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DE DUINDORPER  DATUM: DECEMBER 2017

Foto: Bianca de Bruin

Wij wensen iedereen  
fijne gezellige  
feestdagen, een  
goede jaarwisseling  
en een mooi  
en gezond 2018 toe!

8 december 
Speciale Kerstbingo

16 december 
Hamburgers

en van 11 - 17 uur 
Kerstmarkt Tesselseplein

21 december Bingo
12 januari, 15.30-17.30 uur

Nieuwjaarsreceptie 
in Trefpunt

Agenda

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



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.

“De enorme dankbaarheid van de mensen, daar doen de chauffeurs en bijrijders het voor. Dat is ónbeschrijflijk!”
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Nieuws van Wijkberaad Duindorp

Vooruit of achteruit
2017 is bijna ten einde en dat 
betekent dat je dan altijd terug-
blikt op het afgelopen jaar, ik ben 
daar niet zo van, wat geweest is 
is geweest en vooruitkijken is 
altijd beter dan achteromkijken. 
Toch moet je van tijd tot tijd  
achteromkijken om te zien dat 
wat je had willen bereiken ook 
daadwerkelijk bereikt is, zowel 
op prive als zakelijk vlak. Als ik 
terugkijk dan zie ik dat we als 
Wijkberaad wel het een en ander 
hebben bereikt maar ook een 
aantal zaken niet en dat is jam-
mer.

Zo is het ons nog steeds niet ge-
lukt om nieuwe bestuursleden te 
vinden, het huidige bestuur doet 
wat het kan maar kampt met een 
structurele onderbezetting en dat 
gaat ten koste van zaken die we 
moeten regelen, het zou heel fijn 
zijn als dat voor het komende jaar 

echt op orde komt. Wat kunnen 
we nieuwe bestuursleden bieden 
is dan de vraag? welnu veel  
denken we. Allereerst kan je  
invloed uitoefenen over wat er 
zoal speelt in de wijk en kan je 
werken aan je persoonlijke  
ontwikkeling, denk daarbij aan 
het houden en bijwonen van  
vergaderingen en overleggen, 
presentaties geven maar ook 
contacten leggen en onderhou-
den, ook vergroot je je netwerk 
en dat kan leiden tot een maat-
schappelijk hoger niveau, kortom 
je leert er heel veel van en dat 
kan je in prive of zakelijke zin  
verder helpen. Wij komen graag 
met je in contact om je verdere 
uitleg te geven over de werk-
zaamheden van het Wijkberaad 
en de mogelijkheden te bespre-
ken.

Voor 2018 staan de openbare 
vergaderingen op de rol, norma-
liter hebben we 1x per jaar een 
jaarvergadering waarin wij als 
Wijkberaad verslag doen van het 
door ons gevoerde beleid van 
het afgelopen jaar. In de nieuwe 
situatie willen we dit anders gaan 
doen en op gezette tijden open-
bare vergaderingen houden,  
zo krijgen we meer input van u 
als bewoner en hoeven we niet 
meer achterom te kijken maar 
kunnen we vooruit blijven kijken 
en denken, hou onze bericht-
geving in de gaten via Facebook 
of de diverse kranten.

Een belangrijk punt welke ieder 
jaar weer de kop opsteekt is de 

veiligheid in de wijk en vooral 
voor u als bewoner in uw eigen 
huis. Er zijn nogal wat inbraken of 
pogingen daartoe geweest, niet 
alleen in onze wijk maar in heel 
Scheveningen, let dus goed op!!! 
Sluit altijd als u weggaat deuren 
en ramen en draai de deur op het 
nachtslot. Ziet u iets verdachts 
maak daar dan direct melding 
van. Vraag altijd om een legitima-
tie als iemand zich bij u voordoet 
als medewerker van een of ander 
bedrijf en doe niet zomaar de 
deur open maar vraag wie het  
is en wat hij/zij komt doen. 

Tot slot wil ik graag de mede 
bestuursleden en onze admini- 
stratieve ondersteuners  
bedanken voor hun inzet van  
het afgelopen jaar, zonder hen 
waren veel dingen niet mogelijk 
geweest en ik heb respect  
voor de wijze waarop zij zich 
inzetten voor onze mooie wijk.  
Ik wil u mede namens de 
bestuurs leden van het Wijk-
beraad Duindorp prettige  
feestdagen en een gezond en 
voorspoedig 2018 wensen. ♥

Vriendelijke groeten 

Leo Pronk
Voorzitter stichting  
Wijkberaad Duindorp

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 inloop-
spreekuur.

Plaats:  Het Trefpunt,  
 Tesselsestraat 71
Tijd:  9.00-10.00 uur

De koffie staat klaar!
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Wie uit Duindorp komt, die heeft 
wat uit te leggen. Verschillende 
trotse Duindorpers maken zich 
zorgen over het imago van de wijk. 
Natuurlijk, in Duindorp is niet altijd 
alles koek en ei. Maar het imago 
in de buitenwereld staat mijlenver 
af van dagelijkse praktijk in de 
wijk. Dat het wonen in Duindorp in 
de praktijk heel anders is dan het 
imago van de wijk doet vermoe-
den, daarover gaat het programma 
Duidelijk Duindorp.

Duidelijk Duindorp is een program-
ma van activiteiten in het kader 
van de Haagse stedelijke innovatie 
laboratoria, InnoLabs. De Innolabs 
zijn bedoeld om samen met bewo-

ners, ondernemers, stadsprofes-
sionals, Haagse kennisinstellingen 
te experimenteren met andere 
oplossingen voor lokale vraagstuk-
ken. In Duindorp speelt de Haagse 
Hogeschool met steun van het 
stadsdeel een centrale rol hierin.

Met Duindorpers willen wij de 
komende tijd de alledaagse prak-
tijk van het wonen in de wijk in 
beeld brengen. Van verschillende 
mensen willen we weten: hoe zit 
het nu echt? We gaan verhalen 
(en objecten) verzamelen over het 
samen-wonen in Duindorp. Hoe 
gaan Duindorpers goed met elkaar 
om? Hoe is het om te wonen in 
Duindorp? Hoe speelt het imago 

van de wijk een rol in je dagelijkse 
leven? Hoe draag jij bij aan de 
toekomst van Duindorp? 
Op basis van de inkijkjes in de da-
gelijkse praktijk brengen we samen 
een andere kant van Duindorp in 
beeld en daarmee tot leven. 

De bijeenkomsten vinden ook 
nog in december plaats in de 
Pniëlkerk. Afhankelijk van het 
verloop en de opbrengsten zet-
ten we dit door in het nieuwe jaar. 
Wil je erbij zijn? Neem dan vooraf 
contact op met robert duiveman 
via r.m.duiveman@hhs.nl ♥

Bijeenkomsten Duidelijk Duindorp

Het is guur buiten en de feestdagen 
komen eraan. De straatlantaarns 
gaan al vroeg aan, omdat het snel 
donker is op straat. Dit biedt helaas 
ook mogelijkheden aan kwaad-
willende personen om in te breken 
of vernielingen te plegen. 
Immers inbrekers en vandalen staan 
het liefst op plekken, waar ze niet 
zichtbaar zijn. Het aantal inbraken, 
vernielingen en brandjes neemt 
helaas toe tijdens de donkere maan-
den. In Duindorp is de afgelopen tijd 
grofvuil in de brand gestoken.

Tips om risico op  
woninginbraak te verkleinen
Met enkele eenvoudige maatrege-
len zorgt u ervoor dat een inbreker 
zich wel twee keer bedenkt voordat 
hij bij uw huis een poging waagt.

1. Sluit ramen en deuren altijd 
goed af, ook al bent u maar kort 
weg. Zorg voor goede sloten. 

2. Draai deuren op slot als u weg of 
naar bed gaat. De voordeur ach-
ter u dichttrekken is niet genoeg! 

3. Laat voldoende licht branden, 
zodat het lijkt alsof u thuis bent. 
Gebruik tijdklokschakelaars. 

4. Leg kostbaarheden uit het zicht. 
5. Zorg voor goede buitenverlichting. 

Snoei struiken waarachter een 
inbreker zich kan verbergen. Die-
ven staan niet graag in het licht. 

Meer tips? Kijk op  
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Vernieling en brandjes voorkomen
Helpt u ook mee de wijk veiliger te 
maken tijdens de donkere dagen? 
Om brandjes en vernielingen tegen 
te gaan, vragen gemeente, politie 
en woningcorporatie om uw ogen 
en oren extra open te houden. 
Wij vragen u om grofvuil en ander 
brandbaar materiaal dat niet is 
opgehaald of tegen een gevel ligt 
te melden via 14070. 
l Kapotte straatverlichting  

kunt u ook melden via 14070. 
l Kapotte portiekverlichting  

(mits van Vestia) kunt u melden 
via 088 - 1242424.

l Ziet u iets verdachts?  
Aarzel niet en bel direct 112. ♥

Donkere dagen offensief Duindorp
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Wat wil Duindorp? 
Beste bewoners van Duindorp, om meer inzicht te verkrijgen in wat er in de wijk speelt en wat jullie  
behoeftes zijn zouden wij het fijn vinden als jullie deze enquête willen invullen. Aan de hand van deze  
gegevens zullen wij als Wijkberaad daarmee aan de slag gaan. Zo kunnen we met elkaar zorgen voor 
een mooie veilige wijk waarin het leuk wonen is. Ik zie graag jullie antwoorden tegemoet. 

Vriendelijke groet namens Wijkberaad Duindorp Leo Pronk

Vragenlijst

1. Wat is je leeftijd? 

2. Waar woon je? (Straat / oud / nieuwbouw) 

1. Hoeveel jaar woon je in Duindorp? 

2. Hoe ervaar je de wijk? Noem een positief punt 

3. Hoe ervaar je de wijk? Noem een negatief punt 

4. Hoe ziet voor jou de ideale wijk Duindorp eruit? 

5. Wat zou jijzelf kunnen doen om de wijk nog 
mooier, gezelliger en leefbaarder te maken? 

6. Doe jij vrijwilligerswerk?  *	ja  *	nee

Bij ja: wat doe je voor vrijwilligerswerk? 

Bij nee: waarom niet? 

7. Wil je actief iets voor de wijk betekenen?  
(vrijwilligerswerk, meedenken, meedoen, 
straatfeest organiseren, etc.) 

* ja  *	nee  *	misschien 

8. Ben je bekend met wijkberaad Duindorp? 

* ja  *	nee  *	een beetje 

9. Wat zou het wijkberaad Duindorp voor jou 
kunnen betekenen? 

10. Mogen wij contact met je opnemen? 

* ja  * nee   

* anders

 

Vul dan onderstaande gegevens in: 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Naam 

* man  * vrouw
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Het project Smokebusters is 
medio juni gestart en bedoeld om 
sigarettenpeuken op straat aan 
te pakken. Ons team van kinde-
ren, genaamd Smokebusters, 
zijn ingezet gewapend met een 
steelstofzuiger op accu. Zij hebben 
duizenden peuken opgezogen van 
straat. Nadat de plekken schoon 
zijn gemaakt, krijgt de stoep een 
Smokebusterlogo, aangebracht 
met spuitkrijt. 

Ook maken de kids promotie  
tijdens voetbalwedstrijden en  
andere activiteiten waar kinderen 
en jongeren komen voor ‘Jong  
Op Scheveningen’. Jong Op 
Scheveningen is een verzamel-
naam voor alles wat er op Scheve-
ningen gebeurt qua activiteiten. In 
een handig overzicht zie je wat er 

voor welke leeftijd georganiseerd 
wordt. Jong op Scheveningen 
heeft ook een facebookpagina  
dus heb je niks te doen? Kijk op de 
website of op facebook bij Jong op  
Scheveningen! 

De kids hebben bij Kommunika 
de jongerenruimte gepimpt! De 
Gamma heeft de verf gesponsord 
en de kids hebben de muren heel 
mooi geverfd. Het ziet er weer 
netjes uit. 

Tijdens de veiligheidsdag op het 
Frederik Hendrikplein hebben de 

crownieskinderen geholpen bij de 
organisatie. Zij bemanden een 
kraam met diverse folders, flyers 
en gadgets die zij aan de bezoe-
kers uitdeelden. Het was een top 
dag en aan het einde van de dag 
was de kraam helemaal leeg. 

Iedere maand zijn er diverse  
activiteiten. Wil je ook meedoen? 
Meld je dan aan via www.crownies.nl 
of kijk op de facebookpagina  
www.facebook.com/ 
crowniesscheveningen ♥

Met de crownieskids hebben we  
verschillende, nieuwe activiteiten gedaan
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’n Roopje van de Noordster (1)
We zijn begonnen!

Woensdag 1 november jl. is een begin gemaakt met 
de restauratiewerkzaamheden om de voormalige 
Aurora van rederij Groen terug te brengen in de 
oorspronkelijke staat van SCH 236 Noordster. Een 
haringlogger die in 1950 in de vaart kwam, in de jaren 
zeventig diende in de sportvisserij en vanaf de jaren 
tachtig werd ingezet voor offshore werkzaamheden. 
Groot was de ontroering onder de Scheveningse 
oud-vissers toen zij jongstleden juni op hun jaarlijkse 
vaartocht voor Vlaggetjesdag de voormalige Aurora 
op zee verwelkomden en teruggeschilderd zagen in 
de oorspronkelijke kleuren: zwarte romp, roodbruine 
opbouw met de naam “Noordster’ op de brug en het 
visserijnummer SCH 236 op de boeg. Op Vlaggetjes-
dag zelf werd de logger overgedragen aan de Stich-
ting Noordster terug op Scheveningen. Het schip  
ligt sindsdien in de tweede haven op de plek waar 
vroeger het marineschip Hr.Ms. Mercuur lag. Als mu-
seumschip zal het blijvend gaan herinneren aan het 
rijke (haring)visserijverleden van Scheveningen. 

De restauratiewerkzaamheden gaan volgens planning 
zo’n drie jaar duren, zodat de Noordster er in 2020 
bij zal liggen in dezelfde volle glorie als zeventig jaar 
geleden. Uit de vrijwilligers is een aantal ‘graaiploe-
gen’ gevormd die beginnen met de werkzaamheden 
ter voorbereiding van de restauratie. Bijvoorbeeld het 
verwijderen van het huidige interieur van het ‘voorin’, 
dat weer tot het oorspronkelijke bemanningsverblijf 
met kooien wordt teruggebracht. Dat zal een van de 
ruimten zijn waarin de toekomstige bezoeker kan 
ervaren hoe vroeger de leefomstandigheden waren 
aan boord. Bij de restauratie wordt zoveel mogelijk 
van voor naar achter gewerkt waarbij de opbouw met 
het stuurhuis, dat ook zijn oorspronkelijke gedaante 
krijgt, zo lang mogelijk blijft staan opdat volgend jaar 
nog een tochtje kan worden gemaakt op bijvoorbeeld 
Vlaggetjesdag en tijdens de Volvo Ocean Race. 

Met dit ‘roopje ‘ – Schevenings voor een ‘roepje’  
dat de schipper dagelijks vanaf de logger op zee via 
radiotelefonie gaf naar het thuisfront - houden wij 

u van de ontwikkelingen rond de restauratie op de 
hoogte. Meer over het Noordsterproject is te lezen op 
www.sch236.nl. Daar kunt u ook aanmonsteren als 
Vriend van de Noordster als u het project wilt steu-
nen met een donatie. Als bewijs van donateurschap 
ontvangt u een niet van echt te onderscheiden en op 
naam gesteld ‘monsterboekje’ naar model 1950.  ♥

Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting Noordster terug op Scheveningen

16 juni 2017: De Noordster  
voor Vlaggetjesdag op weg naar de 

thuishaven Scheveningen.  
Foto Aad Taal.
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Even uw aandacht voor veiligheid
Staat de achterpoort open? 
Sluit deze dan. Zo vergroot u de veiligheid en voorkomt u ongewenst bezoek. 

Sluit de poort niet goed? 
Geef dit dan door als reparatie via www.vestia.nl of via telefoonnummer 088 124 24 24.

Zwerfspullen in de achterpoorten zorgen voor brandrisico. 
Laat geen afval achter, ook niet voor even. 

Geef ook reparaties in de algemene ruimtes eenvoudig aan ons door via www.vestia.nl.

actuele informatie voor de huurders van Vestia

Huurders aan de Houtrustweg wilden 
graag iets doen om meer privacy in 
de drukke zomermaanden te hebben. 
Op hun initiatief is bij vier woningen 
een voortuintje aangelegd. De kosten 
komen uit een potje dat we speciaal 
reserveren voor dit soort initiatieven. 

De aanleg was in handen van Buurt 
Maatschappij Scheveningen (BMS). 
Het resultaat mag er zijn!

Huurders verbeteren hun straat

Is er iets kapot?
Riool ontstoppen  bel RRS  070 336 88 88
Ruit gebroken  bel de Glaslijn 0800 - 020 72 07
Centrale Verwarming stuk  bel firma Bonarius 079 750 73 07

Andere reparaties? Die regelt u eenvoudig via www.vestia.nl.
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Diverse liften in Duindorp kregen 
een opknapbeurt. We lieten  
mooie foto’s aanbrengen aan  
de binnenzijde. 

Het bedrijf Sign Plantation  
verzorgde de bestickering met 
prachtige beelden:
n Een luchtfoto van Westduinen, 

genomen in 2010.
n Een foto van het Tesselseplein, 

genomen in 1938.

Met deze actie zien de liften  
er weer goed uit en heeft u als 
bewoner of bezoeker een mooi 
uitzicht.

Is er iets kapot?
Riool ontstoppen  bel RRS  070 336 88 88
Ruit gebroken  bel de Glaslijn 0800 - 020 72 07
Centrale Verwarming stuk  bel firma Bonarius 079 750 73 07

Andere reparaties? Die regelt u eenvoudig via www.vestia.nl.

Opknapbeurt liften



Het toegangskaartje geeft u ook de mogelijkheid het gehele 
museum te bezichtigen met de geschiedenis van Scheveningen, 
de unieke schelpencollectie maar ook de prachtige tropische 
aquaria. In het gezellige museumcafé de Halve Vleet kunt u nog 
heerlijk nagenieten.
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Haring en Scheveningen: de beste maatjes!
Tentoonstelling over de haringvisserij in Scheveningen

te zien van 9 december 2017 t/m 15 april 2018
in Muzee Scheveningen

Neptunusstraat 90-92, 
2586 GT Scheveningen 

070-3500830

Openingstijden: 
dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur, 

zondag 12.00-17.00 uur

Meer informatie is te vinden op de website 
www.muzeescheveningen.nl

Deze tentoonstelling beschrijft 
de geschiedenis van de  

(Scheveningse) haring door de 
eeuwen heen en waar kan dat 
beter worden gedaan dan in  
Muzee Scheveningen, het  

museum waar de visserij altijd 
een onderdeel is geweest  
van de vaste presentatie.

In de late Middeleeuwen is de  
visserij al de belangrijkste bron  
van bestaan voor de Scheveningse 
bevolking. In de laatste kwart van 
de 19e eeuw zorgden bevolkings-
groei en de modernisering van de 
middelen en methoden om vis te 
vangen, verwerken en vervoeren, 
voor een snelle bloei van de  
Scheveningse visserij.

In de loop van de tijd heeft de 
Scheveningse visserij vele hoogte- 
en dieptepunten gekend en de 
haringvisserij, ooit een bron van 

nationale trots, is nu bijna ten dode 
opgeschreven.

Haring heeft Nederland in de loop 
van de eeuwen veel voorspoed 
gebracht en verdient om in het 
zonnetje te worden gezet. De expo-
sitie toont op een overzichtelijke 
en boeiende wijze in de vorm van 
panelen de geschiedenis van de 
Scheveningse haring, eindigend in 
de huidige tijd. Ook de biologie van 
de haring (leefwijze, verspreiding), 
de handel en export en de haring-
consumptie komen aan bod. 

De vormgeving is vooral op het 
visuele gericht zodat de bezoeker 
zich niet door eindeloze hoeveel-
heden tekstborden moet worstelen 
maar aan de hand van korte tek-
sten, foto’s en filmpjes al een goed 
beeld krijgt van het onderwerp: de 
haring(visserij).
Daarbij zijn er vele objecten te zien 
die alles met de haringvisserij te 
maken hebben. Schepen, tonnen, 
netten, vlaggen, monsterboekjes, 
allemaal uit de omvangrijke cultuur-
historische collectie van Muzee 
Scheveningen. ♥
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Kraampjes
Muzikale omlijsting door band in Charles Dickens stijl 

Kibbeling en kippenpootjes voor de kinderen
Chocolademelk en kerstkransjes

Kraampjes in kerstsfeer

Zaterdag 16 december 
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Activiteiten en cursussen Het Trefpunt 

n Gratis WiFi!

n Vrijwilligers genieten kortingen!

n Ruimtes beschikbaar/Te Huur

n Proeflessen mogelijk

n Kortingen met ooievaarspas

Maandag Tijd Prijs
Open ontmoeting 8.00-17.00 gratis 

Vrij biljarten 8.00-12.00 0,50 Per half uur

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 

De Ontmoeting (dagact. 
voor senioren, incl. lunch)

10.00-13.30 3,50 Per keer

Spreekuur  
Ouderenadviseur

10.30-11.30 gratis 

Inloop VrijwilligersPunt 
Scheveningen

11.00-12.00 n.v.t. 

Bibliotheek 11.00-13.00 5,- Per jaar

Lunch 11.30-13.00 variabel 

Biljartclub (tafel 1) 12.00-16.00 2,50 Per maand

Biljartclub (tafel 2) 12.00-16.00 2,50 Per maand

Computer cursus  
Seniorweb

variabel variabel Per cursus

Kinderwerk  
Naschoolse activiteit 

15.00-17.00 1,- Per keer

Piep zei de Muis 15.00-17.00 d.m.v.  
aanmelding

Vrij biljarten 16.00-17.00 0,50 Per half uur

Inloop SeniorWeb  
(1e ma v/d mnd)

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

Line dance 20.00-22.00 12,50 Per maand

Dinsdag Tijd Prijs
Open ontmoeting 8.00-17.00 gratis 

Vrij biljarten 8.00-11.00 0,50 Per half uur

Bus- en Rolstoelvervoer 8.00-15.00 d.m.v.  
aanmelding

Wijkbus 9.00-11.00

Servicepunt XL en AMW 9.00-12.00 gratis 

Klaverjas inloop 9.00-12.00 gratis 

Computer cursus  
Seniorweb

variabel variabel Per cursus

Massage 10.00-13.00 gratis Per keer

Naaiclub 10.00-12.00 2,50 Per maand

Meer Bewegen  
Voor Ouderen

10.15-11.00 5,- Per maand

Meer Bewegen  
Voor Ouderen

11.15-12.00 5,- Per maand

Elkaar kenn
en 

 Elkaar Helpen

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 gast-
vrouwen 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. 

Ook kunt u bij ons ruimtes huren! 
Voor buurtbewoners 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.
Er is gratis WiFi. 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
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Lunch 11.30-12.00 variabel

Biljartclub 12.00-16.00 2,50 Per maand

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 Oud- 
Vissersgroep 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 Per maand

Bus- en Rolstoelvervoer 8.00-15.00 d.m.v.  
aanmelding

Koffie uurtje (met ouders) 9.00-10.00 gratis

Wijkbus 9.00-11.00

Klaverjas inloop 9.00-12.00 gratis 

Bakclub 9.00-12.30 gratis

Computer cursus  
SeniorWeb

variabel variabel Per cursus

Tai Chi Chuan beginners 9.30-12.00 25,- Per maand

Lunch 11.30-12.00 variabel

Biljartclub tafel 1 12.00-16.00 2,50 Per maand

Biljartclub tafel 2 12.00-16.00 2,50 Per maand

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 0,50 Per half uur

Blokfluit (laatste v/d mnd) 19.00-22.00 1,- Per maand

NA Anonieme verslaafden 
bijeenkomst

19.30-21.00 gratis

Inloop Jongerenwerk 19.30-21.45

Klaverjasclub Schoppen-
boer

19.30-22.00 2,50 Per maand

Donderdag Tijd Prijs
Open ontmoeting 8.00-17.00 gratis 

Vrij biljarten 8.00-10.00 0,50 Per half uur

Bus- en Rolstoelvervoer 8.00-15.00 d.m.v.  
aanmelding

Bloedprikken  
trombosedienst 

8.45-9.15 

Inloop Vestia/Wijkagent/
AMW/ouderenconsulent 

9.00-10.00 gratis 

Wijkbus 9.00-11.00

Wijkberaad Duindorp 13.30-16.00

Servicepunt XL en AMW 9.00-12.00 gratis 

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

Verzorgde Lunch 55+ 12.00-14.00 3,- Per keer

Computer cursus  
SeniorWeb

variabel 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

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

Spaanse les 20.00-21.30 175,- 10 lessen

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

19.30-22.00 4,00 Per plankje

Vrijdag Tijd Prijs
Open ontmoeting 8.00-17.00 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 d.m.v.  
aanmelding

Wijkbus 9.00-11.00

Klaverjas inloop 9.00-12.00 gratis 

Biljart de Buffers 9.00-12.00 2,50 Per maand

Computer cursus Senior-
Web

variabel variabel Per cursus

Hollandse Pot 55+ 
(samen koken)

10.30-14.00 3,- Per keer

Lunch 11.30-12.00 variabel

Tekenen en schilderen 13.00-15.30 22,50 Per maand

Jongerenwerk  
Open inloop

15.15-17.30

Toneelgroep Collosseum 19.00-23.00 2,50 Per maand

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 

Broodje Hamburger  
(variabel)

10.00-13.00 1,50

Zondag Tijd Prijs
NA Anonieme verslaafden 
bijeenkomst (meditatie)

10.30-13.00 gratis 

Elkaar kenn
en 

 Elkaar Helpen

(Prijzen en tijden onder voorbehoud van wijzigingen)



Schevenings Ontmoeten
voor ouderen én hun mantelzorgers

Het Trefpunt
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag
Op maandag van 10.30 - 14.00 uur

Het Couvéehuis
Frankenslag 139, 2582 HJ Den Haag
Op maandag van 10.30 - 14.00 uur

Het Trefcentrum Duinoord  
Sweelinckplein 42, 2517 GP Den Haag 
Op dinsdag van 10.30 - 14.00 uur
(i.s.m. Bewonersoverleg Duinoord)

Rudolf Steiner Zorghuis 
Nieuwe Parklaan 58
2597 LD Den Haag
Op woensdag van 10.30 - 14.00 uur
(i.s.m. Raphaëlstichting)

Het Kalhuis 
Badhuisstraat 177
2584 HH Den Haag 
Op donderdag van 10.30 - 14.00 uur

De Wijkwinkel 
Gentsestraat 22a, 2587 HT Den Haag
Op donderdag van 12.00 - 16.00 uur
(i.s.m. Bewonersvereniging  
Noordelijk Scheveningen)

De Thuishaven
Neptunusstraat 1, 2586 GP Den Haag
Op vrijdag van 10.30 - 14.00 uur
(i.s.m. Cardia)

Binnenkort ook Schevenings 
Ontmoeten op de volgende 
locaties:

Beweegactiviteit Oostersportpark 
(incl.vervoer) 
Van Brienenlaan 15
2244 BP Wassenaar
Wisselend op woens- en  
donderdag van 11.00 -14.30 uur
(i.s.m. Scheveningse Voetbal  
Combinatie 2008 (SVC'08) - de  
Volharding - InTension)

De Mallemok 
Westduinweg 38d
2583 EH Den Haag  
Op donderdag van 10.00 - 14.00 uur
(i.s.m. Schreuder-van der Kolk)

Meer informatie of aanmelden? 
Wijkcentrum ‘Het Couvéehuis’ is de 
centrale plek in het stadsdeel van 
waaruit alle initiatieven op het gebied 
van Schevenings Ontmoeten worden 
gecoördineerd. Voor meer informatie 
of uw aanmelding, kunt u contact 
opnemen met de ouderenadviseurs.

Bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00 - 
17.00 uur. (070) 416 20 20  
ouderenadviseurs@ 
welzijnscheveningen.nl en  
www.welzijnscheveningen.nl

Zou u graag andere mensen willen 
ontmoeten? Samen koffie drinken, 
de krant lezen of aan allerlei acti-
viteiten deelnemen? Vraagt u zich 
weleens af: ‘hoe blijf ik vitaal, zodat 
ik mijn dagelijkse bezigheden  
(beter) kan blijven doen?’  
Of: ‘van welke voorzieningen  
kan ik gebruik maken, zodat ik  
langer in mijn eigen huis kan  
blijven wonen?’

Kom dan eens langs bij een van 
de ontmoetingscentra. 

Schevenings Ontmoeten is gericht 
op leefplezier en vitaliteit, voor 
ouderen én hun mantelzorgers.

Voor Scheveningse ouderen
Ieder mens heeft zijn eigen vragen 
en behoeften. Elke locatie biedt 
verschillende mogelijkheden.  
Wilt u alleen binnenlopen voor 
de gezelligheid? Dat is natuurlijk 
prima! Maar het aanbod is veel 
groter: van beweegactiviteiten en 
geheugentrainingen tot computer-
cursussen of culturele uitstapjes.

Voor mantelzorgers
Bent u mantelzorger, dan kan 
Schevenings Ontmoeten u op  
verschillende manieren onder-
steunen. Bijvoorbeeld door  
uw vragen te beantwoorden,  
informatie te bieden of u te helpen 
uw eigen sociale netwerk uit te 
breiden. Alles is erop gericht om 
te zorgen dat u minder belasting 
ervaart. ♥

De locaties van Schevenings Ontmoeten?
U vindt ze in elke wijk van Scheveningen (en Den Haag). In zorginstellingen, wijkcentra of in ruimtes van  
bewonersorganisaties. Er is er altijd wel één bij u in de buurt. U bent bij elk centrum van harte welkom!  
Om deel te nemen aan 'De Ontmoeting' betaalt u alleen een bijdrage in de kosten voor de maaltijd.
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Haags Ontmoeten in Stadsdeel Scheveningen
Uitvoerende organisatie: Welzijn Scheveningen

Meer informatie of aanmelden? 
 Wijkcentrum ‘Het Couvéehuis’ is de centrale plek in het 
stadsdeel van waaruit alle initiatieven op het gebied van 
Schevenings Ontmoeten worden gecoördineerd. Voor 
meer informatie of uw aanmelding, kunt u contact opne-
men met de ouderenadviseurs.

Bereikbaar:  
maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur 
(070) 416 20 20 
ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
www.welzijnscheveningen.nl 

Bij 'De Ontmoeting' ontmoeten 
senioren elkaar voor sociaal con-
tact, een gevarieerd activiteiten-
programma en een gezamenlijke 
lunch. De inhoud van het pro-
gramma varieert van bewegen 
of creatieve activiteiten tot een 
spelletje doen of een interessante 
presentatie bijwonen. 

Om deel te nemen aan 'De Ont-
moeting' betaalt u alleen een 
bijdrage in de kosten voor de 
maaltijd.

Het Schevenings Ontmoeten vindt 
op de volgende locaties plaats:

Het Trefpunt
Tesselsestraat 71, 
2583 JH Den Haag

Melissa Maandag 10.30 – 14.00 
uur

Het Couvéehuis
Frankenslag 139, 
2582 HJ Den Haag

Joyce Maandag 10.30 – 14.00 
uur

Het Trefcentrum Duinoord
Sweelinckplein 42, 
2517 GP Den Haag
(i.s.m. Bewonersoverleg Duinoord)

Joyce Dinsdag 10.30 – 14.00 
uur

Rudolf Steiner Zorghuis
Nieuwe Parklaan 58, 
2597 LD Den Haag
(i.s.m. Raphaëlstichting)

Joyce Woensdag 10.30 – 14.00 
uur

Beweegactiviteit Oostersportpark (met 
busvervoer)
Van Brienenlaan 15, 
2244 BP Wassenaar
(i.s.m. Scheveningse Voetbal Combinatie 
2008 (SVC'08) - de Volharding - InTension)

woe/do 
Start 22 en 30 
november 

11.00 – 14.30 
uur

De Mallemok
Westduinweg 38d, 
2583 EH Den Haag
(i.s.m. Schreuder-van der Kolk)

Melissa Donderdag 
start in  
december 14-12

10.00 – 14.00 
uur

Het Kalhuis 
Badhuisstraat 177,  
2584 HH Den Haag

Joyce Donderdag 10.30 – 14.00 
uur

De Wijkwinkel
Gentsestraat 22a,  
2587 HT Den Haag
(i.s.m. Bewonersvereniging Noordelijk  
Scheveningen)

Melissa Donderdag 12.00 – 16.00 
uur

De Thuishaven
Neptunusstraat 1  
2586 GP Den Haag
(i.s.m. Cardia)

Melissa
(uitbreiding 
met MWA in 
Q1 2018)

Vrijdag 10.30 – 14.00 
uur
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS DUINDORP
Wijkberaad Duindorp
Tesselsestraat 71
Dinsdag en donderdag 
van 14.00-16.00 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

COLOFON

De Duindorper is een gezamenlijke uitgave van Stichting 
Wijkberaad Duindorp, Welzijn Scheveningen en Vestia.

Realisatie: Knijnenburg Producties, Rijswijk.

Het Trefpunt wil graag al haar sponsors van de Kerstbingo 
hartelijk danken voor hun bijdrage!

Frederik 
Hendriklaan:
l  Botanica
l  Plasman
l  Offers en Offers
l  Chox
l  Brabantse 

Lederwarenhuis
l  Sundays
l  Gall & Gall
l  Rituals
l  Ici Paris
l  Le Connaisseur
l  Oil en Vinegar
l  Kaatje aan de rein
l  Haagsch Snoephuisje
l  By Jules wonen & 

lifestijl
l  Fresh en Go
l  Poush

l  Paagman
l  Kikke Spullen
l  Brand Groente en  

Fruit
l  Petit Paris
l  Galouf Groente  

en Fruit

Keizerstraat: 
l  Kaasspecialist Dirkjan
l  Snoepwinkel 
l  Candy Beach
l  Gaaf
l  Stoer Wonen
l  Monstertjes
l  Zarautz

Bedankt!


