OPGAVE ONTVANGEN

DEUTSCHE KIRCHE
Badhuisweg 35a
ELKE ZONDAG 10.30 uur

REALITY SCHEVENINGEN
MEER INFORMATIE OVER VIERINGEN
www.realityscheveningen.nl

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

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

MARANATHAKERK
2e Sweelinckstraat 156
ZONDAG 04 JULI
10.00 uur  mevr. S. Smedinga
ZONDAG 11 JULI
10.00 uur  ds. IJjo Akkerman

HERST. HERV. EV. SCHEVENINGEN
Hoge Prins Willemstraat 214
ZONDAG 04 JULI
10.00 uur  kand. W.H. Hoorn
17.00 uur  kand. W.H. Hoorn
ZONDAG 11 JULI
10.00 uur  ds. A. den Hartog
18.00 uur  ds. P. den Ouden

HERST. HERV. GEM. SCHEV. THABOR
Oude Kerk, Keizerstraat 8
ZONDAG 04 JULI
15.00 uur kand. Joh. Fekkes
ZONDAG 11 JULI
15.00 uur ds. G.K. Terreehorst

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

Redactie
Jill van Calsteren
redactie@de-scheveninger.nl 

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

Vormgeving
Miranda Rog
advertenties@de-scheveninger.nl

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

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

Uitgever
Den Heijer Uitgeverij
Scheveningen

Drukkerij
Rodi Rotatiedruk
Diemen

De redactie is niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van ingezonden mededelingen, 
advertorials en advertenties.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uit-
gave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
openbaar gemaakt worden in enige vorm of op 
enige wijze zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Boekhandel Scheveningen

blijft doorleveren!!

Bezoek onze website
www.boekhandelscheveningen.nl

 
Staat er een titel niet in de webshop

 
maandag van 13:00 - 17:30 uur

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

 

SHOP LOKAAL ook digitaal!

 
 

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

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

 
 

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

 
Alle boeken kunnen besteld worden!

Wij leveren ook thuis af!
 

#steunjeboekhandel
 

STUDIO
SCHEVENINGEN
 Keizerstraat 50 | Scheveningen

 

www.studioscheveningen.nl
 

CHR. GEREF. THABORKERK
Prins Mauritslaan 15
ZONDAG 04 JULI
10.00 uur ds. W.L. van der Staaij
17.00 uur ds. W.L. van der Staaij

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 noodzake-
lijk. De dienst is te volgen via kerkomroep.nl

OUD. GEREF. GEM. IN NED.
Westduinweg 194K
ZONDAG 04 JULI
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

AANVULLINGEN?
MAIL NAAR:

INFO@DE-SCHEVENINGER.NL

Het Kalhuis weer open!

Steeds meer mensen weten het Kal-
huis te vinden om een kopje koffie 
te drinken. Het team van het Kalhuis 
vindt het fijn dat er steeds meer be-
zoekers komen.

Meer bewegen voor ouderen 
(MBvO)
Elke dinsdagochtend van 10.30-11.30 
uur of 11.30-12.30 uur, of donderdag-
ochtend van 11.30-12.30 uur of 12.30-
13.30 uur, en elke woensdagmid-
dag van 12.30 -13.30 uur, wordt er in 
het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177, 
meer bewegen voor ouderen (MBvO) 
gegeven. De kosten hiervoor bedragen 
9, 00 euro per maand. U kunt zich opge-
ven bij de balie van het Kalhuis of bellen 
naar (070) 3069900.
MBvO is voor mensen die door de jaren 
heen minder zijn gaan bewegen, terwijl 
de noodzaak daarvan juist toeneemt. 
De lessen worden door een speciaal 
daarvoor opgeleide vakkracht gegeven. 
Maar natuurlijk is gezelligheid ook een 
heel belangrijk ingrediënt! Heeft u inte-
resse dan kunt vrijblijvend een proefles 
komen volgen.

Deuren ‘t Waaygat 
vanaf 26 juni weer open

Gelukkig mogen we vanwege de 
versoepelingen de deuren weer 
openen voor bezoekers. Het aan-
tal mensen die tegelijk binnen 
mogen, is beperkt, maar daardoor 
is er wel weer meer te beleven en 
te ontdekken op de stadsboerde-
rijen.

Woensdag 30 juni van 10.00 tot 
15.00 uur is het Modderdag bij  
’t Waaygat. Tijdens deze dag staat 
het vrij spelen met de elementen 
water en zand/grond centraal.
Kinderen krijgen de ruimte om mod-
der te maken, ontdekken en be-
leven. We hebben ook een echte 
‘modderkeuken’ om te kliederen. En 
daarbij mag je vies worden!
Kom langs en doe mee.
Een tip: doe kleren aan die vies
mogen worden!

De actie van Jumbo Scheveningen 
van het plaatjesalbum ‘Historisch 
Scheveningen’ was een groot suc-
ces. Er zijn 5000 albums uitgegeven 
en er werd op Scheveningen en 
daarbuiten ontzettend veel geruild. 
Hierdoor ontstonden nieuwe ont-
moetingen op Scheveningen, waar 
verhalen over vroeger en nu wer-
den gedeeld.

Muzee Scheveningen organiseert 
samen met de Historische Genea-
logische Vereniging Scheveningen 
(HGVS), de Vrienden van Muzee en 
Jumbo Scheveningen een feestelijke 
slotbijeenkomst waar de laatste plaat-
jes geruild kunnen worden.

Op zaterdag 3 juli 2021 van 10.00 tot 
13.00 uur kunnen mensen komen 
ruilen. In verband met de verwachte 
toeloop en de geldende coronamaat-
regelen dien je je aan te melden voor 
een timeslot, dit kan via de website 
www.muzee.nl

Heb je nog plaatjes over en wil je niet 
meer ruilen? De plaatjes kunnen inge-
leverd worden tijdens openingstijden 
bij Muzee Scheveningen, Neptunus-
straat 90-92 of bij het kantoor van  
De Scheveninger, Keizerstraat 40.

Feestelijke slotbijeenkomst plaatjesactie 
‘Historisch Scheveningen’



16is ondernemend

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

Wim van der Ham keukens

Liefde voor keukens
met aandacht voor de klant

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

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

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

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

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

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

Nico Graaf Willem Hoogendijk

Al meer
dan 60 jaar

keukens
 op maat

Tekst: Caroline van den Ende
Beeld: Dick Teske

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

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

nieuwe PVC-
visgraatvloer

vernieuwde 
showroom

nieuwe 
kleur plafond

Wij mogen u weer ontvangen in onze showroom!


