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Agenda
26 december
Kerstdiner Trefpunt,
zie pagina 13
30 december
Oliebollenbal
Trefpunt 10.00-12.00 uur

De redactie wenst het
team Duindorp Vreugdevuur
een mooie wedstrijd.
Zet 'm op!

13 januari
Nieuwjaarsreceptie
Trefpunt 15.30-17.30 uur
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Elkaar kennen, elkaar helpen

Buurtgenoot gezocht
Voor vrijwilligerswerk

Voor vrijwilligerswerk

Hulp bij
Mantelzorg
(070) 416 20 20

www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Met deze vrijwilligersfunctie
maakt u twee mensen in
één klap blij.

Wilt u iets voor een ander doen?
Welzijn Scheveningen helpt senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.
Met uw hulp gaat dat een stuk prettiger. Helpt u mee?

64 nieuwe vacatures
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zwaar. Ik had weinig tijd om wat leuks
“Ik ben Jannie (75 jaar) en zorg nu
ongeveer drie jaar 24 uur per dag

te doen voor mezelf, omdat ik mijn
man niet alleen thuis wilde laten. Sinds

Meer informatie

de vrijwilliger 1 keer in de week samen

end
Maak vrijblijv
een afspraak

met mijn man gaat wandelen, heb ik

(070) 416 20 20

weer even tijd om iets leuks te doen.

info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl
Wat
heb ik het bridgen gemist zeg!”
Petra Frankfort en Lindsey Grootveld

Meld u aan

(070) 416 20 20

info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl

www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl
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Beste Duindorpers,
Op het moment van schrijven van
dit stukje loeit de kachel volop en
klettert de regen tegen de ruiten,
het is (bijna) winter.
Op deze donkere dagen is het
lekker om je te warmen bij de
kachel genietend van een warm
drankje en het afgelopen jaar de
revue te laten passeren, wat is er
allemaal gebeurt in 2016 vraag je
jezelf dan af.
Wat de wijk betreft is er het
nodige aan de hand geweest in
2016, de overleggen over het
tramtracé, het terugdraaien van
de uitbreiding betaald parkeren,
een nieuwe wijkmanager, de start
van de bouw op het Norfolkter
rein en de 4 mei herdenking.
Zo maar een aantal zaken die
het afgelopen jaar voorbij zijn
gekomen.
Het komende jaar zal niet
anders zijn, het tramtracé staat

nog steeds niet vast en er is
vanuit een van de fracties van
de Gemeenteraad een oproep
gekomen om de verkeerssituatie
op de Nieboerweg nog eens te
bekijken. Men is van mening dat
het weghalen van de verkeers
lichten destijds geen goede zaak
is geweest, als Wijkberaad delen
wij deze mening en zullen met
zijn allen de schouders er onder
zetten om te proberen dit besluit
terug te draaien en de verkeers
lichten en het zebrapad weer
terug te krijgen.

Tesselsestraat is niet voor niets
een schoolzone aangelegd,
laten we ons aan de maximum
snelheid houden, dan blijft de wijk
veilig voor jong en oud.

Op de agenda van komend jaar
staan ook tal van andere acties,
waaronder de snelheid in de wijk.
Regelmatig zie ik auto’s en
brommertjes met hoge snelheden
door de wijk scheuren waarbij
snelheden van boven de 50 km/h
worden gehaald, onverantwoord
en asociaal. De gehele wijk is
een 30 km zone en in de

Mede namens de bestuursleden
van het Wijkberaad wens ik u nu
alvast fijne feestdagen toe. ♥

Foto: alisafarov | Shutterstock.com

Binnenkort zal de verlichting in de
bomen op het Tesselseplein weer
worden opgehangen en krijgt de
“huiskamer” van Duindorp weer
een sfeervol aanzien. Ik hoop dat
de komende dagen ook sfeervol
voor u zullen zijn en dat we met
zijn allen kunnen uitkijken naar
een gezond en liefdevol 2017.

Leo Pronk
Voorzitter St. Wijkberaad
Duindorp
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Uitwisseling Duindorp en Laak
Op woensdag 26 oktober heeft de
eerste ontmoeting en uitwisseling
plaatsgevonden tussen Haagse
bewoners van Laak en Duindorp.
Vroeg in de ochtend stapten de
twaalf deelnemers van Laak op de
tram naar Duindorp. Daar werden
ze hartelijk ontvangen door elf
deelnemers uit deze wijk in het
wijkcentrum het Trefpunt aan het
Tesselseplein. Bij de aftrap van de
dag bleek dat de deelnemers naar
de dag hebben uitgekeken. ‘Het
werd tijd’, gaf één van de deel
nemers aan. ‘We kennen elkaar
niet, nog niet. Laten we het niet
bij één keer houden. Het is heel
belangrijk dat ‘zand’ en ‘veen’
elkaar ontmoeten.’
De ontmoeting vond plaats in het
kader van het mapping-project,
een initiatief van Initiatives of
Change Nederland dat mede is
mogelijk gemaakt door Fonds
1818. Bij dit dialoogproject
brengen mensen uit Den Haag
van verschillende achtergronden
gezamenlijk hun omgeving in
kaart. Zodoende leren ze elkaar
en de verschillende omgevingen
in Den Haag beter kennen.
‘Vandaag staat in het teken van
een ontmoeting tussen Haagse
bewoners die elkaar in het dage
lijks leven niet automatisch tegen
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gekomen, over de effecten van de
Tweede Wereldoorlog tot en met
de ergernissen over hondenpoep.

het lijf lopen,’ zegt initiatiefnemer
Willem Jansen van Initiatives of
Change (rechts op de foto in de
lichtblauwe trui). ‘In tweetallen
gaan ze elkaars wijk verkennen
en in kaart brengen rondom een
gekozen thema. Denk bijvoorbeeld
aan “nu en vroeger” of “hoe groen
is de wijk”. Door verhalen uit te
wisselen leert men de buurt en
elkaar beter kennen.’ Bilal Sahin,
directeur van het Vadercentrum
Adam in Laak, en Jack du Pon,
coördinator Straatvertegenwoor
digers in Duindorp, reageerden
enthousiast op dit idee en zo
ontstond deze eerste ontmoeting.
In de ochtend gingen de bewoners
in tweetallen de straat op om
samen Duindorp te verkennen.
In de middag was Laak aan de
beurt. De één liet zijn of haar eigen
wijk zien, de ander luisterde,
ontdekte en deelde zijn of haar
perspectief hierop. Aan het eind
van de dag kwam iedereen samen
in het Vadercentrum Adam in Laak.
De tweetallen presenteerden hun
ervaringen aan elkaar aan de hand
van tekeningen en kaarten die
zij zelf hadden gemaakt.
Uit de presentaties bleek dat
verschillende verhalen tijdens
de wandeling naar boven waren

‘Al wandelend zie je van alles,’
vertelde een deelnemer in zijn
presentatie. ‘Twee kerken vlak bij
elkaar in Duindorp bijvoorbeeld
en je raakt erover aan de praat.
“Wat ben jij? Hervormd. Wat ben
jij? Moslim.” Je krijgt hele persoon
lijke gesprekken op een gegeven
moment.’ Toen hij zijn presentatie
afsloot, zei hij: ‘Door de contacten
met jullie vandaag is een heleboel
van de angst en onbegrip die ik
had weggenomen.’

Deze ervaring deelde ook het
tweetal dat daarna een presentatie
hield. ‘Je kent de wijk door wat
je ervan hoort en leest. Wil je het
écht kennen? Dan dien je er zelf
naartoe te gaan.’
Het gezelschap sloot de dag af
met een maaltijd van Resto van
Harte in het Vadercentrum Adam.
Rond acht uur namen de laatste
deelnemers afscheid van elkaar.
Op naar de volgende ontmoeting!
♥
Tekst: Laura Reijnders

Kapsalon
Bernadette wenst
alle wijkbewoners
een goed en
gezond 2017

Wijkberaad
Duindorp wenst
iedereen een
saamhorig, vredig,
invloedrijk en
gezond 2017!

Straatvertegenwoordigers Duindorp
wenst alle bewoners van
Duindorp waanzinnig
mooie en prettige kerstdagen,
een mooie jaarwisseling mét
het vreugdevuur Duindorp
en een gelukkig en
gezond 2017!

Bloemenwaas
wenst alle
Duindorpers een
gezond, gelukkig
en bloeiend
2017!

Het Trefpunt
wenst alle wijkbewoners
een warm samenzijn
met familie en vrienden.
In 2017 staat de koffie
weer voor u klaar!

Vestia wenst
alle wijkbewoners
prettige kerstdagen
en veel woonplezier
in 2017!

Hoogvliet
Duindorp wenst alle
wijkbewoners een
gelukkig, gezond
en gezellig
2017!

Benu
Apotheek Duindorp
wenst Duindorp
een gezellig
en gelukkig
Nieuwjaar!

Matty Mode
wenst iedereen
een gezond en
goed gekleed
2017!

De werkgroep
Hondvriendelijk
Duindorp wenst u allen
een hondenpoepvrij
Duindorp
2017!

Vera’s
Dierenshop
wenst iedereen
een gezond en
diervriendelijk
2017!

Beste Duindorpers,
Wij wensen jullie een
mooi kerstfeest toe en
een spetterend 2017.
Willem Toet en
Priscilla

Fysiotherapie
Duindorp wenst u
prettige kerstdagen
en een gezond,
actief en sportief
2017
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Heel Duindorp Schoon met de basisscholen!

In de week voorafgaand aan
1 oktober jl. hebben de groepen
zes van basisschool de Meerpaal
en basisschool de Tweemaster
meegeholpen om zwerfvuil op te
ruimen. Gewapend met een knijper
en een vuilniszak, gingen zij in
groepjes de wijk in. Na 45 minuten
kwamen de leerlingen met zo’n
twintig gevulde zakken met
zwerfvuil terug op school. Van
blikjes tot plastic zakken, van
pizzadozen tot lege flessen.
Wij bedanken de leerlingen voor
hun inzet om Duindorp mooier
en schoner te maken.
1 oktober Heel Duindorp Schoon!
Zaterdag 1 oktober konden alle
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wijkbewoners uit Duindorp mee
doen aan de opruimestafette. Er
waren drie prijzen te winnen voor
de mooiste en schoonste straat.
Iedereen die een emmer ‘I love
Duindorp’ kwam halen, gaf zijn/
haar straat op met huis nummer.
62 vertegenwoordigers van de
straten hebben meegedaan aan
Heel Duindorp Schoon! Zij hebben
aangegeven welke (gedeelte) van
de straat mee wilden dingen naar
de straatprijs.
De jury, bestaande uit Jaap
Spaans, Gina da Silva, Jack Du
Pon en drie kinderen, hebben
alle straten bezocht en punten
gegeven. De derde prijs is
gewonnen door de bewoners

van de Bruinbankstraat en de
tweede prijs is gewonnen door
de bewoners van het Vrouwen
zandplein. Zij hebben hun cheque
verzilverd en kerstverlichting
gekocht om het Vrouwenzandplein
gezellig te verlichten. Het aller
schoonste stuk straat was aan
de Pluvierstraat 365 t/m 401.
Iedereen die meegedaan hebben
aan de schoonmaakactie, hartelijk
bedankt! Mede door ieders inspan
ning is Duindorp nog mooier en
schoner geworden. Laten we met
z’n allen proberen om het zo te
houden!
♥

Donkere dagen in Duindorp
Tijdens de donkere dagen in de
herfst en de winter trekken veel
mensen zich terug in hun huis.
De gordijnen dicht en de
verwarming aan. Dit is gezellig
maar biedt ook gelegenheid aan
kwaadwillende personen om in te
breken of vernielingen te plegen.
U kunt hier iets tegen doen: zet
inbrekers en vandalen in het licht
en bel 112 als u iets verdachts ziet.
Inbrekers en vandalen opereren
het liefst in het donker. Weinig
kans dat ze dan worden betrapt.
Nu de dagen korter zijn en het snel
donker wordt, neemt de kans op
een inbraak of vernieling toe.
Ervaring leert dat de woning
inbraken toenemen tijdens de
donkere maanden. Maar ook
vinden er meer vernielingen plaats
of worden brandjes gesticht.
Zo is in Duindorp de afgelopen
tijd grofvuil in de brand gestoken.
Om woninginbraken 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 14-070.
Als u verdachte personen
ziet, bel dan 112.
Kapotte straatverlichting
kunt u melden bij 14-070.
Als de verlichting in uw portiek
kapot is en u huurt bij Vestia
meldt dit dan via 088-1242424.

Tegengaan woninginbraken
U kunt zelf veel doen om te
voorkomen dat een inbreker
uw huis uitkiest.

6. Ziet u iets verdachts bij u
in de buurt? Aarzel dan niet
en bel direct 112.

1. Sluit ramen en deuren altijd
goed af, ook al bent u maar
kort weg.
2. Draai deuren op slot als u weg
of naar bed gaat. De voordeur
achter 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 buitenverlich
ting en snoei of verwijder
struiken waarachter een
inbreker zich kan verbergen.
Dieven staan niet graag in
het licht.

Dit soort eenvoudige maatregelen
zorgen ervoor dat een inbreker zich
twee keer bedenkt voordat hij bij uw
huis een poging waagt.
Meer tips? Kijk op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
♥
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actuele informatie voor de huurders van Vestia

Jaarwisseling
Het einde van het jaar is weer in zicht. Met de
gemeente en politie werken we intensief samen
om de jaarwisseling, net als voorgaande jaren,
veilig en gezellig te laten verlopen in Duindorp.
Brandbaar materiaal
Met het oog op uw eigen veiligheid is het niet
toegestaan om brandbaar materiaal of illegaal
vuurwerk in uw woning of berging te houden. Het
is verstandig deze maand vuilcontainers op uw
binnenplaats, balkon of een andere afgesloten
plek te zetten. Dit geldt ook voor tuinmeubels.

Zo voorkomt u dat uw spullen worden gebruikt
als brandhout. Vindt u brandbaar materiaal op
straat? U kunt dit dan melden bij de gemeente
(14 070). Staat het in een achterpoort? Meldt
dit dan bij wijkbeheerder Dirk Schaap of
complexbeheerder Appie van Roermund
via 088 124 24 24.
Om schade te voorkomen zetten we de bellen
tableaus en brievenbussen op een aantal locaties
dicht met platen. Als we dit bij u doen, informeren
we u hierover vooraf per brief.

Op de planning
Naast regulier onderhoud hebben wij een aantal
projecten uitgevoerd die bijdragen aan een leuke
uitstraling van onze woongebouwen in Duindorp
en de ruimte eromheen. In de Zeearendstraat is
een mussenvriendelijke binnentuin gecreëerd, in
de Zeezwaluwstraat zijn voortuinen aangepakt.

In complex Olieberg zijn de liften eerder bekleed met oude
Scheveningse foto’s.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw buurt of wilt u
een activiteit voor buurtbewoners organiseren?
U kunt ons dan om bijdrage vragen. Op onze
website leest u meer over de voorwaarden en
vindt u het aanvraagformulier.
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Voor 2017 staat op de planning:
• Schilderen van twee bergingsgangen
in de Zeezwaluwstraat
• Creëren van scootmobiel/scooterstalling
in de Duinstrip (proef in één blok in 2017)
• Aanpak binnentuin complex Tesselweide
• In een aantal complexen liften bekleden
met krasvaste folie met fotoprint

Belangrijke telefoonnummers
jaarwisseling
Politie Haaglanden
Gemeente Den Haag
Meld Misdaad anoniem
Vestia (24 uur per dag)

0900 88 44
14 070
0800 7000
088 124 24 24

Te huur in de vrije sector

Heeft
intere u
reage sse,
er d
via de an
websi
te.

Vrije sector huurwoningen zijn huurwoningen met
een huurprijs vanaf € 710,68. De puntentelling,
de maximale huurprijzen en de maximale huur
verhoging die gelden voor sociale huurwoningen,
gelden niet voor vrije sector woningen. Voor vrije
sector huurwoningen is ook geen huurtoeslag
mogelijk.
U hoeft niet ingeschreven te staan als woning
zoekende op Woonnet Haaglanden voor vrije
sector huurwoningen.
Ons actuele aanbod vindt u op onze website
http://huuraanbod.vestia.nl/huren

Actuele aanbod Schevingen/Duindorp:

Kompasstraat 25A

Doornstraat 287

Scholstraat 396

-	 5 kamerwoning,
4 slaapkamers
-	 2e verdieping
-	 Nette keuken
met afzuigkap,
kookplaat en combi
-	Balkon
-	 Huur incl
servicekosten
€ 900,60 per maand

-	 5 kamerwoning,
4 slaapkamers
-	 3e etage
-	Balkon
-	 Aparte berging
-	 Huur incl
servicekosten
€ 890,64 per maand

-	 3 kamerwoning,
2 slaapkamers
-	 Begane grond
-	 Luxe keuken
met apparatuur
-	 Klein terras
-	 Huur incl
servicekosten
€ 961,91 per maand
-	Parkeerplaats
(niet verplicht)
€ 52,28 per maand

Houtrustweg 382

-	 3 kamerwoning,
2 slaapkamers
-	 Begane grond
-	 Luxe keuken
met apparatuur
-	Terras
-	 Huur incl
servicekosten
€ 1.004,69 per
maand incl.
parkeerplaats

Reparaties melden?
Riool ontstoppen?
Ruit gebroken?
Centrale Verwarming stuk?
Andere reparaties?

RRS (070) 336 88 88
De Glaslijn 0800 - 020 72 07
Firma Bonarius (079) 750 73 07
Is er iets kapot? Reparaties regelt u eenvoudig zelf via www.vestia.nl.
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Muzee duikt in depot

In de aanloop van het jubileumjaar 2017 opent Muzee Scheveningen
de tentoonstelling met de titel: MUZEE DUIKT IN DEPOT. U kunt
verborgen schatten en verhalen ontdekken uit de zee, van de visserij,
over tradities, boulevard élégance, badmode, prachtige staaltjes van
huisvlijt, foto’s, films en zelfs kijkjes in de Scheveningse keuken.
Kortom een bron van inspiratie en dankbaarheid over wat de
Scheveningse bevolking Muzee geschonken heeft.

e x p o s i t i e

Muzee duikt in Depot
Een schat aan geschonken erfgoed

Tentoonstelling van
26 november 2016 t/m 31 maart 2017

Muzee Scheveningen beheert
twee collecties: een cultuur
historische en een zeebiologische
collectie.
Het grootste deel van de collectie
van Muzee is ontstaan uit schen
kingen en bruiklenen. Zoveel dat
niet alles in de vaste presentatie
past. Een groot deel ligt in het
afgesloten depot en is niet
zichtbaar voor de bezoekers.
Met de tentoonstelling ”Muzee
duikt in depot” wil Muzee een
aantal verborgen museumschatten
uit het depot halen en op een
verfrissende manier presenteren.
Te zien zijn o.a. een Schilderijen
wand, een Schepenwand en een
Sieraden-uit-de-Zee wand. Een
tiental objecten wordt met filmpjes
op luchtige wijze toegelicht,
bijvoorbeeld het Schevenings
straatje op wasdag, Hospitaalkerk
schip de Hoop, het strandleven,
de sieraden uit zee, navigatie.
De tentoonstelling “Muzee duikt in
depot” is van 26 november 2016
tot 31 maart 2017 te bezoeken.
Meer informatie kunt u vinden op
www.muzeescheveningen.nl. ♥

Neptunusstraat 90-92 n 2586 GT Scheveningen n T 070 350 08 30 n www.muzeescheveningen.nl
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Bijzondere Duindorper

Nel Roozendaal
Wieringsestraat 196 Duindorp,
13-07-1936, daar was ze dan,
Pieternella Roozendaal.
Pieternella werd al snel Nel
omdat oma zei dat er teveel
Pieternella’s in de familie waren.
Nel groeide op in een gezin
met nog een zus en een broer.
Vader (visserman) voer op
een scheveningse logger en
moeder was nettenboetster.
Het gezin moest in de oorlogstijd
even verhuizen naar voorburg,
waar broertje is geboren.
Maar zo snel als mogelijk, na
de oorlog, terug naar Duindorp.
Op 13 jarige leeftijd is Nel gaan
werken. Naar school gaan was
geen optie omdat Nel hier
gewoon geen zin in had.
Op 4 februari 1955 is Nel in het
huwelijk getreden met visserman
Leenderd Rog. Ze gingen wonen
in de Zeilstraat in Scheveningen
waar zij een huisje konden kopen.
Na 5 jaar had Nel het wel gezien,

ze wilde terug naar Duindorp
en kwamen terecht in de
Pluvierstraat. Nel en Leenderd
kregen vier kinderen. 3 dochters
en 1 zoon. Simon, Alida,
Heleen en Petra.
Leenderd voer tot 1967.
Door de grote sanering in de
visserij was Leenderd genood
zaakt zijn geliefde vak op te geven.
Hij ging werken bij de PTT.
Leenderd is niet oud geworden.
Hij stierf op 56 jarige leeftijd na
een kort ziekbed.
Na een moeilijke periode
krabbelde Nel weer op.
Een sterke vrouw die de draad
weer op pikte. Nadat de kinderen

wat ouder waren, ging Nel weer
aan de slag, in wat we nu
noemen, de thuiszorg.
Nel heeft nog altijd een goede
band met de broers van Leenderd.
Dit jaar heeft Nel haar 80e
verjaardag gevierd. Zij heeft dit
gevierd met al haar kinderen,
kleinkinderen en overige familie
met een drankje en etentje bij
Willem&Toet op het Tesselseplein.
Ondanks de grote tegenslag,
het vroege overlijden van
Leenderd, kijkt Nel terug op een
goed en gelukkig leven en hoop
dit nog even vol te houden. ♥
Interview afgenomen
door Willem van Vliet
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Nieuws van Het Trefpunt

Wijk- en Dienstencentrum Het Trefpunt
Tesselsestraat 71
2583 JH Den Haag
070-3385499
trefpunt@welzijnscheveningen.nl

Wist u dat wij ook te vinden
zijn op FACEBOOK?!
www.facebook.com/hettrefpunt.
welzijnscheveningen

Club Behouden Teelt
groeit en bloeit door Vrijwilligers

Dat Scheveningen aan het hart
van de oude bevolking van
Scheveningen ligt hoeft geen
betoog. Wel dat enthousiaste
vrijwilligers er alles aan doen om
deze doelgroep te betrekken in de
samenleving. Een paar van die
vrijwilligers organiseren dan diverse
samenkomsten en activiteiten.
Al sinds 1993 organiseren zij elke
3e dinsdag van de maand een
filmavond, bbq, visbakmiddag,
in Het Trefpunt, en iedere vrijdag
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ochtend koffieochtend in de
Buurtkamer. Eens per jaar een
busreisje, waar naar toe blijft altijd
geheim. Deze heren zijn de laatste
tijd zeer druk bezig met een aantal
extra activiteiten welke al aardig
vormen aan gaan nemen.
Dit allemaal in het belang van
de oudere mannen in en op
Scheveningen zodat zij niet in
een isolement komen.

de kade ook waren de oude loggers
in trek of ging men de Peek even
het leven zuur maken. Als men nu
aan de jeugd zou vragen wat een
Peek is zal men je het antwoord
schuldig blijven. Al dit alles is niet
meer terug te vinden op Schevenin
gen, maar wel gezellig onder elkaar
om weer herinneringen op te halen.
En dit alles wordt bewerkstelligd
door onze groep vrijwilligers.

Vele ambachtslieden van hen
werkten vroeger op de sleep of aan
de wal zoals dat heette, andere
weer hebben hun leven gesleten
als visserman op de visserij. Helaas
zijn nagenoeg al deze beroepen
weg uit Scheveningen, we horen
de fluit van de sleep niet meer,
we zien geen kuipers meer en of
haring inleggers buiten aan de
haven de kantjes haring pekelen
of dicht kuipen, ook de tonnen
fabrieken zijn weg uit Scheveningen
evenals de ambachtelijke rokerijen
en als laatste zijn de 2 nog bestaan
redersgebouwen van Gebr. van
Leeuwen en Bernard v. Leeuwen
ten gronde gegaan aan nieuwbouw.
Als kind speelden velen van ons op
de tonnen die opgeslagen waren op

Wij dagen u uit om ook deel te
nemen aan onze club. Wellicht
komt u nog wel iemand tegen
waarmee u samen mee gewerkt
heeft of op school heeft gezeten.
Enfin, kom eens langs op een
filmavond of op de koffie in de
Buurtkamer aan de Doornstraat
wij ontvangen u hartelijk.
Frits, Herman, Jan, Kevin & Aad

Piep zei de muis

Informatie verwijzer & ouder
Waarom Piep zei de muis?
‘PIEP zei de muis’ is een club voor
kinderen van 5 - 8 jaar die extra
steun kunnen gebruiken omdat
er thuis sprake is van spanning
en stress. Bijvoorbeeld als een
ouder ziek is of depressief. Als er
relatieproblemen zijn of als een
broertje of zusje ernstig ziek is.
Kinderen kunnen hier minder goed
mee omgaan dan volwassenen.
Ze betrekken alles op zichzelf.
Voor deze kinderen en ouders
is er de Piep zei de muis club.
Wat houdt de club in?
De kinderclub duurt 15 weken.
In de club vertelt PIEP de muis,
een handpop, over wat hij allemaal
meemaakt. PIEP nodigt de
kinderen uit om samen met hem
voor allerlei dingen een oplossing
te zoeken. Zo wordt er met de
kinderen op een speelse manier
over gevoelens gesproken en hoe
hiermee om te gaan. Kinderen
worden sterker in het omgaan met
moeilijke situaties. Het is een leuke

club waar kinderen veel plezier
hebben, nieuwe vriendjes maken
en afleiding hebben van de
zorgen thuis, even iets helemaal
voor zichzelf.
De belangrijkste doelen zijn:
● bespreekbaar maken van de
thuissituatie
● stimuleren om steun te zoeken
● zelfvertrouwen en positief
zelfbeeld
● leren (h)erkennen en uiten
van eigen gevoelens
● leren omgaan met gevoelens
van schaamte, schuld en
boosheid
Ook voor ouders
Voor ouders zijn er ook ouder
bijeenkomsten. Hier krijgen ouders
uitleg wat de kinderen allemaal
doen en leren bij Piep zei de muis.
Daarnaast zullen er er thema’s
besproken welke te maken
hebben met stress, spanning
en opvoeden en is er ruimte
om vragen van ouders.

Voor wie is de
Piep zei de muis club?
● Kinderen van 5-8 jaar, waarvan
ouders spanningsklachten
en/of problemen hebben
● Er is geen sprake van ernstige
gedragsproblematiek
● Ouders moeten instemmen met
de aanmelding voor de groep
Praktische informatie
Wanneer: start 16 januari 2017
om 15.15 tot 16.45 uur
Locatie: Het Trefpunt, Duindorp
Contactpersonen:
Miranda Oosterbaan en
Annemieke van Mulligen
Mail: Miranda.oosterbaan@
welzijnscheveningen.nl
Telefoon: 06-43167421
of 06-41381536

Kerstdiner

Van de locatiemanager

Op maandag 26 december,
2e kerstdag, organiseert
Het Trefpunt een kerstdiner.
Dit diner is speciaal bedoeld
voor mensen die tijdens de
kerst alleen in huis zitten.
Dus bent of kent u iemand die
alleen is? Neem dan contact
op met mij, Danielle Harthoorn,
070-3385499 voor meer informatie.

Jumbo is hoofdsponsor
van ons kerstdiner

Locatiemanager Het Trefpunt,
Danielle Harthoorn
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Grote start met PBS

Op vrijdag 28 oktober is de
Bredebuurtschool Duindorp, die
bestaat uit OBS de Tweemaster,
peuterspeelzaal Duinroosje, CBS
de Meerpaal en peuterspeelzaal
de MiniMeerpaal officieel gestart
met PBS. De scholen hebben
de handen ineen geslagen om
samen de kinderen van Duindorp
nog verder te helpen in hun
ontwikkeling.
PBS (Positive Behavior Support)
is gericht op het creëren van

een omgeving
die het leren
bevordert en
gedragsproble
men voorkomt.
Dit begint bij het
gezamenlijk
formuleren van
de waarden die
de scholen be
langrijk vinden.
De schoolteams hebben het
gedrag dat past bij deze waarden
benoemd en leren het de kinderen
actief aan. Adequaat gedrag wordt
hierna systematisch positief
bekrachtigd. Hiermee wordt een
veilig en positief schoolklimaat
gecreëerd, waarin elke leerling
optimaal kan profiteren van het
geboden onderwijs. De teams
van beide scholen hebben de
afgelopen maanden scholing
gehad en na een proefperiode
zijn zij er helemaal klaar voor.

Team Hofstad Security
Trots op de
personen die
dit waar hebben
gemaakt van
kantoor tot op de
vloer. Die iedere
dag een steentje
bijdragen aan
het team.
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Als de leerlingen gewenst gedrag
laten zien, kunnen zij middels het
verkrijgen van plastic muntjes,
sparen voor een beloning. Deze
beloning mag elke groep zelf
bepalen. De leerlingen zijn erg
enthousiast en stimuleren elkaar
om het gewenste aantal te halen.
De teams zijn erg tevreden over
deze werkwijze. In de scholen
hangen bordjes met regels
waaraan de leerlingen zich moeten
houden. Deze zijn geïllustreerd
door een zelf ontworpen logo,
de zeester.
Als u nieuwsgierig geworden bent
naar onze werkwijze, kom dan
eens langs op de scholen!
Op Youtube is een leuke lipdub
te vinden waaraan beide teams
hebben meegewerkt:
www.youtube.com/
watch?v=xjRzqMoYHWg ♥

Het stokje overdragen...

Afbeelding: Billion Photos | Shutterstock.com

Jaarlijks organiseert het Wijkberaad
duindorp met veel vrijwilligers een
4 mei herdenking bij het monument
op het Tesselseplein. Met de
decembermaand in het vooruitzicht,
lijkt 4 mei nog heel ver weg.
Er zijn echter zaken die nu al voor
de herdenking geregeld worden.
De afgelopen jaren ben ik
betrokken bij de herdenking. In
eerste instantie als commissielid
en de laatste 6 jaar als coördinator.
In deze laatste rol heb ik een hoop
vrijwilligers en professionals leren
kennen die allemaal hebben
geholpen het doel “de jeugd te

betrekken bij de dodenherdenking”
te verwezenlijken. Ondanks dat
ik het nog steeds met plezier de
herdenking samen met alle
vrijwilligers organiseer, ben ik van
mening dat het gezond is na 6 jaar
het spreekwoordelijke stokje over
te dragen.
Het wijkberaad Duindorp zoekt
een nieuwe coördinator voor
het organiseren van de 4 mei
herdenking. De hoofdtaak van
de coördinator is het vormen van
een commissie die een herdenking
op het Tesselseplein organiseert

op 4 mei. Naast het bedenken
en uitvoeren van het programma,
komen er zaken als het calami
teitenplan, subsidie aanvragen
en vergunningen bij kijken.
Het wijkberaad kan daarbij
natuurlijk ook behulpzaam zijn.
Ook al ga ik het stokje overdragen,
dit houdt niet in dat ik het bijltje er
bij neergooi. Na het vinden van
een nieuwe coördinator zal ik deze
mijn opgedane kennis van de
afgelopen jaren overdragen. ♥
Ed van Iterson
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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
www.welzijnscheveningen.nl
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

Buurtpreventieteam Duindorp
Inloopspreekuur: dinsdag van 19.30 – 20 uur
in het Trefpunt
buurtptd@gmail.com

Buurtbeheermaatschappij

358 64 51

Meld Misdaad Anoniem Lijn
www.meldmisdaad.nl

Handhavingsteam

353 69 94

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

338 54 95

Straatvertegenwoordigers Duindorp
Coördinator: Jack du Pon
straatvertegenw.duindorp@gmail.com

0800 7000

06 33 92 03 76

338 54 96

Iedereen een
gezellige en
veilige jaarwisseling
gewenst

personen- en familierecht
nalatenschappen
onroerend goed
ondernemingsrecht
STAT E NL A A N 1
2582 G A D E N H A AG
070 306 04 57
I NFO@NOTA R I A AT D EGI E R.NL
WWW.NOTA R I A AT D EGI E R.NL

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

Afbeelding: pixfly | Shutterstock.com
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