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Bruinbankstraat 4
Vraagprijs € 345.000,- k.k.

NIEUW

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

www.robertvanderzwan.nl

De vrijwilligers kunnen De vrijwilligers kunnen 
weer aan de slagweer aan de slag

wees loyaal shop lokaal
steun de lokale ondernemers!



2is ondernemend

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

Hamburgers, Runderhamburgers, BBQ Worst, voorgegaarde Drumsticks

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

VLEESWARENTRIO
100 gram Boterhamworst

100 gram Gebraden 
Kipfilet

100 gram Procureur-
rollade

 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 Gepaneerde Schnitzels ....................... 7,95
1 kilo Rauwe Spareribs .................................. 7,95
1 kilo Kippenpoten .......................................... 3,95
1 kilo Gebraden Drumsticks .......................... 5,95
1 kilo Peper- of Knoflooksteaks ................ 14,95

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

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

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

WWW.HAVENPALEIS.NLWWW.HAVENPALEIS.NL

GEOPEND
DONDERDAG - VRIJDAG

ZATERDAG - ZONDAG
10.00 TOT 20.00 UUR

WEEKAANBIEDING

11,00
LEKKERBEKMENU

12,50
ZALMMENU

11,50
SCHOLMENU

De nieuwe haring is er weer!De nieuwe haring is er weer!

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

Het H
ofje van Noman

Brood -  Banket -  Ontbi j t  -  L
unch

Keizerstraat 131 • Scheveningen • T 070 406 5550
Open: maandag t/m zaterdag van 08.00-17.30 uur. Keuken geopend: 8.00-17.00 uur

GEVRAAGD:  MEDEWERKER(STER) 
VOOR ZATERDAG EN VAKANTIEPERIODES

Voor onze winkel en lunchroom

Interesse? Bel: 070 406 55 50, mail: hofjenoman@gmail.com 
of kom langs in de winkel!

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

Tarbot 
panklaar 

kg! €9,98

Verse 
Grote Poon 

kg!! €6,98

Zachte
Scholfilet

500gr!! €8,75

Krabbenpoten
diepvries 

3 kg!! €12,50

Gebakken 
Schol

3 stuks! €11,98

Paella uit
eigen keuken

500gr!! €9,98

Emmer 
 

10 st.! €7,98   

18-20 st.! €14,98
Hollandse 

Nieuwe
6 stuks!

€9,98

Ze zijn er weer!
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Het was afgelopen week ineens weer druk aan boord van de SCH 236 ‘Noord-
ster’ liggend in de Scheveningse Tweede Haven. De logger, die momenteel in 
oude glorie hersteld wordt door vrijwilligers, fungeerde op donderdag als ach-
tergrond voor de overhandiging van de Burgemeestersharing. Op vrijdag kon 
de eerste werkbespreking sinds de uitbraak van de coronacrisis weer plaats-
vinden.

Wout Bruin (bestuurslid Werkploegen) straalt weer wanneer hij in zijn vrijwilligers- 
outfit, de inmiddels bekende bruine kiel met rode doek, op het dek van SCH 236 
staat. “We mogen eindelijk weer”, vertelt hij enthousiast. “Sinds dat corona speelt, 
hebben we niet helemaal stilgezeten. We hebben in kleine clubjes gewerkt. Maar 
het is niet hetzelfde. Je mist de gezelligheid onderling van een grote ploeg. Aan de 
andere kant gaan sommige zaken ook wel sneller omdat niet iedereen zich ermee 
bemoeit”, lacht Wout.

De graaiploeg, bestaande uit veelal wat oudere vrijwilligers, is goed door de corona-
crisis heen gekomen. “We hebben gelukkig niet veel ernstige zieken gehad. Naast 
mijzelf, ik heb heel slecht gelegen door corona en ben nog druk bezig met revali-
deren, zijn er misschien nog één of twee ernstige gevallen geweest”, weet Wout.
Voordat Wout corona kreeg, gingen de werkzaamheden aan het museumschip ge-
staag door. “Maar toen ik ziek werd heb ik het werk stil laten leggen. Het was geen 
doen. Maar de meesten van ons zijn nu gevaccineerd, de maatregelen worden 
versoepeld en nu kunnen we weer.”

Werkbespreking
De eerste werkbespreking was meteen een historisch moment. Niet alleen omdat 
de graaiploeg van zo’n 30 vrijwilligers weer met elkaar konden afspreken wanneer, 
wat gedaan gaat worden op de SCH-236 en hoe er precies gewerkt gaat worden. 
Maar ook omdat er een nieuwe gaffel werd overhandigd om aan de achtermast 
vast te maken. De gaffel is afkomstig uit Vlaardingen en werd speciaal vervaardigd 
door de vrijwilligers van De Balder. 

“Een feestelijk moment, want we praten hier niet alleen over samenwerking tussen 
de vrijwilligers van de SCH 236 en De Balder, maar ook over dat we kennis hebben 
kunnen maken met een vakmanschap van weleer en van jewelste”, licht secretaris 
Teun van Dijk toe. “Daarnaast heeft de Stichting JJ (van der Toorn), die - naast vele 
anderen - de restauratie van de SCH 236 financieel ondersteunt, ook geschiedenis 
geschreven door de officiële ‘JJ-wimpel’ te hijsen. Dit gebeurde nadat het originele 
kenteken van ‘JJ’ op de schoorsteen van de SCH 236 door de vertegenwoordiger 
van de ‘Stichting JJ’, de heer Cor Lammens, onthuld was.”

Aan de slag
Nu kan de graaiploeg weer volop aan het werk op de SCH 236. “We zijn nu vooral 
bezig beneden deks om daar de museale ruimte op orde te krijgen. De brug is hele-
maal leeggehaald, dus daar kunnen we ook aan de slag om dat weer terug te brengen 
naar hoe het vroeger was”, legt Wout uit. “Die brug wordt trouwens een prachtige 
multimedia ervaring als die klaar is”, valt voorzitter Henk Grootveld bij. “Op de ver-
schillende kanalen van de radio zal je straks gesprekken kunnen horen, die je vroe-
ger ook hoorde als je op zee was. Gesprekken tussen schippers of een uitzending 
van hospitaal-kerkschip ‘De Hoop’. Daarnaast kun je met een Virtual Reality bril zelf 
ervaren hoe het is om aan het roer te staan van de SCH 236 terwijl deze door me-
tershoge golven vaart. Dit hebben we kunnen realiseren door beeld te gebruiken uit 
de geweldige film van Herman van der Horst, ‘t Schot is te boord. Dat zijn echt unie-
ke beelden die de bezoekers straks een blik kunnen geven uit die vervlogen tijd.” 

Voor het zover is moet er nog wel flink wat werk verzet worden op de SCH 236. 
Door de coronacrisis hebben de werkzaamheden op het schip ongeveer een jaar 
vertraging opgelopen. Later dit jaar zal de SCH 236 voor enige tijd naar IJmuiden 
vertrekken om daar werkzaamheden in het droogdok te verrichten. De verwachting 
is dat het schip met Vlaggetjesdag 2022 in ieder geval weer paraat is en dan een 
mooie vaart met de vrijwilligers buitengaats kan maken.

is actueel

Soetensstraat 18, Scheveningen

Persoonlijk advies · ouderwetse service · medische kwaliteit

www.voorechtlekkerslapen.nl

Royal Health Foam
matrasspecialist sinds 1998

Bel 070 3387010 voor 
advies of kom langs 
in onze showroom

Eindelijk éch
t 

lekker wakker 
worden? 45 nachtenproefslapenop elk matras

van de voorpagina

De vrijwilligers kunnen weer aan de slag

Wist u dat De Scheveninger in de
maanden JULI en AUGUSTUS

om de week verschijnt?
Wij houden u uiteraard dagelijks 
op de hoogte via onze website:
WWW.DE-SCHEVENINGER.NL

Beeld: Dick Teske / SCH236

Tekst: Jill van Calsteren



4

Narare en MES helpen in het plannen 
en uitvoeren van verduurzaming en 
vergroening van de Scheveningse hui-
zen. Narare en MES zijn mogelijk ge-
maakt door de Europese Unie, de ge-
meente, Fonds 1818 en enthousiaste 
medewerking van Scheveningers. 

Met het SIOS-project ‘Duurzame Inspira-
tie voor Scheveningers’ wordt het verhaal 
verteld van mensen uit Scheveningen, 
die in vergelijkbare huizen wonen en aan 
de slag gingen met de energietransitie. 
Ze geven een inkijkje in hun keuzes, hun 
leveranciers en laten zien om welke in-
stallaties het gaat. De installateurs tonen 
wat het betekent om te verduurzamen. 
De ervaringen van wijkgenoten worden 
gefilmd en een samenvatting daarvan 
wordt op 29 en 30 juni getoond bij WOS 
en in Muzee Scheveningen. Over afwe-
gingen voor keuzes, voorbeelden van ge-
slaagde acties, opties op het gebied van 
technieken, materialen en onderhoud.

MES
Veel mensen willen wel verduurzamen, 
maar waar te beginnen. Zonnepanelen, 
warmtepomp, waterstof, ventilatie, dub-
bele beglazing, regenton, elektrische 
fiets of isolatie? Nu? Over 10 jaar? Wat 
levert dat op? 

En hoe ziet het er eigenlijk uit? Met Mijn 
Energie Strategie (MES) maakt u op basis 
van uw eigen wensen en situatie uw ei-
gen gratis woonplanner. Met deze duur-
zame planner stippelt u uit welke maat-
regelen u wilt nemen en wanneer u dat 
wilt, hoe dat onafhankelijk kan en aan te 
passen aan veranderende omstandighe-
den, te verkrijgen subsidie, overleg met 
uitvoerder, enzovoort.

Help u zelf naar een groen, klimaatvrien-
delijk huis of bedrijf. Of u het nu doet om-
dat het goedkoper is, voor de kinderen, 
voor het klimaat of omdat de buren er 
ook mee bezig zijn. MES hoort op tafel!

De duurzame woonplanner wordt ont-
wikkeld in nauwe samenwerking met 
Wijk Overleg Scheveningen en Gasvrij 
Scheveningen. Kijk op 
www.scheveningenduurzaam.nl

Duurzame Inspiratie voor Scheveningers

Beeld: De Scheveninger

Het bestuur van Stichting Vlaggetjes-
dag Scheveningen heeft ook dit jaar 
besloten het evenement afgelopen 
zaterdag niet op traditionele wijze te 
laten plaatsvinden. Maar het bestuur 
wil enkele tradities graag in ere hou-
den. Vlaggetjesdag heeft samen met 
haar sponsoren, Cornelis Vrolijk en 
Dulk Haasnoot Seafood (voorheen 
Jac. den Dulk & Zn), de Scheveningse 
verzorgingstehuizen vlak voor of op 
Vlaggetjesdag nieuwe maatjes aange-
boden.

Haringparty bij De Eshoeve
Omdat ook in de tehuizen de maatrege-
len versoepeld zijn, kon een team van 
vrijwilligers net als de afgelopen jaren 
de bewoners en het personeel van de 
Eshoeve weer voorzien van de eerste 
Hollandse Nieuwe of een heerlijk brood-
je zalm, garnalen, krabsalade of paling of 
een lekker gebakken kibbeling. Het team 
van vrijwilligers is altijd zeer enthousiast 
om er hier samen met de bewoners en 
het personeel een feestje van te maken. 

Dit kunnen ze niet doen zonder de steun 
van de Vrienden van De Eshoeve, Haag-
sche Glashandel, Ocre Medical Services 
BV, Bloemenhuis George, Cheetah’s bar, 
Frits van de Zweep, Snackbar de Smurf, 

Ferriro Textielbedrukking, Arawan Thai 
Food en Bakkerij Roodenrijs. 
Dankzij hen was het weer een onverge-
telijke dag.

Verzorgingshuizen krijgen nieuwe maatjes

Toch een beetje Vlaggetjesdag in de Keizerstraat
Afgelopen zaterdag was het toch een beetje Vlaggetjesdag in de Keizerstraat. Dames in klederdracht deelden nieuwe haring uit en vanaf 12.00 uur 

was er live-muziek. De kinderen konden zich laten schminken, een rebus oplossen en een suikerspin halen.

Beeld: Dick Teske

Beeld: De Scheveninger

Aanpak wildkamperen

Kamperen op en rond het strand 
met een tentje of camper mag over-
dag, maar overnachten mag niet. 

Handhavers gingen deze week op 
meerdere meldingen van wildkam-
peren af. Zij maken ook einde van de 
avond en ’s ochtends vroeg een con-
troleronde op het strand. De pakkans 
is dan het grootst. Er geldt lik-op-stuk, 
er volgt direct een boete. 

De boswachters controleren op wild-
kamperen in de duinen. Hier mag je 
sowieso niet buiten de paden komen 
en is kamperen altijd verboden, ook 
overdag.

Alle stadsboerderijen
over op schone energie

Bij de ambitie van het stadsbestuur 
om te werken aan een schone en ge-
zonde stad hoort ook het verduur-
zamen van de eigen gebouwen. 

Afgelopen periode zijn 32 panden ver-
duurzaamd, waaronder ook de stads-
boerderijen. De tien stadsboerderijen 
zijn overgestapt op schone energie; 
ze waren al van het kookgas af. De 
boerderijen worden nu verwarmd met 
infra-roodpanelen en warmtepompen. 
Ook wordt flink bespaard op het elek-
triciteitsverbruik. Dit levert gemiddeld 
een reductie op van 25%, ook door 
aanvullende maatregelen zoals isola-
tie, LED-verlichting en PV-panelen. De 
stadsboerderijen hebben energielabel 
A.

Wethouder Liesbeth van Tongeren: 
“Stadsboerderijen zijn ontmoetings-
plekken in de wijk, voor jong en oud. 
Bezoekers kunnen hier zien hoe de 
overstap naar schone energie in de 
praktijk kan en ook informatie vragen, 
de gemeente geeft hiermee het goe-
de voorbeeld en hopelijk inspireert dit 
bezoekers uit de wijk.”

Samen met bewoners, maatschappe-
lijke organisaties en bedrijven werkt 
Den Haag aan een schone en gezon-
de stad, die klimaat- en toekomstbe-
stendig is. We zijn trots op het groene 
karakter van Den Haag en willen dit 
versterken. Zo blijft Den Haag aantrek-
kelijk om in te wonen, te verblijven en 
te werken.

is actueel
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Scheveningse dag
Ook dit jaar organiseren de Vrien-
den van Muzee traditiegetrouw de 
‘Scheveningse dag’. Alleen vindt 
deze dag dit jaar niet plaats in Mu-
zee, maar kun je het evenement 
online bezoeken. Iedereen kan 
vanuit de huiskamer het festijn 
meemaken via een livestream.

Verwacht een cultureel programma 
met onder andere demonstraties 
mutsenplooien, het maken van Liers 
kant, nettenbreien en nettenboeten. 
Het programma wordt muzikaal aan-
gevuld met optredens van Kinder-
koor de Zeesterren en Ragmob.

Je kunt je aanmelden voor de Sche-
veningse dag op 26 juni 2021 van 
19.30 tot 20.30 via 
www.muzeescheveningen.nl 
Je ontvangt een dag van tevoren 
een reminder met een link naar de 
livestream.

Monument Marine terug 
op Zeekant

Op verzoek van Jan Pronk en Cees 
Pluimgraaf van het CDA Den Haag 
wordt het Nationaal Monument 
voor de Koninklijke Marine tijdelijk 
weer teruggezet op zijn oude plek 
op het duin bij het Noordelijk haven-
hoofd. Het kunstwerk was naar de 
Zeezwaluwstraat verplaatst vanwe-
ge de nieuw aan te leggen parkeer-
garage. Cees: “Nu de bouw daarvan 
vertraging heeft opgelopen, heeft 
het College daar mee ingestemd. 
Het is zonde om het monument in 
die tussentijd niet terug te plaatsen. 
Zeker ook omdat de marine daar 
hun jaarlijkse herdenking hebben. 
Het beeld van die drie mariniers 
zegt zoveel, dat heeft voor mij per-
soonlijk emotionele waarde.”

Het Nationaal Monument voor de 
Koninklijke Marine staat sinds 14 
juni 1966 aan de Zeekant in Scheve-
ningen. Het monument gedenkt de 
marineslachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog. Het is een abstract tuf-
stenen beeld dat op een plateau van 
keien staat. Het werd gemaakt door 
Mari S. Andriessen (1897-1979). Het 
beeld verbeeldt drie mariniers die op 
de boeg van een oorlogsschip met ge-
schuttoren staan. Het beeld benadrukt 
de algemene taak van de marine: het 
bewaken en beveiligen van de zeewe-
gen. Op het voetstuk staat een citaat 
van koningin Wilhelmina: ‘De Marine 
heeft het goed gedaan. 

Zware regenval Scheveningen
Door zware onweersbuien met hagel 
en winstoten zijn afgelopen vrijdag op 
Scheveningen diverse straten onder-
gelopen. 

De putten in de Keizerstraat, de West-
duinweg en straten in Duindorp konden 
de korte hevige regenval niet verwerken 
en stonden blank. Verschillende winkels 
en cafés in de Keizerstraat kwamen on-
der water te staan. Zo ook de nieuwe 
zaak ‘Gewoon ’n broodje’ van Nick en 
Gidon, dat officieel over twee weken 
opengaat. Nick: “Het stond hier helemaal 
onder water. Het water liep van buiten 
over de drempel. Wij waren er vrijdag zelf 
niet, maar de buren hebben de sleutel 
van de aannemer gekregen en waren zo 
aardig om alles voor ons op te ruimen. De 
schade valt gelukkig mee. Het laminaat is 
wat doffer en de plinten zijn aangetast.”
Ook Emile van de Koopjeskeizer had flink 
last. “Het kwam langs het plafond en de 
muren naar binnen en via de voordeur 

natuurlijk. De hele winkel stond blank. Ik 
heb gelukkig geen houten vloer, maar het 

stinkt allemaal en ik heb een hoop weg 
moeten gooien.”

Visgroothandel W. van Wijk ontving 
afgelopen week een oorkonde van 
Stichting Noordzeevis uit Schevenin-
gen. Deze groothandel ontving deze 
voor het actief bijdragen aan het ge-
liefd maken van vis uit eigen zee. 
Willem van Wijk nam de oorkonde in 
ontvangst uit handen van Ron Kleijn, 
bestuurslid van Stichting Noordzeevis 
uit Scheveningen.

Drie generaties Van Wijk
De vishandel is een familiebedrijf dat op-
gericht is door Wim van Wijk in 1970. In 
1995 is het overgenomen door zijn zoon 
Henk en inmiddels werken de zonen van 
Henk, Robbin en Willem, ook in het be-
drijf. Zij zijn de derde generatie die op de 
werkvloer rondlopen. De activiteiten van 
het bedrijf richtte zich  voornamelijk op 
commissie kopen voor visverwerkende 
bedrijven. Tegenwoordig levert het be-
drijf ook aan viswinkels, markthandela-
ren en de horeca. “We kopen elke dag 
verse Noordzeevis op de visafslag en we 
weten wat de kwaliteit is. Noordzeevis is 
echt een kwalitatief goed product. Ons 
assortiment is overheersend Noordzee-

vis en als klanten om advies vragen, dan 
bevelen wij dit altijd aan.” Aldus Willem 
van Wijk. 

Stichting Noordzeevis
Stichting Noordzeevis uit Scheveningen 
zet zich in om de vis uit de Noordzee ge-
liefd te maken in de gehele keten; van 

visser tot consument. Het doel is om 
veel meer mensen te laten genieten van 
de lokale, lekkere en gezonde vissen die 
de Noordzee te bieden heeft. De stich-
ting werkt inmiddels met ongeveer 70 
ambassadeurs, allemaal ondernemers 
van op of rond Scheveningen met liefde 
voor Noordzeevis. 

Vishandel W. van Wijk ambassadeur van Noordzeevis uit Scheveningen

Nieuw hotel in oude schoolgebouw Keizerstraat
Het oude schoolgebouw aan de Keizer-
straat wordt omgebouwd tot een ho-
tel met 30 kamers. 

In de uitnodiging voor een kennisma-
kingsbijeenkomst voor de omwonenden 
staat dat Staton Bouw B.V.er  in samen-
spraak met de gemeente voor gekozen 
heeft om het pand van de voormalige 
lagere school te behouden vanwege zijn 
architectonische waarde voor Schevenin-
gen Dorp. Afgelopen donderdag was er 
een informatieavond voor de omliggende 
bedrijven en omwonenden. Het wordt 
een hotel zonder receptie, maar met een 
sleutelkastje dat toegang geeft via een 
code.

De omwonenden hebben zorgen en blij-
ven met veel vragen zitten. Het is nog 
niet duidelijk voor welke doelgroep het 
hotel bestemd is. De aannemer kon nog 
niets zeggen over de prijs van de kamers 
en er staat geen maximum op de duur 
van het verblijf. Daardoor is het niet dui-
delijk of het gebouw niet uiteindelijk een 

kamerverhuurbedrijf wordt in plaats van 
een hotel. Ook zijn er zorgen over de vei-
ligheid en de duurzaamheid van het ge-

bouw en het recht van overpad naar de 
achterliggende BSO.

Beeld: Dick Teske

Beeld: De Scheveninger

Beeld: De Scheveninger
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U KUNT ONS 24 UUR PER DAG  BEREIKEN: 
(070) 350 70 00

WWW.ENGELENENSPOOR.NL

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

HET CLINGENDAELHUYS 
BENOORDENHOUTSEWEG 279

2596 BJ DEN HAAG

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

Tesselseplein 
Scheveningen

t/o Hoogvliet Duindorp

06 - 52 08 82 13
bloemenwaas@gmail.com

Open: wo t/m za

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

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

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

Piet Heinstraat 115-117 Den Haag
Tel. (070) 345 45 05 www.memare.nl

geopend: di t/m vr 10-17u - za 10-16u.

Piet Heinstraat 115-117, Den Haag
Tel. (070) 345 45 05 - www.memare.nl

Geopend: di t/m vr 10.00 tot 17.00 uur - za 10.00 tot 16.00 uur

Statenlaande

UitvaartCentrum & UitvaartZorg
Statenlaan

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

De Statenlaan 
UitvaartCentrum & UitvaartZorg 

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

Gefeliciteerd!

De Scheveninger feliciteert...
Wilt u een familielid of vriend(in) feliciteren? Bijvoorbeeld met het behalen van een zwem- of 
schooldiploma. Dat kan in de rubriek ‘De Scheveninger feliciteert.’ Plaatsing in deze rubriek is 
helemaal gratis! Stuur uw tekst (maximaal 20 woorden) en een foto (van minimaal 300KB) op via 
e-mail naar info@de-scheveninger.nl  De tekst en foto moeten bij ons binnen zijn voor vrijdag 
16.00 uur.
Abonnement
Woont u buiten het stadsdeel Scheveningen, maar wilt u wel graag De Scheveninger ontvangen 
in de brievenbus? Vraag dan een abonnement aan. De Scheveninger wordt dan elke dinsdag 
per post naar u verstuurd. Het is ook mogelijk om een abonnement op De Scheveninger cadeau 
te geven. Een leuk cadeau-idee voor Scheveningers die niet meer op Scheveningen wonen.
Kijk op onze site voor meer informatie 

TE KOOP
Jumbo 1960 speel-

automaat.Geeft 
alleen punten.

Formaat: 142 cm x 
71 cm. Werkt alleen 
met oude guldens.

99.00 euro.
arend44@ziggo.nl

Scheveningertjes
BEDANKT!

Namens het gezin 
van Rob Looijer 

willen we de buren 
die mee hebben 
gewerkt aan het 

bloemstuk
bedanken.!

Familieberichten

“De Heer is mijn Herder”

Psalm 23

Bedroefd om de grote leegte die zij 
achterlaat, maar dankbaar voor de liefde, 
steun en zorg waarmee zij ons omringde, 
delen wij u mee dat van ons is heengegaan 
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma 
en overgrootoma

Cornelia Toet-Plugge
sinds 2009 weduwe van Leenderd Toet

 Scheveningen 
*  26 januari 1933 †  10 juni 2021

Connie en Henk
Ellen en Arie
Monique en Humphrey
Eric en Sandra
kleinkinderen en 
achterkleinkinderen

Correspondentieadres: 
Atropos B.V. 
T.a.v. familie van 
mevrouw C. Toet-Plugge 
Van Boetzelaerlaan 292 
2581 BC Den Haag

De bijzetting in het familiegraf 
heeft inmiddels in besloten kring 
plaatsgevonden.

Wij danken het personeel van 
Woonzorgcentrum De Thuishaven voor de 
liefdevolle verzorging.

Bedroefd om zijn heengaan, maar 
dankbaar voor de liefde die hij ons hee�  
geschonken, geven wij kennis van het 
overlijden van mijn lieve, zorgzame man, 
vader, schoonvader en opa

Arie Pronk
*  1 april 1937 †  14 juni 2021

Corrie
 Marga en Hans

Paulien en Niels
 Arie †

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

De begrafenis hee�  plaatsgevonden 
dinsdag 22 juni op de Algemene 
Begraafplaats, Kerkho� aan 12 in
Den Haag.

26 juni 1961 26 juni 1961 
werden zij verbonden werden zij verbonden 
met elkaarmet elkaar

Han & Atie Han & Atie 
van der Made-Kleijnvan der Made-Kleijn

Wij willen onze lieve ouders, grootouders Wij willen onze lieve ouders, grootouders 
en overgrootouders van harte feliciteren en overgrootouders van harte feliciteren 

met hun 60-jarig huwelijk.met hun 60-jarig huwelijk.

Anneke & PerryAnneke & Perry
Margareth & ReneMargareth & Rene

John & MichaelaJohn & Michaela
Kleinkinderen en achterkleinkinderenKleinkinderen en achterkleinkinderen

26 juni 2021 26 juni 2021 
zijn zij nogzijn zij nog

steeds een paarsteeds een paar

 De Helpende Hand B.V. 
Toonaangevend in personeel binnen de 
uitvaart. 

Bent u met de vut of pensioen, maar wilt u 
toch dienstverlenend bezig zijn? Dan bieden 
wij u een baan aan binnen ons team als 
drager op uitvaarten (parttime). 

Wij zijn een bedrijf dat gespecialiseerd is in 
uitvaartmedewerkers. U kunt zelf aangeven 
wanneer u wel of niet wilt werken. U dient in 
het bezit te zijn van eigen vervoer en 
woonachtig te zijn in de regio Haaglanden. 

Sollicitaties kunt u per mail verzenden naar 
personeel@dehelpendehand.info 

Info 085 401 59 28 maandag t/m vrijdag 08.30-
17.00 uur 

www.dehelpendehand.info 

 

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
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www.groeneveldkeukens.nl

ONS

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

 -  EVEN VOORSTELLEN - 

Dé keukenspecialisten van Scheveningen

W. Pronk 
Timmer- & 
Onderhoudsbedrijf
de ouderwetse timmerman

• Restauratie
• Timmerwerk
• Onderhoud
• Ramen en Deuren*

info@wpronktimmerenonderhoud.nl        
T: 070 350 28 90

WWW.WPRONKTIMMERENONDERHOUD.NL

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor alle
overige onderhoudszaken o.a. het plaatsen van 
3-puntsloten, gecertificeerde sloten in (voor)deur 

en alle overige (kleine) zaken die onderhoud 
behoeven.

Scherpe prijzen voor 

kwalitatief hoogwaardig 

werk

* Nieuwe ramen en/of deuren, 
geheel gemaakt met dezelfde profilering naar 

bestaand model, ook met isolatieglas mogelijk.

Doornstraat 405 • Scheveningen 
T: 070 - 3549327

WWW.SCHIPPERS.NU

P� s� nlijk fi nancieel en d� kundig advi� ! 
Daar staan we v� r!

MAKELAARDIJ 

ASSURANTIEN 

HYPOTHEKEN 

TAXATIES

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

��	Lekkerbek Kabeljauw 3 stuks voor € 11,00

��	Kibbeling + saus 500 gram € 8,00

��	Verse Zalmfilet 500 gram € 9,99

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

Behandeling aan huis 

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken van nieuwe 
protheses of het corrigeren en repareren van uw huidige 
protheses. Met onze kennis en vaardigheden kunnen wij 
u perfect van dienst zijn!

Een team van prothesespecialisten 

www.novodent.nl

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort 
recht t.o. halte tram 3 en 12)

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw basisverzekering, 
   25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding door uw zorgverzekeraar

Enrico, Martijn, Jasper 
en John Jellema

   SNEEUWBALSTRAAT 138A  •  DEN HAAG  •  070-345 21 37  
  INFO@SNEEUWBAL.NL  •  WWW.SNEEUWBAL.NL

■  APK
■  Onderhoud en reparatie 
■  Onderhoud/reparatie airco
■  Schadeherstel 
■  Verkoop van nieuwe 
  en gebruikte auto's

SKODASPECIALIST

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

Grote 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!

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

Nu van € 4.280,- voor  € 3.638,-

Duurzame 
       deals

Frederik Hendriklaan 119E, Den Haag  |  engering.nl

SR van Leeuwen 
Loodgietersbedrijf

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

PROBLEMEN AAN UW DAK? 
WIJ HELPEN U GRAAG!

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

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

06 24 71 06 97
info@srvanleeuwenloodgieters.nl

Teksten voor je onderneming

schrijven – herschrijven - redigeren

tekstadvies - schrijfbegeleiding

artikelen | interviews |  nieuwsberichten | magazines | folders | 

websiteteksten | testimonials | nieuwsbrieven | blogs

Biografisch Schrijven

& Coachen

T
e
k

s
t
e
n

Wij schrijven

wat jij wilt zeggen

E june@zinnenaanzee.nl

M 06 23 86 50 02

W www.zinnenaanzee.nl 

Herkenbaar, overtuigend

en to the point 

“

“
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Tekst & beeld: Harry Oosterveen

Aan al het goede komt eens een eind. 
Ruim 45 jaar lang bestierde Piet Ho-
gendoorn buurtsuper Hogendoorn 
aan de Sloepstraat. Als je zo lang een 
winkel runt, word je automatisch een 
begrip. Vraag een gemiddelde Scheve-
ninger waar buurtsuper Hogendoorn 
gevestigd is en de kans is groot dat 
hij of zij je de juiste kant op wijst. Piet 
wordt 73 en hij en zijn vrouw Sandra, 
die eveneens in de winkel stond, voel-
den dat het tijd werd te stoppen. Tot 
verdriet van veel mensen uit de omlig-
gende wijk.

Die moeten namelijk sinds begin juni het 
brood en de fameuze boterhamworst 
missen. Maar Piet heeft goede rede-
nen. “Sandra kreeg reuma, waardoor het 
moeilijker voor haar werd in de winkel te 
staan. Recent liepen we beiden corona 
op. Uit respect voor onze klanten die al-
tijd goed voor ons zijn geweest, wilden 
we niet openblijven en gingen we een 
week dicht. Dit jaar word ik 73. Op een 
gegeven moment moet je stoppen. Sa-
men maakten we een optelsom en be-
sloten de buurtsuper te sluiten.” Die 
ene week dicht leidde al tot mopperen-
de buurtbewoners. “Onze specialiteit 
waren de blikken boterhamworst die ze 
nu elders moesten halen en die ze veel 
minder goed vinden. Wekelijks had ik 
er 18 kilo van in huis!” Brood was zo’n 
dingetje dat eveneens gretig aftrek vond. 
Het kwam van bakkerij Roodenrijs uit 
de Keizerstraat. Hoewel het om precies 
hetzelfde brood gaat, vonden klanten het 
brood dat Piet verkocht lekkerder. “Dat 
komt omdat wij het na het bakken laten 
rusten op de plank voordat we het snij-

den. Dat komt de smaak ten goede”, 
verklaart de Scheveninger, die fervent 
verzamelaar is van beeldmateriaal en do-
cumenten uit de Tweede Wereldoorlog. 
Naast brood, beleg en zuivel kon je bij 
Piet en Sandra terecht voor kruideniers-
waren. In het kleine, half leeggehaalde 
winkeltje staan nu nog wat restanten. 
“Daar vind ik nog wel een plekje voor”, 
verzekert de oud-ondernemer.

Broodje kipkerrie
Piet kreeg het ondernemerschap mee 
van zijn vader. Die had op dezelfde plek 
een kruidenierswinkel. Nadat Piet zijn mi-
litaire dienstplicht had vervuld, kortston-
dig bij de Holland America Lijn werkte en 

daarna drie jaar als kok in de horeca, nam 
hij de winkel in 1975 over met zijn toen-
malige vrouw. Hier zou hij het jaren vol-
houden en uitgroeien tot de bekendste 
winkelier uit het wijkje achter de oude 
brandweerkazerne. “Een willekeurige 
Scheveninger kan je precies vertellen 
waar je Hogendoorn moest vinden, want 
ik had klanten uit heel Scheveningen.” 
Ooit had je aan de Jacob Pronkstraat een 
school voor moeilijk lerende kinderen. 
Die kwamen bij Piet voor zijn zelfgemaak-
te broodjes kipkerrie. Ook weer zo’n be-
grip. “Die kinderen van toen kwamen tot 
voor kort nog steeds bij ons erom vra-
gen!” Echt keiharde concurrentie van de 
Keizerstraat hebben Piet en Sandra niet 

ondervonden. De zaak kon zich als een 
van de laatste buurtwinkels in Scheve-
ningen-dorp staande houden, zodat de 
Sloepstraat 90 jaar lang een kruideniers-
zaak had. “Natuurlijk ging door de komst 
van supermarkten het klantenbestand 
wat omlaag. De laatste jaren hadden we 
dagelijks zo’n 70 man in de winkel. Ik le-
verde daarnaast materiaal voor belegde 
personeelsbroodjes aan Simonis, en al-
les bij elkaar was het genoeg om van te 
leven. Dus om de Keizerstraat heb ik me 
nooit druk gemaakt.” 

Hobbyen
De waardering van hun klanten vinden 
Piet en Sandra het meest memorabel. 
Vanuit die klanten komen begripvolle re-
acties binnen, ook al vinden zij het besluit 
te stoppen spijtig. En tja, helemaal van die 
blikken boterhamworst die ze node zul-
len missen. “Iedereen weet ik dat 72 ben 
en dat het eens ophoudt. Mijn afnemers 
gunnen me de rust.” Alhoewel, rust…? 
Piet Hogendoorn is al jaren betrokken 
bij Stichting Atlantikwall Museum Sche-
veningen en heeft een indrukwekkende 
verzameling foto’s van door Duitse solda-
ten gemaakte foto’s van Scheveningen. 
Unieke foto’s die in geen enkel historisch 
boek staan. “Het bunkermuseum heeft 
gevraagd of ik rondleidingen wil geven”, 
aldus Piet. En de winkel? “Ik blijf er bo-
ven wonen en ik kan van mijn oude zaak 
een garage maken. Ik zou namelijk heel 
graag weer een Alfa Romeo 2000 GTV 
willen hebben.”

Buurtsuper Hogendoorn sluit vrij direct de deur

Ze klagen niet snel, de mannen van de 
SCH-10. Maar de moed zakt ze in de 
schoenen, door wat er de afgelopen 
maanden op hen afkomt. Ze hebben 
het gevoel dat er een hetze tegen de 
visserij is. 

De gebroeders Rog worden op twitter 
door een strandwandelaar als boeman-
nen neergezet, het Europese Parlement 
komt met een stemming, waaruit blijkt 
dat de meerderheid voorstander is van 
inperking van de bodemtrawlvisserij 
waartoe ook de garnalenvisserij behoort, 
en zeer recentelijk liet minister Schouten 
weten dat garnalenvissers weg moeten 
blijven uit de Voordelta. “Nog even en we 
liggen de hele week binnen en dan is het 
einde verhaal”, aldus Arie Rog, de oudste 
van de drie broers.

Einde visserij
Volgends jongere broer Baarthout heb-
ben strandwandelaars totaal geen beeld 
van wat zij als garnalenvissers doen. “De 
garnalenvisserij zoals wij die uitoefenen, 
brengt nauwelijks tot geen schade toe 
aan de zeebodem. Een storm veroor-
zaakt meer ellende. Maar zo’n strand-
wandelaar zet ons neer alsof we de boel 
vernietigen. Ik heb er geen woorden 
voor”, foetert Baarthout. Ondertussen 
bereidt het Europees Parlement een ini-
tiatiefvoorstel voor om stap voor stap de 
bodemtrawlvisserij te verbannen. Dat 
betekent het einde van de visserij met 
sleepnetten.

Vissersdorp
Volgens Baarthout Rog is de groene golf 
die door Europa rondgaat funest voor de 
primaire sector waar zij deel van uitma-
ken. “En dan te bedenken dat er al eeu-
wen met sleepnetten op de Noordzee 
gevist wordt, zonder dat dat geleid heeft 
tot uitroeiing. En dan zeggen ze in Den 
Haag dat de visserij moet blijven. Terwijl 
er nu al een verbod is op het vissen met 
staandwant voor de kust. Scheveningen 
is nog steeds een vissersplaats.” De 
laatste weken zijn de vangsten voor de 
Zuid-Hollandse kust schraal en vist de 
SCH-10 vanuit Vlissingen.

Voordelta
Het is voor de gebroeders Rog belang-
rijk dat ze niet altijd op dezelfde locatie 
hoeven te vissen. Immers elders kan 
het weer beter zijn. ‘We moeten kunnen 
zwerven, anders valt er niets te verdie-
nen.” Minister Schouten wil dat de gar-
nalenvissers weg blijven uit de Voordelta. 
De Voordelta is het kustgebied vanaf de 
Maasvlakte tot ongeveer voor Westka-
pelle (Walcheren). Toevallig proberen de 
gebroeders Rog vanuit Vlissingen daar 
met hun kotter een boterham te verdie-
nen. Kortom, het zijn onzekere tijden 
voor de kleinschalige garnalenvissers.

Zorgen over garnalenvisserij

Baarthout Rog maakt zich zorgen over alle aantijgingen 
die vissers te verduren te krijgen.

Beeld: EMK

Nieuwe kringloopwinkel 
het Kompas aan de 
Keizerstraat

Op zaterdag 12 juni jl. gingen de 
deuren van kringloopwinkel Het 
Kompas aan de Keizerstraat 177 
voor het eerst open. Naast de kring-
loopwinkel staat het nieuwe ont-
moetingscentrum van Het Kompas 
Scheveningen. 

In de voormalige Eben Haëzer-kerk 
vind je nu in plaats van kerkbanken 
verschillende ruimtes, een glazen pui 
onder de galerij, een lange groene tafel 
met kleurige stoelen en verschillende 
zitjes. Het christelijk ontmoetingscen-
trum is geschikt gemaakt voor allerlei 
activiteiten, zoals koken en serveren 
van maaltijden, ontmoeting onder het 
genot van een gratis kopje koffie of 
thee, kinderclub, vrouwenochtenden, 
Bijbelleesuur en zelfs creaochtenden.
Elke donderdag van 13.00-15.30 uur 
en zaterdag van 10.30-14.30 uur is 
de kringloopwinkel open. Je kunt er 
terecht voor tweedehands kleding, 
speelgoed, huishoudelijke artikelen, 
babyartikelen, boeken en nog veel 
meer. Meer informatie vind je op 
www.kompasscheveningen.nl.

wees loyaal shop lokaal
steun de lokale ondernemers!
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De gemeente Den Haag, politie, 
douane, Koninklijke Marechaussee, 
Openbaar Ministerie, NVWA, HTM en 
de brandweer hielden op zaterdag 19 
juni een grote handhavingsactie aan de 
kuststrook en in het havengebied van 
Scheveningen. 

Het was de 75ste handhavingsactie 
in de stad. Tijdens de actie was in het 
bijzonder aandacht voor huftergedrag 
in het verkeer, zoals straatraces 
en voertuigen die geluidsoverlast 
veroorzaken. Ook is opgetreden tegen 
drugsgebruik en lachgas en zijn er in 
totaal zes personen aangehouden.

Fotoreportage door Henriette Guest.

Dit is een bijdrage van de gemeente Den Haag. De grote handhavingsactie is onderdeel van het Actieplan Scheveningen dat de gemeente 
samen met bewoners en ondernemers heeft gemaakt. Meer informatie vindt u op www.denhaag.nl/scheveningen

Tijdens een uitgebreide verkeerscontrole in de Haven zijn honderden voertuigen en 
personen gecontroleerd. Politie heeft 52 bestuurders beboet voor het overtreden 
van verkeersregels zoals mobiel bellen, gekleurde verlichting of rijden over de stoep. 
Acht bromfietsen waren opgevoerd en kregen hiervoor een boete. Zij mochten niet 
meer verder rijden. Ook de noise patrol is weer succesvol ingezet. Een noise patrol 
is een apparaat dat het maximale geluidsniveau van een voertuig meet. Tien voer-
tuigen overschreden het toegestane geluidsniveau. De bestuurders van de auto’s of 
motoren kregen een boete van ongeveer €450,- en acht voertuigen mochten niet 
meer verder rijden totdat hun voertuig is hersteld en RDW gekeurd.

In de komende weken kunnen 161 voertuigbezitters nog een boete verwachten om-
dat zij parkeerden zonder te betalen. Tien auto’s stonden fout geparkeerd en krijgen 
hier ook een boete voor. Ook krijgen vier brommers een boete omdat zij een brom-
mer hadden uit 2010 of daarvoor. Den Haag heeft sinds 1 januari een milieuzone. 
Brom- of snorfiets uit 2010 en daarvoor mogen nergens meer in Den Haag rijden. 
Dit wordt onder andere gecontroleerd door camera’s. Gemeentelijke belastingzaken 
heeft voor ruim € 19.000,- geïnd aan openstaande belastingschulden. Vier personen 
konden hun openstaande schuld direct betalen en zeven anderen hebben een wiel-
klem gekregen.

Rijden onder invloed van drugs

Tijdens de verkeerscontrole zijn vijf personen aangehouden omdat zij reden onder 
invloed van drugs, waarvan één ook de politie beledigde en bedreigde. Twee 
personen hebben een strafbeschikking van € 259,- van het OM gekregen omdat 
zij lachgas bij zich hadden. Ook heeft het OM een strafbeschikking van € 359,- 
gegeven aan de inzittende van een buitenlands voertuig omdat zij in het bezit waren 
van zoveel drugs dat dit valt onder een handelshoeveelheid. Aan de kust is een 
softdrugsverbod, daarom mag in dat gebied geen softdrugs gebruikt worden. Hier 
wordt actief op gecontroleerd. De handhavers zagen vijf personen in geparkeerde 
auto’s softdrugs gebruiken. Zij kregen hiervoor een boete als ook een rij ontzegging.

Controle pleziervaart en visserij

De pleziervaart en visserij op het water in de haven van Scheveningen werd gecon-
troleerd door de nautische BOA’s. Zij hebben surfers aangesproken die in het water 
bij het havenhoofd overstaken omdat dit levensgevaarlijk is. Daarnaast is de eige-
naar van een jacht dringend verzocht te vertrekken omdat hij zijn jacht had gestald 
waar dit niet was toegestaan.

Horeca controle

Het handhavingsteam, de politie en de NVWA controleerden zeven horeca 
ondernemingen op signalen van misstanden of overlast. Tegen een aantal 
ondernemers wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt vanwege aangetroffen 
overtredingen. Een bestuurlijke rapportage kan leiden tot officiële waarschuwingen 
van de gemeente. In twee ondernemingen was de leidinggevende niet aanwezig en 
ook konden twee ondernemingen hun vergunningen niet tonen. De NVWA heeft één 
boete moeten opleggen omdat de onderneming niet voldeed aan de hygiëne eisen. 
Twee andere ondernemingen kregen een officiële waarschuwing. Op korte termijn 
volgt hier een hercontrole.

Controle openbaar vervoer

De controleurs van de HTM hebben samen met de politie verschillende trams in 
het gebied gecontroleerd. Vooral lijn 11 en 1 zijn veel gecontroleerd en hier kregen 
39 reizigers een boete van €55,- omdat zij geen geldig vervoersbewijs hadden. 
Meerdere mensen hebben een waarschuwing gekregen omdat hij hun mondkapje 
niet op hadden. Ondanks de versoepelingen blijft nog steeds de regel om in het 
openbaar vervoer een mondkapje te dragen. De politie heeft een persoon in de tram 
een boete gegeven voor het niet tonen van een geldig identiteitsbewijs.
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De gemeente Den Haag, politie, 
douane, Koninklijke Marechaussee, 
Openbaar Ministerie, NVWA, HTM en 
de brandweer hielden op zaterdag 19 
juni een grote handhavingsactie aan de 
kuststrook en in het havengebied van 
Scheveningen. 

Het was de 75ste handhavingsactie 
in de stad. Tijdens de actie was in het 
bijzonder aandacht voor huftergedrag 
in het verkeer, zoals straatraces 
en voertuigen die geluidsoverlast 
veroorzaken. Ook is opgetreden tegen 
drugsgebruik en lachgas en zijn er in 
totaal zes personen aangehouden.

Fotoreportage door Henriette Guest.
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Hij voetbalde tot zijn 37e in de selectie van Duin-
dorp SV. Dick Finkelnberg (64) is alweer drie jaar ge-
leden teruggekeerd op het oude nest. Maar nu als 
trainer naast Remco Torken. Samen hopen ze weer 
eens te kunnen gaan oogsten komend seizoen. Ze-
ker nu de selectie behoorlijk is versterkt.

Naast voetbaltrainer blijkt Dick ook nog een goede 
kunstschilder te zijn. “Sinds ik met prepensioen ben, 
heb ik daar wel veel meer tijd voor. Naast mijn trainers-
activiteiten geniet ik van mijn vier kleinkinderen en ga 
ik biljarten en vissen. Dan vliegen de dagen wel om”, 
opent Dick het relaxte gesprek, direct na een zaterdag-
training. Duindorp SV loopt wel als een rode draad door 
zijn voetballeven, maar hij is er niet begonnen. “Nee, 
ik ben op mijn negende jaar begonnen met voetballen 
bij Wit Blauw RK en daarna overgestapt naar Groen 
Wit’58. Beide verenigingen bestaan inmiddels niet 
meer. Op 16-jarige leeftijd speelde ik in het eerste team 
van Groen Wit’58. Door het wilde cafévoetbal kwam ik 
in aanraking met Scheveningse voetballers, maar ook 
VCS was in beeld om daar te komen voetballen. De 
voorzitter van Groen Wit’58 was echter heel duidelijk: 
‘als je dat doet, bekijk ik je nooit meer’.”

Duindorp SV
Dick voetbalde nog twee jaar bij Groen Wit’58 alvo-
rens neer te strijken bij Duindorp SV. “Van mijn 16e tot 
mijn 37e heb ik selectie gevoetbald. Ik ben wel twee 
jaar weggeweest naar SOA, waar onder meer Joop 
Ludwig voetbalde. Ook heb ik twee jaar bij WIK ge-
speeld. Ik heb mooie jaren gehad daar. Maar ik ben 
toch weer terug naar Duindorp SV gegaan uiteinde-
lijk, om zo tot mijn 37e in het eerste te kunnen blijven 
voetballen. Duindorp SV is nog één van de weinige 
clubs waar het nog echt gezellig is.” Over het begin 
van het trainerschap zegt Dick: “Ik kwam net als veel 
vaders naar mijn zoon Marco kijken, waarna je al gauw 
als jeugdtrainer voor de groep stond. Ik heb zodoende 
later ook de E-, D- en B-junioren getraind. Vervolgens 
kwam ik al gauw bij GDS/VVP terecht als assistent, sa-
men met Hans Honders als hoofdtrainer. Het jaar erop 
werd ik benaderd door Lens, waar ik trainer werd van 
het tweede team. Daarna vroeg DUNO mij als trainer 
voor de A1 en vervolgens ben ik daar twee jaar trainer 
van het eerste zondag-team geweest. Toen benaderde 
RVC/Rijswijk mij en tekende ik een contract voor twee 

jaar. Ik had toen nog niet de papieren voor Oefenmees-
ter II, maar die heb ik in die tijd behaald. Ik liep toen 
stage bij René Pas, die de zondag-tak van RVC/ Rijswijk 
trainde.”

Feyenoord-jeugd
Na die twee jaar RVC/Rijswijk kwam Dick terecht bij de 
jeugd van Sportclub Feyenoord. “De C1 van Sportclub 
Feyenoord speelde toen in de 2e divisie. Onder meer 
de zoon van Mario Been speelde in dat team. We heb-
ben veel leuke toernooien gespeeld en alles was top 
geregeld. Daarna keerde ik weer terug bij Duindorp SV 
en trainde, samen met Sjaak de Bruin, de selectie. Dat 
klikte goed. Ik was meer op Duindorp dan dat ik thuis 
was. Het eerste jaar behaalden we de nacompetitie 
voor promotie naar de 2e klasse. Helaas hebben we 
dat niet gehaald. Het tweede jaar bereikten we de hal-
ve finale van de HC-cup. Helaas verloren we met 4-2 
van Haaglandia.”
Na zijn tijd bij Duindorp kwam Dick bij Scheveningen 
terecht. “Daar trainde ik het tweede elftal. John Kila 
was destijds hoofdtrainer. Ik maakte daarnaast ook 
analyses voor het eerste team. Ik werd benaderd door 
SVS uit Capelle aan den IJssel, waar we met 1 en 2 
zijn gepromoveerd. Maar het contract werd niet ver-

lengd. Ik ben ook nog een jaar assistent geweest bij 
Martin Abbenhuis bij RAVA/ TEDO. Daarna belde WIK, 
waar ik drie jaar hoofdtrainer ben geweest en ben ge-
promoveerd. Vervolgens ben ik trainer van het tweede 
team geweest bij RKDEO en assistent van hoofdtrai-
ner Stefan Koegler. Het eerste jaar werden we tweede 
en verloren we in de laatste minuut de nacompetitie 
van Laakkwartier 2.”

Weddenschap
In het tweede jaar bij RKDEO had Dick een prima twee-
de team tot zijn beschikking. “Klopt, ik had daar ook 
een topleider met een grote bos haar. Die zei: ‘als je 
kampioen wordt, mag je mij kaalscheren’. We werden 
kampioen en promoveerden naar de reserve hoofd-
klasse en in de kantine ging zijn haar eraf. Daarna ben 
ik twee jaar assistent geweest bij GDA, naast Abdullah 
Sari. Het eerste jaar in de nacompetitie, maar het jaar 
erop gingen alle topspelers weg. De trainingskampen 
naar Gran Canaria waren mooie tijden. Daarna keerde 
ik terug naar Duindorp SV, waar ik nog steeds een band 
mee had. Ik heb in de loop der jaren mooie tijden mee-
gemaakt”.

Gewilde analist
Naast assistent en hoofdtrainer is Dick ook analist ge-
weest. Eerst bij Paul van der Zwaan voor ‘s-Graven-
zande SV, later bij John Kila van Scheveningen. “Toen 
John Kila werd ontslagen volgde Marten Glotzbach 
hem op en die vroeg direct of ik voor zijn vrouw Sari-
na Wiegman van ADO analyses wilde maken. Ik kreeg 
netjes een brief van Lex Schoenmaker met daarin de 
vraag of ik de komende weken FC Twente en Heeren-
veen, AZ en zo wilde analyseren. Dat is erg leuk ge-
weest. Toen Marten Glotzbach naar Westlandia ging, 
heb ik ook voor Westlandia analyses gemaakt. Dus ik 
ging naar plaatsen als Elinkwijk en Nieuwenhoorn. Dat 
was een mooie ervaring. Werken voor ‘s-Gravenzande 
SV, Scheveningen, ADO, Westlandia, het zijn allemaal 
topclubs. Ik heb dat vier jaar mogen doen.”

Dick heeft er nu twee jaar bij Duindorp SV op zitten. 
“Als alle spelers die hebben toegezegd daadwerkelijk 
komen, plus wat we op papier hebben staan, zeg ik dat 
je mee kunt draaien voor een prijs. Duindorp zou wel 
eens kunnen verrassen”, aldus Dick Finkelnberg.

Dick Finkelnberg, trainer van Duindorp SV

“Duindorp SV zou wel eens kunnen
verrassen komend seizoen”

Beeld en tekst: Nico Mos

Nederlandse beachvolleyballers strijden voor laatste 
tickets naar Tokio

Oefenprogramma
Scheveningen 1
en Jong Scheveningen

De A-selectie van Scheveningen is op 
dit moment bezig met het eerste deel 
van de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen. Onder voorbehoud van de-
finitieve eerdere versoepelingen per 
26 juni hoopt Scheveningen op 26 juni 
en 3 juli te kunnen oefenen tegen res-
pectievelijk Laakkwartier en RKAVV.   
Na een vakantie van enkele we-
ken pakt de groep eind juli de draad 
weer op en wordt er toegewerkt naar 
de competitiestart van de ‘Jack’s 
League’, dat vooralsnog gepland 
staat voor zaterdag 21 augustus.  
De talentvolle groep van Jong Sche-
veningen hervat de competitie pas 
eind september en begint in augustus 
weer met trainen, waarbij overigens 
nu al de nodige spelers meetrainen 
met de A-selectie en dat ook tijdens 
het reguliere seizoen regelmatig zullen 
blijven doen. Jong Scheveningen oe-
fent in augustus en september tegen 
een aantal 1e elftallen en sterke belof-
tenteams uit de regio. Voor het oefen-
programma zie de website.

De Nederlandse beachvolleyballers 
hebben nog één laatste kans om zich 
te plaatsen voor de Olympische Spe-
len van Tokio. Ze moeten daarvoor de 
CEV Beach Volleyball Continental Cup 
Final winnen, die van 23 tot en met 
26 juni wordt gespeeld in Den Haag 
op het strand van Scheveningen. Een 
loodzware opgave, maar met een top-
vertegenwoordiging voor Nederland 
bij zowel de vrouwen als de mannen is 
het zeker mogelijk.

Alleen het land dat de Continental Cup 
Final wint, verdient een ticket voor Tokio. 
Dat land kan dan zelf bepalen welk team 
zij naar de Olympische Spelen sturen. Bij 
de Nederlandse mannen wordt gespeeld 
voor het startbewijs van Christiaan Varen-
horst en Steven van de Velde. Zij worden 
bijgestaan door Stefan Boermans en Yo-
rick de Groot.
Bij de vrouwen is de strijd nog velen ma-
len spannender. Eerst vechten de teams 
samen voor de overwinning in de Con-
tinental Cup Final, bij winst maken Mar-
leen Ramond-van Iersel/Pleun Ypma en 

Katja Stam/Raïsa Schoon in een onder-
ling duel uit wie er naar de Spelen mag. 

Aanmoedigen
De spanning druipt van alle wedstrijden 
af en de Nederlandse teams kunnen alle 
support goed gebruiken. Kom ook naar 
het strand van Scheveningen om Oranje 
aan te moedigen. Er wordt gespeeld in 

het permanente The Hague Beach Stadi-
um en in een speciaal voor dit evenement 
gebouwd coronaproof stadion waarin je 
kunt beschikken over je eigen skybox.
De Nederlandse vrouwen spelen zolang 
zij in het toernooi blijven in de tweede 
sessie van de dag, die om 17.00 uur be-
gint. De mannen spelen in de avondses-
sie die om 19.30 uur begint.
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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

De lekkerste
oranje 

tompoucen!

roodenrijs.meesterbakker.nlKeizerstraat 183, Scheveningen

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

BADKAMER PLANNEN?

Meer dan 20
jaar ervaring

Laat gratis jouw 
droombadkamer
ontwerpen in 3D

Wij zijn er 
klaar voor!

En profi teer 
van de aller- 
laagste prijs

Kijk voor alle 39 vestigingen en openingstijden op sanidump.nl

SANI-DUMP DEN HAAG - WEGASTRAAT 25

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

GrandCafé

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

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

-GEZELLIG TERRAS EN NATUURLIJK VEEL VROLIJKHEID!-

Wij wensen het
Nederlands Elftal
succes op het Ek!

SPEELSCHEMA EK 2021
GROEP A

Turkije - Italië
0-3

Wales - Zwitserland
1-1

Turkije - Wales
0-2

Italië - Zwitserland
3-0

Italië - Wales
1-0

Zwitserland - Turkije
3-1

GROEP C

Oostenrijk - Macedonië
3-1

NEDERLAND - Oekraine
3-2

Oekraine - Macedonië
2-1

NEDERLAND - Oostenrijk
2-0

Ma. 21 juni: 18.00 uur
Macedonië - NEDERLAND

Ma. 21 juni: 18.00 uur
Oekraine - Oostenrijk

GROEP F

Hongarije – Portugal
0-3

Frankrijk  - Duitsland
1-0

Hongarije - Frankrijk
1-1

Portugal - Duitsland
2-4

Woe. 23 juni: 21.00 uur
Portugal - Frankrijk

Woe. 23 juni: 21.00 uur
Duitsland - Hongarije

GROEP E

Polen – Slowakije
1-2

Spanje - Zweden
0-0

Zweden - Slowakije
1-0

Spanje - Polen
1-1

Woe. 23 juni: 18.00 uur 
Zweden - Polen   

Woe. 23 juni: 18.00 uur
Slowakije - Spanje

GROEP D

Engeland - Kroatië
1-0

Schotland - Tjechië
0-2

Kroatië - Tjechië
1-1

Engeland - Schotland
0-0

Di. 22 juni: 21.00 uur
Kroatië - Schotland

Di. 22 juni: 21.00 uur
Tjechië - Engeland

GROEP B

Denemarken - Finland
0-1

België - Rusland
3-0

Finland - Rusland
0-1

Denemarken - België
1-2

Ma. 21 juni: 21.00 uur
Rusland - Denemarken

Ma. 21 juni: 21.00 uur
Finland - België

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

Welke twee landen gaan er sowieso
door naar de kwartfinales?
Stuur je antwoord, voor donderdag 24 juni, naar info@de-scheveninger.
nl o.v.v. ‘EK voorspelling’. Win leuke prijzen,Win leuke prijzen,  beschikbaar gesteld door de 
ondernemers die rondom dit spelschema hun advertentie hebben 
geplaatst. In de volgende editie kun je zien of je gewonnen hebt.

Veel succes!

Voorspel Voorspel 
en Win!en Win!

WINNAAR WEEK 24:
HENK V.D. GRAAF
Vissershavenweg 61A
Neem je contact met ons op?
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070 322 77 15
info@belvederemakelaars.nl

h o l l a n d s e 
scharrel-ek-kip 
met gemengde sla, friet & 
gratis frisdrank naar keuze

€ 11.75€ 11.75          €€ 9,95 9,95
Frederik Hendriklaan 182   t: 070-2058131

www.classiquesnacks.nl
Zowel afhaal als BEZORGING!

oranje aktieoranje aktie

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

Zaterdag 26 juni 
(op vertoon van deze advertentie)

Oranje Dubbeldekkers
4 HALEN = 3 BETALEN

GENIET VAN ORANJE!

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

www.robertvanderzwan.nl

Uw makelaar
met tactisch inzicht

BADHUISSTRAAT 161 • TEL. 070-3551983

SCHEVENINGEN

HET ADRES VOOR
NIEUWE FIETSEN

TWEEDEHANDS FIETSEN 
KINDERFIETSEN

E-BIKE
 REPARATIE & ONDERHOUD 

FIETSACCESSOIRES

EEN 
GLANSRIJK

EK

WIJ WENSEN
OORRAANNJJEE

ESSO 
Scheveningen

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

Jordy de Bruin (SVV): 

“Owen Wijndal zou bij mij de vaste 
linksback zijn van Oranje”

Het EK voetbal is in volle gang. Samen met Jordy de Bruin (26), speler van 
SVV Scheveningen, dat uitkomt in de 2e divisie, kijken we naar het toernooi. 
Jordy kijkt vooral naar de Oranjespeler, die op zijn plek in het team gaat 
spelen.

Jordy is weer teruggekeerd naar Scheveningen, hoewel corona het seizoen heeft 
getorpedeerd. Hij gaat komend seizoen voor een nieuwe kans. “Nadat Koeman 
weg is gegaan, is het bij Oranje wel wat minder. Ook Virgil van Dijk is er door een 
blessure al een tijdje niet bij en Frank de Boer heeft een iets andere speelstijl dan 
Ronald Koeman. De poule moeten ze wel doorkomen. Vervolgens zul je goed 
moeten loten, waardoor je nog wedstrijden kan winnen. Oranje heeft niet de 
kwaliteiten voor een finaleplaats, denk ik.” Over zijn plek bij Scheveningen zegt 
Jordy: “Ik speel linksback, linkermiddenvelder, maar zou eventueel ook linker 
centrale verdediger kunnen spelen. Als linksback in Oranje ga ik voor Wijndal. Hij 
heeft zich inmiddels wel bewezen op die plek bij AZ en Oranje. Heel veel ande-
re opties heb je niet. En als linkermiddenvelder Klaasen of Gravenberch”, aldus 
Jordy de Bruin.
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Oog voor wat telt

In Huize Royal zijn appartementen voor kwetsbare mensen die 
bijzondere zorg nodig hebben, bijv. bij dementie of wanneer 
zorg thuis niet meer toereikend is. U heeft een appartement 
met eigen badkamer en keuken en kunt gebruikmaken van de 
gemeenschappelijke woonkeuken en huiskamer als u dat wilt. 
Geen verplichtingen en alle privacy. En wilt u even erop uit, 
dan kan dat gewoon! Voor deze appartementen heeft u een 
Wlz-indicatie nodig. 

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

’Ik ga zo met mijn scootmobiel 
zelf naar de boulevard, even 
uitwaaien, een visje halen 
en via de Keizerstraat weer 
terug. Lekker van het zonnetje 
genieten!’

Direct plaats 
met een 

Wlz-indicatie!

In Huize Royal zijn appartementen voor kwetsbare mensen die 

Wlz-indicatie!
Wonen bij 

de Scheveningseweg

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 slapen 

én wakker 
worden?

Wilt u weer 
héérlijk slapen 

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)
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Tekst: Alexander Serban

is muzikaal

Sandro Bruti brengt muziek en het goede leven samen

Het Dramtune concept van Sandro 
Bruti is uniek: verse, Italiaanse speci-
aliteiten uit eigen keuken, voortreffe-
lijke whisky’s, Grappa’s en wijnen én 
natuurlijk traditionele muziek van na-
tionale én internationale artiesten uit 
Ierland, Italië, Nederland, Duitsland 
en vele andere windstreken. Dramtu-
ne staat voor het samenbrengen van 
muzikanten en vrienden tijdens de in-
middels vermaarde Casa Bruti Sessies. 
Hoogste tijd voor De Scheveninger om 
in gesprek te gaan met deze aimabele 
Italiaanse Scheveninger.

(Ales)Sandro Bruti kwam op Schevenin-
gen ter wereld en is hier opgegroeid. 
Hij en zus Natascha zijn tweetalig opge-
voed. Hij voelt zich zowel in Italië als in 
Nederland als een vis in het water, maar 
Scheveningen is zijn thuis. “Van huis uit 
heeft mijn familie eeuwenlang gewerkt 
voor grootgrondbezitters. Mijn oma heeft 
op enig moment gezegd ‘Basta, nu gaan 
we voor onszelf beginnen! Het was een 
kleine maar dappere vrouw. Hoog op een 
heuvel, met uitzicht op het vulkanische 
Meer van Bolsena tussen Rome en Sie-
na-Toscane en vlakbij Umbrië, hebben wij 
nog steeds ons familiehuis. Het land van 
de oude Etrusken. Mijn vader liep vroeger 
blootvoets door de bergen en speelde 
met een voetbal van opgerolde fietsban-
den. Er was geen geld, stromend water 
en elektriciteit. Opa en oma leefden als 
in de middeleeuwen: kaarsjes aan, water 
halen bij de beek en eigen kaas maken. 
Als kind absorbeerde ik die ouderwetse, 
traditionele boerenfamiliecultuur. En hier 
op Scheveningen leefde ik in de moderne 
wereld. Ik koester beide werelden.” 

Ontluikende liefde in de Alpen
Als boerenzoon was het moeilijk een 
bestaan op te bouwen. Vader Urbano 
Bruti besloot Carabinieri te worden, een 
militaire politieagent. Hij werd naar de 
Brennerpas gestuurd, waar op dat mo-
ment een stukje Zuid-Tirol aan Italië was 
overgedragen. Een heftige tijd volgens 
Sandro. “Plotseling woonden Oostenrij-
kers in Italië. Verzetsdaden zoals treinen 
opblazen, waren onvermijdelijk. Tussen 
het orde bewaken door vond hij echter 
de liefde van zijn leven. Mijn moeder be-
zocht haar zus, die getrouwd was met 
een Zuid-Tiroler. In een klein dorpje, Vipi-
teno, ontmoette mijn vader mijn moeder 
en de vonk sprong over.” 

Jero Papierwarenfabriek 
Sandro’s vader gaf zijn carrière in het le-
ger op om een bestaan op te bouwen op 
Scheveningen met zijn grote liefde. Hij 
ging bij zijn schoonvader Jacob van Via-
nen werken, die Jero Papierwarenfabriek 
na de oorlog van Amsterdam naar de 

Binckhorst haalde. “Er was genoeg werk 
voor mijn vader in het familiebedrijf”, 
gaat Sandro verder. “In korte tijd over-
leed mijn opa echter. Mijn vader moest 
toen als boerenzoon uit Italië de leiding 
nemen in de fabriek. Als eerste buiten-
lander in de papierwereld. Hij overwon 
alle vooroordelen door hard te werken en 
eerlijk zaken te doen. Daar verdiende hij 
respect mee.” 

Sandro was een begenadigde midden-
velder Bij JAC en later in de regionale 
jeugd van ADO en FC Den Haag. Totdat 
een heftige knieblessure roet in het eten 
gooide. “Na mijn blessure begon ik mee 
te draaien in de papierfabriek. Eigenlijk is 
Jero een museum, een ode aan de oude 
Haagse Industrie. Wij gebruiken geen 
computer, maar doen het met een ouwe 
schrijfmachine. De machines zijn van net 
na de oorlog en contacten met klanten 
onderhouden wij gewoon telefonisch. 
Soms zijn we hiermee nog effectiever 
en tegelijkertijd heb je een persoonlijk 
gesprek.”

Liefde voor Cultuur
Sandro’s passie voor cultuur en muziek 
werd aangewakkerd in Schotland, waar 
hij een Italiaanse vriend bezocht. “De 
cultuur, natuur, historie en energie gre-
pen mij. Schotten vertelden me ‘Als je 
hiervan houdt, moet je zeker naar Ierland 
gaan. Dat deed ik. In het westen van Ier-
land raakte ik volledig in extase, door op 
te gaan in de oude Keltische leefwijze en 
cultuur. Jong en oud leert daar de traditio-
nele Tin whistle fluit te spelen. Dat wilde 
ik ook! Die kans diende zich aan tijdens 
de Summer School of Music op Achill 
Island, waar twee weken lang lessen 
worden gegeven door Ierse grootheden 
in alle traditionele Ierse instrumenten. Ik 
werd letterlijk iedere avond in alle optre-
dens buiten en in de kroegen gezogen. 
Bij thuiskomst in Nederland, merkte ik 
dat ik deze wereld, sfeer, muziek en be-
zieling van de mensen heel erg miste.”

Om dit gemis tegen te gaan, nodigde 
Sandro deze muzikanten uit voor zijn ver-
jaardag in Theater Toussaint. Dit bleek 
een doorslaand succes. “Buiten de Ieren 
die optraden met doedelzakken, fluitjes 
en violen, kregen ook Haagse muzikan-
ten er lucht van. Ik zag hier die typische 
boerendingen ontstaan: muziek maken, 
dansen en een mogelijkheid om samen 
te zijn.”

Dramtune
Een verjaardagsfeestje volstond niet 
meer. Om structuur aan te brengen, richt-
te Sandro Stichting Dramtune op. Eten, 
Whisky en Muziek, vanuit de pure bele-
ving voor deze muziek en het bij elkaar 

brengen van mensen. Dat was de kap-
stok voor zijn nieuwe concept, waarmee 
Sandro de feesten op vele locaties en ca-
teringklussen voor onder andere de Park-
pop-crew aan elkaar reeg. “Zo leerde ik 
veel mensen in de cultuurwereld kennen. 
Ik nodigde Ieren en Italianen uit, maar ik 
reisde ook met hen naar Italië en Ierland. 
Twee historische landen die zorgden voor 
kruisbestuivingen en verhalen waarin zij 
elkaar herkenden. Ik was de spin het 
web, deed alles. Vertalen, aankondigen, 
koken, maar vooral verbinden. Altijd van-
uit vriendschap en respect en niet vanuit 
een commercieel oogpunt. Veel bookers 
van artiesten kwamen bij mij uit, maar ik 
sta er niet boven als overkoepelend or-
gaan. Ik ben slechts de lijm en daardoor 
niet zichtbaar.”

Casa Bruti
Sandro kocht met zus Natascha in 2016 
het oude Café de Smoezer, Hoek Haar-
lemsestraat-Harstenhoekweg: Casa Bru-
ti. De bovenste twee etages zijn vakantie-
appartementen. De begane grond wordt 
benut door Natascha met haar Coaching-
bedrijf Thee met Koekjes en door Sandro 
met een vaste plek voor wereldcultuur, 
waar tientallen optredens gemixt met 
culinaire hoogstandjes per jaar plaats-
vinden. En al jaren wordt Sandro hierin 
bijgestaan door zijn Scheveningse liefde 
Sophie Tuijt. Naast bekende artiesten uit 
Ierland en Italië vonden ook artiesten uit 
andere werelddelen hier een plek om te 
musiceren. “Sheila Rios kwam in Ierland 
op mijn pad. Sheila bleek Ierse roots te 
hebben en in Mexico een grote ster te 
zijn als de vrouwelijke stem van de legen-
darische band MANÁ. Met een spontaan 
optreden betoverde zij iedereen! In Casa 
Bruti speelde zij samen met de Ierse 
songwriter Brain Duffy. Maar ook de Gy-
psy music heeft een podium hier. De vio-
list Tcha Limberger is een graag geziene 

gast in diverse samenstellingen. Ik denk 
dat kleinschalige intieme muzieksessies 
juist door de hele Coronaperiode zeer 
gewaardeerd worden. Daarbij zal ik op 
locatie blijven samenwerken met de Wa-
terkant-Theeschenkerij (zoals afgelopen 
zaterdag, red.), Popagenda Schevenin-
gen en YMCA en andere leuke locaties.”

Olijfolie en Scheveningen
Sandro importeert, zoals hij het zelf zegt, 
een cultureel glijmiddel. “De vulkanische 
grond waar wij vandaan komen, zit vol 
met mineralen en ijzers. Mijn oude oom 
Luigi Cipriani besprenkelt zijn Canino-olijf-
bomen met alleen gedroogde lavaklei 
opgelost in water. Die ongefilterde extra 
vergine olijfolie importeer ik met Dramtu-
ne. Ook stuur ik blikken olijfolie naar mijn 
bevriende muzikanten in het buitenland. 
Zij laten het proeven aan hun netwerk en 
daarbij vertellen zij over Stichting Dramtu-
ne. Deze olijfolie heeft mijn stichting het 
afgelopen jaar op de been gehouden.”

Sandro, die vaak op zondagochtend vroeg 
een bokstraining afwerkt bij het huisje in 
de duinen van het Zwarte Pad, houdt van 
zijn dorp en de vrijheid aan zee. “Sche-
veningen is het enige kustdorp aan de 
Noordzee dat vastzit aan een grote stad 
zónder zijn identiteit te verliezen. Ik ben 
er trots op dat ik hier ben geboren en ge-
togen. Wist je trouwens dat veel Scheve-
ningse vissers bij een vrouw zijn blijven 
hangen in Ierse en Schotse kustplaat-
sen? Vissersvolken herkennen elkaar.”

Wil je op de hoogte blijven van alle eve-
nementen die door Sandro Bruti en Stich-
ting Dramtune georganiseerd worden? 
Volg dan zijn nieuws via www.dramtune.
com en www.facebook.com/dramtune.
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Het Nederlandse Tall Ship Bark EURO-
PA ligt weer aan de kade in thuishaven 
Scheveningen. Na een lange onder-
houdsperiode, mogelijk gemaakt door 
de Stichting Vrienden van Bark EURO-
PA, was het een feest om van Harlin-
gen naar Scheveningen te varen.

Daarbij is het exact een jaar geleden 
dat de bemanning van het schip, na een 
monstertocht van 81 dagen en 10.160 
zeemijlen vanuit Ushuaia, voet aan wal 
zette in de thuishaven. Op 10 juni ver-
scheen over deze unieke oversteek het 
boek ‘De reis van Bark Europa’ van Bo-
ris Lemereis. Als dank voor de gastvrij-
heid die de thuishaven toonde in onze-
kere tijden, overhandigde kapitein Eric 
Kesteloo na aankomst een exemplaar 
van het boek aan Cees Duvekot, haven-
meester van Scheveningen. 

De komende maanden focust de beman-
ning zich op het maken van proefvaarten 
en zeiltrainingen om eind juni klaar te zijn 
voor een eerste reis met Friese jongeren 
in het kader van Sea Lab, waarbij de fo-
cus ligt op duurzaamheid en persoonlijk 
leiderschap. In juli en augustus komen er 
mooie zomerzeiltrips op het programma 
te staan.
Voor kapitein Eric Kesteloo gaf het kun-
nen meewerken aan het boek een nieu-
we dimensie aan de reis: “Het was een 
leuke ervaring om met Boris over details 

van de reis te praten waar ik normaal ge-
sproken verder niet bij stil zou staan. Als 
ik straks (nog) oud(er) ben, is het denk ik 
heel bijzonder om het verhaal nog eens 
terug te lezen en herinneringen op te ha-
len. Achteraf was de non-stop terugreis 
een goede keuze en ik ben blij dat hij mij 
ten deel viel.”

Cees Duvekot, havenmeester van Sche-
veningen is vereerd dat hij van de EU-
ROPA een exemplaar overhandigd krijgt: 
“De EUROPA is echt een aanwinst voor 
de haven. Ik geniet het meest als ze op 
zeil binnenkomt, echt een fantastisch 

gezicht! Het voelt wel bijzondere om 
een jaar na haar aankomst uit Ushuaia aan 
boord staan met zo’n prachtig boek in 
onze handen. Het was heel fijn om de 
kapitein en de bemanning vorig jaar te 
kunnen laten weten dat we hen konden 
ontvangen en accommoderen. Dat zij dat 
ook zo hebben ervaren en me daar op 
deze manier voor willen bedanken doet 
me wel wat.”

‘De reis van Bark Europa’ is verkrijgbaar 
bij de lokale boekhandel.

Bark EUROPA viert aankomst in thuishaven Scheveningen

Foto-expositie Aan Zee
vanaf 24 juni te zien in de 
Centrale Bibliotheek

Het alledaags strandleven door de lens 
van vier Haagse fotografen, dat is het 
thema van de expositie die vanaf 24 juni 
te zien is op de 2e etage van de Cen-
trale Bibliotheek in Den Haag. Bij ‘Aan 
Zee’ zie je zo’n 60 foto’s van Schevenin-
gen door de eigenzinnige lens van Gie-
do van der Zwan, Merel Schoneveld, 
Mirjam Rosa en Sandra Uittenbogaart.  
Deze fotografen maken eerlijke beel-
den van mensen aan zee, dus niet ge-
manipuleerd of geënsceneerd, en met 
aandacht voor de diversiteit van het 
échte strandleven. Vaak blijkt dat ze 
dezelfde situatie op volstrekt verschil-
lende manieren hebben vastgelegd en 
dat is te zien in de expositie. 
De expositie ‘Aan Zee’ is gratis te be-
zoeken in de Centrale Bibliotheek aan 
het Spui, tweede verdieping, van 24 
juni tot en met 24 september.

Björn Wagenaar 
keert terug bij 
SVV Scheveningen
Björn Wagenaar keert deze zomer 
terug bij SVV Scheveningen na 
een succesvolle tweejarige periode 
in Schotland. Eerder speelde hij al 
twee seizoenen voor Scheveningen 
en had als jongeling onder meer 
al een bijdrage in de promotie van 
SVV Scheveningen naar de Tweede 
Divisie, nu de Jack’s League. 

De 23-jarige linkspoot beleefde een 
mooi avontuur in Schotland en kwam 
uit voor Brora Rangers. Naast een 
periode die op persoonlijk vlak suc-
cesvol was met veel speeltijd, doel-
punten en assists, was er ook succes 
met de club. In zijn eerste seizoen 
werd Brora Rangers direct kampioen 
in de Highland League. In maart 2021 
schakelde de ploeg in de Schotse 
beker het hoger spelende Heart of 
Midlothian uit. Die ploeg werd later in 
het seizoen kampioen van de Cham-
pionship en keerde daarmee na een 
seizoen terug op het hoogste niveau, 
de Scottish Premiership. Wagenaar 
keert dus terug met een flinke dosis 
extra ervaring als speler en als mens 
en is door de lokale Schotse speelstijl, 
in combinatie met zijn altijd al aanwe-
zige creativiteit en sterke linkerbeen, 
een completere en fysiek sterkere 
speler geworden.`SVV Scheveningen 
is vanzelfsprekend blij met de terug-
keer van de speler die niet alleen her-
kenbaar is voor de eigen achterban, 
maar met zijn specifieke kwaliteiten 
ook iets toe kan voegen aan de selec-
tie en onderlinge concurrentie.

Aangepaste
surflessen The Shore

Zaterdag 19 juni organiseerde UP 
Adaptive Sports weer aangepas-
te surflessen bij The Shore. Zo’n 23 
deelnemers met verschillende fy-
sieke beperkingen tussen de 15 en 
50 jaar trotseerden de golven onder 
begeleiding van vier instructeurs en 
12 vrijwilligers. Of het nou gaat om 
mensen die rolstoelbehoevend zijn 
of mensen met een visuele beperkin-
gen, UP Adaptive Sports laat zien dat 
surfen voor iedereen mogelijk is.

Professor Gert-Jan Kleinrensink benoemd
tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Woensdag 16 juni is professor Gert-
Jan Kleinrensink, emeritus-hoogleraar 
anatomie aan het Erasmus MC te Rot-
terdam en inwoner van Scheveningen, 
door burgemeester Jan van Zanen 
benoemd tot ‘Ridder in de orde van 
Oranje-Nassau’. Hij ontvangt deze ko-
ninklijke onderscheiding onder ande-
re omdat hij zich naast zijn reguliere 
werkzaamheden buitengewoon heeft 
ingezet voor de Rotterdamse genees-
kunde-studenten. “Ik ben betrokken 
bij het Studium Generale, dat is een 
club die wetenschap naar buiten toe 
brengt. We organiseren lezingen voor 
onze studenten, maar ook voor de 
artsen een verpleegkundigen van het 
ziekenhuis, om naar buiten te brengen 
wat we bereiken.” 

Daarnaast initieerde hij voor de nabe-
staanden van de mensen die hun lichaam 
na overlijden gedoneerd hebben aan het 
Erasmus MC ten behoeve van onderwijs 
en onderzoek, een jaarlijkse herdenkings-
bijeenkomst. “Ik realiseerde met dat de 
nabestaanden geen plek hebben om naar 
toe te gaan, en dat dat een traumatische 
ervaring kan zijn.  Daarom heb ik geregeld 
dat er jaarlijks een plechtigheid wordt ge-
organiseerd voor de nabestaanden van 

de mensen die dat jaar overleden zijn. 
Er is een toespraak, het studentenorkest 
speelt en studenten lezen gedichten voor. 
De namen van de mensen die overleden 
zijn worden voorgelezen en worden in 
een boek bijgeschreven. Daarnaast heb-
ben we ter nagedachtenis aan deze over-
ledenen een monument geplaatst op de 
algemene begraafplaats Hofwijk bij Over-
schie, zodat nabestaanden toch een plek 
hebben om naartoe te gaan en bloemen 
te leggen.”

Tot slot heeft professor Kleinrensink sa-
mengewerkt met andere universiteiten, 
waaronder de TUDelft. “Ik heb samen 
met een vriend van me die daar hoogle-
raar is een traject opgezet om anatomie-
lessen te geven aan techneuten, zodat 
er uitwisseling plaatsvindt. Dat was ook 
nieuw in die tijd. Wat nog leuk is om te 
vertellen is dat Simonis voor deze gele-
genheid twee plateaus Hollandse Nieu-
we cadeau heeft gedaan, dus dat maakt 
er een Schevenings feestje van.”
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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



19is informatief

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
BETHELKERK SCHEVENINGEN
Jurrriaan Kokstraat 173
DIENSTEN ZIJN OOK ONLINE!
ZONDAG 27 JUNI
10.00 uur G.C. Lock

OUDE KERK
Keizerstraat 8
ZONDAG 27 JUNI
10.30 uur ds. J. Quist
ZONDAG 04 JULI
10.30 uur ds. B.H. Weegink

NIEUWE BADKAPEL SCHEVENINGEN
Nieuwe Parklaan 90
ZONDAG 27 JUNI
10.00 uur M. v.d. Laan

PRINSES JULIANAKERK
Vlielandsestraat 1
ZONDAG 27 JUNI
10.00 uur dhr. W.J.W. Scheltens
ZONDAG 04 JULI
10.00 uur ds. A.W. van der Plas

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 27 JUNI
10.00 uur H.J. van Laren
ZONDAG 04 JULI
10.00 uur R. van Essen

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 27 JUNI
10.00 uur  afscheid ds. A. Wicke
ZONDAG 04 JULI
10.00 uur  mevr. S. Smedinga

HERST. HERV. EV. SCHEVENINGEN
Hoge Prins Willemstraat 214
ZONDAG 27 JUNI
10.00 uur kand. M.S. Roos
15.30 uur kand. M.S. Roos
ZONDAG 04 JULI
10.00 uur  kand. W.H. Hoorn
17.00 uur  kand. W.H. Hoorn

HERST. HERV. GEM. SCHEV. THABOR
Oude Kerk, Keizerstraat 8
ZONDAG 27 JUNI
15.00 uur ds. J.W. Estrik
ZONDAG 04 JULI
15.00 uur kand. Joh. Fekkes

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

Redactie
Jill van Calsteren
redactie@de-scheveninger.nl 

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

Vormgeving
Miranda Rog
advertenties@de-scheveninger.nl

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

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

Uitgever
Den Heijer Uitgeverij
Scheveningen

Drukkerij
Rodi Rotatiedruk
Diemen

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

Boekhandel Scheveningen

blijft doorleveren!!

Bezoek onze website
www.boekhandelscheveningen.nl

 
Staat er een titel niet in de webshop

 
maandag van 13:00 - 17:30 uur

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

 

SHOP LOKAAL ook digitaal!

 
 

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

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

 
 

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

 
Alle boeken kunnen besteld worden!

Wij leveren ook thuis af!
 

#steunjeboekhandel
 

STUDIO
SCHEVENINGEN
 Keizerstraat 50 | Scheveningen

 

www.studioscheveningen.nl
 

Activiteiten in de Wijkwinkel

De Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen (BNS) start langzaam de 
activiteiten weer op in de Wijkwinkel, aan de Gentsestraat 22a. 

Op de maandagen is de klaverjasclub van 14.00 tot 16.00 uur. Op dinsdagochtend 
de inloopkoffie van 10.00 tot 12.00 uur. De Franse conversatielessen zijn ook 
weer begonnen op de donderdagen van 10.00 tot 11.00 uur. Vanaf 12.00 uur is de 
maaltijd voor ouderen met aansluitend de Soos. Op vrijdagochtend is er de Hatha 
yoga van 9.00 tot 10.00 uur en daarna de stoel yoga van 10.30 tot 11.30 uur. In de 
middag kunt u bridgen van 13.30 tot 17.00 uur.

Wanneer u meer informatie wilt over één of meerdere activiteiten, kunt u contact 
opnemen met de Wijkwinkel op werkdagen tussen 10.00 en 13.00 uur via tele-
foon: 070-3541081.

CHR. GEREF. THABORKERK
Prins Mauritslaan 15
ZONDAG 27 JUNI
10.00 uur ds. P. den Butter
17.00 uur ds. P. den Butter
ZONDAG 04 JULI
10.00 uur ds. W.L. van der Staaij
17.00 uur ds. P. den Butter

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

OUD. GEREF. GEM. IN NED.
Westduinweg 194K
ZONDAG 20 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

AANVULLINGEN?
MAIL NAAR:

INFO@DE-SCHEVENINGER.NL

Computerhulp in het Uiterjoon

Het Internetcafé in het Uiterjoon gaat weer van start.

Met de nodige coronamaatregelen is het weer mogelijk om in juni en juli bezoe-
kers te ontvangen in het Internetcafé. Er mogen maximaal vier personen deel-
nemen. Eenieder die het Uiterjoon binnengaat, is verplicht een mondkapje te 
dragen en ook in het Internetcafé is een mondkapje verplicht. U dient zich van te 
voren aan te melden voor een cursus en de inloopochtenden. 

Op dinsdag en woensdagochtend zijn John, Willem en Leo aanwezig in het Ui-
terjoon, aan de Vissershavenstraat 277, om u te helpen met vragen over uw PC 
of programma’s. Meld u van te voren telefonisch aan via 06-15614303 (John), 
06-53818448 (Leo) of 06-49770124 (Wim).

Couvéehuis open

Het Couvéehuis, aan de Frankenslag 
139, is weer geopend voor vrijwel alle 
activiteiten. “Helaas hebben we niet 
alle deelnemers of geïnteresseerden 
kunnen bereiken. Vandaar dit bericht-
je in de krant”, aldus locatiemanager 
Marja Verhoeve. “Als u langs wilt ko-
men, kunt u zich tijdens kantoortijd te-
lefonisch aanmelden bij de receptie via 
telefoon: 070-3500694. Ook kunt u de 
nieuwe brochure bij ons afhalen met 
ons ruime activiteitenaanbod. Deze is 
tevens te vinden op de website:
www.welzijnscheveningen.nl”

Dino expo

Vanaf 3 juli is in het World Forum The-
ater de grootste dino expo van Europa 
te zien. Zelfs op het podium van het 
theater komt een grote T-rex te staan 
die beweegt en kan brullen. Expo-ma-
nager Mariska van de Hout: “We 
combineren plezier met educatie. Kin-
deren en hun ouders leren heel veel 
over deze giganten uit lang vervlogen 
tijden. Aan de hand van een speur-
tocht maken kinderen kennis met de 
leefgewoonten van dinosaurussen die 
miljoenen jaren geleden de aarde be-
volkten. De decors sluiten aan bij de 
natuurlijke leefgebieden die passen bij 
de desbetreffende dinosaurus. Licht- 
en geluidseffecten maken de beleving 
compleet.” De tentoonstelling is van 3 
juli tot en met 29 augustus te bezoe-
ken. De expositie is ingericht op 1,5 
meter en een coronatest is niet nodig.



20is ondernemend

Aanbiedingen geldig t/m  3 juli 2021     op=op

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

499.-499.-

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

759.-759.-

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

999.-999.-

Power

Een betaalbare PC voor iedereen!

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

              JAAR 3 GARANTIE!

ACTIESACTIES

nTERRA Computers 
Valeriusstraat 35
2517 HN  Den Haag 

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

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

VOOR ZAKELIJKE OPLOSSINGEN KUNT 
U TERECHT BIJ ONZE PARTNER WCCS

www.wccs.nl
info@wccs.nl

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

•  Intel Core I5 Hexa Core processor
•  16 GB RAM geheugen
•  500 GB SSD opslag
•  4096 x 2304 @ 144Hz resolutie
•  nVIDIA GeForce GTX1650 4GB grafische kaart
•  Windows 10 Home
•  3 jaar bring in garantie
•  Taalkeuze Nederlands / Engels

1188.-1188.-1399.-

Premium

Voorbeeldkast,  
verschillende  
types beschikbaar.

Goedkoopste van 
Nederland!

529,95
€ 599,95

Windows 10
FullHD SSD SoftwareGeheugenProcessor

Toshiba Dynabook Pro C50
De krachtige, actuele i3 processor en het uitgebreide 
werkgeheugen in combinatie met de snelle SSD-schijf 
maken de laptop tot een complete alleskunner !

15” 256GB 8GBi3-1005G1

TP-Link Omada EAP225 AccesspointHP DeskJet Plus All-in-One Intenso externe harde schijf

6689 49,, ,5095 95
De accesspoints van Omada zijn ideaal voor 
dé beste internetsnelheid in grote ruimtes 
met veel WiFi-apparaten (EAP225 max 
1.317Gbps en EAP265HD max 1.75Gbps).

- WiFi-printer van topmerk Hewlett Packard
- Hoge resolutie voor scherpe afdrukken
- Automatische documentinvoer 

Voor een veilige  backup van al je be-
langrijke documenten. Voorzien van een 
snelle USB3.0 aansluiting

1TB opslag

2TB opslag

4TB opslag

€ 62,95

Android

Windows 10

Windows 10

Scherm

Scherm

Opslag

SSD

SSD

Software

Software

Software

Geheugen

Geheugen

Geheugen

Processor

ProcessorScherm

Processor
Lenovo Tablet M10

Lenovo IdeaPad 3

Lenovo IdeaPad 3 17ADA

619

579

,

,

95

95

Ideaal voor de naderende zomervakantie. Voorzien 
van Wifi én 4G zodat je zowel onderweg als op het 
vakantieadres kunt genieten van alle online content.

Compacte notebook met een Intel i5 uit de nieuwste
generatie processoren en 512GB opslag. Met deze 
laptop ben je helemaal bij de tijd.

Snelle 17” voor dagelijks gebruik met een AMD Ryzen 3 
of AMD Ryzen 5 processor. Dankzij de snelle Solid State 
Drive schakel je snel tussen programma’s. 

10”

17”

32GB

512GB

256GB

2GB

8GB

8GB

Quad-Core

i5-1035G115”

Ryzen 5

699,95

Met 4G middels Nano SIM

134,95

539,95

 EAP265 HD

Met AMD Ryzen 3

139,95
TOPDEAL!

Wees er snel bij!
OP=OP!

Wees er snel bij!
OP=OP!

Zomer?
Klaar

Zomer?
Klaar

Helemaal klaar voor de sportzomer van 2021
Kom langs in onze winkel en vraag naar de montagemogelijkheden
Al een muurbeugel vanaf €19,95!

LG 29” 21:9 UltraWide Monitor

194,95Met deze 29 inch LG UltraWide monitor 
heb je ruimte om meerdere vensters en 
programma’s naast elkaar te openen. 

55”
140cm

Wees er snel bij!
OP=OP!

Helemaal klaar voor de sportzomer van 2021
Kom langs in onze winkel en vraag naar de montagemogelijkheden
Al een muurbeugel vanaf €19,95!

LG 29” 21:9 UltraWide Monitor

194,95Met deze 29 inch LG UltraWide monitor 
heb je ruimte om meerdere vensters en 
programma’s naast elkaar te openen. 

55”
140cm

Wees er snel bij!
OP=OP!

Samsung Galaxy Tab A7 2020

Dé populairste tablet van dit moment. Ideaal voor op  
vakantie! Inclusief sleeve en pen t.w.v. 19,95

10.3” 32GB 3GBOctaCore 
FullHD Opslag GeheugenProcessor

Android
Software

Gratis sleeve en pen  
t.w.v 19,95

209,95

HP DeskJet Plus All-in-One

89,95
- WiFi-printer van topmerk Hewlett Packard
- Hoge resolutie voor scherpe afdrukken
- Automatische documentinvoer 

Logitech M190 Draadloze muis

14,95
Elegante draadloze muis met mini USB- 
ontvanger. Leverbaar in de kleuren  
zwart, blauw, grijs en rood.

Op
 a

cc
u
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 a
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u

SmartLife 
Videodeurbel
Met deze Nedis® SmartLife videodeurbel weet je altijd dat er iemand  
aan de deur staat, waar je zelf ook bent. Zodra je bezoek aanbelt of,  
dankzij bewegingsdetectie, zelfs maar de voordeur nadert,  
ontvang je een pushbericht op je smartphone.  
Start een videogesprek om de bezoeker te woord  
te staan. En dat alles zonder de deur te openen. 78.-78.- 31.-31.-

SmartLife 
Personen-
weegschaal
Deze Nedis® Wi-Fi slimme personenweegschaal 
toont meteen je gewicht. Omdat je gezondheid door veel 
meer indicatoren wordt bepaald dan alleen je gewicht,  
meet deze weegschaal daarnaast ook je  
vet-, BMI-, bot-, spier-,  
water- en eiwitgehalte.97.99 36.99

SmartLife  
Multicolour Lamp
Beheer uw verlichting met deze slimme lamp die  
direct is aangesloten op uw draadloze/Wi-Fi-router  
voor bediening op afstand als 
onderdeel van uw woning-
automatiseringssysteem. 24.24.9999

2 
st

uk
s

2 
st

uk
s

27.99
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SmartLife 
Videodeurbel
Met deze Nedis® SmartLife videodeurbel weet je altijd dat er iemand  
aan de deur staat, waar je zelf ook bent. Zodra je bezoek aanbelt of,  
dankzij bewegingsdetectie, zelfs maar de voordeur nadert,  
ontvang je een pushbericht op je smartphone.  
Start een videogesprek om de bezoeker te woord  
te staan. En dat alles zonder de deur te openen. 78.-78.- 31.-31.-

SmartLife 
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Deze Nedis® Wi-Fi slimme personenweegschaal 
toont meteen je gewicht. Omdat je gezondheid door veel 
meer indicatoren wordt bepaald dan alleen je gewicht,  
meet deze weegschaal daarnaast ook je  
vet-, BMI-, bot-, spier-,  
water- en eiwitgehalte.97.99 36.99

SmartLife  
Multicolour Lamp
Beheer uw verlichting met deze slimme lamp die  
direct is aangesloten op uw draadloze/Wi-Fi-router  
voor bediening op afstand als 
onderdeel van uw woning-
automatiseringssysteem. 24.24.9999

2 
st

uk
s
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SmartLife 
Videodeurbel
Met deze Nedis® SmartLife videodeurbel weet je altijd dat er iemand  
aan de deur staat, waar je zelf ook bent. Zodra je bezoek aanbelt of,  
dankzij bewegingsdetectie, zelfs maar de voordeur nadert,  
ontvang je een pushbericht op je smartphone.  
Start een videogesprek om de bezoeker te woord  
te staan. En dat alles zonder de deur te openen. 78.-78.- 31.-31.-
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Personen-
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Deze Nedis® Wi-Fi slimme personenweegschaal 
toont meteen je gewicht. Omdat je gezondheid door veel 
meer indicatoren wordt bepaald dan alleen je gewicht,  
meet deze weegschaal daarnaast ook je  
vet-, BMI-, bot-, spier-,  
water- en eiwitgehalte.97.99 36.99

SmartLife  
Multicolour Lamp
Beheer uw verlichting met deze slimme lamp die  
direct is aangesloten op uw draadloze/Wi-Fi-router  
voor bediening op afstand als 
onderdeel van uw woning-
automatiseringssysteem. 24.24.9999

2 
st
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