DE DUINDORPER

DATUM: SEPTEMBER 2017

DE DUINDORPER IS EEN UITGAVE VAN STICHTING WIJKBERAAD DUINDORP, WELZIJN SCHEVENINGEN, HET TREFPUNT EN VESTIA

Foto: Bianca de Bruin

Agenda
21 september Bingo
30 september Pannenkoeken
30 september Karaoke
14 oktober Hamburgers
19 oktober Bingo
28 oktober Pannenkoeken
11 november Hamburgers
16 november Bingo
25 november Pannenkoeken
8 december Speciale Kerstbingo
16 december Hamburgers
21 december Bingo

Zaterdag 23 september
Open Dag Het Trefpunt
en Burendag in de
Tesselweide
Lees verder op pagina 4 en 5
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“De enorme dank
baarheid van de
mensen,
daar doen de cha
uffeurs en bijrijde
rs het voor.
Dat is ónbeschrijfl
ijk!”

NU OOK BUS- EN ROLSTOELVERVOER BIJ WELZIJN SCHEVENINGEN!
De ‘Particuliere Vervoersdienst’ voor vervoer met een personenauto is al jaren
zo’n groot succes dat vanaf 1 september met groot enthousiasme een aanvullende
dienst wordt opgestart, namelijk de dienst ‘Bus- en rolstoelvervoer’, voor vervoer
met of zonder rolstoel.
Het ‘Bus- en rolstoelvervoer’ wordt voor verschillende doeleinden voor inwoners
van stadsdeel Scheveningen ingezet, bijvoorbeeld om senioren van huis naar de
dagbehandeling te brengen en vice versa. Daarnaast is de bus bestemd voor personen
die rolstoelafhankelijk zijn, onder andere voor vervoer naar familie, een activiteit,
de huisarts of het ziekenhuis. Ook wordt deze bus ingezet voor diverse leuke uitstapjes
in groepsverband.
Dankzij de hulp en het enthousiasme
van al deze betrokken vrijwilligers krijgen
600 Scheveningse senioren een stukje
zelfredzaamheid terug, door hun aanbod van
vervoer met begeleiding. De ritten gaan overal
heen en op elk mogelijk tijdstip: ’s avonds, in
het weekend, binnen en (ver) buiten Den Haag.
Dit vrijwilligerswerk geeft zo velen voldoening.

Ook vrijwillige chauffeur of bijrijder worden?
(070) 217 20 55
(maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 15.00 uur)
rob.steegers@welzijnscheveningen.nl
U komt in een gezellig team van chauffeurs en bijrijders te werken,
het rooster wordt in overleg met u bepaald en 6x per jaar wordt
er in de avonduren een speciaal Chauffeurscafé georganiseerd.
U wordt goed ingewerkt en begeleid. U neemt deel aan een
interne training en aan de cursussen EHBO, Omgaan met de
(doel)groep en (Rolstoel-)cliënten veilig vervoeren. Als bijrijder
is het bezit van een rijbewijs niet noodzakelijk.
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We gaan weer beginnen
Op het moment van schrijven zijn
de scholen in onze regio weer
begonnen en zijn de meeste van
ons na een welverdiende vakantie weer aan het werk. De eerste
dagen na een vakantie zijn altijd
lastig, je wil het gevoel vasthouden maar eenmaal op je werk is
daar na een halve dag niets meer
van over en neemt alles weer
zijn normale gang en lijkt het of
je helemaal niet bent weggeweest. Ik ken het gevoel maar er
moet weer gewerkt worden. Zo
ook voor ons als bestuur van het
Wijkberaad.
De komende tijd staan er nogal
wat zaken op de rol. Zo is er een
bijeenkomst geweest over de
plaatsing van de ondergrondse
containers en de overlast in het
Zeezwaluwhof, zal er binnenkort
een uitnodiging komen over een
bijeenkomst m.b.t. de aanleg van
een tramlijn over de Westduinweg en zijn we in gesprek met
de eigenaren van de Pniëlkerk.
Zomaar een aantal zaken die binnenkort de revue gaan passeren.
Bijna zou ik de burendag vergeten op 23 september. Verderop
in deze Duindorper leest u hier
meer over.
Als voorzitter van het Wijkberaad
probeer ik bij alle bijeenkomsten
aanwezig te zijn maar dat lukt
niet altijd. Gelukkig bestaat het

bestuur uit een aantal gedreven
vrijwilligers en proberen we dit zo
goed mogelijk te verdelen, zodat
in ieder geval altijd iemand van
het Wijkberaad aanwezig is. Binnenkort zal het Wijkberaad ook
aansluiten bij het spreekuur in
het Trefpunt op donderdag. Elke
1e donderdag van de maand is
het Wijkberaad aanwezig, zodat
u als bewoner vragen kan stellen
aan ons. Wij hopen dat u gebruik
zult maken van de gelegenheid.
Mocht dit niet lukken, dan zijn
wij uiteraard ook via de andere
kanalen bereikbaar. Facebook,
telefoon, email of een berichtje
achterlaten bij de receptie van
het Trefpunt behoort ook tot de
mogelijkheden.

Het bestuur is altijd op zoek naar
mensen die ons team willen
komen versterken, ook al is het
maar voor een enkele keer of
voor een bescheiden aantal uurtjes. Indien u interesse heeft, dan
kom ik graag met u in contact
en kunnen we de mogelijkheden
bespreken.
Vriendelijke groeten
Leo Pronk
Voorzitter stichting
Wijkberaad Duindorp

Ik hoop u binnenkort op een
van de bijeenkomsten te mogen
begroeten en wellicht wilt u als
Duindorper ook uw steentje
bijdragen aan de wijk.

Spreekuur Wijkberaad in Het Trefpunt
Elke 1e donderdag van de maand zal het Wijkberaad samen
met Vestia, de gemeente, Politie en het Maatschappelijk Werk,
aanwezig zijn bij het inloopspreekuur.
Plaats: Het Trefpunt, Tesselsestraat 71
Tijd: 9.00-10.00 uur
De koffie staat klaar!
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Programma Open Dag in Het Trefpunt
Zaterdag 23 september van 10.00-15.00 uur
Hele dag doorlopend:
• Haring happen:
Kom kijken hoe onze vrijwilligers
haring schoonmaken en
uiteraard kun je even proeven.

Van
15.00-16.00 uur
live muziek in d
e
Tesselweide

• Schiemanswerk:
Het oude ambacht van touwen
knopen is nog niet uitgestorven.
De heren van onze Schiemansclub laten je graag zien hoe zij te
werk gaan. Je kunt bij hun ook
schiemanswerk kopen.
• Klaverjassen:
Je kunt deze dag komen
klaverjassen en de klaverjasclub Schoppenboer is aanwezig,
mocht je interesse hebben om lid
te worden.
• Smoothiebar:
Lekker en gezond! De dames
bereiden heerlijke tropische
verassingen deze dag,
die moet je geproefd hebben.

• Bibliotheek:
Wij hebben een bieb in Het
Trefpunt, speciaal voor senioren.
Die bevat o.a. grote letterboeken.
Kom even langs voor wat meer
info.

• Seniorweb:
De vrijwilligers van deze
organisatie geven de hele dag
door demonstraties en
voorlichting op het gebied
van computers.

• Panorama Het Trefpunt:
De schilderclub heeft een
prachtig panorama gemaakt,
wat op deze dag voor het eerst
ten toon gesteld wordt.

• Servicepunt:
Het Trefpunt heeft een servicepunt waar je terecht kan met al je
vragen over wonen, werken, zorg
en allerlei formulieren waar je
niet uit komt. Kom vandaag eens
informeren wat we voor jou kunnen doen

• Biljart:
Kom een balletje stoten, er is de
hele dag iemand aanwezig om je
op weg te helpen met keu en bal.

Deze dag rijdt speciaal voor ons het
Boulevardtreintje, langs alle panden
van Welzijn Scheveningen!
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• Pedicure:
Norma, onze deskundige huis
pedicure, behandelt deze dag
kleine dingetjes aan de voetjes.

En er is nog meer!

• 10:00-10.45 uur:
Aerobics. Kom gezellig
meedoen met de dames.
• 10.00-12.00 uur:
Ontmoeting voor senioren.
Onze gastvrouwen staan
klaar om u te ontvangen.
De Ontmoeting is een vaste
wekelijkse activiteit, waar u
gezellig onder elkaar spelletjes
kan doen, uitstapjes en even
uw verhaal kwijt kan. U wordt
deze dag warm ontvangen om
te kijken of dit iets voor u is.

• 10.30-12.30 uur:
Workshop golven schilderen,
o.l.v. onze ervaren docente
Els Thijsse.
• 11.00-11.45 uur:
Body Fit voor senioren.
Wij hebben 2 gezellige clubs
waar nog plek is.
• 13.00-15.00 uur:
Sieradendoosjes maken met
de Scheveningse Moederclub.

Jongerenprogramma:
Silent Disco / presentatie van
het jongerenwerk van 10.3012.00 uur in de Jongerenruimte.
Verder is deze dag ons buffet
open voor lekkere broodjes. De
koffie en thee is de hele dag gratis!
De entree is gratis, de activiteiten
zijn ook gratis.

Deze feestelijke dag wordt mogelijk gemaakt door:

In 2017 vieren we op 22 en 23 september
nationale Burendag in Duindorp
Op vrijdag 22 september voorafgaand aan
de officiële Burendag, willen we in samenwerking
met Wijkberaad Duindorp en Welzijn Scheveningen
‘Het Trefpunt’, een aantal kleine klusjes
uitvoeren/organiseren, onder het motto:

"Door Duindorpers
voor Duindorpers"

Heeft u een klusje te doen of wilt u zicht hiervoor
als vrijwilliger opgeven? Stuur dan een email naar
burendagduindorp@hotmail.com of neem contact
op met ‘Het Trefpunt’ via 070 - 338 54 99.

"Vele handen
maken licht werk!"

Om dit te bewerkstelligen hebben we
Duindorpers nodig die kleine klusjes hebben
die ze zelf niet kunnen doen en zoeken we
Duindorpers die vrijwillig mee willen werken
om die klusjes te doen.
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Groeten & Ontmoeten

Speciaal voor senioren
Bent u 70-plus en wilt u graag nieuwe leeftijdsgenoten uit
Scheveningen ontmoeten en uw kennissen- en vriendenkring
uitbreiden? Dan is deze middag iets voor u!

Kom in contact met leeftijdsgenoten op 26 september
Tijdens deze middag kunt u met

Waar

verschillende mensen één op één

Het Couvéehuis

in gesprek gaan om te kijken of het

Frankenslag 139, Den Haag

klikt. De ouderenadviseurs dragen
zorg voor een persoonlijke sfeer

Wanneer

zodat u, onder het genot van

Dinsdag 26 september 2017.

een kopje koffie of thee, op een

Inloop om 13:30 uur.

informele en ontspannen manier

De deuren sluiten om 14:00 uur.

met andere mensen kennis kunt

Omstreeks 15.45 uur sluiten wij af

maken.

met een kleine borrel.

Aanmelden
U kunt zich voor 24 september 2017 aanmelden via (070) 416 20 20
of ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl.
Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,
dus wees er snel bij.
Kosten
Gratis
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‘Walking football’
Het team OldStars Scheveningen heeft onlangs meegedaan
aan het ADO Den Haag toernooi
in het Kyocera Stadion.
Een enthousiaste groep 55-plussers is in februari gestart met
‘walking football’! Dit is een voetbalvariant waarbij niet mag worden
gerend en de bal onder heup
hoogte moet blijven om blessures
te voorkomen. Kortom je speelt op
een rustiger manier het populairste
spelletje! Kernbegrippen zijn
beweging (wandelen, warming-up,
oefeningen en een partijtje wandelend voetbal) en beleving! Je krijgt
weer dat kleedkamergevoel terug,
samen plezier maken en over
voetbal en allerlei andere onderwerpen kletsen. Naast de vaste
trainingsuren op maandagochtend
vanaf 10 uur bij SVV Scheveningen, vinden ook nog allerlei
evenementen plaats. Afgelopen
maanden hebben de ADO

Den Haag OldStars uit Scheveningen o.a. deelgenomen aan de
Stadsspelen in het Beachstadion
van Scheveningen en het ADO
Den Haag toernooi in het Kyocera
Stadion!
De gemeente Den Haag, stadsdeel Scheveningen, heeft voor de
eerste tien deelnemers een ADO
Den Haag trainingspak beschikbaar gesteld! De pakken zijn op

maandag 28 augustus, bij de start
van een nieuwe periode, uitgereikt.
Geïnteresseerden in ‘walking
football’ kunnen vrijblijvend
langskomen bij SVV Scheveningen
(Laan van Poot 38-C) om te kijken
of een keer een balletje mee te
trappen. De huidige deelnemers
weten zeker dat je weer terugkomt!
Aanmelden is mogelijk via
www.adodenhaag.nl/oldstars

Pniëlkerk opent tijdelijk weer haar deuren
De Pniëlkerk aan de Tesselse
straat opent tijdelijk haar deuren
weer. Niet als kerk maar als een
zogenaamd stadslab voor Duindorp. Als de deur open is, bent u
van harte welkom om binnen te
lopen en een praatje te maken.
Het plan is om in de Pniëlkerk
activiteiten en gesprekken te
organiseren voor bewoners van
Duindorp. Zo zal onder meer een
filmmaker er een workshop filmen

geven. Waarna deelnemers in
staat zijn om zelf een film of vlog te
maken van hun leven in Duindorp.
Ook zal in de kerk een aantal
leraren van de Haagse Hogeschool inhuizen om na te denken
over het wel en wee van het woonverdeelsysteem van de woningcorporaties. Dit is een onderwerp
waar veel Duindorpers zich druk
over maken. Als u wilt meepraten,
kom dan gerust langs in de kerk.
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n Gratis WiF

n Vrijwilligers

Algemene informatie
Dagelijks komen bewoners uit de wijk en omstreken
bij ons binnen. Naast alle activiteiten beschikt het
Trefpunt ook over een mooie ontmoetingsruimte,
waar u terecht kunt van maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur om wat te drinken of te eten.
Onze vrijwillige gastvrouwen en -heren heten u van
harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie
of thee bespreken we de laatste (dorps) nieuwtjes.
Natuurlijk is het ook mogelijk om mee te doen met
tal van activiteiten die in het Trefpunt plaatsvinden.
Wij ondersteunen vanuit ons centrum bewoners uit
de wijk. Zelf initiatief nemen levert veel op. Het brengt
mensen dichter bij elkaar, zorgt voor betrokkenheid
en de beste resultaten. Loop eens binnen en leer
ons en elkaar kennen!
Mocht u geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk in
het Trefpunt dan kunt u contact met ons opnemen.
Er zijn tal van mogelijkheden.

i!
genieten kort

ingen!
eschikbaar/T
e Huur
n Proeflesse
n mogelijk
n Kortingen
met ooievaa
rspas

n Ruimtes b

Ook kunt u bij ons ruimtes huren! Voor buurt
bewoners stellen wij onze ruimtes gratis of voor een
gering bedrag beschikbaar om zelf éénmalige of
doorlopende activiteiten op te zetten of cursussen
te organiseren. Ook kunnen wij u ondersteunen bij
het aanvragen van subsidies hiervoor. Voor meer
informatie hierover kunt u contact opnemen met
de locatiemanager, Danielle Harthoorn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
onze baliemedewerkers. Bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.
Tesselsestraat 71, 2583 JH Scheveningen
070-338 54 99 | trefpunt@welzijnscheveningen.nl

Activiteiten en cursussen Het Trefpunt
Maandag

Tijd

Prijs

Open ontmoeting

8.00-17.00

gratis

Vrij biljarten

8.00-12.00

0,50

Bus- en Rolstoelvervoer

8.00-15.00

d.m.v.
aanmelding

Logopedie

9.00-17.00

Op afspraak

Wijkbus

9.00-11.00

Servicepunt XL en AMW

9.00-12.00

gratis

Klaverjas inloop

9.00-12.00

gratis

Per half uur

16.00-17.30

gratis

Meidenclub 11-14 jr

18.30-20.00

1,-

Per keer

Wenskaarten maken

19.00-21.30

2,50

Per maand

Tekenen en schilderen

19.30-21.30

18,-

Per maand

Conditie en
weerbaarheidstraining

19.00-21.00

2,50

Per maand
Per maand

Line dance

20.00-22.00

12,50

Dinsdag

Tijd

Prijs

Open ontmoeting

8.00-17.00

gratis

Vrij biljarten

8.00-11.00

0,50

De Ontmoeting (dagact.
10.00-13.30
voor senioren, incl. lunch)

3,50

Spreekuur
Ouderenadviseur

10.30-11.30

gratis

Bus- en Rolstoelvervoer

8.00-15.00

Inloop VrijwilligersPunt
Scheveningen

11.00-12.00

n.v.t.

Wijkbus

9.00-11.00

Bibliotheek

11.00-13.00

5,-

Servicepunt XL en AMW

9.00-12.00

gratis

Lunch

11.30-13.00

variabel

Klaverjas inloop

9.00-12.00

gratis

Biljartclub (tafel 1)

12.00-16.00

2,50

Per maand

Computer cursus

9.00-13.00

variabel Per cursus

Biljartclub (tafel 2)

12.00-16.00

2,50

Per maand

Massage

10.00-13.00

gratis

Per keer

Computer cursus

13.30-15.30

variabel Per cursus

Naaiclub

10.00-12.00

2,50

Per maand

Kinderwerk
Naschoolse activiteit

15.00-17.00

1,-

Meer Bewegen
Voor Ouderen

10.15-11.00

5,-

Per maand

Piep zei de Muis

15.00-17.00

Meer Bewegen
Voor Ouderen

11.15-12.00

5,-

Per maand

Vrij biljarten

16.00-17.00

Lunch

11.30-12.00

variabel
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Per keer

Inloop SeniorWeb
(1e ma v/d mnd)

Per jaar

Per keer
d.m.v.
aanmelding

0,50

Per half uur

Per half uur
d.m.v.
aanmelding

Biljartclub

12.00-16.00

2,50

Service Punt XL Arbeid

12.00-16.00

gratis

Sjoelen

13.30-15.30

2,50

Per maand

Creaclub

13.30-15.30

2,50

Per maand

Algemeen
Maatschappelijk Werk

13.30-17.00

Wijkberaad Duindorp

13.30-16.00

Kinderwerk
Naschoolse activiteit

15.00-17.00

1,-

Per keer

Jongensclub 10-13 jr

18.00-19.30

1,-

Per keer

Meidenclub 8 -10 jr

18.00-19.30

1,-

Per keer

Scheveningse Moeders 2 18.00-22.00

nvt

Behoudenteelt OudVissersgroep 3e v/d mnd

18.00-23.00

10,-

Per Jaar

Aerobics

19.30-20.30

7,50

Per maand

Naailes

19.00-21.00

12,50

Per maand

Woensdag

Tijd

Prijs

Open ontmoeting

8.00-17.00

gratis

Biljartclub Respect

8.00-12.00

2,50

Bus- en Rolstoelvervoer

8.00-15.00

Koffie uurtje (met ouders) 9.00-10.00

Per maand

Klaverjas inloop

9.00-12.00

gratis

Tai Chi Chuan
gevorderden

9.30-12.00

25,-

Per maand

Bibliotheek

10.00-12.00

5,-

Per jaar

Biljartclub-het Raakpunt

10.00-16.30

2,50

Per maand

Lunch

11.30-12.00

variabel

Warme Maaltijd 55+

12.00-14.00

3,-

Computer cursus

13.30-15.30

variabel Per cursus

Creaclub/Haken is Hip

13.30-15.30

2,50

Per maand

Vrij biljarten

16.30-17.00

0,50

Per half uur

Per keer

Scheveningse Moeders 1 18.00-22.00

nvt

Schiemanswerk

18.30-21.00

2,25

Per maand

Conditie en
weerbaarheidstraining

19.00-21.00

2,50

Per maand

Mindfulness (nieuw)

19.30-21.30

v.a. 45,- 8 lessen

Spaanse les (nieuw)

20.00-21.30

175,-

10 lessen

Bingo (iedere 3e
donderdag v.d. maand)

19.30-22.00

4,00

Per plankje

Per maand

Vrijdag

Tijd

Prijs

d.m.v.
aanmelding

Open ontmoeting

8.00-17.00

gratis

gratis

Vrij biljarten

8.00-17.00

0,50

Per half uur

Pedicure

8.00-15.30

23,-

Per keer

Bus- en Rolstoelvervoer

8.00-15.00

Wijkbus

9.00-11.00

Klaverjas inloop

9.00-12.00

gratis

Bakclub

9.00-12.30

gratis

Wijkbus

9.00-11.00

Computer cursus

9.00-13.00

variabel Per cursus

Klaverjas inloop

9.00-12.00

gratis

Tai Chi Chuan beginners

9.30-12.00

25,-

Biljart de Buffers

9.00-12.00

2,50

Lunch

11.30-12.00

variabel

Computer cursus

9.00-13.00

variabel Per cursus

Hollandse Pot 55+
(samen koken)

10.30-14.00

3,-

Lunch

11.30-12.00

variabel
22,50

Per maand

2,50

Per maand

Per maand

Biljartclub tafel 1

12.00-16.00

2,50

Per maand

Biljartclub tafel 2

12.00-16.00

2,50

Per maand

Computer cursus

13.30-15.30

70,-

Per cursus

Kinderwerk
Naschoolse activiteit

14.00-16.00

1,-

Per keer

Theemiddag 55+
(om de week)

14.00-16.00

gratis

Vrij biljarten

16.00-17.00

Tekenen en schilderen

13.00-15.30

Jongerenwerk
Open inloop

15.15-17.30

Toneelgroep Collosseum

19.00-23.00

Jongerenwerk Inloop
met ouders

19.00-21.00

Zaterdag

Tijd

Prijs

Pannenkoeken (iedere
laatste zat. v.d. maand)

10.00-14.00

v.a. 0,80

Stijldansen (iedere 3e
zaterdag v.d. maand)

20.00-22.30

3,-

Zaterdag openstelling
(incidenteel)

10.00-13.00

variabel

Per half uur

Zondag

Tijd

Prijs

d.m.v.
aanmelding

NA Anonieme verslaafden 10.30-13.00
bijeenkomst (meditatie)

0,50

Per half uur

Blokfluit (laatste v/d mnd) 19.00-22.00

1,-

Per maand

NA Anonieme verslaafden 19.30-21.00
bijeenkomst

gratis

Inloop Jongerenwerk

19.30-21.45

Klaverjassen

19.30-22.00

2,50

Donderdag

Tijd

Prijs

Open ontmoeting

8.00-17.00

gratis

Vrij biljarten

8.00-10.00

0,50

Bus- en Rolstoelvervoer

8.00-15.00

Bloedprikken
trombosedienst

8.45-9.15

Inloop Vestia/Wijkagent/
AMW/ouderenconsulent

9.00-10.00

Wijkbus

9.00-11.00

Wijkberaad Duindorp

13.30-16.00

Servicepunt XL en AMW

9.00-12.00

d.m.v.
aanmelding

Per maand

Per maand
Per keer

gratis

(Prijzen en tijden onder voorbehoud van wijzigingen)

gratis

gratis

nen
Elkaar ken elpen
Elkaar H
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‘Fietsen alle jaren’, eropuit met de riksja!
Hagenaars die niet (meer) in staat
zijn zelf te fietsen, kunnen vanaf
deze zomer met een riksja op pad.
Dit onder begeleiding van een vrijwilliger van Welzijn Scheveningen,
die de elektrische riksja bestuurt.
Ouderen, gehandicapten, mensen
met dementie; iedereen die niet
zelfstandig kan fietsen, mag mee
met de riksja, in gezelschap van
een kennis, familielid of verzorger
en de bestuurder. “De passagiers

en de vrijwilliger bepalen de route
in overleg”, vertelt Marja Verhoeve,
locatiemanager van wijk- en
dienstencentrum Het Couvéehuis
in het Statenkwartier in Den Haag.
“Vanaf hier kun je alle kanten op.”
Leo van Marwijk, riksjabestuurder
van het eerste uur, voegt daar
enthousiast aan toe: “De een kiest
voor de rust in het bos; de ander
wil graag een ritje door de wijk
maken waar hij of zij vroeger heeft
gewoond. En natuurlijk zijn de

zaterdag 7 oktober 2017

Concert op
Scheveningen 2017
Orgel: Danny Spaans Trompet: Thomas Heikoop Presentatie: Joop Alberti
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Kon. Zangvereniging Mastreechter Staar
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Schevenings
Vissersvrouwenkoor

Entree
€ 5,-

Antonius Abtkerk, Scheveningseweg 233, Scheveningen
Aanvang: 20.00 uur Kerk open: 19.00 uur
Verkoop toegangskaarten:

Wijk- en dienstencentrum Het Trefpunt, Tesselsestraat 71
Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 90-92
Vishandel Spaans, Westduinweg 126-124a
Boekhandel Scheveningen, Keizerstraat 50
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Scheveningse haven en de boule
vard erg gewild. Soms maakt de
route heel wat los en raakt iemand
geëmotioneerd wanneer we langs
zijn of haar vroegere huis fietsen.
Of ik hoor: “Daar heeft Truus nog
gewoond; zal ze er nog wonen?”,
“Al die nieuwe gebouwen; dat is
toch niet mooi meer?!”, “Oh die
breiwinkel is ook weg” of “Kom
gaan we een visje eten!”. De mensen reageren zeer enthousiast.
Ze kijken er echt naar uit en
vragen na afloop vaak: “Wanneer
gaan we weer?”.
Marja vervolgt: “We kunnen er
zeven dagen per week, twee tot
drie keer per dag mensen mee op
uit nemen. Mensen die dat anders
niet kunnen. Zo’n twintig vrijwilligers hebben zich aangemeld om
daarbij te helpen. De meesten van
hen zijn lid van de Fietsersbond,
dus echte fietsliefhebbers. Voor
hen geldt hetzelfde als voor de
passagiers: ze willen iets gezelligs doen! Door de overkapping
kan dat het hele jaar door, ook bij
minder mooi weer.”
Voor meer informatie of het maken
van een afspraak, kunt u contact
opnemen met het Couvéehuis
van Welzijn Scheveningen via
(070) 350 06 94.

Jubileumactiviteiten in Muzee Scheveningen
Muzee Scheveningen ’65 jaar bij de tijd’
Op 12 juni bestond het Muzee
Scheveningen 65 jaar. Om dit te
vieren zijn gedurende de eerste
helft van dit jaar verschillende
activiteiten geweest. Ook voor dit
najaar is door jubileumcommissie
een programma ontwikkeld.
Hoewel nog niet alles is uitgekristalliseerd geven wij u onderstaand
een kort overzicht van deze activiteiten zodat u de data alvast in uw
agenda kunt vastleggen.
De Zeeboerderij
28 september om 19.30 uur
Titel: GROENTEN UIT ZEE
De lezing wordt gegeven door
Koen van Swam van de Stichting
Noordzee Boerderij.
Na Texel wordt sinds verleden jaar
ook voor de kust van Scheveningen zeewier geteeld. In de lezing
wordt over de ontwikkeling van
de zeewierteelt op de Noordzee
verteld. De eerste zeewier is reeds
geoogst. Tevens zal hij zal ingaan
op de gebruiksmogelijkheden van
dit nieuwe voedsel. U wordt in de
gelegenheid gesteld dit nieuwe
product te proeven.
Kaartverkoop start 7 september.
De Scheveningse Bierbrouwerij   
11 oktober om 19.30 uur      
Titel: BOUWERIJ SCHEVENINGEN
RECHT DOOR ZEE
De lezing wordt gegeven door
Tony Lutz directeur van deze
brouwerij.
Tony zal ingaan op de verschillende technieken van het brouwen. Hij zal ook vertellen over het

ontstaan en de ontwikkeling van
zijn brouwerij. In de week voor
deze lezing is het eerste Bokbier
gebrouwen. Na de lezing bestaat
de mogelijkheid de verschillende
biersoorten te keuren, waaronder
zeker het nieuwe Bokbier.
Kaartverkoop start 20 september.
De Haringvisserij
29 november om 19.30 uur   
Titel: DE HARINGVISSERIJ
VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST
De lezing wordt gegeven door
Henk den Heijer emeritus hoogleraar zeegeschiedenis aan de
universiteit Leiden.
De haringvisserij is voor Scheveningen al eeuwenlang één van de
belangrijkste bronnen van inkomsten. De ontwikkelingen door de
eeuwen heen zal in deze lezing
worden toegelicht.
In Muzee Scheveningen wordt op
9 december a.s. de tentoonstelling
gewijd aan de haringvisserij officieel geopend. Deze lezing is een
voorproefje op deze tentoonstelling. De geschiedenis, het heden
en de toekomst van de haringvisserij zal worden toegelicht, waarbij
met name wordt ingegaan op de
vangstmethoden, de technische
ontwikkelingen en de maatschappelijke aspecten.
Kaartverkoop start 8 november.

Voor alle lezingen geldt een
toegangsprijs van € 4 per persoon
inclusief een consumptie in ons
gezellige café “DE HALVE VLEET”.
Kaartverkoop begint 3 weken voor
de lezing via onze website
www.Muzeescheveningen.nl of
aan de receptie van het Muzee
Scheveningen Neptunusstraat 90
2586 GT Scheveningen. Helaas
kunnen we niet telefonische
reserveringen accepteren.
Taxatiedag door het Venduehuis
14 oktober 11.00-15.00 uur
De toegang is vrij.
Nadere informatie op onze website
Show Scheveningse
klederdracht
Tijdens de taxatiedag zal door
de Vrienden van Muzee de
Scheveningse klederdracht
worden getoond en toegelicht
Op dit moment zijn we nog
in gesprek om verschillende
activiteiten aan deze lijst toe te
voegen. Wilt u hiervan op de
hoogte blijven dan adviseren
wij regelmatig onze website
www.muzeescheveningen.nl
te raadplegen. Ook kunt u zich op
deze site aanmelden voor onze
één van onze nieuwsbrieven.
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Nieuws van Het Trefpunt

Wijk- en Dienstencentrum Het Trefpunt
Wist u dat wij ook te vinden
zijn op FACEBOOK?!
www.facebook.com/hettrefpunt.
welzijnscheveningen

Tesselsestraat 71
2583 JH Den Haag
070-3385499
trefpunt@welzijnscheveningen.nl

Ook voor jou!
Afgelopen dinsdag is in samenwerking met Jongerenwerk Welzijn
Scheveningen en het Werkgevers
Servicepunt van de gemeente Den
Haag een pilot OOK VOOR JOU!
van start gegaan voor het
ServicePunt Arbeid Scheveningen.
Elke dinsdag zal Melissa Frieser
een spreekuur houden van 12.00 16.00 uur op het Servicepunt XL
in ’t Trefpunt, Tesselsestraat 71.
Ben jij tussen de 18 - 27 jaar en
heb je hulp nodig bij werk, school,

De Ontmoeting

uitkering, schulden of andere
problemen? Kom dan gerust
even langs, het is gratis en
een afspraak is niet nodig.
De eerste jongeren zijn al geweest.
Je kan voor meer informatie
terecht bij het Jongerenwerk
Welzijn Scheveningen;
Sacha van Trier of Alisa Helwig
(070 3385499 of 06 43123046).

Karaoke!
Zaterdag 30 september Carribean Carnaval Karaoke avond.
Er wordt gezongen en gedanst, verkleed mag, hoeft niet.
Kaarten zijn te koop aan de balie van Het Trefpunt, € 5,--.
Aanvang 19.30-23.00 uur.

Iedere maandag kunt u tussen
10.30-14.00 uur in het Trefpunt
terecht bij De Ontmoeting.
Wij zijn een gezellig groepje
senioren die elkaar iedere week
treffen voor sociaal contact,
activiteiten & spelletjes en een
smakelijke lunch.   
Nieuwe deelnemers zijn van
harte welkom!
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Vacature
Heeft u twee rechterhanden en tijd over? Lees dan verder!
Wijk- en Dienstencentrum het Trefpunt is op zoek naar een

Vrijwillige klusjesman
Wijk- en Dienstencentrum het Trefpunt van Welzijn Scheveningen is dé centrale plek voor jong en oud
in Duindorp en omgeving. De één komt voor een praatje, de ander voor een broodje of een kopje soep.
Maar u kunt er ook sporten, creatief bezig zijn, eten, spelen, biljarten of een cursus volgen. Het Trefpunt
is veelzijdig en biedt activiteiten voor wijkbewoners van 0-100 jaar. Op maandag tot en met vrijdag bent
u er vanaf 8.00 uur van harte welkom. Ook in de avonden is er een uitgebreid activiteitenprogramma.
Daarnaast biedt het Trefpunt een uitgebreid aanbod van diensten op het gebied van Maatschappelijk
Werk en hulp bij het ouder worden.
Deze organisatie biedt
n Een boeiende en afwisselende functie.
n Verschillende activiteiten en voordelen
(waaronder een verjaardagsattentie, kerst
receptie, kerstattentie en de vrijwilligerspas).
n Begeleiding door een verantwoordelijk
medewerker.
n Mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.
n Een WA- en ongevallenverzekering op
het tijdstip van het vrijwilligerswerk.
n Inspraak via de vrijwilligersraad.
n Desgewenst een getuigschrift na beëindiging
van de overeenkomst.

Functie omschrijving
In deze functie zorgt u onder andere voor
het volgende:
n U zet de benodigdheden klaar voor de
activiteiten in diverse ruimtes
n U doet allerhande klusjes, bijvoorbeeld het
ophangen van spullen, lampen vervangen
n U doet klein onderhoud aan en om het gebouw
n U zorgt (samen met de locatiemanager)
ervoor dat het gebouw en de buitenruimte
er netjes uitziet
Functievoorwaarden
n U kunt zowel in teamverband als
zelfstandig werken
n U heeft twee rechterhanden
n U beheerst de Nederlandse taal
n U bent enthousiast
n U heeft oog voor detail

Het Trefpunt
Contactpersoon: Daniëlle Harthoorn
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag
070-3385499
trefpunt@welzijnscheveningen.nl
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Cursus Valpreventie
In samenwerking met Respect Zorggroep organiseert Welzijn Scheveningen
weer een cursus valpreventie. Weet u wat u kunt doen om vallen te voorkomen?
Of bent u al eens gevallen en wilt u herhaling voorkomen?
Doe mee aan de cursus ‘In Balans’! Deelname aan deze cursus vermindert het
aantal valpartijen, geeft meer zelfvertrouwen en stelt in staat mogelijke gevaren te
herkennen en hier beter mee om te gaan. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten
onder begeleiding van een professionele docent. Tijdens deze bijeenkomsten
ontvangt u een cursusboek, krijgt u theoretische informatie en gaat u praktisch
aan de slag met (eenvoudige) oefeningen.
Waar

Kosten

Bosch en Duin

Voor de gehele cursus (incl. cursusboek,

Scheveningseweg 76

koffie/thee) betaalt u, contant en bij

2517 KZ Den Haag

aanvang van de eerste les, in zijn geheel
slechts 10 euro!

Wanneer
Van 14.00 tot 16.00 uur op

Aanmelden

donderdag 19 oktober en

Vóór woensdag 11 oktober 2017

2, 16 en 30 november 2017.

bij de ouderenadviseurs van

en
Met vertrouw
in balans

Welzijn Scheveningen via
ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
of (070) 416 20 20.
Er is plek voor maximaal 20 deelnemers.

De cursus is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag, afdeling Sportsupport.
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Nieuwsbericht

Gemeente zoekt activiteiten
voor Maand van de Vitaliteit in oktober
De gemeente Den Haag organiseert in oktober voor de 3de maal
de Maand van de Vitaliteit. Dan
kunnen ouderen gratis, of tegen
een kleine vergoeding, deel
nemen aan diverse activiteiten.
De activiteiten zijn laagdrempelig
en bedoeld om ouderen te laten
bewegen, anderen te ontmoeten

en kennis met elkaar te delen.
Den Haag is een seniorvriendelijke
stad en wil op deze manier ouderen stimuleren om actief, bij de tijd
en vitaal te blijven. De gemeente
nodigt organisaties, professionals
en particulieren uit om hun
activiteiten voor de Maand van
de Vitaliteit nu al aan te melden.

Vitaliteit is...

Social Media

meedoen!

In oktober vindt in Den Haag de Maand van de Vitaliteit plaats. Ouderen kunnen meedoen

aan allerlei soorten activiteiten, van sport tot kunst tot creatieve workshops. Dit zijn makkelijk
toegankelijke activiteiten, om ervoor te zorgen dat ouderen elkaar ontmoeten, meer bewegen

en nieuwe interesses krijgen. Het is de bedoeling dat zij ook na de Maand van de Vitaliteit met
de activiteiten doorgaan.

Organiseer jij een activiteit?

Wil je ouderen bereiken en laten kennismaken met jouw activiteit(en)? Doe mee met de Maand van de Vitaliteit!
Stuur je activiteit(en) in via de website Maand van de Vitaliteit: www.maandvandevitaliteit.nl/deelnemen.
Wij zorgen ervoor dat alle aangemelde activiteiten in de online kalender komen.

Promotie Maand van de Vitaliteit

Maar liefst 8,8 miljoen Nederlanders hebben een Facebook
account. Uit de laatste cijfers blijkt dat mensen gemiddeld
50 minuten per dag op facebook zitten. Daarnaast stijgt het
aantal Facebookgebruikers sterk in de groep 80plusssers!
Volg www.facebook.com/seniorvriendelijkdenhaag en blijf
op de hoogte van alle activiteiten.

Evenement

Organiseert jouw bedrijf een feest, workshop, sportles, schildercursus of lezing voor ouderen? Maak op je eigen facebook
pagina een evenement aan en laat het ons weten. Wij voegen deze toe aan onze pagina. Zo krijgt je evenement een groter
bereik. Veel digitale agenda’s zijn verbonden met Facebook, het evenement wordt automatisch daar aan toegevoegd.
Ook Seniorvriendelijke Stad heeft een evenement aangemaakt: www.facebook.com/events/1432590110153463.

Delen, liken en taggen voor een groter bereik.

Promotie van de activiteiten
Iedereen kan zijn of haar
activiteiten aanmelden via de
website maandvandevitaliteit.nl.
De gemeente zorgt er vervolgens
voor dat alle aangemelde
activiteiten op de online kalender
staan. Bovendien start eind
september een promotiecampagne
om de activiteiten van de Maand
van de Vitaliteit in de schijnwerpers
te zetten. Behalve de website en
social media geeft de gemeente
bijvoorbeeld ook een speciale
‘Maand van de Vitaliteit’ krant uit.
Dit wordt een bijlage van de
Posthoorn van 20 september.
Cultureel Festival
Van 2 tot 4 oktober organiseert
de gemeente Den Haag de
internationale Age-friendly Cities
Conference The Hague waar
bezoekers kennis maken met
de Haagse aanpak op het gebied
seniorvriendelijke stad en zorg
innovatie voor ouderen. Belangrijk
onderdeel van de conferentie is
het Cultureel Festival op 4 oktober,
op de Scheveningse Pier.
Internationale congresgangers
én Haagse ouderen kunnen hier
kennismaken met de veelheid aan
culturele activiteiten die Den Haag
biedt. Het Cultureel Festival begint
om 16:30 en duurt tot 20:00 uur.
Aanmelden kan tot en met
28 september 2017 via
info@seniorvriendelijkdenhaag.nl.

Deel, like, tag onze pagina. Als je zelf een bericht over een ouderenactiviteit plaatst op Facebook:
– Tag @seniorvriendelijkdenhaag in je bericht.
– Deel en like berichten van de pagina: www.facebook.com/seniorvriendelijkdenhaag
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS DUINDORP
Wijkberaad Duindorp
Tesselsestraat 71
Dinsdag van 13.30-16.30 uur
Donderdag van 9.30-12.30 uur
www.wijkberaadduindorp.nl
info@wijkberaadduindorp.nl

338 54 99

Welzijn Scheveningen
WDC Het Trefpunt
Tesselsestraat 71
trefpunt@welzijnscheveningen.nl

338 54 99

Vestia
www.vestia.nl
klantenservice@vestia.nl

088 124 24 24

Politie Haaglanden
Nieuwe Parklaan

0900 88 44
(lokaal tarief)

Algemeen nummer
gemeente Den Haag

14 070

Meld Misdaad Anoniem Lijn
www.meldmisdaad.nl

0800 7000

Buurtbeheermaatschappij

358 64 51

Straatvertegenwoordigers Duindorp
straatvertegenw.duindorp@gmail.com

Handhavingsteam

353 69 94

Dierenpolitie

144

Wijkbus meldpost
Maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur

338 54 95
338 54 96

Taxibus

0900 0345

Ouderenadviseur

416 20 20

Maatschappelijk werk

416 20 20

Geef jezelf ontspanning cadeau!
Ontspanning, puur voor jezelf, d.m.v. Mindfulness
Mindfulness is een manier van waarnemen die open
en onbevooroordeeld is. Je zoekt niet en verwacht
niets, maar probeert slechts datgene waar te nemen
wat aanwezig is. Het brengt je meer in een ‘hier en
nu’ modus, weg van je gepieker over verleden of
toekomst. Mindfulness heeft gunstige effecten op
mentaal en fysiek functioneren. Tijdens de cursus
van 8 bijeenkomsten leer je de werkelijkheid te
accepteren zoals die is.
Data: De cursus is op donderdagen: 28 sep,
5 okt, 12 okt, 2 nov, 9 nov, 23 nov, 30 nov en 7 dec.
Aanvang 19.30 uur, einde 21.30 uur.
Kosten voor gehele cursus van 8 lessen: € 65 p.p.,
€ 55 p.p. als je je samen met een vriend of
vriendin inschrijft en € 45 p.p. voor mensen
met een OJP. Dit is inclusief lesmateriaal.
Opgeven via de balie van Het Trefpunt, 070-3385499.
De cursus wordt gegeven door een docent,
Robert Bronnewasser van de Kerncirkel
Kijk ook op www.kerncirkel.nl/Mindfulness
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personen- en familierecht
nalatenschappen
onroerend goed
ondernemingsrecht
STAT E N L AAN 1
2 5 8 2 G A D E N H AAG
070 306 04 57
I N FO @ N OTAR I AAT D EG I E R.N L
WWW.N OTAR I AAT D EG I E R.N L

COLOFON
De Duindorper is een gezamenlijke uitgave van Stichting
Wijkberaad Duindorp, Welzijn Scheveningen en Vestia.
Realisatie: Knijnenburg Producties, Rijswijk.

