
week 22 dinsdag 01 juni 2021

LEES ONZE REVIEWS

OP FUNDA!

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

www.nelisse.nl

Zet je opa en omaZet je opa en oma
in het zonnetje!in het zonnetje!

Be
el

d:
 D

ic
k 

Te
sk

e

Taleninstituut 
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070 322 60 91 taaltaal.nl
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SEIZOENEN
STARTEN
19 JULI EN 

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

13.00-16.00 U.13.00-16.00 U.

zowel klassikale als online lessenzowel klassikale als online lessen



2is ondernemend

1 kilo Procureurlappen ................................. 7,95
1 kilo Halsrollade .......................................... 7,95

ALLES VOOR DE BBQ: 
Kipsaté, Kipshaslicks, Varkensshaslicks, 

div. soorten Spareribs, Hamburgers, Runderhamburgers, 
BBQ Worst, Voorgegaarde Drumsticks

VLEESWARENTRIO
100 gram Lever

100 gram
Gebraden Halsrollade
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

EXTRA RECLAME:
1 kilo Entrecote ............................................. 16,95
1 kilo Ossenhaas .......................................... 29,95
Diverse belegde Broodjes ...................... vanaf 1,95
Diverse maaltijden: Verse Bami, Loempia, Lasagne

- 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
 Rogvleugel 

500gr!! €7,50

Verse
Rode Poon 

1kg!! €7,50

Emmer
 Haring 

 ±20st.! €12,98

Zure Haring 
of Rolmops 

emmer! €4,75

Sliptong
panklaar 

1kg!! €17,98

Zachte 
Scholfilet 

500gr!! 9,50

Weekaanbiedingen

Ongepelde 
Hollandse
Garnalen 

vanaf donderdag!

Kibbelingen
grote bak! €5,50

2 bakken!! €9,98   

WWW.HAVENPALEIS.NL

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

GEOPEND
DONDERDAG - VRIJDAG

ZATERDAG - ZONDAG
10.00 TOT 20.00 UUR

WEEKAANBIEDING

5,50

2 VLEESKROKETTEN 
MET BROOD

7,50
ZALM MET TOAST

12,00

GEBAKKEN
MOSSELEN MENU

Glashandel Piket
Uw heldere partner in glas

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

calamiteiten en noodvoorzieningen

070-355 12 62
Westduinweg 186 B Scheveningen

www.piketglas.nl

Bel voor een vrijblijvende offerte 
en een advies op maat:  

06 24 90 44 17

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

dejongzonwering@hotmail.nl

WWW.DEJONGZONWERING.NL

binnen-, buitenzonwering & rolluikenbinnen-, buitenzonwering & rolluiken

Badhuisstraat 166 • Scheveningen
070-3500078

Hét adres voor mensen
die kiezen voor de combinatie

van vakkundigheid, stijl en
persoonlijke aandacht.

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

Met of zonder
afspraak

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

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

www.delens.nl

EXCLUSIEF 
ZONNEBRILLENMERK 
NU BIJ ONS
VERKRIJGBAAR!

GAAT U NOG NIET GRAAG 
NAAR DE GROTERE WINKELS?
DAN KUNT U IN UW EIGEN 
BUURT DE LEUKSTE EN 
MOOISTE ZONNEBRILLEN 
KRIJGEN!
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Zo tussen Moederdag en Vaderdag ligt een feestdag die 
nog niet zo bekend is als de twee voorgaande dagen. Hoe-
wel deze feestdag al in 2004 in het leven is geroepen en in 
andere landen al een stevige voet aan de grond heeft, wil 
het hier in Nederland nog niet echt lukken. En dat terwijl 
deze doelgroep veelal erg geliefd is. Op vrijdag 4 juni is 
het namelijk Nationale Opa- en Omadag!

Zoals veel nieuwere ‘dagen’ is ook Opa- en Omadag overge-
waaid vanuit de Verenigde Staten. Hier wordt al sinds 1979 op 
de eerste zondag na ‘Laborday’ ‘Grandparents Day’ gevierd, 
dit jaar op 13 september.

Het ontstaan van ‘Grandparents Day’ is te danken aan Marian 
McQuade, die jarenlang werkte bij organisaties die opkomen 
voor het belang van ouderen in de samenleving. Marian hoop-
te met deze feestdag de jeugd wat respect en waardering 
voor de ouderen bij te brengen. Het had flink wat voeten in 
de aarde, maar na tien jaar lobbyen ondertekende president 
Carter in 1978 het voorstel tot ‘Grandparents Day’.

Opa- en Omadag is in het leven geroepen om met elkaar te 
genieten van de bijzondere band die grootouders met hun 
kleinkind(eren) hebben. En het geven van een extra blijk van 
waardering aan al die (over)grootouders die stapel zijn op hun 
(achter)kleinkinderen. Het gaat bij Opa- en Omadag niet om 
cadeaus, maar veel meer om het simpelweg tonen van waar-
dering. 

Voor alle liefde die opa’s en oma’s hebben voor hun kleinkin-
deren, voor de steun en goede raad, voor het werk dat zij hun 
kinderen uit handen nemen en voor het vertrouwen. Het is 
bovendien een dag om even stil te staan bij de rol die opa’s en 
oma’s vaak spelen bij de opvoeding van een kind.

Op Scheveningen zijn er veel zeer geliefde opa’s en oma’s en 
we konden een waardevol paar strikken voor een leuke foto 
met al hun (achter)kleinkinderen. Jan (78) en Corrie (75) Bruijn 
uit Duindorp hebben maar liefst 19 kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen. “Ik werd voor het eerst oma toen ik… 
Francien, hoe oud ben je ook alweer? Oh ja, 33. Dus 33 jaar 
geleden, toen was ik 42. Dat is best jong om oma te worden 
he”, lacht Corrie. “We hebben altijd veel gedaan met de klein-
kinderen. Tot een half jaar geleden heb ik ook regelmatig op ze 
gepast, bij allemaal. Hele dagen! Dan kwamen ze uit school 
en bleven ze bij me eten. De jongste van de kleinkinderen is 
nu 8 jaar, dus we hebben alles gehad wat daar tussenin zit.” 
Inmiddels kunnen opa en oma Bruijn ook genieten van twee 
achterkleinkinderen van 3,5 en 1,5 jaar oud.  

Uiteindelijk hoeft die blijk van waardering natuurlijk niet alleen 
op Opa- en Omadag gegeven te worden. Elke dag kan Opa- 
en Omadag zijn. Ook hoeft die blijk van waardering natuurlijk 
geen duur cadeau te zijn. Vooral in de coronaperiode is maar 
weer gebleken dat een flinke knuffel zo nu en dan veel meer 
impact kan hebben dan een luxueus cadeau.

is actueel

Elektrotechnisch bureauElektrotechnisch bureau

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

96 jaar in het
Statenkwartier

Keizerstaat 217
Scheveningen

070 211 2477

Beeldscherm
kapot?

Reparatie 
vanaf € 49,-

Soetensstraat 18, Scheveningen

Persoonlijk advies · ouderwetse service · medische kwaliteit

www.voorechtlekkerslapen.nl

Royal Health Foam
matrasspecialist sinds 1998

Bel 070 3387010 voor 
advies of kom langs 
in onze showroom

Eindelijk éch
t 

lekker wakker 
worden? 45 nachtenproefslapenop elk matras

van de voorpagina

Zet je opa en oma in het zonnetje!

Beeld: Dick Teske

Reclames geldig :don  7jan - zat9 jan . 
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SOLUTIONQUEST Mediation

De onafhankelijke bemiddelaar bij het 
vinden van een oplossing voor het 

conflict dat jullie al langer bezighoudt.

Contact                                                                                                                   
T. 06 27852440 

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

wees loyaal shop lokaal
steun de lokale ondernemers!

Tips voor onze redactie?
redactie@de-scheveninger.nl

Adverteren?
advertenties@de-scheveninger.nl
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Tips voor onze redactie?
redactie@de-scheveninger.nl

Adverteren?
advertenties@de-scheveninger.nl

Nog niet genoeg actie 
in het plan tegen 
overlastgevers

Het strandseizoen leek afgelopen 
weekend dan echt begonnen te 
zijn. Een zonnetje, strakblauwe 
luchten en temperaturen die uit de 
wind boven de 20 graden uitkwa-
men. Maar met dit heerlijke week-
end bleek ook maar weer dat Sche-
veningen nog echt niet klaar is voor 
de komende zomerse maanden.

De wantoestanden waar afgelopen 
jaar veelvuldig over werd geklaagd 
en waar het Actieplan Scheveningen 
dit strandseizoen een stokje voor zou 
moeten steken, waren terug in grote 
maten. Waar het op zaterdag de goe-
de kant op leek te gaan, was het afge-
lopen zondag weer bal.

Het wijkje rond de Pellenaerstraat 
stond vol geparkeerd. “Veel buiten-
landse kentekens en bewoners kun-
nen de wijk niet in of uit met hun 
auto. Het is hopeloos.” Ook aan de 
Jurriaan Kokstraat zijn bewoners ra-
deloos. “Ik dacht niet dat ik het zou 
zeggen, maar ik mis de werkzaamhe-
den. Toen was het tenminste rustig. 
Nu racen ze weer als een dolle door 
de straat hier.” En dat was niet het 
enige stukje waar auto’s en motoren 
flink het gas open trokken. Vanaf de 
Vissershavenweg, de Statenlaan, 
Stadhouderslaan, Van Alkemadelaan 
en de Houtrustweg kwamen klachten 
over hardrijders.

De gemeente probeert mensen zo-
veel mogelijk te stimuleren om deze 
klachten door te geven via het Meld-
punt Scheveningen, dat vooralsnog 
alleen per e-mail en telefonisch te 
bereiken is. Een app volgt later dit 
seizoen. Maar ook over het Meldpunt 
stromen de klachten binnen. “Van-
middag zeker een uur aan de telefoon 
gezeten. En telkens kreeg ik te ho-
ren: ‘u bent de eerstvolgende’, maar 
ik kwam er niet doorheen. Dus het is 
niet gelukt een melding te doen.”

Roos Padmos, die bewoners verte-
genwoordigt in de Denktank die door 
de gemeente in het leven is geroe-
pen, is maandagochtend direct in de 
pen gekropen. “Vanmorgen heb ik 
de burgemeester en wethouders Van 
Asten en Mulder al een mail gestuurd 
over de situatie in de straten: het ra-
cen, het dubbel parkeren enzovoort. 
Waarin mijn vraag vooral ligt waarom 
er niet ingegrepen is.” Ook wil Pad-
mos van bewoners graag meer in-
put over de pijnpunten. “Ik wil graag 
meer weten over de sfeer in de stra-
ten en op de boulevard. En of, hoe en 
wanneer mensen meldingen hebben 
gedaan. Ik geef nog niet op!”

Vorige week woensdag hebben fa-
milie, vrienden en teamleden van de 
overleden Renée Barendregt een stil-
le tocht gehouden. De tocht liep van-
af het terrein van de Haagsche Rug-
by Club (HRC) naar de locatie aan de 
Doorniksestraat, waar op Eerste Pink-
sterdag het lichaam van Renée werd 
ontdekt.

Op Tweede Pinksterdag werd de 41-ja-
rige Ferry T. door een zwaar bewapend 
team van de Dienst Speciale Interventies 
(DSI) thuis aangehouden voor mogelijke 
betrokkenheid bij het overlijden van de 
jonge vrouw. 

De 41-jarige werd afgelopen voorgeleid 
aan de rechter-commissaris. Daar werd 
bekend dat T. wordt verdacht van de 
moord of doodslag op Renée. Ook wordt 
hij verdacht van het in brand steken van 
het lichaam. Zijn voorarrest is met 14 da-
gen verlengd.

Beeld: Dick Teske

Stille tocht voor Renée, voorarrest verdachte verlengd

Een grote verrassing voor Klaar Taal 
afgelopen donderdag. Uit handen van 
David van Kruiselbergen (Evenemen-
tencoördinator van de Oude Kerk) ont-
ving hij de eerste prijs van de Visquiz 
2021.

De Visquiz is door David bedacht om in 
de coronaperiode toch nog wat vertier te 
brengen in Scheveningse woonzorgcen-
tra. Na een succesvolle pilot, besloot hij 
om de quiz ook open te stellen voor ie-
dereen via een website. Er werd gretig 
deelgenomen aan de Scheveningse quiz 
en er konden dan ook leuke prijzen ge-
wonnen worden.

“In totaal waren er vier inzendingen die 
een 100% score hadden. Uit die vier in-
zendingen hebben we één winnaar van 
de hoofdprijs geloot, achteraf bleek dat 
hiermee toch alle vier een beetje gewon-
nen hebben”, lacht David.

Bij de uitreiking van de hoofdprijs, een 
mooi beeldje van De Vissersvrouw, komt 
namelijk naar voren dat het een familie- 
aangelegenheid is geweest. “We hebben 

het met z’n allen gedaan. Mijn vrouw en 
ik, haar zus en broer van de familie De 
Graaf”, verduidelijkt Klaar de uitkomst. 
“Als de één een antwoord niet wist, dan 
wist de ander het wel. Sjaak is ook nog 
op pad geweest naar de KNRM om te 
vragen hoe die boot heette, dat was ook 
een vraag. Het wordt een gedeelde tro-

fee dus, een wisselbeker. Het Vrouwtje 
komt om de maand bij een ander familie-
lid te staan.”
David heeft veel leuke reacties mogen 
ontvangen op de Visquiz. “Er is ook veel 
vraag naar een vervolg en ik heb al veel 
interessante informatie gekregen voor 
nieuwe quizvragen, dus wie weet!” 

Uitreiking eerste prijs Scheveningse Visquiz 2021

Beeld: Dick Teske

Bij Huize Royal aan de Rusthoekstraat 
werd afgelopen vrijdag een ochtend 
vol activiteiten in het kader van NL-
Doet feestelijk afgesloten met een ge-
zellige middag met hapjes, een drank-
je en muziek. Ook werd de nieuwe 
rolstoelbus officieel in gebruik geno-
men.

Annemiek Overboom, van de Saffier 
Groep waar Huize Royal onder valt, over-
handigde tijdens het officiële moment de 
sleutels van de nieuwe rolstoelbus aan 
vrijwilliger Bart. Hij zal samen met vrijwil-
liger Margreet elke woensdag een aan-
tal bewoners meenemen op toer.  “We 
zijn heel blij dat de bus er is en ook dat 
we weer leuke ritjes kunnen gaan ma-
ken met bewoners. We gaan echt overal 
heen, naar Lisse, Wassenaar, Hoek van 
Holland, Kijkduin”, vertelt Bart. Margreet 
valt bij: “We gaan dan met een aantal be-
woners een bakkie doen, even gezellig 
rustig zitten en dan daarna weer richting 
Huize Royal. En de week erop gaan we 

weer op pad met andere bewoners, zodat 
iedereen een keer aan de beurt komt.”
De nieuwe rolstoelbus werd mogelijk 
gemaakt dankzij de ondersteuning van 
Fonds 1818, RCOAK, het Haagse Groe-

ne Kruis Fonds, Stichting Van der Toorn, 
Fonds Welzijn Scheveningse Senioren, 
Stichting Schevenings Steunfonds, de 
Vrienden van Gaspard en de Stichting 
Ons Thuis.

Feestelijke ingebruikname nieuwe rolstoelbus Huize Royal

Beeld: De Scheveninger
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Gemeente akkoord met 
fusie Museon-Omniversum

De gemeente Den Haag heeft groen 
licht gegeven voor het samengaan van 
de twee instellingen Museon en Om-
niversum. Dit was nodig omdat het 
Museon beheerder is van de 330.000 
objecten in de gemeentelijke muse-
umcollectie en hier een gedetailleer-
de regelgeving aan is verbonden. Mu-
seon-Omniversum voldoet tevens aan 
de gestelde subsidieregelgeving van 
de Gemeente Den Haag. Hiermee is 
een volgende stap gezet naar de nieu-
we organisatie die vanaf januari 2022 
zal opereren onder de naam Muse-
on-Omniversum.

Met deze fusie heeft Museon-Omni-
versum de ambitie om een nog grote-
re landelijke bekendheid te verkrijgen 
met 450.000 bezoekers per jaar in 
2025, een groei van 15 % in vergelij-
king met 2019. 

Zaterdag 19 juni aanstaande zou het 
weer Vlaggetjesdag zijn op Schevenin-
gen, maar dit jaar gooide het corona-
virus opnieuw roet in het eten. Tradi-
tiegetrouw worden op Scheveningen 
enkele weken vóór Vlaggetjesdag de 
omgekomen zeelieden herdacht. 

Twee momenten in onze samenleving op 
Scheveningen die ons bepalen bij de zee 
die geeft én neemt. Twee momenten die 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden 
door de visserij en de scheepvaart in het 
algemeen. In 2020 konden Vlaggetjes-
dag én de herdenking van omgekomen 
Scheveningse Zeelieden niet doorgaan 
vanwege het coronavirus. Dit jaar is dat 
helaas niet anders.

Het bestuur van de ‘Vereniging Herdenk 
Scheveningse Zeelieden’ wilde dit jaar 
niet opnieuw zonder enige vorm van her-
denken voorbij laten gaan. Toen aan het 
bestuur gemeld werd dat in de agenda 
van burgemeester Jan van Zanen de da-
tum van 28 mei nog altijd gemarkeerd 
stond vanwege de herdenking van de 
omgekomen zeelieden, is besloten om 
daarom tóch een kleinschalig moment 
van herdenken met kranslegging te orga-
niseren.

Dus was er vrijdagavond 28 mei even na 
19.00 uur een sobere en zeer kleinschali-
ge herdenking bij het monument van de 
vissersvrouw. De kranslegging daar werd 
verzorgd door burgemeester Jan van Za-

nen namens de bevolking van Scheve-
ningen en Den Haag en door dominee 
Jan Maasland namens de nabestaanden. 
Namens het bestuur van de Vereniging 
Herdenk Scheveningse Zeelieden waren 
verder aanwezig Diny van Hoeken (voor-
zitter), Arie Verbaan (secretaris/penning-
meester) en Francine van Hoeken (twee-
de secretaris/penningmeester). 

Dat er bij aankomst van de kleine groep 
diverse bloemstukken en kransen rond 
het monument lagen, geeft aan hoezeer 
de visserij nog altijd leeft in de beleving 
van de Scheveningers.

Na de kranslegging en een moment van 
stilte bij het monument van De Vissers-
vrouw liep het kleine gezelschap naar het 
Vissersnamenmonument. Daar werd aan 
de hand van de namen (én de soms aan-
grijpend jonge leeftijden) stilgestaan bij 
het leed dat veel Scheveningse gezinnen 
getroffen heeft door het op zee omko-
men van gezinsleden. 

Het bestuur van de Vereniging Herdenk 
Scheveningse Zeelieden kijkt met dank-
baarheid op dit moment van herdenken 
terug en hoopt dat in 2022 weer een 
reguliere herdenking georganiseerd kan 
worden. 

Omgekomen Zeelieden herdacht

Beeld: Dick Teske

Na een pauze van ruim twee jaar was 
er op 29 mei weer NLdoet; de groot-
ste vrijwilligersactie van Nederland. 
Vrijwilligers van verschillende Rotarys 
en het Vrijwilligerspunt Scheveningen 
vroegen bij Albert Heijn Keizerstraat, 
Albert Heijn Amsterdamsestraat en de 
Jumbo Van Bergenstraat om houdbare 
producten te kopen voor Schappelijk. 
Daar deden heel veel mensen gelukkig 
ruimhartig aan mee!

Deze collecte voor Schappelijk, de sociale 
winkel voor cliënten van de Voedselbank, 
was een geweldig succes. Er zijn maar 
liefst 200 kratten met houdbare produc-
ten, zoals shampoo, wasmiddel, soep, 
koffie en zeep opgehaald. Namens de 
circa 70 Scheveningse gezinnen van de 
Voedselbank: winkelend publiek ontzet-
tend bedankt!

Vissers maken zich zorgen 
om gevolgen windturbines

Voor de Hollandse kust komen 
steeds meer windmolens te staan 
en daaromheen zijn veel vissers ac-
tief. Opvarenden van garnalenkot-
ters, en platviskotters proberen er 
hun brood te verdienen. Van meet 
af aan waarschuwen zij voor de ge-
volgen voor vogels én het mariene 
milieu.  

Milieuorganisaties menen dat de bio-
diversiteit in een windmolenpark zal 
gaan toenemen, maar de vissers vre-
zen dat de nadelige invloeden groter 
zijn dan de milieuorganisaties vermoe-
den. “Als je een paar keien of zware 
stukken plastic op de bodem gooit, 
zullen die begroeid raken en ja, dan 
neemt de biodiversiteit ook toe. Het 
maakt niet uit wat voor materiaal het 
is. Maar daarmee vergroot je niet de 
natuurwaarden van de Noordzee”, al-
dus Arie Rog van de SCH-10. De pij-
lers van de windmolens veroorzaken 
niet alleen zandverplaatsing maar ook 
veranderingen in stroompatronen, 
waardoor larven van vissen niet daar 
terechtkomen, waar ze moeten zijn. 
De vissers zijn bang dat dit de gezond-
heid van het bestand in gevaar brengt.
 

Afgezien van veel gebiedsverlies vre-
zen de gebroeders Rog ook voor de 
nadelige gevolgen op het ecosysteem 
door grootschalige windmolenparken 
op zee. Vissers van noord tot zuid mel-
den bijvoorbeeld dat wanneer zij in de 
buurt vissen van windmolenparken 
zij steeds minder hinder ondervinden 
van meeuwen. “Ik weet niet of het 
door het broedseizoen komt, maar 
we zien al enkele weken veel minder 
meeuwen. Normaal zit de kotter vol 
met meeuwenpoep, maar nu blijft al-
les schoon. Het is echt opvallend”, zo 
laat broer Rien Rog weten. 

Beeld: Stichting EMKGrote opbrengst  Rotary-collecte voor Schappelijk

Hart voor Den Haag wil oplossing voor sportcafé
Uitbaatster Vanessa Nutbey van sport-
café ’t Nesjuh in zwembad De Blinkerd 
is ‘boos, verdrietig en gestrest’. Van-
wege asbest moest haar inventaris 
vernietigt worden. De gemeente zou 
toegezegd hebben alles te vergoeden, 
maar die ontkent. Daarmee is het over 
en uit voor haar zaak, want geld voor 
nieuwe spullen heeft ze niet. 

De ellende begon toen er vorig jaar ok-
tober een stukje asbest uit het plafond 
viel. De gemeente liet het pand direct 
sluiten en saneren. Het gevaarlijke mate-
riaal werd verwijderd van het plafond en 
ook alle spullen die in de ruimte stonden 
moesten weg, want die waren besmet. 

De onderneemster hoefde zich geen zor-
gen te maken, het zou vergoed worden. 
“Dat is mondeling toegezegd en ook op 
schrift.” Alleen, als ze de rekening stuurt, 
blijkt de gemeente ineens gedraaid als 
een blad aan een boom. Nutbey stelt de 
gemeente aansprakelijk voor een bedrag 
van 17.500 euro voor het verlies van inven-
taris en voorraden. In februari dit jaar wijst 
de gemeente die claim af. De gemeente 
stelt als verhuurder niet aansprakelijk te 
zijn voor de zogenaamde ‘gevolgschade’. 
Wel stelt de gemeente voor samen een 
oplossing te zoeken. Uiteindelijk biedt de 
gemeente ‘als minnelijke regeling’ een 
bedrag van 10.000 euro. 

Nutbey neemt daar geen genoegen mee. 
Ze wil het volledige bedrag vergoed krij-
gen, dat volgens haar is toegezegd.

Hart voor Den Haag raadslid Ralf Sluijs is 
geraakt door het verhaal van Vanessa. “Ik 
wil precies weten hoe dit zit en waarom 
de gemeente haar afspraken, die zwart 
op wit staan, niet nakomt en een onder-
nemer kapot maakt”, aldus het raadslid, 
die namens de partij schriftelijke vragen 
over de kwestie stelt.
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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

Scheveningertjes
GEZOCHT

Koophuis (€200,000-€300,000) omg.
Scheveningen tot Regentessekwartier.
Heeft u tips of bent u van plan om uw woning 
te verkopen? Wij horen dit graag via
roderickenbabette@gmail.com

Familieberichten

TE KOOP
Nieuwe koffiepot Wedgwood met een rand 
van roze roosjes 12,95 euro. Vijf nieuwe Wed-
gwood eierdopjes met een rand van groene 
blaadjes 3,50 euro. Info: jstibbe@tele2.nl

“De Heer is mijn Herder.”

Na een kortstondige ziekte is vrij onverwacht 
van ons heengegaan onze lieve zorgzame 
broer en oom

Cornelis van der Toorn

*  8 november 1940 †  26 mei 2021

Arie † en Riek
 Evert, Roger
Adrie
Rinus en Nellie  †
 Raymon  †, Miranda, Bianca
Piet en Ria

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

De begrafenis heeft plaatsgevonden in 
besloten kring op de Algemene Begraafplaats 
aan de Kerkhoflaan 12, Den Haag.

In memoriam
Annie Kraaijeveld-Bergs
04-06-2020 ❤ 04-06-2021

Een jaar uit ons midden
maar niet uit ons hart

Ruud
Kinderen en kleinkinderen

WONINGRUIL
Gevraagd: eengezinswoning Duindorp.
Aangeboden: eengezinswoning Keizerstraat. 
Info: 06-52463972.

Vol van het leven,
zorgzaamheid en positiviteit haar kracht.

Zoveel liefde om te geven,
elke dag met een lach.

Anneke
Hoogenraad - Blijswijk

1 mei 1946 • 28 mei 2021

Huib
   Ronald & Patricia
   John
   Lucie

Wilma & Renee

Bonny 

De crematie vindt donderdag 3 juni
in besloten kring plaats.

Correspondentieadres:
Dr. Lelykade 349 • 2583 JZ  Den Haag

zoekt op korte termijn:

een telefonist(e) / receptionist(e)

Het betreft een parttime vacature van 30 uur per week. De werktijden 
zijn van 08.30 uur tot 17.00 uur op maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag.
Als receptioniste ben je het visitekaartje van ons kantoor. Je ontvangt 
onze cliënten, voorziet ze van een kopje koffie en zorgt dat alle afspraken 
volgens planning verlopen. Daarnaast handel je telefoontjes af en verricht 
je administratieve werkzaamheden.

Functie-eisen:
Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal VMBO/HAVO-
niveau. Je bent klantgericht, nauwkeurig, enthousiast, flexibel en 
collegiaal. Natuurlijk beschik je over een verzorgd uiterlijk, een prettige 
telefoonstem en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse 
taal. 
Verder heb je ervaring met het tekstverwerkingsprogramma Word en kun 
je omgaan met internet en e-mail. 
Het zou fijn zijn als je bekend bent met het notariaat.

Stuur uw sollicitatiebrief per e-mail met CV naar:

Ellens & Lentze, notariaat en mediation
t.a.v. mevrouw C. de Roode-Korving
c.deroode@ellenslentze.nl
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Parkst raat 93  |  2514 J H  ’s-Gravenhage  |  070 - 364 48 3 0

dinsdag geopend tot 20:0 0 uur     
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Flink was je heel je leven, 
moedig ben je tot het eind gebleven. 
Flink wil je dat wij ook zullen zijn, 
maar het afscheid nemen doet zo’n pijn.

Na een leven vol liefde en dankbaar voor 
alles wat zij voor ons heeft betekend, 
laten wij u weten dat onze lieve mam, 
schoonmoeder, geweldige oma, over-
grootoma, mijn zus en onze tante is 
overleden

Ruurdge Toet
~ Ruur ~

 Scheveningen 
* 26 juni 1940 † 28 mei 2021

Wil en Jan
 Michael †
Ment en Conny
 Miranda
 Shirley en Erwin

Yeslynne , Dani
Willem
 Cherique
 Jeffrey

Trien Toet
Neven, nichten 
en overige familie

Correspondentieadres: 
Atropos B.V. 
T.a.v. familie van mevrouw R. Toet 
Van Boetzelaerlaan 292 
2581 BC  ‘s-Gravenhage

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

U kunt op afspraak afscheid van 
haar nemen op donderdag 3 juni van 
18.30-19.30 uur. U kunt hiervoor bellen 
naar “Atropos” 070-3066030.

De afscheidsdienst voorafgaande aan de 
begrafenis zal in besloten kring gehouden 
worden op vrijdag 4 juni.
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Gewoon (h)eerlijke vis

Marcelisstraat 37b    Scheveningen    T 070 4049707

a	Lekkerbekken Kabeljauw 3 voor € 11,00 

a	Kibbeling met saus 500 gram € 8,00 

a	Schevenings Visslaatje 3 voor € 10,00 

a	Ovenschotel Zalm of Kabeljauw  € 7,50 

a	4 Haringen + 1 gestoomde Makreel € 10,00

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!

Badhuisstraat 66   |   Keizerstraat 183  |  Frederik Hendriklaan 109 en 281
 roodenrijs.meesterbakker.nl

CAKE VAN DE MAAND
BIJ UW MEESTERBAKKER

Sinaasappelcake
Cake met fris-zoete stukjes sinaasappel.

4.50

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!!
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AANPAK 
OVERLAST 
OP HET WATER 

Tien gemeentelijke handhavers zijn 
druk bezig met hun opleiding tot nauti-
sche boa. Zij varen deze zomer weg om 
overlast op het water in het havenge-
bied en de kuststrook aan te pakken. 

De nautische boa’s controleren onder 
andere op het verbod op staandwant-
vissen, zwemmen in de haven en kite-
surfen op plekken waar dit niet mag. 
Dankzij de ‘lift’ die ze krijgen van schip-
pers van de havendienst, kunnen de 
nautische boa’s nu al ervaring opdoen 
op het water. Als ze de volledige oplei-
ding hebben afgerond, kunnen ze zelf 
uitvaren. 

EXTRA
HANDHAVINGS-
ACTIES 

Naast grote handhavingsacties door 
verschillende diensten en de dagelijkse 
surveillance, houden de gemeentelijke 
handhavers ook extra handhavingsac-
ties. Dit doen ze op momenten waarop 
bepaalde overlast verwacht wordt. Zo-
als lachgas-, drugs- en alcoholgebruik 
op straat in de weekenden of groeps-
vorming in de avonden. De gemeente 
zet dan extra handhavers in. Zichtbaar, 
maar ook in burger, zodat overlastge-
vers makkelijker op heterdaad betrapt 
kunnen worden. Hoeveel handhavers er 
rondlopen, hangt onder andere af van 
de weers- en drukte voorspellingen. 

Speciale controles op geluidsoverlast 
van voertuigen 

Om de geluidsoverlast van motoren en auto’s beter aan te kunnen pakken, heeft de 
gemeente speciale geluidsmetingsappartuur aangeschaft. Met deze ‘noise patrol’ 
kan de politie meten hoeveel decibel een motorvoertuig maakt. Is dit meer dan toe-
gestaan? Dan krijgt de bestuurder een boete en het voertuig in de meeste gevallen 
ook een Wachten Op Keuringsmelding (WOK). Na zo’n melding mag de auto of motor 
niet meer de weg op, totdat deze opnieuw gekeurd is door de RDW. 

Een motorrijder van de politie selecteert welke auto’s en motoren gecontroleerd 
worden. De geluidsmeting wordt op een meetlocatie uitgevoerd. Dit is een rustige 
plek, zodat de meting niet verstoord wordt door omgevingsgeluid. De controle duurt 
al gauw een half uur per voertuig. 

Op zaterdagavond 29 mei zijn er in totaal 9 geluidsovertredingen beboet. Ook zijn er 
8 WOK-meldingen gemaakt. Daarnaast hadden 2 bestuurders geen rijbewijs bij zich 
en gaven zij een valse naam op. Van 1 bestuurder was het rijbewijs al eerder ingevor-
derd. Ook werd er 1 rijbewijs ingevorderd.  De komende maanden voert de politie nog 
vaker deze speciale controles uit. 

EERSTE BOETES 
VOOR LACHGAS

Het gebruik van lachgas brengt niet 
alleen grote gezondheidsrisico’s en ge-
vaar in het verkeer met zich mee, maar 
ook veel overlast en troep op straat. 
Daarom is het nu in de hele stad ver-
boden om op straat lachgas te hebben, 
verkopen en te gebruiken. Sinds 1 mei 
geldt een lik-op-stuk beleid. Overtre-
ders krijgen meteen een boete van 100 
euro voor gebruik en het bij zich heb-
ben van lachgas. Voor verkoop geldt 
een boete van 140 euro. In de eerste 
drie weken van mei waren er al 11 ‘he-
terdaadjes’ op Scheveningen en zijn er 
door de handhavers evenveel boetes 
uitgedeeld. 

Samen met bewoners, ondernemers en de politie maakte de 
gemeente dit voorjaar een actieplan om de overlast op Scheve-
ningen terug te dringen. In dit plan staan tal van maatregelen, 
vertelt Mendy van Veen, stadsdeeldirecteur Scheveningen. 

“Denk aan acties om mensen te verleiden om meer met het OV 
of fiets te komen of als je met de auto komt, gebruik te maken 
van Park & Beach. Maar ook aan streng optreden tegen fout-
parkeren en geluidsoverlast, alcohol-, lachgas- en drugsgebruik, 
wildplassen en zwerfafval. We zijn volop bezig met de uitvoering 
van het actieplan en komen elke dinsdag bij elkaar met alle par-
tijen om te kijken hoe het gaat en hoe we het nog beter kunnen 
doen. 

Door het koude en natte voorjaar hebben we natuurlijk nog 
maar weinig drukte op Scheveningen gehad. Daar heeft het af-
gelopen zonnige weekend verandering in gebracht. Dit bracht 
helaas naast gezelligheid ook de nodige (verkeers)problemen 
met zich mee. Daar leren we als gemeente en politie van, en vol-
gende mooi-weerperiode doen we het hopelijk nog weer beter. 
En er ging ook heel veel goed, zoals blijkt uit de artikelen op deze 
pagina, die de stand van zaken geven over een aantal maatrege-
len uit het actieplan.”

Strandregels onder de aandacht
Iedereen is welkom op Scheveningen, maar we verwachten wel dat bezoekers zich 
als gast gedragen. Als iedereen zich aan de ‘strandregels’ houdt, blijft het gezellig, 
veilig en schoon op Scheveningen. Daarom brengt de gemeente die op drukke dagen 
op een gastvrije manier extra onder de aandacht via ‘mobiele abri’s’ en via de gast-
heren en – vrouwen die op de boulevard rondlopen. 

Dimitri Rodenburg is eigenaar van Mobile Abri en samen met zijn collega’s nu vaak 
op Scheveningen. Je  kunt zijn gerestaureerde Piaggio Ape’s  bijna niet missen.  Ze 
staan of rijden bij de  in – en uitgang van parkeergarages, de boulevardentrees zoals 
de Palacestraat en Vissershavenweg én op de boulevard zelf.  Dimitri heeft veel be-
kijks met zijn elektrische wagentjes.  Dimitri “ We krijgen enorm veel positieve reac-
ties.  Mensen komen een praatje maken en willen zelfs op de foto. De strandregels 
zijn zeker goed zichtbaar voor iedereen.”

Nieuwe maatregelen
tegen parkeeroverlast
Bewoners van Scheveningen en Duindorp ervaren, zeker tijdens de zomer-
maanden, zeer veel parkeeroverlast van strandbezoekers. Op veel plekken in 
de buurt van het strand geldt al een maximale parkeertijd van 1 of 2 uur voor 
parkeren op straat. Toch parkeren bezoekers vaak langer. Daarom zijn er extra 
maatregelen genomen om de overlast terug te dringen en bezoekers te stimu-
leren om gebruik te maken van de vele andere reis- en parkeermogelijkheden. 

De parkeerautomaten zijn aangepast. Het is nu niet meer mogelijk om na de 
maximale parkeertijd weer te verlengen. Ook zijn er veel meer parkeercontroles: 
In het afgelopen weekend zijn er bijvoorbeeld al 246 parkeerboetes uitgedeeld. 
Tussen 1 juni en 1 oktober geldt dit jaar in het hele vergunningsgebied Scheve-
ningen/Duindorp betaald parkeren vanaf 10.00 uur. De eindtijden blijven het-
zelfde. 

Betaald parkeren geldt van maandag tot en met zondag van 10.00 uur tot 24.00 
uur. En op vrijdag en zaterdag in sommige straten tot 02.00 uur. De parkeerta-
rieven blijven hetzelfde en de groengele zone op het Tesselseplein blijft. 

Ook het aantal parkeeruren voor de bezoekersvergunning blijft hetzelfde. 
Dit in de verwachting dat het huidige aantal uren voldoende is. 

In een aantal straten, waar veel parkeeroverlast is, wordt sneller een wielklem 
gegeven; dat kan al direct na het geven van een parkeerbon (naheffingsaan-
slag). Dit moet bezoekers afschrikken om de parkeertijd te overschrijden. In 
deze straten staan waarschuwingsborden in meerdere talen. 

Bezoekers kunnen de hele dag par-
keren in de parkeergarages of op de 
parkeerterreinen Noordelijk Haven-
hoofd en Zwarte Pad. Slim en voor-
delig parkeren kan ook met Park + 
Beach in de garages CS New Baby-
lon, Malieveld en Laakhaven-HS. Dit 
kost € 5 per dag en € 1 per persoon 
om de reis naar het strand per tram 
of HTM-fiets te vervolgen.

Het volledige aanbod aan parkeer- 
vervoersmogelijkheden naar het 
strand is te vinden op 
www.denhaag.nl/strand

De gemeente promoot dit jaar extra 
de vervoers- en parkeermogelijk-
heden om bezoekers te verleiden 
andere keuzes te maken.

Na de zomer 2021 kijkt de gemeen-
te samen met bewoners en onder-
nemers of de parkeermaatregelen 
hebben geholpen.

App meldpunt: we zijn er bijna, 
maar nog niet helemaal!
Sinds 26 april is het Meldpunt Overlast Scheveningen ‘open’. Dit meldpunt helpt 
beter in kaart te brengen waar en wanneer de overlast zich voordoet en het pro-
bleem sneller op te lossen. Scheveningers kunnen ook in de avond en het week-
end melding maken van overlast. Dit kan per telefoon of per e-mail, maar nog 
niet via de langverwachte app. 

Dit gaat binnenkort veranderen! De app is nu in de testfase. Een testpanel van 
bewoners en ondernemers helpt de gemeente kinderziektes uit de app te halen 
en de app gebruikersvriendelijker te maken. Dit betekent dat ook anderen de 
app al kunnen downloaden. Dit is echter niet de bedoeling en heeft ook geen zin: 
er wordt niks met de (test)melding zelf gedaan.

Daarom: wilt u een melding van overlast maken? Bel dan doordeweeks van 8.30 
tot 23.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 23.00 uur naar telefoon-
nummer 14070 (kies voor optie 0 in het keuzemenu). U kunt uw melding ook 
sturen naar scheveningenmeldt@denhaag.nl

#samenvoorscheveningen

Dit is een bijdrage van de gemeente Den Haag. Meer over actieplan Scheveningen is te lezen via www.denhaag.nl/scheveningen 
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ties. Dit doen ze op momenten waarop 
bepaalde overlast verwacht wordt. Zo-
als lachgas-, drugs- en alcoholgebruik 
op straat in de weekenden of groeps-
vorming in de avonden. De gemeente 
zet dan extra handhavers in. Zichtbaar, 
maar ook in burger, zodat overlastge-
vers makkelijker op heterdaad betrapt 
kunnen worden. Hoeveel handhavers er 
rondlopen, hangt onder andere af van 
de weers- en drukte voorspellingen. 

Speciale controles op geluidsoverlast 
van voertuigen 

Om de geluidsoverlast van motoren en auto’s beter aan te kunnen pakken, heeft de 
gemeente speciale geluidsmetingsappartuur aangeschaft. Met deze ‘noise patrol’ 
kan de politie meten hoeveel decibel een motorvoertuig maakt. Is dit meer dan toe-
gestaan? Dan krijgt de bestuurder een boete en het voertuig in de meeste gevallen 
ook een Wachten Op Keuringsmelding (WOK). Na zo’n melding mag de auto of motor 
niet meer de weg op, totdat deze opnieuw gekeurd is door de RDW. 

Een motorrijder van de politie selecteert welke auto’s en motoren gecontroleerd 
worden. De geluidsmeting wordt op een meetlocatie uitgevoerd. Dit is een rustige 
plek, zodat de meting niet verstoord wordt door omgevingsgeluid. De controle duurt 
al gauw een half uur per voertuig. 

Op zaterdagavond 29 mei zijn er in totaal 9 geluidsovertredingen beboet. Ook zijn er 
8 WOK-meldingen gemaakt. Daarnaast hadden 2 bestuurders geen rijbewijs bij zich 
en gaven zij een valse naam op. Van 1 bestuurder was het rijbewijs al eerder ingevor-
derd. Ook werd er 1 rijbewijs ingevorderd.  De komende maanden voert de politie nog 
vaker deze speciale controles uit. 

EERSTE BOETES 
VOOR LACHGAS

Het gebruik van lachgas brengt niet 
alleen grote gezondheidsrisico’s en ge-
vaar in het verkeer met zich mee, maar 
ook veel overlast en troep op straat. 
Daarom is het nu in de hele stad ver-
boden om op straat lachgas te hebben, 
verkopen en te gebruiken. Sinds 1 mei 
geldt een lik-op-stuk beleid. Overtre-
ders krijgen meteen een boete van 100 
euro voor gebruik en het bij zich heb-
ben van lachgas. Voor verkoop geldt 
een boete van 140 euro. In de eerste 
drie weken van mei waren er al 11 ‘he-
terdaadjes’ op Scheveningen en zijn er 
door de handhavers evenveel boetes 
uitgedeeld. 

Samen met bewoners, ondernemers en de politie maakte de 
gemeente dit voorjaar een actieplan om de overlast op Scheve-
ningen terug te dringen. In dit plan staan tal van maatregelen, 
vertelt Mendy van Veen, stadsdeeldirecteur Scheveningen. 

“Denk aan acties om mensen te verleiden om meer met het OV 
of fiets te komen of als je met de auto komt, gebruik te maken 
van Park & Beach. Maar ook aan streng optreden tegen fout-
parkeren en geluidsoverlast, alcohol-, lachgas- en drugsgebruik, 
wildplassen en zwerfafval. We zijn volop bezig met de uitvoering 
van het actieplan en komen elke dinsdag bij elkaar met alle par-
tijen om te kijken hoe het gaat en hoe we het nog beter kunnen 
doen. 

Door het koude en natte voorjaar hebben we natuurlijk nog 
maar weinig drukte op Scheveningen gehad. Daar heeft het af-
gelopen zonnige weekend verandering in gebracht. Dit bracht 
helaas naast gezelligheid ook de nodige (verkeers)problemen 
met zich mee. Daar leren we als gemeente en politie van, en vol-
gende mooi-weerperiode doen we het hopelijk nog weer beter. 
En er ging ook heel veel goed, zoals blijkt uit de artikelen op deze 
pagina, die de stand van zaken geven over een aantal maatrege-
len uit het actieplan.”

Strandregels onder de aandacht
Iedereen is welkom op Scheveningen, maar we verwachten wel dat bezoekers zich 
als gast gedragen. Als iedereen zich aan de ‘strandregels’ houdt, blijft het gezellig, 
veilig en schoon op Scheveningen. Daarom brengt de gemeente die op drukke dagen 
op een gastvrije manier extra onder de aandacht via ‘mobiele abri’s’ en via de gast-
heren en – vrouwen die op de boulevard rondlopen. 

Dimitri Rodenburg is eigenaar van Mobile Abri en samen met zijn collega’s nu vaak 
op Scheveningen. Je  kunt zijn gerestaureerde Piaggio Ape’s  bijna niet missen.  Ze 
staan of rijden bij de  in – en uitgang van parkeergarages, de boulevardentrees zoals 
de Palacestraat en Vissershavenweg én op de boulevard zelf.  Dimitri heeft veel be-
kijks met zijn elektrische wagentjes.  Dimitri “ We krijgen enorm veel positieve reac-
ties.  Mensen komen een praatje maken en willen zelfs op de foto. De strandregels 
zijn zeker goed zichtbaar voor iedereen.”

Nieuwe maatregelen
tegen parkeeroverlast
Bewoners van Scheveningen en Duindorp ervaren, zeker tijdens de zomer-
maanden, zeer veel parkeeroverlast van strandbezoekers. Op veel plekken in 
de buurt van het strand geldt al een maximale parkeertijd van 1 of 2 uur voor 
parkeren op straat. Toch parkeren bezoekers vaak langer. Daarom zijn er extra 
maatregelen genomen om de overlast terug te dringen en bezoekers te stimu-
leren om gebruik te maken van de vele andere reis- en parkeermogelijkheden. 

De parkeerautomaten zijn aangepast. Het is nu niet meer mogelijk om na de 
maximale parkeertijd weer te verlengen. Ook zijn er veel meer parkeercontroles: 
In het afgelopen weekend zijn er bijvoorbeeld al 246 parkeerboetes uitgedeeld. 
Tussen 1 juni en 1 oktober geldt dit jaar in het hele vergunningsgebied Scheve-
ningen/Duindorp betaald parkeren vanaf 10.00 uur. De eindtijden blijven het-
zelfde. 

Betaald parkeren geldt van maandag tot en met zondag van 10.00 uur tot 24.00 
uur. En op vrijdag en zaterdag in sommige straten tot 02.00 uur. De parkeerta-
rieven blijven hetzelfde en de groengele zone op het Tesselseplein blijft. 

Ook het aantal parkeeruren voor de bezoekersvergunning blijft hetzelfde. 
Dit in de verwachting dat het huidige aantal uren voldoende is. 

In een aantal straten, waar veel parkeeroverlast is, wordt sneller een wielklem 
gegeven; dat kan al direct na het geven van een parkeerbon (naheffingsaan-
slag). Dit moet bezoekers afschrikken om de parkeertijd te overschrijden. In 
deze straten staan waarschuwingsborden in meerdere talen. 

Bezoekers kunnen de hele dag par-
keren in de parkeergarages of op de 
parkeerterreinen Noordelijk Haven-
hoofd en Zwarte Pad. Slim en voor-
delig parkeren kan ook met Park + 
Beach in de garages CS New Baby-
lon, Malieveld en Laakhaven-HS. Dit 
kost € 5 per dag en € 1 per persoon 
om de reis naar het strand per tram 
of HTM-fiets te vervolgen.

Het volledige aanbod aan parkeer- 
vervoersmogelijkheden naar het 
strand is te vinden op 
www.denhaag.nl/strand

De gemeente promoot dit jaar extra 
de vervoers- en parkeermogelijk-
heden om bezoekers te verleiden 
andere keuzes te maken.

Na de zomer 2021 kijkt de gemeen-
te samen met bewoners en onder-
nemers of de parkeermaatregelen 
hebben geholpen.

App meldpunt: we zijn er bijna, 
maar nog niet helemaal!
Sinds 26 april is het Meldpunt Overlast Scheveningen ‘open’. Dit meldpunt helpt 
beter in kaart te brengen waar en wanneer de overlast zich voordoet en het pro-
bleem sneller op te lossen. Scheveningers kunnen ook in de avond en het week-
end melding maken van overlast. Dit kan per telefoon of per e-mail, maar nog 
niet via de langverwachte app. 

Dit gaat binnenkort veranderen! De app is nu in de testfase. Een testpanel van 
bewoners en ondernemers helpt de gemeente kinderziektes uit de app te halen 
en de app gebruikersvriendelijker te maken. Dit betekent dat ook anderen de 
app al kunnen downloaden. Dit is echter niet de bedoeling en heeft ook geen zin: 
er wordt niks met de (test)melding zelf gedaan.

Daarom: wilt u een melding van overlast maken? Bel dan doordeweeks van 8.30 
tot 23.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 23.00 uur naar telefoon-
nummer 14070 (kies voor optie 0 in het keuzemenu). U kunt uw melding ook 
sturen naar scheveningenmeldt@denhaag.nl

#samenvoorscheveningen

Dit is een bijdrage van de gemeente Den Haag. Meer over actieplan Scheveningen is te lezen via www.denhaag.nl/scheveningen 



10is ondernemend

D
RUKWERK

S
C

H

E V E N I N G
E

N
 

Letter: Montserrat

Kleur blauw:
C=100%
M=80%
Y=0%
K=0%

Kleur geel:
C=0%
M=10%
Y=95%
K=0%

R=22%
G=65%
B=148%

R=255%
G=222%
B=0%

NIEUW!

SNEL KWALITEITSDRUKWERK
in samenwerking met

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 
VERS GEBAKKEN
KIBBELINGEN + SAUS
1/2 KILO .................................. 7,50
VERSE WILDE
NOORDZEE ZEEBAARS
1/2 KILO ............................... 12,75

VRIJDAG/ZATERDAG
VERS VOOR U GEBAKKEN 

RODE POON, SCHAR, SCHOL, 
KABELJAUW / WIJTING, 

LEKKERBEKKEN
TEGEN SCHERPE PRIJZEN

DINSDAG & WOENSDAG
VERS GEBAKKEN SCHAR
5 VOOR ...................................4,95 
VERS GEBAKKEN WIJTING
LEKKERBEKKEN
5 VOOR ...................................4,95
VERSE NOORSE ZALMHAAS/LENDE
1/2 KILO  ................................9,95 

DEZE WEEK 
(UIT EIGEN KEUKEN)

BROODJE HETE MAKREEL
IKAN - BALI

PER BAK a 100 GRAM  ..........2,85

DEZE WEEK 
GROTE GEPELDE GARNALEN
26/30
KILO  .................................... 12,95

Publicatie melding
Activiteitenbesluit milieubeheer
 
Onderwerp
Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders 
van Den Haag bekend dat op 7 mei 2021 een melding Activiteitenbesluit
milieubeheer is ontvangen voor het oprichten van een visgroothandel.
De locatie betreft Visafslagweg 2A, 2583 DM te Den Haag
(zaaknummer 00616685).
 
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing &
Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De melding 
ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.
Deze publicatie is ook te zien op: www.overheid.nl.
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Toevallig of niet, maar voetbalvereni-
ging SVC’08 trekt een nieuwe doel-
man aan en de huidige doelman, Joey 
Vos, vertrekt. Wesley Storm (23) vindt 
het jammer, maar staat er niet te lang 
bij stil. Hij wil met SVC’08 strijden 
voor het hoogste. “Bij alle clubs waar 
ik speelde, gingen we altijd voor het 
kampioenschap.”

Wesley Storm is een nieuw gezicht op 
de training bij SVC’08. Hij komt over van 
Westlandia waar, door blessures en co-
rona, het niet is geworden wat hij ervan 
verwachtte. “SVC’08 is een leuke ambi-
tieuze vereniging. Daarnaast ken ik trai-
ner Jeffrey Frijters heel goed, waardoor 
ik deze overstap heb gemaakt”, vertelt 
Wesley. Hij en Jeffrey hebben samen 
een verleden bij Laakkwartier. Hij keep-
te daar al op zijn 17e in het eerste team 
en is ook tweemaal kampioen geworden.  
In het dagelijks leven werkt Wesley als 
leidinggevende bij Zanzibar Beachclub in 
Scheveningen. “Ook heb ik een functie 
bij een Agency bureau, dat gevestigd is 
in Engeland. Toen ik in Amerika voetbal-
de heb ik daar contact mee gelegd. Daar 
hoop ik toch verder mee te kunnen gaan.”

Van FC Lisse naar Cincinnati
Na het Laakkwartier verkaste Wesley 
naar FC Lisse. “Ik kwam daar voor de 
eerste selectie en het begin was super. 
Ik speelde 80 minuten in de openings-
wedstrijd tegen de profs van Feyenoord. 
We verloren met 4-1, maar ik kreeg goeie 

kritieken in de media. De eerste doelman 
was tot de winterstop geblesseerd, dus 
dat was mijn mazzel dat ik in het doel 
stond. Het was het debuutjaar voor FC 
Lisse in de 2e divisie. Maar ondanks dat 
we een hele goede lichting hadden, de-
gradeerden we wel. Toen kwam Amerika 
in het spel. Om een lang verhaal kort te 
maken, ik ging naar Cincinnati in Ohio. Ik 
ben een winnaar en die mentaliteit kwam 
mij in Amerika goed van pas. Daar word 
je echt gedreven om een topresultaat te 
behalen. Het voetbal leeft daar veel meer 
dan hier in Nederland, is mijn mening. 

Ik heb mij daar ook vooral persoonlijk ont-
wikkeld en ik hoop daar in de toekomst 
naar terug te keren. Het is daar een heel 
andere wereld. Erg gemoedelijk, al heb 
ik natuurlijk vooral de goede kant gezien.” 
Daarna ging Wesley weer terug naar FC 
Lisse. “Ja, maar ik raakte acht maanden 
geblesseerd door een blessure aan mijn 
voet, terwijl ik eigenlijk nooit blessures 
heb. Ik heb ook veel moeite gehad om er 
weer helemaal bovenop te komen. Zeker 
mentaal gezien. Daarom heb ik ook diep 
respect voor Arjan Robben.” Uiteindelijk 
ontbond Wesley zijn contract bij FC Lis-

se. “Ik heb er toen voor gekozen om zelf 
door te trainen, totdat ADO mij oppikte. 
Ik ben een Haagse jongen, opgegroeid in 
Den Haag, dus dit was een droom, die 
uitkwam. Maar nu sta ik voor een nieuw 
avontuur bij SVC’08 en daar wil vanaf het 
begin mijn visitekaartje afgeven en hoop 
ik dat de club de stap kan maken naar de 
1e klas”, aldus de nieuwbakken doelman.

Jong ADO
Door de corona-uitbraak viel het amateur-
voetbal stil. “In het begin train je alleen 
maar en dan heb je ook heel veel moti-
vatie. Ik speelde toen nog bij Jong ADO 
en we deden nog mee voor promotie. 
Alan Pardew was toen hoofdtrainer bij 
ADO. Hij liet mij zeker driemaal per week 
met het eerste team meetrainen. Een bij-
zondere man, die mij juist wel aansprak. 
Maar als je alleen maar traint zonder wed-
strijden te spelen, dan neemt de motiva-
tie echt wel af.” Over zijn spel bij zijn nieu-
we club SVC’08 zegt Wesley: “Ik denk 
dat ik, ondanks mijn leeftijd, wel genoeg 
ervaring heb. Naast ADO heb ik ook twee 
seizoenen in Amerika gespeeld. Daar leer 
je veel, zeker in een andere cultuur. Naast 
een stukje ervaring heb ik misschien ook 
een iets andere visie op het spelletje.”

Trainer Jeffrey Frijters is blij met de komst 
van Wesley: “Wesley is een keeper met 
veel kwaliteiten en al veel ervaring in ver-
schillende competities voor zijn leeftijd.”

Wesley Storm, de nieuwe doelman van SVC’08:

“De ambities van deze vereniging spreken mij erg aan”

Tekst en Beeld: Nico Mos

Bennie Beenham maakt feestelijk EK-lied
Begint de EK-koorts voor het Nederlands elftal al toe te nemen? Mocht dat 
niet het geval zijn, dan zal het nummer ‘We Worden Kampioenen!’ van de 
deels Scheveningse feestact Bennie Beenham daar verandering in brengen. 
De song, doordrenkt van Caribische invloeden, is gemaakt in samenwerking 
met FinsyTwinzz en K-Liber. Die laatste ken je waarschijnlijk nog van die grote 
hit ‘Viben’ uit 2004. 

Bennie Beenham is Remco (DJ) en Ben (MC/sfeermaker). In eerste instantie begon 
Bennie Beenham op te treden zonder eigen nummers. Ben: “Tijdens shows zoch-
ten wij de interactie met het publiek onder het genot van de beste feesthits, samen 
met een dolle mix van gastmuzikanten, spelletjes, dansjes, playback-acts en nog 
veel meer gekkigheid.” Het afgelopen jaar is het duo echter eigen materiaal gaan 
uitbrengen, met veelzeggende single-titels als ‘He! Doe Mij Dat Corona Bier ‘es’, 
‘Stukje Vlees Op De BBQ’ en ‘Quarantaine Carnaval’ (genomineerd voor de Carna-
valskraker 2021-verkiezing van Brabantse dagbladen).  De act vergaarde er onder 
andere aandacht mee op Dumpert, Omroep West, Omroep Brabant, Den Haag FM 
en TV Oranje. Twee singles belandden in de Viral 50 van Spotify met in totaal meer 
dan 200.000 streams.

We Worden Kampioenen!
En nu is er dus een heus EK-Lied. Waarom die keuze? “Dat leek ons gewoon leuk”, 
zegt Remco. “Op een zonnige middag zijn we met Roy Victor Seriese en Robin 
Dirksen (Scheveningse singer-songwriter, red.) gaan schrijven en al snel kwam er 
een opzet voor een nummer. Die basis hebben wij vervolgens verder uitgewerkt. 
Toen het nummer af was, zijn we op zoek gegaan naar vocalisten voor het nummer. 
Uiteindelijk zijn wij bij K-Liber en FinsyTwinzz uitgekomen. De samenwerking met 
K-Liber verliep voorspoedig. Wat een feest! In zijn thuisstudio namen wij de vocalen 
op.” 

Naast Robin Dirksen werkten de Scheveningers Savas Tubbing van SavaSound en 
Drone-specialist Bart Parmentier mee aan de videoclip als cameramannen. Deze 
uitbundige clip van ‘We Worden Kampioenen!’ werd onder andere opgepikt door 
Beau van Erven Dorens in zijn talkshow en stond vermeld op Dumpert en VKMag. 
Ben: “En natuurlijk hopen wij rond het Europees Kampioenschap wat promo-optre-
dens te kunnen doen. Of we echt mogen optreden voor publiek, hangt natuurlijk af 
van de corona-situatie. Maar o, wat zouden we dat graag doen!”

Check het EK-lied ‘We Worden Kampioenen!’ nu op Spotify en andere 
streamingdiensten én natuurlijk de clip via YouTube: Bennie Beenham. 

Wil je direct op de hoogte zijn van releases en andere nieuwtjes, volg deze 
party-people dan via instagram.com/benniebeenham 

en facebook.com/benniebeenham

Tekst: Alexander Serban

Beeld: Bent Lamp
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CARWASH
KORTINGSBON

Tegen inlevering van deze bon

WASPROGRAMMA 1
VAN 14,50 VOOR 9,50

actie geldig t/m 30 juni 2021

GEOPEND:

MAANDAG T/M VRIJDAG
06.00 - 24.00 UUR

ZATERDAG 
07.00 - 24.00 UUR

ZONDAG
08.00 - 24.00 UUR

ESSO 
Scheveningen

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

FRONTOFFICE 

Als medewerker frontoffice ben je 
verantwoordelijk voor het ontvan-
gen, in- en uitchecken van gasten, 
verlenen van service tijdens het 
verblijf. Het werken met het re-
serveringssysteem, kassa en sco-
resysteem. Voorts bedien je de 
telefooncentrale en verricht eendui-
dige administratieve werkzaamhe-
den. Verantwoordelijk voor de gehe-
le receptie.  

Vaardigheden: 
• MBO II-III werk- en denkniveau
• Kennis en vaardig met computers 
• Is sociaal, hoffelijk, representatief,
 en welgemanierd
• Flexibel, kan snel schakelen en is
 oplossingsgericht 
• Communicatieve vaardigheden in
 Nederlands- Engels vaardig. 
• Eigen vervoer is een pré 

Werktijden variëren dagelijks tussen 
13:00 en 24:00 uur. 

Wij bieden: 
• Een vast contract van 36-40 uur 
• Een goede werksfeer en
 afwisseling
• Salaris conform het Horeca CAO
• Pensioenbijdrage, 
 8% vakantietoeslag

Bowling Scheveningen BV is al 60 jaar een begrip.
Een 24 baans bowlingcentrum met Grillrestaurant SPARE-TIME,

LANE26 Brasserie (nieuw) en de Gameroom. 
Open 365 dagen per jaar variërend tussen 13:00 en 01:00 uur.

Wij zijn op zoek naar sociale collega’s
die houden van diversiteit en uitdagingen!

Past één van deze functies bij jou? Stuur dan een e-mail met je CV naar: info@bowlingscheveningen.com 
Bowling Scheveningen BV, Gevers Deynootweg 990-2, 2586 BZ Den Haag. Tel 070-3543212

CHEF BEDIENING 

Als chef bediening ben je verant-
woordelijk voor 4 tot 12 mede-
werkers. Je bent een meewerkend 
leidinggevende. Verantwoorde-
lijk voor het maken en  aanpassen 
van de planning. Verdelen van de 
werkzaamheden. Geven van aan-
wijzingen, instructies en inwerken 
van nieuwe medewerkers. Actieve 
inbreng in het algehele bedrijf. Op-
gewekt, gastgericht en een duizend-
poot.

Vaardigheden: 
• MBO III-IV werk- en denkniveau   
 SVH diploma
• Oproepbaar en stressbestendig
• Gastgericht, hoffelijk en
 welgemanierd
• Biedt ongevraagd extra service.
• Coacht, ondersteunt en motiveert
 collega’s met voorbeeld gedrag.
• Bewaakt normen en waarden.
• Nederlands- Engels vaardig 
• Eigen vervoer is een pré 

Werktijden variëren dagelijks tussen 
13:00 en 24:00 uur. 

Wij bieden: 
• Een vast contract van 36-40 uur 
• Een goede werksfeer en 
 afwisseling
• Salaris conform het Horeca CAO
• Pensioenbijdrage,
 8% vakantietoeslag 

BEDIENING I-II en UITGIFTE 

Meerdere functies mogelijk. Serve-
ren van bestellingen in de verschil-
lende ruimtes. Afruimen van tafels, 
schoonmaken van werkruimten. 
Verzorgen van Mice & Place, dekken 
en klaar maken van tafels e/d. Gas-
ten placeren van en naar de banen/
tafels. Afrekenen met mbv kassa-re-
serveringssysteem. Opnemen van 
bestellingen, oplossen van kleine 
storingen. Sociaal en gastgericht. 

Vaardigheden: 
• MBO I- II werk- en denkniveau 
• Is hoffelijk, voorkomend en 
 welgemanierd en stressbestendig. 
• Vermijd uitspraken als “Nee, dat
 kan niet” of “het is te druk”
• Biedt ongevraagd extra service. 
• Helpt gasten gepast en optimaal. 
• Nederlands- Engels vaardig. 
• Eigen vervoer is een pré 

Werktijden variëren dagelijks tussen 
13:00 en 24:00 uur. 

Wij bieden: 
• Een vast contract van 10-40 uur 
• Een goede werksfeer en 
 afwisseling 
• Salaris conform het Horeca CAO  
• Pensioenbijdrage,
 8% vakantietoeslag

KOK 

Als kok ben je verantwoordelijk voor 
de keuken, Lane26 en het restau-
rant Spare-Time. Je doet zelfstandig 
voorbereidend werk en beoordeelt 
de kwaliteit voor het bereiden van  
gerechten. Werkt met een relatief 
vaste menukaart. Kan/mag het menu 
bijstellen. Onderhoud de voorraad 
en apparatuur. Werkt samen met in-
koop. Schoonmaken van werkomge-
ving en apparatuur.  

Vaardigheden: 
• MBO II of vergelijkbaar in ervaring 
• In het bezit van HACCP en SVH. 
• Je bezit de basis van constante
 kook- en snij technieken.
• Kan met de beschikbare 
 apparatuur werken. 
• Beheerst snelheid van werken met
 een kort verblijf van onze gasten. 
• Zelfstandige houding, collegiaal en
 eventueel oproepbaar.  

Werktijden variëren dagelijks tussen 
13:00 en 24:00 uur. 

Wij bieden: 
• Een vast contract van 36-40 uur 
• Een goede werksfeer en
 afwisseling 
• Salaris conform het Horeca CAO 
• Pensioenbijdrage,
 8% vakantietoeslag
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De werkzaamheden aan het Zuiderha-
venhoofd waren vlotter verlopen dan 
verwacht. In 1970 al was de uitbouw 
van het Noorderhavenhoofd aan de 
beurt. De hoofden kregen een leng-
te van 730 meter aan de zuidkant en 
600 meter aan de noordkant. Nog be-
langrijker waren de nieuwe breedte 
en diepte van de havenmonding. Deze 
werd van 100 naar 150 meter gebracht 
terwijl de diepte op 7 meter zou uit-
komen.

Naarmate de havenwerkzaamheden 
vorderden, drong de Haagse Kamer van 
Koophandel (KVK) aan op een volledige 
reconstructie voor het gehele havenge-
bied van Scheveningen. De KVK vond dat 
als de Combinatie Havenmond Scheve-
ningen toch ter plekke is, er snel plannen 
moesten komen voor een derde haven, 
een droogdok voor de Sleephelling Maat-
schappij, een jachthaven, en een hover-
craftverbinding met Engeland. Ruimte 
was er genoeg ontstaan voor deze hoog-
dravende plannen, want het in 1920 ge-
bouwde en aangrenzende woonwijkje 
‘Het Eiland’ was intussen tegen de vlakte 
gegaan. Er kon echter in 1970 nog geen 
geld voor die werken worden uitgetrok-
ken, maar toch zou er in de jaren daarna 
het een en ander van tot stand komen. 

Beheer en onderhoud
Zoals in 1967 was overeengekomen, 
kwamen het nautische, het technische 
en het financiële beheer van de buitenha-
ven bij de toenmalige dienst van Haven 
en Marktwezen terecht.  

Op 13 november 1972 gierde een storm 
over ons land, met aan de kust windsto-
ten tot ongeveer 125 kilometer per uur 
waarbij de nieuwe buitenhaven het zwaar 
te verduren kreeg en op de proef werd 
gesteld. Men slaakte een zucht van ver-
lichting toen bleek dat de nieuwe haven-
hoofden zich goed hadden gehouden. 
Een inspectie aan het verfwerk van de 
nieuwe lichttorens stemde tot nog meer 
tevredenheid.

Nadien werd er een regelmatige contro-
le op de stand en ligging van de beton-
blokken langs de havenhoofden uitge-
voerd. De havendienst noemde dit een 
blokkenloding. Tot 1973 was er nog niets 
aan de hand, maar een jaar later moest 
er wegens enige verschuiving een aantal 
blokken worden bijgeplaatst. Tussen 1976 
en 1979 moest opnieuw een aantal blok-
ken worden geschikt en circa 37 blok-
ken moesten worden bijgeplaatst om de 
hoofden in goede staat te houden. Het 

waren telkens de 12-tons blokken die op 
de loop gingen. De 25-tons blokken wa-
ren niet van hun plaats te krijgen, hoe 
zwaar een storm soms ook was.
In 1973 kwam een derde haven tot stand 
op de locatie van de oude sleephelling. 
Deze insteekhaven werd dankbaar in ge-
bruik genomen door de Norfolkline die 
met een drietal roll-on/roll-offschepen 
drie afvaarten per etmaal naar het Britse 
Great Yarmouth deed. 

Verzandingplaats 
Doordat het profiel van de havenmonding 
sterk was gewijzigd, trad er nadien op 
een andere plaats behoorlijke verzanding 
op. Ten noordoosten van het Noorderha-
venhoofd vond steeds meer aangroei van 
het strand plaats. Het was daarbij niet 
uitgesloten dat dit zich zou uitstrekken 
tot nabij de vaargeul van de havenmon-
ding. Met het oog daarop werd dit ge-
deelte meegenomen in het preventieve 
onderhoud, zodat er op die plaats regel-
matig zuigwerkzaamheden werden ver-
richt. Voor alle zekerheid werd er op die 
plaats toch maar een boei gelegd om de 
scheepvaart te waarschuwen om maar 
beter niet binnen die boei de havenmon-
ding aan te lopen. 

Lengterecords 
Op 24 september 1981 liep het Japanse 
koelschip ‘Fumizuki-Maru’ de haven van 
Scheveningen binnen. Het schip, met 
zijn lengte van ruim 107 meter en een 
breedte van 17 meter, was tot dan toe 
het grootste schip dat de nieuwe haven-
monding passeerde en een ligplaats in de 
haven van Scheveningen innam. Niet lang 
daarna zouden we erom lachen toen onze 
Scheveningse vriestrawlers al 20 meter 
langer waren. Maar records zijn er om 
verbroken te worden, zoals in december 
1984 toen het Japanse vrachtschip ‘Ice-
land Rex’ met zijn bijna 138 meter lengte 
in de Eerste Binnenhaven afmeerde. Het 
sleepbedrijf Trip moest alles uit de kast 
halen om de kolos op z’n plek te trekken 
en duwen. 

In 1988 bleek de voorhaven toch weer 
te krap te zijn. Het toenemende aan-
tal vrachtschepen en de veerdienst van 
de Maersk Company vroegen om meer 
ruimte. In de zomer werd begonnen met 
het afsnijden van het ‘oor’ bij het Adriaan 
Maasplein. Ook onze eigen groeiende 
formaat hektrawlers hadden hier baat bij. 
Het zou echter nog niet de laatste wijzi-
ging aan die locatie zijn. 

‘Benauwde geitjes’
De Eerste Binnenhaven lag begin jaren 
negentig bijna dagelijks vol met grote 
Sovjet- en Panamese schepen die na te 
zijn volgeladen met ingevroren rundvlees 
of vis snel vertrokken om weer plaats te 
maken voor de volgende. Hierbij werden 
opnieuw enkele records verbroken. In 
februari 1991 werd met veel stuurmans-
kunst en achterwaarts manoeuvrerend 
de Panamese ‘African Queen’ met zijn 
151 meter lengte afgemeerd. 

Op 11 februari 1995 werd de uiterste 
grens bereikt. Op die dag kwam het 
Cubaanse vrachtschip ‘Golfo de Guana-
hacabibes’ van 164 meter lang en bijna 
22 meter breed voor de haven van Sche-
veningen. 

Met veel moeite kon deze mammoet in 
de voorhaven worden gedraaid en in de 
Eerste Binnenhaven worden afgemeerd.
Hiermee was een absoluut lengterecord 
gevestigd want tot op de dag van van-
daag is de haven alleen toegankelijk voor 
schepen van maximaal 165 meter lang en 
met een diepgang van 7.5 meter. Het was 
wel een hele verbetering sinds vroeger 
jaren, maar de allergrootste Schevening-
se vissersschepen konden wederom niet 
onze haven binnenlopen en kozen jaren-
lang voor IJmuiden of Vlissingen.

In 1997 werd voor de derde keer in zijn 
bestaan het profiel van de voorhaven ge-
wijzigd. Voorzien van nieuwe damwan-
den kon met een verplaatsing van beide 
oevers 21 meter aan breedte worden ge-
wonnen. Op 7 juni 2016 werd een nieuw 
record gevestigd maar dan van een vis-
sersschip. Er moest extra voor worden 
gebaggerd, maar die dag liep de 142.5 
meter lange en 19 meter brede SCH 302 
‘Willem van der Zwan’ voor de eerste 
maal in zijn bestaan de haven van Sche-
veningen binnen. Drie sleepboten draai-
en de ruim 7 meter diep stekende kolos 
een half slag en meerden het keurig voor 
het vrieshuis van rederij Van der Zwan af. 
Maar op de oud-vissersdagen zijn nog 
steeds verhalen te horen over het ‘be-
nauwde geitje van vroger’ van de slechts 
100 meter brede havenmonding.

Bronnen: 100 jaar Scheveningen Haven 1904-2004. 
Grootveld, Den Heijer, Van der Toorn (2004).

Scheveningse Buitenhaven Jubileert (slot)
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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

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

BETHELKERK SCHEVENINGEN
Jurrriaan Kokstraat 173
DIENSTEN ZIJN OOK ONLINE!
ZONDAG 06 JUNI
10.00 uur G.C. Lock

OUDE KERK
Keizerstraat 8
ZONDAG 06 JUNI
10.30 uur ds. B.H. Weegink

NIEUWE BADKAPEL SCHEVENINGEN
Nieuwe Parklaan 90
ZONDAG 6 JUNI
10.00 uur ds. C. v.d. Leest

PRINSES JULIANAKERK
Vlielandsestraat 1
ZONDAG 6 JUNI
10.00 uur ds. D.J.J. Thijs

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 6 JUNI
10.00 uur ds. W.P. van der Hoeven

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
WOENSDAG 03 JUNI
19.30 uur kand. M.S. Roos
ZONDAG 06 JUNI
10.00 uur ds. A.C. Rijken
17.00 uur ds. A.C. Rijken

HERST. HERV. GEM. SCHEV. THABOR
Oude Kerk, Keizerstraat 8
ZONDAG 06 JUNI
15.00 uur ds. J.L. Schreuders

CHR. GEREF. THABORKERK
Prins Mauritslaan 15
ZONDAG 06 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 coronavi-
rus. Dit is een ingrijpend besluit, maar helaas noodzakelijk. 
De dienst is te volgen via kerkomroep.nl

OUD. GEREF. GEM. IN NED.
Westduinweg 194K
ZONDAG 06 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

.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
 

Wijk- en buurtcentrum Het Trefpunt en 
Club Behouden Teelt hielden de vrijdag 
voor Pinksteren een proefmiddag met 
een kwetsbare doelgroep ouderen. De 
middag was tweeledig, het was een 
proef om te zien of de coronamaatre-
gelen binnen bij Het Trefpunt haalbaar 
waren en er werd geproefd van de 
heerlijkheden uit de keuken.

De groep van circa 22 man moest plaats-
nemen aan tafels en onderling een af-
stand van 1,5  meter houden. Voor een 
hapje en een drankje was gezorgd. Zo 
werd er onder andere pinksterpaling, 
groene haring en een echte garnalen-
cocktail geserveerd. 

Deze gerechten waren dankzij de spon-
sors Jac. Den Dulk en de gebroeders 
Rog (SCH-10) tot stand waren gekomen. 
“De aanwezigen hielden zich netjes aan 
de regels en liepen niet heen en weer en 
bleven netjes op hun toegewezen plaats 
zitten. De genodigden gaven te kennen 
zeer blij te zijn met deze proef. 

Zij konden weer eens communiceren 
met  leeftijdsgenoten en collega’s uit het 
verleden,  dan wel met vrienden van wel-
eer”, vertelt Aad Taal van Club Behouden 
Teelt. “Een geslaagde proef, die een hart- 
versterking betekende voor deze kwets-
bare doelgroep ouderen.”

Ouderen testen pinksterpaling
én coronamaatregelen

Show- & Drumfanfare 
Duindorp stopt definitief

Het bestuur van Show- & Drumfan-
fare Duindorp heeft afgelopen week 
bekend gemaakt dat de oudste mar-
chingband van Scheveningen gaat 
stoppen. “Met pijn in ons muzikale 
hart, hebben we besloten dat er na 
bijna 73 jaar een einde zal komen 
aan Show- & Drumfanfare Duin-
dorp.”

In januari 1949 werd het Tamboers- 
en Pijperkorps ‘Duindorp’ opgericht 
en mocht de vereniging ruim 70 jaar 
mooie optredens verzorgen in binnen- 
en buitenland. Hier kwam vorig jaar een 
abrupt einde aan door het coronavirus. 
“Niemand had kunnen bedenken dat 
we een jaar niet meer zouden optre-
den. Ook het repeteren kwam met tus-
senpozen stil te liggen”, legt het bestuur 
uit. “Al vóór deze periode is het, net als 
voor vele andere muziekverenigingen 
in het land, ook voor Show- & Drumfan-
fare Duindorp een probleem gebleken 
om nieuwe leden aan te trekken en te 
behouden. Ondanks het enthousiasme 
van de muzikanten, instructeurs en be-
stuur liep het ledenaantal de afgelopen 
jaren langzaam terug.”
Deze omstandigheden hebben het be-
stuur deze moeilijke beslissing doen 
nemen. “Het bestuur kan met haar 
leden en iedereen die deze vereniging 
een warm hart toedraagt, terugkijken 
op bijna 73 fantastische jaren waarin 
vele muzikale verbintenissen, vriend-
schappen, huwelijken en geboortes 
hebben plaatsgevonden. Met opgehe-
ven hoofd en trots, maar ook met een 
traan sluiten wij een tijdperk af.”
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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!


