Gezocht:

VOLG
A

LTIJD E
N

accountmanager
(fulltime)
OVER A
L

bij West Media in Naaldwijk

HE T L A

ATSTE
N

IEUWS

IN UW

WOENSDAG 15 JUNI 2022 ■ VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER

GEMEE

NTE O

DE POSTHOORN LOOSDUINEN IS EEN WEKELIJKSE UITGAVE VAN WEST MEDIA ■ WWW.UITGEVERIJWESTMEDIA.NL

P ROD

solliciterenbij@uitgeverijwestmedia.nl

I.NL

VOLG ALTIJD EN OVERAL HET LAATSTE NIEUWS IN UW GEMEENTE OP RODI.NL

Zonnige viering van 300 jaar molen De Korenaer
Verleden jaar bereikte de Loosduinse
molen de Korenaer al de respectabele leeftijd van 300 honderd jaar.
Vanwege corona kon die mijlpaal
toen niet worden gevierd. Dat werd
afgelopen zaterdag alsnog gedaan.
Het werd – mede dankzij de weersomstandigheden – een geslaagd
feestje.
Stadsdeeldirecteur Mustapha el
Boumeshouli opende zaterdag om
precies 12.00 uur de feestelijkheden
door het overhandigen van een speciaal voor de molen vervaardigde vlag
aan de voorzitter van het bestuur van
Stichting molen De Korenaer, Hedy
Fris. Boumeshouli liet het daar niet
bij maar ging met molenaar Rien
Koolstra naar boven, tot in de kap
van de molen, om de vlag persoonlijk uit te hangen.
De dag werd muzikaal opgeluisterd
door de legendarische rockband The
Black Albino’s met de al net zo legendarische zanger Rob van Reeuwijk.
Fans van de band die dit optreden
gemist hebben, krijgen een herkansing op de Oldtimer brommerdag op
zaterdag 25 juni op het Loosduinse
Hoofdplein. Ook tijdens deze dag
treden de rockers in Loosduinen
op. Verder was er van alles te doen

Zondagmatinee
in de Abdijkerk
De serie ‘Zondagmatinee’ in de
Abdijkerk wordt zondag 19 juni
afgesloten met een optreden van
het Vocaal Ensemble Multiple
Voice. Dit kamerkoor wordt begeleid door het barokensemble
Cappella Maria Barbara. Het
programma is een eerbetoon
aan Dietrich Buxtehude. De
Noord-Duitse componist en organist geldt als Johann Sebastian
Bachs grote voorbeeld. Aanvang
om 15.30 uur. Toegang en programma zijn gratis. Collecte en
koffie na afloop.

Zomerfeest
Nijkamphoeve
Op de Nijkamphoeve is op
woensdag 22 juni van 13.00 tot
16.00 uur een zomerfeest. Er
zijn spelletjes voor de kinderen
en kraampjes met etenswaren,
boerderijproducten en zolderspulletjes. Ook kunnen kinderen
zich laten schminken en worden er pannenkoeken gebakken. Bij verpleeghuis Houtwijk
is er muziek van een draaiorgel,
maakt een clown ballonfiguren
en wordt aan het einde van de
middag een loterij gehouden. De
ezels brengen een bezoekje aan
de bewoners en gasten van verpleeghuis Houtwijk. De toegang
is gratis.

■ Stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli overhandigt een speciaal voor de molen vervaardigde vlag aan de voorzitter van het

bestuur van Stichting Molen De Korenaer, Hedy Fris. (FOTO: FRITS VAN GAANS)

voor jong en oud. Scouting De
Rimboejagers was aanwezig en met
demonstraties werden oude ambachten weer tot leven gebracht. De winnaar van de taartbakwedstrijd werd

bekend gemaakt. Deze eer ging naar
Katalin Tapai. Katalin is van van
Hongaarse afkomst. Haar taart was
eigen recept met een Hongaars tintje. Zij had volgens het juryrapport

niet de mooiste, maar wel de allerlekkerste taart gemaakt.
De dag kwam tot stand dankzij de
enthousiaste inzet van de vrijwilligers van de molen.

Bloemengroet in centrum van Loosduinen
Bij de brug van de molen en het
Loosduins Museum start zaterdag 18
juni om 13.00 uur een bloemenparade. Vervolgens gaan de LotusLadies,
bloemenkinderen en een troubadour
op zijn muzikale bloemenfiets naar
het Loosduinse Hoofdplein. In het
winkelcentrum wordt Vaderdag
gevierd met het beschilderen van
T-shirt. En er zijn nog meer verrassingen. Om 15.30 uur wordt afgesloten met een danssessie van
de LotusLadies. De Bloemengroet
wordt aangeboden door: Stadsdeel
Loosduinen, Vereniging BIZ
Winkelcentrum Loosduinen, Fonds
1818, Erfgoedpark Loosduinen,
Kom Loosduinen, Wijkberaad
Kraayenstein, Wijkvereniging
Houtwijk, Molen de Korenaer,
Museum Loosduinen, OCK op het
Plein, Staedion en Vos Tuinen.

■ (FOTO: GOVERS EVENEMENTEN)

Speelboot komt terug op boulevard Kijkduin
De speelboot en vuurtoren keren
terug in Kijkduin. Dat blijkt uit het
ontwerp voor de opgeknapte boulevard dat sinds verleden week ter inzage ligt. Ook voor de draaimolen
is een plekje op de boulevard gereserveerd.
De badplaats Kijkduin ondergaat momenteel een metamorfose. Drie appartementengebouwen zijn al opgeleverd, vier zijn er op dit moment in
aanbouw. Naast de zeven flats, winkels en horeca, komt er een ondergrondse entree en een fietsenstalling

met plaats voor circa vierhonderd fietsen. Ook het Atlantic Hotel wordt
flink verbouwd.

Entree
De ondergrondse entree komt tussen het winkelcentrum en het
Atlantic Hotel in te liggen. Wie de
Kijkduinsestraat af gaat, rijdt straks
zo de parkeergarage in. De aanbesteding voor de ondergrondse entree en
fietsenstalling is gestart. De verwachting is dat Nieuw Kijkduin voor de
zomer van 2024 klaar is.

Om de nieuwbouw mogelijk te maken werd het oude winkelcentrum
en de boulevard in Kijkduin gesloopt.
Er ontstond ophef over het weghalen van met name de speelboot. Men
vreesde dat deze niet meer terug zou
komen.
In een brief aan de gemeenteraad
laat wethouder Anne Mulder nu weten dat zowel de speelboot, de vuurtoren als de draaimolen na de voltooiing van Nieuw Kijkduin, wat het
stadsbestuur betreft, zullen terugkeren op de boulevard van Kijkduin.

Volgend jaar
wel afzetting
tijdens Dodenherdenking
Op vragen van Hart voor Den
Haag-raadslid Ralf Sluijs heeft
het stadsbestuur laten weten
dat de Loosduinse Hoofdstraat
vanaf volgend jaar tijdens
de dodenherdenking bij het
Bevrijdingsmonument wordt afgezet. Ook zal de politie tijdens
de ceremonie een oogje in het
zeil houden. Dit jaar werd de
herdenking verstoord door enkele ongeduldige verkeersdeelnemers die om de aanwezigen
heen wilden rijden. Sluijs legde
bij de herdenking zelf een krans
namens de gemeente Den Haag
en verbaasde zich over dit asociale gedrag. “Het monument waar
de herdenking plaatsvindt eert de
24 verzetshelden uit Loosduinen
die het leven lieten in de Tweede
Wereldoorlog. Dat moet in rust
en waardigheid kunnen gebeuren.” Hij is blij met het antwoord
van het stadsbestuur. “Het is fijn
dat de gemeente Den Haag zo
snel heeft meegedacht. Op deze
manier kunnen we de mooie en
belangrijke traditie op een respectvolle manier voortzetten”, besluit Sluijs.

GroenLinks
zoekt groenste
balkon of
(dak)terras
Voor het tiende jaar op rij is
GroenLinks Den Haag op zoek
naar het groenste balkon, (dak)
terras of geveltuintje van de stad.
GroenLinks Den Haag verloot
onder de winnaars drie waardebonnen voor gratis planten. En
er is een speciale jubileumprijs!
Fractievoorzitter Mariëlle Vavier:
‘’Elk jaar is het weer een feest
om alle inzendingen te bekijken. In onze dichtbevolkte stad
telt elke boom en ieder plantje. Het is mooi om te zien hoe
mensen in verschillende wijken,
vaak samen met buurtbewoners,
hun eigen straat vergroenen.’’
Want zeker met de toenemende hittestress en de klimaatverandering kan elke boom en ieder plantje hét verschil maken.
‘’Een groenere straat zorgt voor
hoognodige verkoeling tijdens de
zomer. Bovendien ziet het er ook
nog eens vrolijk uit.’’ Meedoen?
Mail dan vóór zondag 3 juli een
foto van je balkon vol bloemen
en planten, je favoriete plekje op
je (dak)terras of je vrolijke geveltuintje naar groenlinks@denhaag.nl onder vermelding van je
naam en adres. De inzendingen
worden door een vakjury bekeken. Op vrijdag 8 juli worden
de winnaars bekend gemaakt.
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Heel Nederland kiest massaal voor Lucovitaal®
Magnesium is goed voor de werking
van de spieren, zorgt mede voor het
behoud van sterke botten, draagt
bij aan geestelijke veerkracht en
ondersteunt de normale werking
van het zenuwstelsel.
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VLEESWARENTRIO

varkensschnitzels
naturel
of gepaneerd

gegrilde kipfilet,
filet american
en ardennerham

naar keuze

Loosduinse Hoofdstraat 257

2 x 60 tabletten 29.98

Zaterdag en zond
ag
bij besteding va
n €25
aan barbecuevle
es
GRATIS een
kerntemperatuur
meter!
(max. 1 per klan
t)

onze heer s
der met
al
Verras va specialiteiten zo e
barbecue de boeuf, zijlend
te
ribeye, co vette, lamsracks
ba
spiesen,
ibs!
en sparer

1+1
GRATIS

Speciaal bij

derdag
Zondag Va rlijk
en natuu g!
a
barbecued
lijke

14.99

4 halen =
3 betalen!

Samen 5,98

MAALTIJD VAN DE WEEK

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG

300 gram

Barbecue pakket
de luxe:

Maaltijd tuinboontjes
in hollandaisesaus
met krielaardappeltjes
en boeren beenham

Ook unieke
eigentijdse
sieraden

500 gr.

(biefstuk spies,
varkenshaas smulstok,
kip op stok
en fijn gekruide
runderhamburger)

8,98

Per stuk

11,95

Aanbiedingen geldig van 16-06 t/m 22-06-2022.

Vergelijkt u onze prijzen gerust
eens met die van nieuwe sieraden.

Wij verkopen een ruim assortiment kant en klaar
maaltijden, soepen( ook in seniorenverpakking) gourmet,
barbecue, antipasti en luxe opgemaakte saladeschotels!

Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur, za 11.00 - 17.00 uur.
Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk,
0174 44 46 35, info@chrisvanwaes.nl

www.chrisvanwaes.nl

W IJ Z IJ N
7 DAG EN
PE R W EE K
G EO PE N D !

Alphons Diepenbrockhof 65 - Den Haag - tel. 070 3251934
www.kijkduin.gildeslager.nl

130 x 94 mm, Posthoorn Loosduinse Krant
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Alexanderhoeve Belegen
Smaakvol en minder zout

500 gram

€ 6,99

500 gram

€ 7,25

Boeren Belegen
Uit het groene hart

s€

prij
lver

per
30,-

kilo

7

Zi

Alexanderhoeve Light Belegen
Minder vet en toch lekker

500 gram

Blue Stilton
Chimay le 1876

€ 6,99

€ 2,15
100 gram € 2,99
100 gram

VleeswarenVoordeel

Potma Edelmetaal

100 gram Boeren Achterham
100 gram Gekookte worst
100 gram Pikant Kalkoengebraad

it
noo
g
o
!
t,
sn
prij ewees tepunt
d
u
Go oog g hoog
zo h rische
o
hist

Samen voor

€ 5,00

Papestraat 28 - 2513 AW Den Haag

Al 40 jaar een vertrouwd adres

Aanbiedingen geldig tot en met 26 juni 2022
Alex

anderhoeve
loosduinen
Wim en Mariël Knijnenburg
Arnold Spoelstraat 127 Tel. 070 397 21 71

www.potma-edelmetaal.nl
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Dag van hun leven: leerlingen van
Maris College vliegen boven school!

‘De Bron is er écht voor iedereen’
“Het is er altijd gezellig druk.
Mensen komen om koffie te
drinken, kleding te kopen
of om aan activiteiten mee
te doen. Ontmoeting staat
voorop, kleding is bijzaak”,
zegt Martine Sloezarwij.
Sinds ruim twee jaar is ze locatiecoördinator van De Bron
van het Leger des Heils in de
Pisuissestraat 9.
ANKIE DRIESSEN

■ De leerlingen en hun begeleiders bij de Cessna. (FOTO: MARIS COLLEGE)

Het beste schoolreisje ooit. Dat
was de reactie van de leerlingen van het Maris College die
het geluk hadden om onlangs
een vlucht met een Cessna
te mogen maken. Dat geluk
kwam hen overigens niet helemaal aanwaaien. Ze maakten onderdeel uit van de winnende teams van de wedstrijd
‘Maak een Vliegplan’. Van elke
locatie van het Maris College –
zes in totaal – mocht een winnaar mee met de Cessna.

De leerlingen vlogen van
Rotterdam naar Hoek van
Holland, over de Noordzee
naar de Pier, en de leerlingen
van Maris College Kijkduin zagen ook nog over hun school
vanuit de lucht. In de middag

■ In de cockpit. (FOTO: MARIS

■ Luchtfoto van het gebouw van het Maris College Kijkduin aan de

COLLEGE )

keerden ze terug naar huis,
met heel veel nieuwe ervaringen in hun bagage. Jongeren
enthousiasmeren voor techniek, ook vliegtuigtechniek, is
één van de speerpunten van
het Maris College.

Landréstraat. (FOTO: MARIS COLLEGE)

Kids op podium voor Vaderdag
Soms is een liedje of een gedichtje het mooiste vaderdagcadeau. Tijdens Kids &
Cookies, zondag 19 juni in
Theater Villa Ockenburgh,
krijgen kinderen de kans om
alleen of samen met hun vader op het podium te zingen,

te dansen of een gedicht voor
te dragen. Moeders en grootouders zijn uiteraard ook welkom. Theo Westerduin speelt
samen met de kinderen, de
knuffels en de vaders, enne…
meegenomen knuffels mogen altijd gratis meekijken

en auditie doen! Aanvang is
om 14.00 uur in Theater in de
Vleugel. Entreeprijs bedraagt
4 euro. Reserveren vooraf is
gewenst! Ga hiervoor naar de
website www.villaockenburgh.
nl/agenda.

Elke zaterdag schaken op het plein

75 jaar geleden was er al een
korps (kerkje van het Leger des
heils) gevestigd in de gebouwen achter de poort en werden
er jeugdactiviteiten gehouden.
De activiteiten zijn daarna in
een hoog tempo uitgebreid.
Dagelijks komen er nu zo’n 50
mensen, merendeel 50-plussers, naar De Bron. “Voor een
kop koffie, een lunch, de winkel, een spelletje of om te breien. Je kunt ook in de tuin zitten”, vertelt Martine. Op de
zaterdag na, is er bijna iedere dag van de week wel wat
te doen.
Iedereen is welkom in De
Bron; bezoekers en vrijwilligers hoeven niet gelovig te
zijn. Martine: “We zijn er nog
steeds voor iedereen. Niemand
mag buiten de boot vallen”.
In De Bron worden ook kledingstukken, schoenen en
tassen te koop aangeboden
tegen geringe prijzen. “Er
wonen hier veel mensen met
een laag inkomen. Er is armoe.
De boodschappen worden als-

■ Locatieleidster van De Bron, Martine Sloezarwij voor het gebouw waar

alle activiteiten plaatsvinden. (FOTO: ANKIE DRIESSEN)

maar duurder en de prijzen
van gas en energie rijzen de
pan uit. Daarom zijn wij blij
dat wij dit kunnen aanbieden.
Kinderkleding geven wij door
aan de Kast van Lotje op het
Cantateplein. En als we zien
dat iemand geen geld heeft
voor een winterjas, krijgt hij
of zij de jas van ons”, vertelt
Martine. En daar blijft het
niet bij. “Met kerstmis maken wij voor mensen met een
Ooievaarspas een pakket.”

Jongeren
De winkel wordt steeds vaker
bezocht door jongeren die
zien dat ze voor 3 euro een
leuke broek of voor 5 euro
een moderne jas kunnen kopen. Martine: “Soms hangt het
prijskaartje er nog aan als iemand bijvoorbeeld en verkeerde maat in de winkel heeft gekocht. De kleding wordt twee
keer door de vrijwilligers gesorteerd en gecontroleerd.

Uitgezocht of het schoon is,
compleet is met rits en knopen
etcetera. Als iets echt niet meer
bruikbaar is, wordt het gerecycled of desnoods als poetsdoek gebruikt. Er komen wekelijks zo’n 50 vuilniszakken
met kleding binnen.”
Het is volgens de locatiecoördinator van De Bron niet de bedoeling dat we winst maken.
“Quitte draaien is prima. Soms
denken mensen dat De Bron
niet bij hen past. Ik bied ze
dan altijd koffie aan en laat ze
rond kijken. De Bron is er écht
voor iedereen”, zegt Martine,
die zelf al 16 jaar aan het Leger
des Heils verbonden is.
Tot slot wil ze nog graag een
oproep doen. “Behalve dat
alle bezoekers welkom zijn
hopen we ook dat het vrijwilligersteam wordt uitgebreid”,
besluit Martine. Interesse?
Loop dan eens binnen bij
Buurthuiskamer De Bron aan
de Pisuissestraat 9.

Spelletje doen en naar muziek luisteren
Op zoek naar gezelligheid.
Loop dan zondag 19 juni
eens binnen bij wijkcentrum
de Henneberg. Hier kan men
tussen 11.00 en circa 15.30
uur naar muziek luisteren,
een spelletje spellen, joke-

ren of een ander kaartspel.
Ook staan er twee biljarttafels. Biljarten kan voor maar
€0,50 per 20 minuten. Ook is
deze middag Paul Deege aanwezig die aan een ieder die
dat wil, het spel Mahjong uit-

legt. Belangstellenden kunnen kennismaken met het
spel en de spelregels.
De Henneberg aan de
Tramstraat is geopend van
11.00 uur tot circa 15.30 uur
en de toegang is gratis

HKZ-certificaat voor centrum Siena
Centrum voor kunstzinnige dagbesteding Siena in
Popradar aan de Engeringstraat
is HKZ gecertificeerd. Het
certificaat werd glansrijk behaald.

■ Leden van een schaakclub zijn iedere zaterdag op het Loosduinse Hoofdplein te vinden. (FOTO: FRITS VAN GAANS)

Op het Loosduinse Hoofdplein
is sinds enige tijd een levensgroot schaakbord. Om het bord
te promoten en de boel een
beetje leven in te blazen, spelen de leden van een schaakclub sinds kort elke zaterdag
op het plein een potje schaak.
Er zijn ook tafels met kleine

schaakspellen. Ook zin om te
schaken? Bij de bibliotheek in
Loosduinen kunnen tijdens
de openingstijden de levensgrote schaakstukken worden
geleend. Brasserie Ock heeft
ook een schaakspel beschikbaar. Omdat de bibliotheek
op zondag gesloten is, wordt

nu ook gekeken of er bij Villa
Ockenburgh een mogelijkheid
om te schaken kan worden gecreëerd. Benieuwd? Kom dan
eens een kijkje nemen op het
Loosduinse Hoofdplein. In
de bibliotheek is informatie
over de mogelijkheden om in
Loosduinen te schaken.

Siena is een welzijnsorganisatie gericht op mensen met
niet-aangeboren hersenletsel
en andere psychische aandoeningen. Maar ook mensen met
burn-outklachten, jongeren en
ouderen, die tijdelijk wat extra
aandacht nodig hebben en bijvoorbeeld mensen die op professionele wijze ondersteund
moeten worden tijdens een revalidatieproces, zijn welkom.
Vakspecialisten maken met behulp van beeldende kunst, muziek en dans inzichtelijk wat
hun mogelijkheden zijn en
hoe ze die optimaal kunnen
ontwikkelen.
De certificering is uitgevoerd
door DEKRA, een gerenommeerde test- en certificatie-instelling. Het keurmerk van
HKZ staat voor duurzame
kwaliteitsverbetering in zorg
en welzijn. “Hiermee willen

■ De medewerkers van Siena met het behaalde certificaat. (FOTO: SIENA)

wij aantonen dat wij serieus
werk maken van kwaliteit van
zorg. Dat onze organisatie voldoet aan de eisen die worden
gesteld door klanten, professionals en relevante stakeholders.”
Het behalen van het HKZcertificaat past in de strategie
van Siena. “Wij streven naar

een langzame groei in leden,
doorontwikkeling van onze
methodiek en verdere professionalisering van onze organisatie. Door deze certificering hebben wij een grote stap
weten te zetten, die een solide
basis vormt voor de ontwikkeling van onze organisatie.”
https://centrumsiena.nl
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Vakantie? Check je
reisvaccinaties!

BROODJE HARING
P/st

Scan de QR-code
voor meer informatie.

BEWAAKT, BESCHERMT EN BEVORDERT DE GEZONDHEID

Laagste prijs
____
ogs
Ho te kwaliteit

leverancier
van alle
e merken
end
bek

RICHTING WONINGINRICHTING W
TAPIJT
NG
WONINGINRICHTING
WONING
WA A R U A L R U I M 4 0 J A A R O V E R D E V L O E R K O M T !
WONINGINRICHTING
WONINGINRIC
TRAP
BEKLEDEN
Vinyl 400 cm breed
RICHTING
W
Uw dichte trap standaard van
€ 61,95 per WONINGINRICHTING
meter
13 treden geheel gestoffeerd
inclusief plaatsen
NG Keuze
WONINGINRICHTING
WONING
incl. tapijt en arbeidsloon
uit 5 kleuren
UIT 10 KLEUREN
WONINGINRICHTINGKEUZE
WONINGINRIC
HOUTEN JALOEZIEËN ACTIE
ALL-IN
RICHTING WONINGINRICHTING
00 W
€
375,
T
N
U
T
S
R
SUPE
NG WONINGINRICHTING
WONING
WONINGINRICHTING WONINGINRIC
ROLGORDIJNEN ACTIE
RICHTING
WONINGINRICHTING
W
PVC VLOER VISGRAAT
20 kleuren op maat gemaakt.
Hoogte 180 cm
NG WONINGINRICHTING
WONING
€65,00
p/m2
E
TI
AC
150 cm € 146,00
50 cm € 76,00
WONINGINRICHTING
WONINGINRIC
160 cm € 155,00
60
cm
€
83,00
incl. 1 keer egaliseren en plaatsen.
170 cm € 161,00
70 cm € 91,00
RICHTING WONINGINRICHTING
180 cm € 168,00W
80 cm € 98,00
190 cm € 174,00
90
cm
€
105,00
LAMINAAT ACTIEPRIJS
200
cm € 202,00
100
cm
€
113,00
NG WONINGINRICHTING
WONING
210 cm € 208,00
110 cm € 119,00
€ 24,95 p/m2
220 cm € 213,00
120 cm € 126,00
WONINGINRICHTING
WONINGINRIC
230 cm € 219,00
130 cm € 133,00
240 cm € 225,00
140 cm € 139,00
RICHTING WONINGINRICHTING
W
NG WONINGINRICHTING WONING
STRONG!

BREED
100
120
150

HOOG
200
200
200

€ 2,75

DIT JAAR
EXTRA LEKKER!

www.ggdhaaglanden.nl

OP MAAT
GEMAAKT

Vanaf woensdag 15 juni
bij ons verkrijgbaar

HOLLANDSE NIEUWE
P/st € 2,25 5 voor € 10,-

Vakantie, een tussenjaar
of studeren in het
buitenland? Wat moet
je regelen? En waar
moet je rekening mee
houden?

KEUZE UIT 4 KLEUREN: WIT, PEARL,
ANTACIET EN ZWART

Ze zijn er weer!

MET BOUCLÉ
TAPIJT STRONG

PRIJSVOORBEELD
€213,€236,Ladderband mogelijk
tegen meerprijs
€285,-

Loosduinse Hoofdstraat 198
2552 AL te ’s-Gravenhage • Tel: 070-3310448
E: vishandelvaneeden@hotmail.com

Firma
van Rijn

WONINGINRICHTING
ZONWERING

Behang (werk) • Vloerbedekking • Laminaat • Binnen Zonwering • Buiten Zonwering

Leyweg 1150, Den Haag

070 - 32114 00

Scootmobiel, Rolstoel of Rollator
nodig? Wij hebben nieuw & gebruikt.
www.DeVrijheidMobiliteit.nl
06-54716016 Zorgwinkel Westland /
Maasdijk.

PRIJS

BREEDTE

MILJOENEN MENSEN
UIT OEKRAÏNE OP DE VLUCHT
Uw hulp is nu nodig

Alphons Diepenbrockhof 28
2551 KG Den Haag
info@patisserievaneck.nl
www.patisserievaneck.nl
tel: 070 3910119

PRIJS

Keuze uit meer dan 50 dessins.

6 mm dik - 5 kleuren - 6 jaar garantie
inclusief ondervloer en plaatsen!

MEER DAN 100 ROLLEN OP VOORRAAD • HORREN • TAPIJT • VINYL • MARMOLEUM • PVC
LAMINAAT • GORDIJN & VITRAGES • LAMELLEN • JALOEZIEËN • ROLGORDIJNEN • SHUTTERS
VERF & BEHANG • BUITENZONWERING

Driebergenstraat 305
2546 BH Den Haag

www.cortapijt.nl
070-3676409

ZIE OOK ONZE ACTIE’S OP WWW.CORTAPIJT.NL

ABSOLUTE TOPKWALITEIT

• GESPECIALISEERD IN PROJECTEN • BEHANG- EN SCHILDERWERKSERVICE •

WWW.FIRMAVANRIJN.NL

Scootmobiel, Rolstoel of Rollator
nodig? Wij hebben nieuw & gebruikt.
www.DeVrijheidMobiliteit.nl
06-54716016 Zorgwinkel Westland /
Maasdijk.

2,5 mm dik met een slijtlaag van 0,55 mm

BREEDTE

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT

Samen ruim 123 jaar
ervaringen een
begrip in de regio

Lecker bij van Eck

VADERDAG AANBIEDING
Vrijdag 17 en zaterdag 18 juni

LEMONSLOF *

Sloffenbodem met lemon bavaroise en slagroom

Van € 11.95

voor € 8.

*

*Zolang de voorraad strekt

Lecker bij Van Eck
Openingstijden: maandag 10.00 - 17.00,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00, zaterdag 9.00 - 16.30
Vanaf zondag 12 juni t/m eind september zijn wij ook
weer de zondagen open van 13.00 tot 17.00 bij droog weer.

Scootmobiel, Rolstoel of Rollator
nodig? Wij hebben nieuw & gebruikt.
www.DeVrijheidMobiliteit.nl
06-54716016 Zorgwinkel Westland /
Maasdijk.

Doneer via
unhcr.nl
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Stadsdeeldirecteur schuift aan bij Bakkie Kunst

Met Samen op Pad naar Paleis het Loo

Stadsdeeldirecteur Mustapha
el Boumeshouli bracht vrijdag 3 juni niet alleen een bezoek aan de creatieve workshop voor senioren Bakkie
Kunst, hij deed zelfs ook nog
even mee. De workshop vond
plaats in woonzorgcentrum
Wijndaelercentrum. Het was
de laatste in een serie van drie
workshops die bewoners van
Loosduinen met elkaar in contact brengt door samen creatief bezig te zijn en verhalen
uit te wisselen. Het thema van
deze workshop was geluk. De
gesprekken die hieruit voortkwamen dienden als inspiratie
voor het kunstwerk die de deelnemers vervolgens gingen ma-

Samen op pad Loosduinen
heeft voor dinsdag 16 augustus een uitstapje naar Paleis
het Loo gepland. Het museum is mooi gerestaureerd
en weer open voor publiek.
De bus naar Apeldoorn vertrekt om 8.30 uur vanaf het

Wijk en Dienstencentrum de
Henneberg, Tramstraat 15. Het
is raadzaam om een kwartier
voor vertrek aanwezig te zijn.
Bij aankomst in Paleis het Loo
wordt koffie of thee met gebak
geserveerd. Daarna worden de
stallen, de tuinen en het Paleis

bezichtigd en wordt rond het
middaguur een gezamenlijke
lunch gebruikt. Bezitters van
een Museumjaarkaart of VIP
kaart betalen € 34,-, anders
€50,-. Inschrijven kan iedere
woensdag van 13.30 tot 15.00
uur in de Henneberg.

Netwerkbijeenkomst voor ondernemers
■ Stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli deed mee met de

workshop.

(FOTO: BAKKIE KUNST)

ken. Op donderdag 7 juli gaat
een nieuwe reeks van workshops voor 55-plussers van
start. Zin om mee te doen?

Aanmelden kan door een
e-mail te sturen naar pieternel@stadslink.nu onder vermelding van Bakkie Kunst.

Herinrichting Kraayenstein bijna klaar
De herinrichting van het tweede deel van Kraayenstein nadert z’n voltooiing. Op weg
naar de finish bleken toch nog
behoorlijk wat bewoners bedenkingen en klachten te hebben over met name parkeervoorzieningen voor auto’s op
het Karperdaal en Steurendaal.
Daarop is, op aandringen van
het wijkberaad Kraayenstein
gestart met een inloopspreekuur in De Wiekslag. Dit is bezocht door slechts enkele bewoners. Zij zijn te woord
gestaan en hun klachten zijn
in behandeling genomen.
Omdat veel klachten al lange
tijd lopen, viel het helaas ook
samen met formeel bij de gemeente ingediende bezwaren
vanuit het Bewonersinitiatief.
Ook de betrokken medewerkers van de gemeente waren
overtuigd dat de straten aan
vernieuwing toe waren en dat
‘het knelt in de oorsprong van
de wijk en de huidige hoeveelheid auto’s en andere wensen
van bewoners’. Besloten is om
Karperdaal en Steurendaal in
te richten als woonerf, waarbij

■ De eerste netwerkbijeenkomst voor ondernemers in De Wiekslag. (FOTO: WIJKBERAAD KRAAYENSTEIN)

■ Medewerkers van de gemeente geven tijdens het inloopspreekuur tekst

den Exter bereid gevonden
een korte presentatie te houden over ‘hoe je kan pitchen’.
Als schrijfster van het gelijknamige boek weet zij als geen
ander hoe ondernemers soms
worstelen met ‘zichzelf of hun
product of dienst te verkopen’. Tijdens de bijeenkomst
die werd bezocht door twaalf
ondernemers, kon ook gelijk

worden geoefend. “Een mooi
initiatief en een concept dat opvolging verdient”, aldus voorzitter Jan Janssen van wijkberaad Kraayenstein. “Wanneer
is nog niet besloten, maar deze
vorm en omvang houden we
vast’.” Geïnteresseerde ondernemers kunnen een bericht
sturen naar contact@kraayenstein.nl

en uitleg. (FOTO: WIJKBERAAD KRAAYENSTEIN)

voetgangers en fietsers er veilig de ruimte krijgen. Daarbij
is de auto ‘te gast’ en mogen
ze niet harder rijden dan 15 km
per uur. Aanleg van drempels
helpt daarbij en ook de aansluiting van de huizen op het riool wordt vernieuwd. Begin augustus moet het meeste klaar
zijn. Onlangs is het wekelijks

spreekuur in de Wiekslag beëindigd. Bewoners kunnen
bij vragen nog steeds bellen
met de uitvoerder: Bart van
Woggelum, tel. 06-46195788
of via het centrale nummer van
Meeuwisse: tel. 070-3838704.
Het is ook mogelijk om een
e-mail te sturen naar: kraayenstein@denhaag.nl.

Column wethouder Hilbert Bredemeijer

Vlaggen uit voor de toekomst
Het nieuws dat ons strand is
uitgeroepen tot een van de
schoonste stranden in Nederland maak mij als stadsdeelwethouder trots. Hiernaast
ben ik ook wethouder onderwijs. Het is voor mij daarom een prachtig gezicht om
door onze wijk te lopen en
alle vlaggen met rugzakjes
te zien hangen. De eindexamenleerlingen in Loosduinen hebben het goed gedaan
zo te zien, gefeliciteerd! En
wanneer de leerlingen van
VMBO basis en kader deze
week te horen krijgen of ze
zijn geslaagd, komen er hopelijk nog veel vlaggen bij.
Vlaggen die staan voor een
afgesloten hoofdstuk en een
nog ongeschreven toekomst.
Die vlaggen zetten mij altijd
aan het denken: wat voor verhalen gaan er achter al die
tassen schuil? En wat voor
toekomst gaan deze jongeren tegemoet?

Om ondernemers te steunen
is wijkberaad Kraayenstein gestart met netwerkbijeenkomsten. In de Wiekslag was 8 juni
de eerste gratis bijeenkomst
om contacten uit te breiden én
om wat op te steken. Op initiatief van Marieke Persoon,
die met haar eenmanszaak bedrijven helpt bij hun uitstraling, was gastspreker Alette

Gelukkig is het traditie dat
er elk jaar een paar van deze
geslaagde leerlingen naar het
stadhuis komen om ook daar
de vlag te hijsen. Voor mij
altijd een mooie gebeurtenis, omdat dit me een inkijkje geeft in een paar van
die verhalen waar ik me zo
over verwonder. Dit jaar kwamen Esma, Tom en Marijn
van de VMBO-TL van het Maris College Bohemen langs.
Een tikje zenuwachtig liepen
ze het stadhuis binnen, maar
na een glaasje kinderchampagne kwamen de tongen
los. Tom, een getalenteerd tekenaar, gaat naar een grafisch
lyceum, Marijn wil de IT wereld in en Esma, die overigens Cum Laude is geslaagd,
gaat de havo doen, zodat ze
operatieassistent kan worden. Goed om te zien waar
we het harde werk op het
stadhuis nou eigenlijk voor
doen. Voor de toekomst van

(FOTO: GEMEENTE DEN HAAG)

alle Tommen, Esma’s en Marijns in Den Haag. Onze kinderen zíjn de toekomst. En
hoopvoller of mooier dan de
toekomstplannen van deze
kinderen aanhoren wordt
het niet. En het leuke? Omdat leerlingen van VMBO basis en kader hun uitslag later
krijgen, mag ik aankomende week nog een keer luisteren naar de toekomst, ik kijk
ernaar uit.

Jubilerend Poppodium PAARD is op
zoek naar vijftig iconische foto’s
Het Haagse poppodium
PAARD viert dit jaar haar
50-jarig bestaan met een grote feestweek in oktober. De
eerste programmaonderdelen zijn bekend. Zo treedt de
Belgische band dEUS treedt in
die week op in het Haagse poppodium en combineert topchef
Jasper Udink ten Cateeen concert, kunst en dineren. Voor
het echter zover is, roept het
Paard de hulp van het publiek
in bij haar zoektocht naar opvallende, iconische of bijzondere foto’s.
Op zaterdag 21 oktober 1972
opende ‘Het Paard van Troje’
voor het eerst haar deuren voor
publiek. In vijftig jaar tijd is
PAARD uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerd
poppodium waar de grootste
artiesten en bands hebben
opgetreden. In aanloop naar
PAARD50, de feestweek in
oktober, gaat het poppodium
nu samen met het publiek op
zoek naar 50 jaar fotomateriaal. Voor elk jaar sinds 1972
hoopt PAARD een opvallende,
iconische of bijzondere foto
van PAARD-bezoekers te vinden, die de tijdgeest van muziek, mensen en mode weergeeft.
Directeur Majel Blonden:
“Door de jaren heen heeft
PAARD verschillende transformaties ondergaan, maar dat
geldt ook voor de bezoekers.

■ De Jeugd van Tegenwoordig in PAARD. (FOTO: NIKKI BOM)

Met een fototentoonstelling in
de tramtunnel, hopen we een
mooie, veelzijdige weergave te
kunnen maken van de mensen, muziek én mode die in de
afgelopen 50 jaar in PAARD
voorbij zijn gekomen. We roepen daarom iedereen op om
oude foto’s van deze momenten met ons te delen. Foto’s
uit elk jaar zijn welkom.”
Inzenden kan via www.paard.
nl/50-jaar-paard-fotos. De
mooiste inzendingen worden officieel opgenomen in
de collectie van het Haags
Gemeentearchief en tentoongesteld in de galerij van
de Tramtunnel en het PAARD.
Daarnaast krijgt de inzender
toegang tot de openingsavond
van de PAARD50-week op 21
oktober. PAARD verzamelt
in de aanloop naar het jubileum ook verhalen van bezoekers door middel van de ‘film-

booth’. In deze booth, die in
de voormalige rookruimte van
PAARD staat, kunnen bezoekers hun mooiste momenten
delen in een video. Blonden:
“Er zijn zoveel verhalen te vertellen: van memorabele concerten tot ongemakkelijke situaties of zelfs liefdesverhalen.
Hoeveel PAARD-baby’s zouden er inmiddels geboren zijn
waarvan de ouders elkaar hier
hebben leren kennen of elkaar een eerste zoen gaven?
Hoeveel eerste dates zijn hier
succesvol gebleken of spaak
gelopen? Wij verzilveren deze
verhalen graag via de booth.”
Bezoekers kunnen hun verhalen nu al kwijt in de filmbooth.
De verhalen worden uiteindelijk in een compilatie samengebracht.
Ga voor meer informatie en
tickets naar de website www.
paard.nl.
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Kijk voor het laatste nieuws uit uw gemeente op rodi.nl

In verband met het vertrek van onze huidige collega zijn we op zoek naar een
Metterwoon Vastgoed B.V., actief sinds 1974, is één van de grotere,
particuliere vastgoedorganisaties in Nederland en daarnaast ook actief in
Duitsland. De organisatie beheert woningen, winkels en bedrijfspanden. Het
werkgebied in Nederland beslaat globaal de hele Randstad, met een sterke
focus op Den Haag en Rotterdam. Binnen de Metterwoon organisatie wordt
door een betrokken team van ruim 90 medewerkers iedere dag gewerkt aan
professionaliteit. De communicatielijnen zijn kort en er heerst
een open en informele sfeer.
Metterwoon Vastgoed B.V. biedt dynamische en zelfstandige functies, waarbij
ruimte bestaat voor eigen inbreng en initiatieven. Daarnaast wordt een
uitstekend salaris geboden. De standplaats is Den Haag. Een antecedenten en
psychologisch onderzoek maken deel uit van de procedure. Tevens kan een
Pre-Employment Screening (PES) worden uitgevoerd.
Je motivatie met curriculum vitae en pasfoto kun je richten aan:
Mevrouw mr. N.C.B. Verwer, sollicitatie@metterwoon.nl of per brief:
Metterwoon Vastgoed B.V., Postbus 87950, 2508 DJ Den Haag. Heb je vragen?
Dan kun je ook telefonisch contact opnemen: 070 - 3544300.

HOOFD CATERING (FULLTIME)
De functie:
Samen met vijf collega’s zorg je ervoor dat alle medewerkers van ons mooie pand aan de Badhuisweg in Den Haag verschillende keren per dag voorzien worden
van diverse soorten warme en koude dranken. Ook regel je de catering voor de interne vergaderingen. Daarnaast verzorg je in het bedrijfsrestaurant, samen met
je collega’s de dagelijkse gezonde lunch voor onze medewerkers. Je houdt de voorraad goed in de gaten en je plaatst bestellingen bij externe leveranciers,
waaronder de plaatselijke groenteboer en kaasboer. Daarnaast regel je dat het restaurant en de pantry’s op de verschillende etages opgeruimd en schoon zijn
en dat de koelkasten gevuld zijn. Lichte schoonmaakwerkzaamheden behoren eveneens tot je takenpakket. Indien nodig regel je de aansturing van jouw team
en coördineer je de planning en bezetting van het team.
Jouw profiel:
Je hebt een mbo werk- en denkniveau. Je hebt enkele jaren ervaring als leidinggevende in een soortelijke functie. Je bent klantvriendelijk, representatief en
servicegericht. Je hebt een rijbewijs B. Als je in Den Haag of omgeving woont is dat een groot voordeel.
Ons aanbod:
Je wordt vanzelfsprekend goed ingewerkt door je collega’s. Daarna word je het aanspreekpunt voor de afdeling
catering en verzorg je samen met je cateringcollega’s dat onze medewerkers heerlijk en gevarieerd kunnen eten
en drinken. Wij bieden een fulltime-baan met een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Jouw werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.

Voor meer informatie: www.metterwoon.nl

HOLLANDSE
NIEUWE HARING

Hou je van zingen en zou je dat wel in een koor willen doen?
Hou je van afwisselend repertoire?
Kom dan een keer vrijblijvend kijken en luisteren bij het WCM.
Op dit moment zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor alle stempartijen.
Vooral de mannenstemmen zijn welkom.
Voor ons winterfeest concert op 17 december zijn we op zoek naar projectleden.

2022

     



We zingen elke woensdagavond van 19.45-22.00 uur in de Radarzaal van Popradar
aan de burgemeester Hovylaan 4, 2552 AW Den Haag. Je bent van harte welkom.
Kijk op www.willycaronmuziektheater.nl voor meer informatie over ons koor.
Wil je een keer langs komen om te zien of dit koor iets voor je is,
vul dan het contactformulier in of stuur een mail naar info@willycaronmuziektheater.nl

De Hyundai TUCSON.
Bekroond, beloond en geroemd.

Hyundai TUCSON vanaf

€ 36.495
(inclusief Smart bonus)

Private Lease vanaf

€ 505 p.m.
Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Revolutionair design. Opwindende prestaties. De Hyundai TUCSON is niet voor niets de bestverkochte SUV in Europa
binnen zijn segment. Een geavanceerde en opvallende verschijning die voorzien is van vooruitstrevende connectiviteit en
de beste veiligheidssystemen in zijn klasse. Deze krachtpatser is verkrijgbaar als Mild Hybrid, Hybrid en Plug-in Hybrid.
Ervaar de TUCSON zelf en maak een proefrit in de TUCSON van je keus.
Hyundai is op weg om in 2045 klimaatneutraal te zijn.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/davo
Den Haag Ypenburg, Laan van Waalhaven 365, tel. 070 - 307 3965
Den Haag Kerketuinen, Kerketuinenweg 20, tel. 070 - 850 2500
Rotterdam, Metaalhof 27, tel. 088 - 130 8360
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Batterij
Garantie

Onbeperkte
Kilometer Garantie

Gecombineerd verbruik: 1,38 - 6,6 (l/100 km) / 15,2 - 72,5 (km/l); CO2 - emissie: 31 - 152 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn
overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk o.a. variëren door omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 160.000 kilometer batterijgarantie’ zijn alleen
van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. Hyundai Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease.
De Hyundai Smart bonus actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 750 op het aankoopbedrag van een Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid Comfort. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst tot en met 30-06-2022 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere
transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven
in het service- & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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Column Pjer Wijsman

Waterleiding reden voor feestje

Ont-moeten

■ De Loosduinse raad. (FOTO: ARCHIEF LOOSDUINS MUSEUM)

Teruggaande in de geschiedenis van het zelfstandige dorp
Loosduinen, kan je je afvragen, wat de gemoederen zeg maar
ruim 110 jaar geleden, in de gemeenteraad en het College van
B. en W., bezighield.
PIET BRAK

Welnu, op 19 februari van het
jaar 1910 kwam de gemeenteraad voor het eerst in dat jaar
bijeen. Het was met de volgende woorden waarmee burgemeester Hovy die vergadering opende: “Mijne Heeren,
bij de aanvang dezer eerste
vergadering in het jaar 1910,
zij het mij vergund den wensch uit te spreken, dat dit jaar
een vruchtbaar jaar moge zijn
en dat een goede toon – daar
ontbrak het vaak aan – en de
wil om in korten tijd veel tot
stand te brengen, Uwe vergaderingen mogen kenmerken.
Wanneer wij onze blik wenden naar het afgelopen jaar
dan kunnen we veelzins met
voldoening daarop terugzien.

Belangrijke maatregelen werden door Uwen Raad genomen
in het belang van de volksgezondheid. Daaronder is in de
eerste plaats te noemen de
waterleiding, via de gemeente Den Haag, welk binnen enkele weken als niets tegenloopt
in werking zal zijn. (...).

Van het Loosduins
Museum
Ter bestrijding van de cholera door het beschikbaar stellen
van de noodige gelden toonde Uw College den ouden regel, dat wie de vrede wil, zich
ten krijg moet bewapenen. Ter
bestrijding van de mazelenepidemie werd ook gedaan, wat
gedaan kon worden. Helaas

heeft die schijnbaar onschuldige ziekte veel slachtoffers gemaakt onder de kinderen.’.
Nog terugkomend op de waterleiding stelde voorzitter
Hovy voor enige feestelijkheden daaraan te willen verbinden. Het lid Duyvestein verklaart zich daar beslist tegen.
Een groot gedeelte der inwoners blijft verstoken van waterleiding en om dan champagne te gaan drinken mede
op kosten van die inwoners
nog wel, terwijl zij niet eens
behoorlijk water hebben, dat
gaat toch werkelijk te ver’.
Niettemin wordt het voorstel
met 7 tegen 4 stemmen aangenomen en wordt besloten
f.50.- beschikbaar te stellen.
Tenslotte moet u dan nog weten, dat door het College nog
besloten werd ‘den arbeiders (werklozen) tijdelijk bij
sneeuwopruiming werkzaam,
f.020.- per uur uit te keren’. Ja,
dat waren nog eens tijden.

Als ik dit woord aan elkaar
schrijf, weet iedereen waar
het over gaat. We ontmoeten heel veel mensen in ons
leven. Maar ik schrijf nu
ont-moeten niet voor niets
met een streepje ertussen.
Dit ontmoeten kwam ter
sprake tijdens een ontmoeting met een oude kennis.
Na wat beleefdheidsuitwisselingen vroeg hij in hoeverre ik nog ‘moest’. Hij bedoelde hiermee of ik nog moe(s)
t werken. Ik gaf aan, dat ik
juist gepensioneerd ben en
dat ik het moeten, voor sommigen misschien wel het
‘heilige moeten’, niet meer
moet. Dit klinkt een beetje
gek, maar ik legde uit, dat iets
moeten doen niet meer aan
de orde is.
Meteen voegde ik hieraan
toe, dat als je afspraken hebt
gemaakt, zoals oppassen op
je kleinkinderen bijvoorbeeld
of vrijwilligerswerk doen, je
je wel vastlegt en dus eigenlijk wel dingen ‘moet’ doen
of veel moet regelen om het
te veranderen. Het is een ander moeten en daarnaast gaf
deze kennis aan, we moeten
misschien leren te ont-moeten. Niet alles valt onder dit
‘heilige moeten’.
Iedereen begrijpt, dat er regels en wetten zijn en die
moet je opvolgen, alsmede

(FOTO: PRIVÉFOTO)

dat je moet werken om in je
levensbehoeften te voorzien,
tenzij je de zeer gewenste
winnaar bent geworden van
een miljoenenloterij!
Veel echter valt onder dit
moeten, maar daar kan je
dus over nadenken en hier
misschien de theorie van
ont-moeten op los laten. Je
de vraag stellen of het wel
moet of dat het toch anders
kan.
Moeten we ons niet al te vaak
netjes gedragen, omdat het
zo mooi past in het landsbelang of stadsbelang, om iets
te moeten doen, dat voor
anderen dus beter uitkomt.
Geef mensen eens meer
ruimte om te gaan nadenken over dit ont-moeten.
In vorige columns schreef ik

over het moeten testen van
kinderen op steeds jongere
leeftijd en waarom dit moet.
Zo kunnen we ze beter indelen en meteen zien wie gaat
‘mislukken’ of zit er iets anders achter dit moeten. Laat
kinderen gewoon kinderen
zijn en andere kinderen spelenderwijs ontmoeten!
Het gaat ook van links naar
rechts in ons moeten-denken. Ineens mogen kinderen
niet meer met hun ‘pootjes
in de modder staan’ en geen
dag later hoor je dat kinderen te weinig buitenspelen
en hoe belangrijk dit wel niet
moét zijn.
Laten de diverse afdelingen
elkaar eens ontmoeten, zaken op elkaar afstemmen
en eens een middagje aan
‘ont-moeten-denken’ gaan
doen.
Begrip voor elkaar hebben
en elkaar begrijpen, zoals
eerder gememoreerd, hebben hier ook mee te maken.
Hoe meer het per se moeten kan worden voorkomen,
hoe prettiger zaken kunnen
verlopen. Natuurlijk er zijn
ook mensen, die volgens eigen theorieën niets moeten
en totaal het tegenovergestelde willen doen en dit ook gewoon doen.
Ik hoop hen niet al te veel te
ontmoeten.

Volharding Erop Uit
Heerlijk een dagje weg, reserveer snel en beleef een leuke dag!

Dagtocht Floriade:

zat. 2 juli / zat. 6 augustus
Ledenprijs € 49,95 p.p.
Prikkel al uw zintuigen in een wereld van Groen! Vervoer per
touringcar v.a. Rijswijk, Den Haag of Zoetermeer, entree Floriade en
kabelbaanrit.

Word GRATIS lid van de Volharding en ontvang de Hofpas, onze ledenpas met veel voordeel!
Met je Hofpas ontvang je bij diverse winkeliers en ondernemers kortingen of andere leuke
aanbiedingen. Hiermee steun je bovendien onze lokale ondernemers. Ook kun je deelnemen
aan allerlei activiteiten, workshops en uitjes tegen een speciale ledenprijs.

Ledenvoordeel
met de Hofpas
Een kleine greep uit locaties met voordeel bij u
in de buurt. Kijk op onze website voor nóg veel
meer voordeel!

Strandpaviljoen De Staat - midden in
het prachtige Westduingebied op het
Zuiderstrand.

Uitgebreid assortiment aan biologische producten!
Ledenvoordeel: ma tot do: 10% korting op het
Staatsontbijt, lunch én diner van de kaart.

CHOX - Een walhalla voor
de chocoladeliefhebber.

Volharding Activiteiten

Als lid van de Volharding kun je meedoen
aan alle activiteiten die we organiseren.
Van workshops tot stadswandeling.
Je bent van harte welkom.
.
Crea Café
Afwisselende creatieve
workshops
Elke donderdag 13.00-15.00 uur
(m.u.v. augustus)
Ledenprijs € 5,- p.d.
Volharding Leeskring
Maandelijkse boekbespreking in kleine groep.
Meedoen is gratis!

Met een groot en divers aanbod aan chocolade en handgemaakte bonbons, kan je bij Chox
genieten van een kopje koffie of thee.
Ledenvoordeel: bij alle soorten koffie/thee
gratis bonbon naar keuze

Ooievaarswandeling
Stadswandeling met gids langs bijzondere
‘ooievaars’ in centrum Den Haag.
Zat. 25 juni 10.45-13.30 uur
Ledenprijs € 10,- (incl. koffie)

VomFASS - een full-service delicatessen
winkel én slijterij.
Ledenvoordeel: bij aankoop van 2 artikelen,
10% korting op het goedkoopste.
Niet i.c.m. met andere acties.

Voor info of aanmelden

Activiteiten: 06-5396 2800 of
stephanie@devolharding.nl

Royal Delft Museum & Zomer High Tea:

17 juni / 2 juli / 30 juli / 12 aug, / 27 aug, / 5 sept.
Ledenprijs € 31,50 p.p.
Ervaar de pracht van Delfts Blauw. Bezoek aan museum, fabriek en
zomerse Delfts Blauwe High Tea.

Royal Delft Kinderworkshop:

woe. 22 juni
Ledenprijs € 17,50 p.kind
Bezoek aan museum, vingerhoedje gieten én tegel schilderworkshop.
Kinderen 6-12 jaar.

Royal Delft Museum &
Tegel Schilderworkshop:

don. 14 juli
Ledenprijs € 37,50 p.p.
Bezoek aan museum, fabriek en ervaar
zélf het schilderen met Delfts Blauw!

Dagtocht Valkenburg/Maastricht:

zat. 27 augustus
Ledenprijs € 29,95 p.p.
Dagje Valkenburg of genieten van koffie met vlaai in Maastricht?
Vervoer per touringcar v.a. Den Haag of Rijswijk.

Dagtocht Holland Dinercruise:

zat. 17 september
Ledenprijs € 62,50 p.p.
Prachtige vaartocht (duur ca. 5 uur) Schoonhoven – Utrecht, 2x koffie
met gebak/ lekkers én diner aan boord. Vervoer per touringcar
v.a. Den Haag.

Voor info of aanmelden Erop Uit:

06-4416 7401 of marion@devolharding.nl

JA, ik wil lid worden!

Nog geen lid van de Volharding? Word dan nu GRATIS lid en ontvang de Hofpas.
Meld je aan via onze website of 070-2210580. Bezoek onze website
www.devolharding.nl voor meer informatie over ledenvoordeel en onze activiteiten.
De Volharding • Roggeveenstraat 116 • 2518 TT Den Haag
070-2210580 • info@devolharding.nl
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Het Varend Corso trekt drie en een halve dag lang door Westland, Midden-Delfland, Vlaardingen, Maassluis, Den Haag en Delft.
Op de website www.varendcorso.nl vindt u alle informatie over de route. Ook kunt u hier de stoet live volgen. Graag tot ziens
aan de waterkant!

donderdag 23 juni

vrijdag 24 juni

NAALDWIJK • DE LIER • SCHIPLUIDEN •
MAASLAND • MAASSLUIS

NIEUW EINDPUNT DELFT!

MAASSLUIS • MAASLAND • VLAARDINGEN •
SCHIPLUIDEN • DEN HOORN • DELFT
Delft

1 15.30 uur start
Honselersdijk
Trade Parc Westland

8 18.45 uur
Den Hoorn Centrum
Hoornseweg

START
1
3 17.15 uur
Schipluiden
Trambrug

2

7 18.10 uur
Schipluiden
Gemeentehuis

8

7
6

3

2 16.15 uur
De Lier
Oude Liermolenweg

6 17.00 uur
Schipluiden
Dorpsstraat

4 18.15 uur
Schipluiden
Vlaardingervaart (Vlietzicht)
6 19.15 uur
Maasland
Oude Veiling (InZight)
7 19.30 uur aankomst
Maassluis
Trekkade
20.30 - 22.00 uur
Vlootschouw
Maassluiseweg

5 16.00 uur
Schipluiden
Vlaardingervaart (Vlietzicht)
2 13.30 uur
Maasland
Oude Veiling (InZight)

4

5

5
6
7
5 18.45 uur
Bommeer
(‘t Jachthuis)

1 13.00 uur start
Maassluis
Trekkade

2

START
1

3

3 14.00 uur
Bommeer
(‘t Jachthuis)

zaterdag 25 juni

zondag 26 juni

HONSELERSDIJK • NAALDWIJK •
‘S-GRAVENZANDE • POELDIJK • DEN HAAG
(DE UITHOF) • KWINTSHEUL

NIEUWE ROUTE!

2 11.15 uur
Den Haag
Bierkade
5 13.45 uur

6 16.00 uur
Naaldwijk/Monster
brug Zwartendijk
6

KEERPUNT

1+6

7

3 13.00 uur
Naaldwijk
Dreespark

8 17.15 uur
Den Hoorn
Noordhoornseweg

9 17.45 uur
Wateringen
Zwethkade (Bonte Haas)

START

9
7

8

3

4 13.45 uur
Naaldwijk
Waalbrug

7 16.45 uur
Rijswijk
Haantje/Sion

2

4

START

9

2 12.30 uur
Honselersdijk
Havikshorst

1

1 10.30 uur
Den Haag
Trekvliet
6 15.30 uur

3 12.00 uur
Den Haag
Kleine Veenkade
4 13.00 uur

9 18.15 uur
Kwintsheul
Lange Wateringkade

5

2+5

3+4

8

7 16.30 uur
Poeldijk
Bloemenstraat

4 14.45 uur
Vlaardingen
Broekpolderpad

4

DEN HAAG • RIJSWIJK •
WATERINGEN • HONSELERSDIJK

8 17.15 uur
Den Haag
De Wen, De Uithof

5 14.30 uur
‘s-Gravenzande
Poelmolenweg

9 19.30 uur
aankomst
Vlootschouw vanaf
20.30 uur

9

10 19.00 uur aankomst
Honselersdijk
Trade Parc Westland

1 12.00 uur start
Trade Parc Westland

www.varendcorso.nl

9

10

Speakerplaats met
toelichting op het corso

Parkeerplaats

Let op!
Alle tijden zijn onder
voorbehoud
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Deelnemerslijst Varend Corso 2022
Deelnemer
Voorverkenboot
Flyerboot
Reclameboot
Reclameboot
Reclameboot
Parcoursleiding
Aankondigingsboot
De Grote Tuinverbouwing
Camerateam DGT
Unesco Immaterieel Erfgoed

Titel
Voorverkenboot
Flyerboot
Reclameboot
Reclameboot
Reclameboot
Parcoursleiding
Speaker Ab Rood
Groen Festival
Camerateam DGT
Unesco Immaterieel Erfgoed
Everything what you see is Gold

O
7

Showband GLAZ
Reddingsbrigade Monster
4a Showgirls
4b Sifra Bruinen &
Ilse van Wingerden & Friends
5a The Lion Kids
5b 2Flamingo’s
6a BSO Zon
6b Talentklas
Organisatieboot JeugdCorso
Muziekboot

TD
8
9

Technische Dienst
Corsoboot kern Kwintsheul
Van der Valk Systemen

5a Lion King
5b Disco Boot
6a Avondvuur
6b Finally Talent
Organisatieboot JeugdCorso
Do: Danscreatie
Vrij: Show and Marchingband Victory
Zat: Gatezangers
Zon: De Phoenix
Technische Dienst
Muziek verbindt ons
Elvis Presley

10

Gemeente Westland

WEstland bouwt aan een (t)huis voor iedereen

S
11

Sleepboot
Tandprothetische Praktijk Westland

Sleepboot
Smile

12
13

Corsoboot Monster
Koppert Cress

Waar is die show?
Dare to dream

14

Muziekboot

Do: Danscreatie
Vrij: Vlaardingse Muiters
Zat: Komfort & Joy
Zon: Komfort & Joy
Aardwarmte

V
F
RS
RS
RS
P
A
1
1a
2
3
R
4
5
6

15

Gezamenlijke aardwarmte
projecten Westland
16 Aannemers Vereniging Haaglanden (AVH)
R
Reddingsbrigade ‘s-Gravenzande
17 Duit voor een Schuit
I
ISW Hoogeland
S
Sleepboot
O
Organisatieboot Pers
18 Corsoboot Honselersdijk
18a Corsoboot Honselersdijk
19 Royal FloraHolland
20 Muziekboot

Boot
Adeste Fidelis
StrijdVaerdig
Kagenaar
Magda
BERG Ruimte Scheppen
Quality Time
JaVe
Sa-Té
Sloep
Zeilende Westlander
Floortje

Eigenaar
Justin van Ruijven
Eugen Endhoven
Luuk van Schie
Elly en Klaas Honders
Johan v/d Berg
Willem van der Voort
J.P. van Velden
Salm & Tetteroo
Bola
Loosduins Museum
Aad van Zeijl

Rietschalk

Cees Schalkoort

Walrus

Joop van Koppen

Energy

Arno van der Lans

Roetmop

Kees van Leeuwen

Sloep
Blauwe Kagenaar

Bola
E: Jeffrey Barendse
S: Bart Zwinkels

Technische Dienst
Anne-Lisa
For Friends

Chris Brienen
Irma & Frank Smits
Hans Valk

De Maatschap
Sleper
Kleine Jacobus

Jeffrey Schulte /
Matthee van Wingerden
Scouting Vlaardingen
Jeffrey Schulte

Drebbel
Twee Gebroeders

st. Corsoboot Monster
Jan Valstar

Minkie

Luuk Minkman

Zuidkoop

Die Lange

Daan van der Plas

De Bouw een mooi vak!

Ruud Hazelaar

Vertrouwen

Siem van der Meer

Duit voor een Schuit
Zelfsturende Westlander
Sleepboot
Organisatieboot Pers
Encanto
Encanto
Royal FloraHolland
Do: Danscreatie
Vrij: Danscreatie
Zat: Koor Geen Gehoor
Zon: Koor Geen Gehoor

Flower Circus
Lars, Niek, Jasper, Remon en Finn

Legerboot
Navis
Emmaly
Apekop
Eenvoud
Hummer
10e van Tromp
De Grote Aag

Sem van der Plas

Marloes Joore
Paradox
Yuverta MBO Aalsmeer
Scouting Vlaardingen Geuzen
Lentiz MBO Westland, Bloem en Design team 2 Scouting Kwintsheul
Lentiz MBO Westland, Bloem en Design team 1 Scouting De Lier
Yuverta MBO Rijswijk
Scouting Maassluis
Jack van der Ende
Twee Zonen

Ernst van Woerkom
Florifère
Nicole van Leeuwen Westlandse Bloemist

4a Rapunzel
4b Pink Farm Girls

Arrangeur

Natuurlijk gemaakt
Team Ivo Putman
De Grote Tuinverbouwing
Sylvie Meijer
Willy Pardijs
Eric Pannenborg
Jack van der Ende & Michelle Verheij
4a Showgirls
4b Sifra Bruinen &
Ilse van Wingerden & Friends
5a The Lion Kids
5b 2Flamingo’s
6a BSO Zon
6b Talentklas
Zuidkoop
Ernst van Woerkom

werkgroep “De Heul”
Alice Oosterboer Keitje Bloemstylist
Jeffrey Schulte GrowingArt”
Alice Oosterboer Keitje Bloemstylist
Jeffrey Schulte GrowingArt
Alice Oosterboer Keitje Bloemstylist
Jeffrey Schulte GrowingArt
Kirsten Boekee
Alice Oosterboer Keitje Bloemstylist
Jeffrey Schulte GrowingArt
Ernst van Woerkom

Zuidkoop
Juanita van Dooremaal (Trend Flower)
Juanita van Dooremaal (Trend Flower)
Zuidkoop
Ernst van Woerkom

Sandra Bouman
Cok Grootscholten
Wim Zwinkels
Patrick van den Heuvel
Scouting Kwintsheul
Arjan Kouwenhoven

Varend Corso Westland
Do. 23 juni t/m zo. 26 juni 2022

R
21
22
23
24
25
26

Reddingsbrigade Delft
Giovanni Huls
The Blooming Battle
The Blooming Battle
The Blooming Battle
The Blooming Battle
Muziekboot

27
28
29
S
30
O
31
S
32
33
34
35

The Blooming Battle
The Blooming Battle
The Blooming Battle
Sleepboot The Blooming Battle
Corsoboot Wateringen
Organisatieboot Pers
Rijk Zwaan
Sleepboot
van Leersum & Zn USA cars
Koor4Fun
De Tuinderij
Corsoboot De Lier

TikTok
Een plukje tuin
Mr & Mrs
Formule Max
Eurovision Sweden
Do: Danscreatie
Vrij: De TiereLiers
Za: Westlands Musical Koor
Zon: slagwerkgroep PerQzzy
Zwemmen in Bacardi Lemon
Queen of Rio
Pretty Pink
Sleepboot
Romeins vermaak
Organisatieboot Pers
Vliegfeest
Sleepboot
van Leersum & Zn.
Ster Alures
De Tuinderij vaart voorbij
Magic

36
37
38
TD
S
39

Muziekboot
Ervaar Maassluis
Corsoboot Naaldwijk
Technische Dienst
Sleepboot
Corsoboot Poeldijk

Jan en Alleman
Zeilende Westlander
The Greatest Show
Technische Dienst
Sleepboot
Sister Act

40
H

Certhon
Hoogheemraadschap

Zomer Carnaval
Hoogheemraadschap

Yuverta MBO Rijswijk
Scalda Groen College
Yuverta MBO Aalsmeer

Frank van der Knaap

Arie van Zeijl

Scouting Maasland
Scouting Vlaardingen Geuzen
Scouting Vlaardingen Wesselgroep
Sjorrie
Jos Persoon
Bakkie
Wim Kunst
Japie
Jan Lock
Carpe Diem
Marco Oosterwijk
De Ruyter
Scouting Maassluis
Quinn + Duweenheid
Ton van Zeijl
Caroline
Piet Zwinkels
De Boschwachter
Renzo & Arjen Visser
Ouwe Tuinder
Jack Groenewegen &
Paul van Koppen
Orion
John van der Spek
Tweevoud
Luuk Persoon
Spalo
Joey Bax
Technische Dienst
Kees van Os & Iris Zwinkels
Slepert
Scouting De Lier
Martijn van der Lans
Maria

o.a. in Westland, Midden-Delfland, Maassluis,
Vlaardingen, Delft, Rijswijk, Den Haag
Wendy van den Berg
Zuidkoop
Zuidkoop

Team Cars
Margo Barendse
Jolanda de Goede
Renate van Staalduinen

Voor routes en tijden kijk op: www.varendcorso.nl
Sjaak de Kok, Peter Wesstein,
Corsoteam Poeldijk
Zuidkoop

Helene

Rick de Bruijn

Gemeente Westland | Gemeente Delft | Gemeente Vlaardingen | Gemeente Maassluis | Gemeente Den Haag | Fonds1818 | Fonds Schiedam Vlaardingen | Loswal De Bonnen
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Een bijzonder
leven verdient een
bijzonder afscheid

een persoonlijke
uitvaart
voor elk budget

Linda Verbeek
Laan van Meerdervoort 1631
2555 BS Den Haag
Tel/ 06 - 3430 9854

www.meerenbosuitvaart.nl

U bent altijd
welkom voor
een open
gesprek.

Vaderdag; is God uw Vader?
John
Heskes

André de Bruijn
Bel 070 204 2124
info@heskesuitvaartzorg.nl
www.heskesuitvaartzorg.nl

Bel 070 - 302 07 87 of ga naar
monuta.nl/den-haag.

Voor een
mooi
afscheid

Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen,
ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem
vrezen. (Psalm 103: 13)
Meer weten? Lees de Bijbel... geen Bijbel?
Kom langs in de Bijbelkiosk op het Arnold
Spoelplein.
Elke zaterdag open van 9 - 17 uur!

Andre Bruijn

Op zoek naar een huisdier? Kijk
ook eens bij de Dierenambulance

Residentie Orkest gaat met
Stadsessies de Haagse wijken in
Genieten van mooie muziek dicht bij huis en ondertussen ook
nog eens andere mensen uit de wijk en musici ontmoeten.
Dat is het doel van de Stadsessies van het Residentie Orkest.
Het orkest speelt deze maand in buurthuizen, wijktheaters,
parken en tuinen.
Woensdag 22 juni is
Scheveningen aan de beurt.
Van 14.00 tot 15.00 uur speelt
het koperkwintet van het
Residentie Orkest in Museum
Beelden aan Zee. Het koperkwintet speelt een verrassend
en afwisselend programma
van zo’n drie kwartier, en er is
een optreden van Xem Vermeij
en Gudrun Blok. Deze deelnemers aan Stage Your Voice dra-

■ Katje Pretsel is één van de dieren in het Dierenhospitaal die op zoek is naar een nieuw thuis. (FOTO: CLARA MAZÈL
EN DASHA MUNNIK)

De meeste mensen weten wel dat de dierenambulance dieren
vervoert en ze zo nodig in het dierenhospitaal verzorgt. Minder
bekend is dat er ook adoptiedieren zijn. Linette Eveleens van
Dierenambulance Den Haag ziet ze het liefst nog deze zomer
vertrekken naar een goed huis.
“Gezonde katten die wij ophalen en die geen eigenaar hebben, brengen wij direct naar
het asiel. Maar katten die gewond of ziek zijn, blijven bij
ons in het hospitaal. Als ze
zijn opgeknapt, zoeken we een
nieuw huisje voor hen. En voor
vogels die als huisdier worden
gehouden, zijn wij een van de
weinige opvangcentra in de regio”, vertelt Eveleens. Normaal
gesproken lukt het goed om

voor ieder dier binnen korte
tijd een nieuw thuis te vinden,
maar in deze maanden is dat
lastig. “Mensen met vakantieplannen kiezen er terecht
voor om te wachten met een
eventuele ‘gezinsuitbreiding’
tot na hun vakantie. Daarom
willen we graag aan mensen
die al op zoek zijn en die deze
zomer thuis blijven, laten weten dat je bij ons terecht kunt
voor een lieve kat of een ge-

zellig vogeltje.” Alle katten in
het hospitaal hebben een geschiedenis en daardoor een
uitgebreid eisen- en wensenpakket voor de toekomst. Voor
de ene kat is een tuin een harde eis, voor de andere is een
tuin juist te eng, de één kan
niet met andere katten en de
ander wil juist samen met een
andere kat geplaatst worden.
Kippen, duiven, pyrrhura’s,
agapornissen, valkparkietjes
en grasparkietjes worden óf
samen geplaatst óf ze zijn op
zoek naar een partner om bij
in te trekken. Meer informatie is te vinden op https://dierenambulancedenhaag.nl

COLOFON
Advertenties:
Joyce Jansen
Theo Kassninck
0174-624212
advertentie.ph@uitgeverijwestmedia.nl
www.uitgeverijwestmedia.nl
Redactie:
Helga Boudestein
0174-624212
redactie.ph@uitgeverijwestmedia.nl
www.rodi.nl
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Redactie maandag 12.00 uur
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Uitgever:
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Rodi Rotatie werkt milieuvriendelijk en verantwoord.
Waterless Printing, ISO 14001 Graﬁmedia en KVGO.

Hoogste punt boothuis KNRM bereikt
Op het Noordelijk Havenhoofd
in Scheveningen krijgt het
nieuwe boothuis voor de
KRNM en de naastgelegen horeca voor Vishandel Simonis
vorm. Vorige week is het hoogste punt bereikt. Begin volgend jaar kunnen KNRM en
Simonis hun nieuwbouw in
gebruik nemen.
Met het nieuwe boothuis krijgt
de Koninklijk Nederlandse
Redding Maatschappij, de
KNRM, een nieuwe moderne huisvesting. In het boothuis is de terreinwagen en de
brandingsboot voor de kusthulpverlening gestald en in de
haven naast het gebouw komt
een nieuw aanlegponton voor
de reddingsboten. Op de verdieping van het boothuis zijn
de personeelsruimten voor instructie en coördinatie. Aan
de zijde van de Visafslagweg
komt in hetzelfde gebouw een
nieuw horecapaviljoen voor

Dit krantenproduct is geproduceerd door Rodi Rotatie onder
gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Graﬁmedia
getoetst door de SCGM, Certiﬁcaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02

Verspreiding:
Bezorging Maasstad B.V.
Fennaweg 1, 2991 ZA Barendrecht
Tel. 0180 - 64 1919
Bezorgklachten
www.uitgeverijwestmedia.nl/bezorgklacht
Oplage: 25.000

Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk
0174-624212
www.uitgeverijwestmedia.nl

Gratis wekelijks huis-aan-huis op woensdag in:
Loosduinen, Bohemen, Houtwijk, Meer en Bos,
Kijkduin, Ockenburgh, Waldeck en Vroondaal
DEZE KRANT IS AANGESLOTEN BIJ

gen onder meer Beklommen
beton voor, een spoken word
over kansenongelijkheid.
De Sonat e uit Die
Bänkelsängerlieder, de
Ouverture Wilhelm Telle,
Habanera, Can you feel the
love tonight?, het thema uit de
film The Pink Panter en de Soft
Shoe Shuffle worden zaterdag
25 juni ten gehore gebracht
in het Zuiderparktheater.

Van 10.30 tot 11.30 uur speelt
het koperkwintet van het
Residentie Orkest deze nummers. Daarnaast is er een gezamenlijk optreden van de blazers met de rappers Arjan en
Glodi van H3C. Het koperkwintet van het Residentie
Orkest bestaat uit Robert-Jan
Hoffman (trompet), Marc
Busscher (trompet), Hugo
Freitas (hoorn), Anton van
Houten (trombone) en Arne
Visser (tuba). De Stadsessies
zijn onderdeel van Symphony
2030, de maatschappelijke programmering van Residentie
Orkest Den Haag

■ Het ontwerp (FOTO: PR)

■ Begin volgend jaar kunnen KNRM en Simonis hun nieuwbouw in

gebruik nemen. (FOTO: PR )

Vishandel Simonis. Het horecapand zal casco worden opgeleverd.
Het noordelijk havenhoofd
ondergaat momenteel een
ware metamorfose. Het nieuwe boothuis voor de KNRM
en het horecapaviljoen voor
Vishandel Simonis maken
hier onderdeel van uit.
Het noordelijk havenhoofd
wordt herontwikkeld door

VolkerWessels Vastgoed
in samenwerking met het
Viscluster en de gemeente
Den Haag. Na de bouw van
het nieuwe Inntel Hotels
Marina Beach Den Haag en
de 1e fase van de bedrijfshallen 3xVIS krijgt de herontwikkeling verder vorm. Ook voor
de nieuwe parkeergarage zijn
de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. De locatie
is bijna bouwrijp door het afgraven van het duin. Volgende
maand zal hier de bouw van
de parkeergarage in uitvoering
worden genomen.
Het ontwerp van het nieuwe boothuis en het horecapaviljoen is van Studio DAVL
uit Den Haag en wordt gerealiseerd door Systabo, een
VolkerWessels onderneming.
De vormgeving van de nieuwbouw is afgeleid van de kenmerkende vorm van het
naastgelegen monumentale
visveilinggebouw.
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Haag Marathon Challenge

GDA vindt in Gouda haar Waterloo

De derde editie van de Haag
Marathon Challenge, kortweg HMC, vindt plaats op
17, 18 en 19 juni. De organisatie is in handen van Haag
Atletiek, het parcours loopt
door het Westduinpark en
over het strand. Deelnemers

Zaterdag 11 juni trok de GDA
selectie naar Gouda om daar
aan te treden tegen de nummer 12 van de derde klasse
A sv Gouda. Op een zonnig
sportpark Groenhoven kon
GDA helaas, na een goede 2e
en 3e periode in de competitie, geen goed gevolg geven
aan het toetje wat nacompetitie heet en werden het na afloop van het met 2-0 verloren
duel wel hele zure druiven.

lopen in drie dagen een marathon. Start en finish zijn bij
Haag Atletiek aan de Laan van
Poot. Inschrijven dan voor de
complete marathonafstand,
maar het is ook mogelijk om
met twee teamgenoten de drie
afstanden in estafette lopen.

Een estafette team mag uit elke
man/vrouw en leeftijd combinatie bestaan. De tijdmeting
vindt plaats met behulp van
een chip in het startnummer.
Er zijn diverse prijzen te winnen. Meer informatie op www.
haagmarathonchallenge.nl

Die Haghe wint en neemt eerste horde

WIL AAN DE WIEL

Zaterdag was er sprake van één
van de minste wedstrijden van
de Loosduiners. Te veel spelers, bijna een heel elftal, speelden deze wedstrijd slecht en
haalden niet hun gebruikelijke niveau. Daarbij was er ook
de tegenvaller van Samir Ben
Omar die met ingescheurde
enkelbanden op de tribune
plaats had genomen.

Nauwelijks kansen

■ Sebastiaan van der Starre viert zijn goal. (FOTO: HMA FOTOGRAFIE)

De voortekenen waren deze zaterdag gunstig, want Die Haghe 2
promoveerde na een 2-1 overwinning op Barendrecht 2 naar de
reserve eerste klasse. Die Haghe 1 trad aan tegen de winnaar van
de derde periode van de tweede klasse A in West 1, FC Aalsmeer,
dat beschikt over een makkelijk scorende voorhoede.
WIM VAN DE GRAAF

Al in de eerste minuut nam
Die Haghe het heft in handen
en schoot Phiras Chehoudi
net over het Aalsmeerse doel.
Na twee forse overtredingen
van Aalsmeer was daar in de
vijfde minuut de eerste gele
kaart voor de tweedeklasser.
In de tiende minuut maakten
de gasten het nog bonter door
met een hoop misbaar te reageren op een correcte sliding
van Tony Bergsma op de bal.
De arbiter met ervaring, Marco
Kool uit Castricum, loste het
opstootje goed op.
Zes minuten later legde Jesse
Bakker de bal mooi neer voor
Sebastiaan van der Starre, maar
hij schoot van dichtbij rakelings
over. Plotsklaps kwam in de
achttiende minuut Mike Dam
van Aalsmeer dwars door het
midden – al dan niet in buitenspelpositie – in balbezit en hij
faalde oog in oog met doelman
Bas Drost niet: 0-1. Een stand
die geheel in contrast was met
het spelbeeld. Zo kwam even
later Sebastiaan van der Starre
net een teenlengte tekort om de
gelijkmaker binnen te schieten
en liet Chico Mulder met een
geweldig afstandsschot de kruising boven de Aalsmeerse goa-

lie sidderen en kreunen. Die
Haghe voerde de druk goed op
en de kansen regen zich aaneen, maar de verdiende gelijkmaker bleef nog uit. Die kwam
in de 37e minuut na een prima actie op de rechterflank van
Phiras Chehoudi, die alleen onreglementair binnen de beruchte lijnen kon worden gestopt.
De arbiter wees dan ook gedecideerd naar de stip en Sander
de Jong joeg de bal tegen de
touwen: 1-1 en met die stand
werd ook de thee opgezocht. Na
rust was de wedstrijd binnen
twee minuten feitelijk beslist.
Eerst schoot Sander de Jong de
bal vanaf de rand van het strafschopgebied werkelijk prachtig in de kruising (2-1) en een
minuut later kwam de bal in
het bezit van Die Haghe waarna Sebastiaan van der Starre de
bal loepzuiver diagonaal binnenschoot: 3-1. Sander de Jong
kon de voorsprong in de 55e minuut uitbreiden, maar miste nu
vanaf de penaltystip. Zes minuten later had de Aalsmeerse
goalie nog een katachtige redding in huis op een schot van
Phiras Chehoudi. Aalsmeer zette nog maar eens aan en in de
66e minuut kopte een NoordHollander de bal oog in oog met
Bas Drost nipt naast het Haagse
doel. Diezelfde doelman had de

redding van de dag in huis door
met een reflex van zijn voet een
zeker doelpunt te voorkomen.
Een keihard schot van Junior
Nelson werd door de goalie
van de gasten knap onschadelijk gemaakt. Aalsmeer bracht
twee wissels in en ging “alles
of niets” spelen en ook trainer
Wim de Jong van Die Haghe
bracht drie verse krachten in
om de snelle voorhoede van
Aalsmeer verder tegenstand te
kunnen bieden. Toch werd een
ongevaarlijk lijkende voorzet in
het Haagse doelgebied matig
verwerkt waarna Thierry van
der Kooye van Aalsmeer de 3-2
kon binnenschieten. Aan de andere kant had Roy van der Ven
de 4-2 op zijn schoen, maar hij
schoot de bal te zacht in en bleef
het even spannend. Die Haghe
speelde de wedstrijd echter redelijk kalm uit en nam zo de
eerste horde op weg naar behoud van een plaats in de eerste klasse.
Zaterdag 18 juni speelt
Die Haghe uit tegen a.s.c.
Waterwijk. Waterwijk was de
winnaar van de eerste periode
in de tweede klasse A en eindigde net voor FC Aalsmeer op
de tweede plaats in de reguliere
competitie. In de eerste nacompetitiewedstrijd won het team
uit Almere met 2-0 van CSW
uit Wilnis. Van de acht kandidaten voor één plek in de eerste klasse zijn er nu nog vier
over dus heeft Die Haghe 25%
kans op die ene plek.

Natuurwandeling in de Westduinen
IVN Den Haag organiseert
weer een natuurwandeling. De IVN gids gaat zondag 19 juni op stap in de
Westduinen. Er wordt speciaal aandacht besteed aan
de verschillende duinzo-

nes en de bloemen, die nu
bloeien. De wandeling gaat
ook over onverharde duinpaden. Wellicht komen de
deelnemers tijdens de wandeling nog een paar Schotse
Hooglanders tegen. IVN

wandelingen zijn gratis en
duren 1,5 tot 2 uur. Vooraf
aanmelden is niet nodig.
Verzamelen om 10.00 uur
eind van de De Savornin
Lohmanlaan/hoek Laan van
Poot. www.ivndenhaag.nl.

De thuisploeg begon met een
sterk behoudende formatie
met vijf verdedigers en daarvoor een driemans middenveld. GDA kon niet in hun
zo geliefde spel komen. In
de eerste helft waren er voor
beide doelen nauwelijks kansen. GDA kroop na ruim
een half uur spelen door het
oog van de naald toen Justin
Schoenmaker bij het verdedigen de bal naast zijn eigen
doelman Alessandro Visser op
de eigen doelpaal schoot. GDA

■ Jeroen Mantel mist hier hier de tweede grote kans om GDA op

voorsprong te zetten. (FOTO: WIL AAN DE WIEL)

leed veel balverlies waardoor
de thuisploeg de eerste helft
de ploeg aan de bal was en het
daarbij veelal met lange ballen
van achteruit zocht.

Schroom
Na de rust bij een 0-0 tussenstand had GDA iets van hun
schroom in de kleedkamer achtergelaten. Noa Schoenmaker
kon in de 52e minuut alleen
op de doelman af gaan maar
door besluiteloosheid ging de
bal er niet in . Een paar minuten later kon Jeroen Mantel in
eenzelfde situatie oprukken.
In plaats van de keeper te passeren met een schuiver, koos
hij ervoor om breed te leggen.
Ook hier kwam de thuisploeg
met de schrik vrij.
Na een goede GDA aanval
schoot Nick Selier in het zijnet en vanaf dat moment was
het scorebord de kluts kwijt en
stond de klok op een 0-1 stand
terwijl er niet gescoord was en

op 0 minuten.
Een aanval van de thuisploeg
leek verdedigd te worden door
GDA maar in plaats van goed
koppen werd er een bal geschramd, doorgekopt en viel
het leer tussen GDA doelman
Alessandro Visser verdedigers
en een aanvaller in en die wist
met de punt van de schoen de
1-0 binnen te tikken.

Wissels
GDA trainer Paats probeerde
nog met wissels het tij te keren maar tien minuten voor
tijd schoof sv Gouda hun verlossende tweede doelpunt binnen. GDA kwam in het restant van de wedstrijd deze
dubbele klap niet te boven,
na afloop was het logisch dat
de verslagenheid groot was
in de kleedkamer. Trainer
Ronald Paats vatte het na afloop in één woord samen:
“Teleurstellend.”

Degradatie voor S.V. Loosduinen
Een seizoen met zo veel incidenten, pech en arbitrale blunders kon bijna niet goed aflopen. En dat gebeurde dus ook.
S.V. Loosduinen is gedregadeerd naar de vierde klasse.
JAN TAZELAAR

Afgelopen zaterdag speelde
S.V. Loosduinen tegen OHVV
in Oudenhoorn. De plaatselijke voetbalclub heeft weliswaar maar twee senioren- en
drie juniorenelftallen, maar
wel een schitterend grasveld
en een hele gezellige kantine voor. OHVV speelde in
een 3-4-3- en Loosduinen in
een 4-4-2-opstelling. OHVV
was de bovenliggende partij.
Op een heet druk middenveld werd de strijd gestreden
en na enkele kansjes scoorde
OHVV met een droog schot
in de verre hoek. Loosduinen
kon hier weinig tegenoverstellen en kwam in de eerste
helft niet verder dan een paar
scrimmages voor het vijandelijke doel. OHVV bleef gevaarlijker maar kwam verder niet
tot scoren. Ook de paal stond
nog een keer een doelpunt in
de weg. De tweede helft (met
twee verse krachten: Koen
Rienstra en Thom van Berkel)
was nog maar twee minuten
oud toen zich een zeer opmerkelijk incident zich voordeed.
Een aanval over rechts van
Loosduinen eindigde met een
voorzet richting het doel maar
de opspringende verdediger

■ In de tweede helft kon S.V. Loosduinen wat meer onder de druk uit

komen. (FOTO: CAROLA VAN DE LOOSDRECHT)

blokkeerde deze voorzet met
opgestoken arm. Vriend en vijand zag hier een penalty in.
De scheidrechter echter vroeg
advies aan de grensrechter en
die wees naar de cornervlag.
Het kan niet anders dan dat
deze grensrechter dit gezien
moet hebben. Videobeelden
bewijzen dit. Hierna veel irritatie, veel overtredingen en dat
deed de wedstrijd geen goed.
Wel een opmerkelijke terugval van OHVV die Loosduinen
wat meer ruimte gaf en zich
daardoor wat meer onder de
druk kon uitkomen. Wel kansjes, maar aan de andere kant
was er ook een vrije trap tegen
de lat! Op het laatst veel druk
van Loosduinen maar door de
ontstane ruimte kon OHVV
in de allerlaatste seconde via
een counter nog de 2-0 maken. En dat betekende voor
Loosduinen het einde van de
nacompetitie.
Het was een turbulent seizoen

met als absoluut dieptepunt
het trainers incident in oktober jongstleden. Dit is opgevangen door Ron van ‘t Veer
en Arjan Weijsenfeld en later
door Roy de Geus, en die hebben dat met verve gedaan. Het
zorgde voor een ommekeer en
Loosduinen begon punten te
pakken. ‘Als’ bestaat nu eenmaal niet in het voetbal, maar
met een beetje minder pech
en geen zeer ernstige blessures (Melchior van der Kooi en
Tyrone Plas) had er meer ingezeten.
S.V. Loosduinen is het trainerstrio dankbaar voor hun inzet; trainer zijn is soms geen
pretje. En ook de verdere staf
van het eerste elftal wordt bedankt, net als de spelers Alvin
van Reeuwijk, Nick Voorham,
Kevin Baptiste en Melchior van
der Kooi. Zij laten het selectievoetbal achter zich en gaan
komend seizoen in een vriendenelftal spelen.

12 | De Posthoorn Loosduinen | 15 juni 2022

Kijk voor het laatste nieuws uit uw gemeente op rodi.nl

Sales
manager

Blijf jij graag

in contact?

West Media is met vijftien
huis-aan-huiskranten de grootste
uitgever van lokale offline én online
media in de regio. En we groeien
alleen maar door.

Word jij onze
nieuwe collega?
Word jij de nieuwe

Als accountmanager bij West Media luister je naar de wensen van de
klant en werk je samen met het DTP- en redactieteam om die zo goed
mogelijk te vertalen naar onze media. Daarvoor werk je op ons kantoor
in Naaldwijk, maar ben je ook veel onderweg.

Daarom zijn wij op zoek naar een SALES MANAGER die ons verkoopteam aanstuurt en
onze klanten helpt hun doelgroep te bereiken. Als sales manager ben je het eerste
aanspreekpunt voor onze accountmanagers en bewaak je de kwaliteit van onze
verkoopprocessen.

(fulltime)

Heb jij minimaal een mbo-opleiding afgerond, kun jij je verplaatsen
in ondernemers en denk je in mogelijkheden? Hou je daarnaast van
samenwerken en ga je voor kwaliteit?

DEGENE DIE WIJ ZOEKEN, HEEFT:
- Minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
- Een sterk commercieel inzicht
- Een talent voor leiding geven

Dan praten we graag een keer met je om te vertellen wat we jou
kunnen bieden. Zoals een telefoon, laptop en auto van de zaak
en een ongekend goede werksfeer.
Voor vragen bel 0174-624212 of mail direct je motivatiebrief en CV naar
solliciterenbij@uitgeverijwestmedia.nl

Herken jij jezelf in die eigenschappen en ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
Dan praten we graag een keer met je om te vertellen wat we jou kunnen bieden.
Zoals een telefoon, laptop en auto van de zaak en een ongekend goede werksfeer.
Voor vragen bel 0174-624212 of mail direct je motivatiebrief en CV naar
solliciterenbij@uitgeverijwestmedia.nl

accountmanager
bij West Media in
Naaldwijk. Blijf in
contact met onze vaste
en nieuwe klanten in
heel de regio.

solliciterenbij@uitgeverijwestmedia.nl

Sales
support

Hé, organisatietalent.
Maak jezelf onmisbaar als
sales support (+/-20 uur) bij
West Media met jouw luisterend
voor en helpende hand.

Word jij onze
nieuwe collega?

solliciterenbij@uitgeverijwestmedia.nl

Gezocht:
leuke
binnenkomer
Word jij de nieuwe

Media
adviseur
(fulltime)

Als sales support bij West Media ondersteun je collega’s bij het maken van onze kranten
en zorg je ervoor dat alles op rolletjes loopt. Daarbij ben je het eerste aanspreekpunt voor
lezers en klanten, boek je advertenties in, verzorg je de afhandeling van orders, bewaak je
planningen, en nog veel meer. De werkdagen vliegen voorbij!
Ben jij een meester in organiseren en
plannen (op minimaal mbo-niveau), heb
je een prettige communicatiestijl en hou
je van afwisseling tussen klantcontact en
administratie? Dan is deze functie echt iets
voor jou. We zoeken vooral versterking
voor de maandag en dinsdag.

WIJ BIEDEN:
- Een baan met veel afwisseling en vrijheid
- Een telefoon, laptop en auto van de zaak
- Een ongekend goede werksfeer

Kom een keer de gezellige werksfeer
ervaren op ons kantoor in Naaldwijk.
Dan vertellen we graag wat we jou te
bieden hebben.
Mail je motivatiebrief en CV naar
solliciterenbij@uitgeverijwestmedia.nl.

solliciterenbij@uitgeverijwestmedia.nl

bij West Media in Naaldwijk.
Met vijftien lokale huis-aanhuiskranten in de regio,
waaronder deze, helpen wij
continu onze klanten hun
doelgroep te bereiken. Als
media-adviseur kom je bij
honderden ondernemers
over de vloer en heb je veel
afwisseling, ruimte om je te
ontwikkelen en vrijheid.

DEGENE DIE WIJ ZOEKEN, HEEFT:
- Minimaal een afgeronde mbo-opleiding;
- Sterke sociale skills
- Gezonde werkinstelling
WIJ BIEDEN:
- Een baan waarbij geen week hetzelfde is
- Een telefoon, laptop en auto van de zaak
- Een ongekend goede werksfeer
Ervaar het zelf: kom een keer koffiedrinken.
Voor vragen, bel naar 0174 - 62 42 12
of mail naar solliciterenbij@uitgeverijwestmedia.nl.
Stuur meteen je motivatie en cv mee.

solliciterenbij@uitgeverijwestmedia.nl
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Nagenieten van Parkpop 2022
Zondag 12 juni was de 40e editie van Parkpop. Op het Haagse Malieveld werd er een prachtig feestje van
gemaakt met artiesten als Donnie XL, Goldband, Di-rect en UB-40. Wij waren aanwezig en onze fotograaf
Richard Mulder maakte deze prachtige sfeerrapportage. Meer foto’s zien? Check dan www.rodi.nl/denhaag.

Scan de QR code!

Meer foto’s zien? Check rodi.nl/denhaag!
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Gemeente en Duurzaam Den Haag delen weer duizend bomen uit
Opnieuw delen gemeente Den Haag en Duurzaam Den Haag
duizend bomen uit aan bewoners. Ook scholen, sportclubs,
bedrijven en andere organisaties in de stad kunnen een gratis boom aanvragen. Daarvoor kunnen ze zich tussen 7 juni
en 31 juli aanmelden.
WWW.HETHAAGSEGROEN.NL

De belangstelling voor de actie Bomen voor Den Haag was
vorig jaar heel groot. “We hebben toen bijna 1.400 bomen
uitgedeeld aan bewoners”, zegt
Hilbert Bredemeijer, wethouder Buitenruimte. “Nu ook
scholen, sportclubs, bedrijven en andere organisaties
zich mogen aanmelden voor
een gratis boom, ga ik ervanuit dat deze duizend bomen
ook snel een plek krijgen in
de stad. Zo maken we Den
Haag samen weer mooier en
groener.”
Eén van de bewoners was
Eline Smith uit de Vogelwijk.
Ze vroeg vorig jaar een perenboom aan. “Met deze actie geeft de gemeente zoveel
meer weg dan alleen die ene
boom. Ze geeft plezier weg
en creëert bewustzijn over
een veranderend klimaat en
brengt een goede boodschap,
namelijk: wees zuinig op de
natuur. Ook laat het zien dat
groen lokaal en klein kan beginnen”, zegt Eline.

Actie voor iedereen
Joris Wijsmuller, de nieuwe
directeur van Duurzaam Den
Haag: “Het is mooi om te zien

dat zoveel mensen een bijdrage willen leveren aan een groenere stad. Ik ben blij dat we
deze mensen daarbij kunnen
helpen. Deze actie is er echt
voor iedereen. Het is een goede manier om ook de versteende wijken van Den Haag te vergroenen. Juist daar valt heel
veel te winnen.”
Bewoner Vidjay Bhagole
vroeg in 2021 vier sierkersen
aan voor de privé-binnentuin
het Grote Koningshof in de
Schilderswijk. “We zijn er nog
steeds zo blij mee”, zegt Vidjay.
“De bomen groeien goed en er
zijn mooie knoppen aangekomen. De binnentuin is er echt
van opgefleurd. De andere bewoners zijn ook enthousiast en
zeiden: Kunnen we niet meer
bomen aanvragen?”

Meer blad voor de stad
De actie ‘Bomen voor Den
Haag’ maakt deel uit van
het beleid voor stadsbomen.
Bomen in de stad worden
steeds belangrijker. De openbare ruimte wordt schaarser,
er komen steeds meer mensen
bij en het klimaat verandert.
Bomen geven schaduw, zuigen regenwater op, dragen bij
aan de biodiversiteit en maken
het leven in onze stad prettig.

■ De tuin fleurt er niet alleen van op, een boom geeft ook schaduw en zorg voor meer biodiversiteit in de stad. (FOTO: ARNAUD ROELOFSZ)

Daarom krijgen bomen ruimte om te groeien en planten
we samen met bewoners, bedrijven en scholen de komende jaren extra bomen bij. Zo
gaan we voor meer ‘blad voor
de stad’: hoe groter het bladerdak, des te groter de bijdrage van bomen aan de kwaliteit van leven in onze stad.
Van 7 juni tot en met 31
juli kan iedereen zich aanmelden voor een boom via

Kamerkoor zingt voor bomen en bos
Kamerkoor JIP zingt zondag
19 juni in de Paleiskerk over én
voor de bomen en het bos. Per
minuut verliezen we wereldwijd 36 voetbalvelden aan bosgebied, terwijl de wereld juist
méér bomen nodig heeft. Meer
bomen voor een schone lucht,

voor leefgebied van dieren,
voor de balans van de natuur.
JIP zingt over de schoonheid,
symboliek en het belang van
de bomen en bossen om ons
heen. De Engelse componist
en klimaatactivist Kate Honey
schreef een nieuwe compositie

www.bomenvoordenhaag.nl.
Duurzaam Den Haag verwerkt
alle aanmeldingen. Duurzaam
Den Haag stuurt bericht of de
aanvraag is goedgekeurd. In
het najaar (november/ december) wordt de boom thuis of bij
jouw organisatie of bedrijf bezorgd. Je plant de boom daarna zelf.

Spelregels
Er zijn een paar spelregels

waar je bij jouw aanvraag rekening mee moet houden:
De actie geldt voor bewoners,
scholen, sportclubs, bedrijven
en andere organisaties uit Den
Haag. De boom mag je, met
uitzondering van scholen en
sportclubs, alleen op privéterrein planten. Denk aan je eigen voor- of achtertuin, volkstuin of gezamenlijke buurt- of
binnentuin. De boom wordt
in Den Haag geplant. Je moet

voldoende ruimte hebben om
een boom te planten zodat hij
goed kan groeien. Je kunt met
meerdere bewoners een aanvraag doen. Tot maximaal 10
bomen per groep. De boom,
aarde en een ondersteuningspaal worden bij jou afgeleverd.
Je moet de boom zelf planten
(en verzorgen). Alle spelregels
zijn terug te lezen op www.bomenvoordenhaag.nl. Daar kun
je ook een aanvraag doen.

Jeugdlintjes voor Touibya en Yahyah

over gevelde populieren, speciaal voor Kamerkoor JIP. De
concerten worden uitgevoerd
in samenwerking met solisten Oene van Geel en Maryana
Golovchenko. Kaarten €15,00
/ €7,50 (kind, student, CJP) |
kamerkoorjip.nl

Speciaal gebakje voor het Varend Corso

■ Judith Barendse biedt het gebakje aan aan het bestuur van het Varend

Corso. (FOTO: PR)

Meesterbakker Remmerswaal
Roodenrijs heeft speciaal voor
het Varend Corso Westland
het ‘Corso Koninkje’ bedacht.
Dinsdag 7 juni is dit gebakje
aangeboden aan het bestuur
van het evenement. Zij waren

erg enthousiast over het gebakje met een wel heel bijzondere
ingrediënt: paprika!
Het ‘Corso Koninkje’ werd
door Judith Barendse van
Meesterbakker Remmerswaal
Roodenrijs in Restaurant Bij 5

in Naaldwijk aan het bestuur
van Varend Corso Westland
aangeboden. “Nooit eerder
maakten wij een gebakje met
paprika als ingrediënt. Hoewel
het idee al langer speelde, is
dit echt de primeur,” vertelt zij.
“Het was dan ook best spannend om dit bijzondere gebakje voor het eerst te laten proeven. Gelukkig is het heel goed
ontvangen. Men vond de paprikasmaak goed te herkennen en
de combinatie met bosvruchtenbavaroise erg lekker.”
Het ‘Corso Koninkje’ bestaat
uit een koekbodem met amandelspijs en daarop een bolletje
bosvruchtenbavaroise. In het
bolletje zit een beetje paprikacompote en eroverheen een
‘spiegel’ van doorzichtige gelei met paprika. Daar bovenop
een handgemaakt witte chocoladedecoratie met het logo
van het Varend Corso erop.
Het Corso Koninkje is vanaf woensdag 22 juni verkrijgbaar bij alle winkels van
Meesterbakker Remmerswaal
Roodenrijs en kost € 1,75.

■ Loco-burgemeester Kavita Parbhudayal samen met Touibya El Hadioui en Yahyah Sabry. (FOTO: MARTIJN BEEKMAN)

Touibya El Hadioui en Yahyah
Sabry hebben dinsdag 7 juni
de Haagse Jeugdlintjes ontvangen. Beide 19-jarigen kregen de jeugdlintjes op het
stadhuis opgespeld door loco-burgemeester Kavita
Parbhudayal.
Touibya en Yahyah zetten zich
belangeloos en met veel inzet
in voor anderen. “Dat verdient
lof”, zegt loco-burgemeester en
wethouder vrijwilligersbeleid

Kavita Parbhudayal. Touibiya
woont in Transvaal en organiseert er onder meer voorleesdagen voor kinderen en nam
het initiatief tot een meidenclub. Yahya helpt met het organiseren van allerlei activiteiten voor jongeren in Moerwijk,
samen met Mooi Welzijn. Hij
motiveert en stimuleert wijkgenoten bijvoorbeeld om te
sporten en om te studeren. Op
26 april werden al de eerste

Haagse Jeugdlintjes van 2022
uitgereikt. Touibiya en Yahya
konden daar toen niet bij aanwezig zijn. Daarom werd voor
hen een speciale bijeenkomst
in het stadhuis belegd.
De gemeente reikt de Haagse
Jeugdlintje jaarlijks uit als blijk
van waardering en om jongeren te stimuleren zich vrijwillig in te zetten voor hun leefomgeving en voor anderen in
Den Haag.

Wat betekent De Posthoorn voor u?
De huis-aan-huiskrant is een
belangrijke lokale bron van actualiteiten, informatie, evenementen en leuke weetjes in de
wijk en regio. De maatschappelijke functie is niet te miskennen. Daar willen wij graag
bij stilstaan en dat doen we in

de Week van de huis-aan-huiskrant van 1 tot en met 7 juli.
U kunt zelf meedoen door de
redactie in een paar zinnen
te laten weten wat de lokale
krant voor u betekent. Hoe en
waar leest u hem? Wat maakt
De Posthoorn onmisbaar voor

u? Een foto van hoe of waar u
de krant leest is ook zeer welkom. Mail uw inzending onder vermelding van uw naam
naar redactie.ph@uitgeverijwestmedia.nl en wie weet ziet
u uw inzending op 6 juli in
deze krant.
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Kruiswoordpuzzel
HORIZONTAAL: 1 De
ladder van een aannemer? (11; 7 Lapmiddel
(5); 8 Zo bestoven is
het een vreemd dier
(5); 9 Oostenrijks
water uit een Engels
café (3); 11 Voedsel
voor huzaren? (7); 14
Onbemiddeld gebaar
op de mat (7); 18
Royaal met vis (3); 20
Grote goedheid, wat
een goedheid! (5); 22
Wafeltje in bloei (5); 23
Zelfzuchtige drugsgebruikers (11).
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24
(5); 2 Tarzan was eraan
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RBC078C
kun je maar raak steken
14
8
24 13 10 21
(5); 4 Bont wapen (5); 5 Ontzag voor de vijfde roede (5); 6 Gewijd tochtje voor Amerika (5);
20
21 Frans 22
10 Hofleverancier van grappen (3); 12 Er bloeit water in Zuid
Holland (5); 13
water (5);
14 Bijnaam voor een journaliste (5); 15 Er is wat mis met die vent en zijn maat (5); 16 Prima
zwemmer die ook goed slaapt (5); 17 Log in het water (5); 18 Liet zich flink horen in de bond
23
(5); 19 Een spijkerbroek voor een predikant in Engeland (5).
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Vul de woorden in volgens de omschrijvingen. Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
Bij juiste invulling ontstaat in de verticale balk de oplossing.
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Kijk voor het laatste nieuws uit uw gemeente op rodi.nl

geldig van maandag 6 juni t/m zaterdag 18 juni 2022

KIPPIE DEN HAAG-LOHMANPLEIN
om je vingers bij af te likken

Speciaal voor Vaderdag

Mixed grill
kippenpoten naturel
+ 4 stokken kipsaté
+ 400 gram kipkluifjes smaak naar keuze
4 gegrilde

In
GRATIS
koeltas

Kippie Den Haag-Lohmanplein
Winkelcentrum De Savornin Lohmanplein
Savornin Lohmanplein 30 - 2566 AE Den Haag
E-mail: lohmanplein@kippie.nl

voor:

12,

99

