
1

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

 DATUM: OKTOBER 2016

Foto: Bianca de Bruin

Agenda
In het Trefpunt

13 oktober  infobijeenkomst  
 Gandhicenter

26 november  Rommelmarkt

9 december  Kerstbingo

15 december  Kerstlunch

Wat gaat er  
gebeuren met het  
Gandhi centrum?!   
Lees verder op pagina 7
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Nieuws van Wijkberaad Duindorp

Hulp bij 
Mantelzorg

Buurtgenoot gezocht 

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

www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Meld u aan     (070) 416 20 20       info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl

(070) 416 20 20    www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Voor vrijwilligerswerk
Petra en Lindsey

Meer informatie

(070) 416 20 20
info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Maak vrijblijvend

een afspraak

Wilt u iets voor een ander doen?

64 nieuwe vacatures

www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Voor vrijwilligerswerk

“Ik ben Jannie (75 jaar) en zorg nu 

ongeveer drie jaar 24 uur per dag 

voor mijn man Henk (80 jaar). Ik doe 

het met liefde, maar soms is het wel 

zwaar. Ik had weinig tijd om wat leuks  

te doen voor mezelf, omdat ik mijn 

man niet alleen thuis wilde laten. Sinds 

de vrijwilliger 1 keer in de week samen 

met mijn man gaat wandelen, heb ik 

weer even tijd om iets leuks te doen. 

Wat heb ik het bridgen gemist zeg!”

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

Petra Frankfort en Lindsey Grootveld

Dit is een van de
 

honderd vacatu
res 

op onze website

Elkaar kennen, elkaar helpen

Sinds mei ben ik in Duindorp 
actief als wijkmanager. Dit is 
een nieuwe functie binnen de 
stadsdeel organisatie Schevenin
gen. Ik hou mij als wijkmanager 
bezig met het oplossen van  
allerlei problemen in Duindorp.  
Hiervoor sta ik in nauw contact 
met iedereen die er woont en 
werkt. Ik wil weten wat er leeft  
in Duindorp.

Vorig jaar is voor Duindorp,  
samen met bewoners en onder
nemers, een wijkprogramma 
gemaakt waarin concrete acties 
zijn benoemd. Eén van de acties 
die ik met voorrang oppak, is 
jongeren meer te laten bewegen. 
Zelf voetbal ik en weet hoe  
belangrijk gezonde voeding is. 
Het is mijn taak om het hoge 
percentage jongeren met over
gewicht omlaag te krijgen. De 

grootste uitdaging is om de  
ouders hierbij te betrekken. Ik 
heb gemerkt dat Duindorpers 
zich niet gemakkelijk iets laten 
opleggen.

Mijn eerste indruk van Duindorp 
is dat het een hechte gemeen
schap is, iedereen kent elkaar. 
Men heeft het hart op de tong en 
die open houding vind ik prettig. 
Ik nodig daarom ook iedereen uit 
om met mij in gesprek te gaan. 
Over problemen die men ervaart 
of kansen die er liggen. Een  
goede gelegenheid is de  
Ontmoet en Groet op 25 oktober 
van 16:00 tot 20:00 uur in het 
Muzee.

Ik ben geboren in Den Haag en 
woon samen met mijn vrouw en 
dochtertje in Bezuidenhout. Ik 
voetbal en doe aan wielrennen. 

Hoewel het laatste sinds mijn  
vaderschap op een laag pitje 
staat. Ik ben regelmatig te vinden 
op en rondom het Tesselseplein. 
Dan drink ik een kopje koffie bij 
de vishandel of heb overleg in  
het kantoortje van Vestia.  
Via joostmeppelink@denhaag.nl 
ben ik te bereiken. ♥

Kennismaking met 
wijkmanager Joost Meppelink
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Ook in Duindorp willen we  
natuurlijk het beste voor de  
gezondheid van onze kinderen.
Daarom zijn de handen ineen 
geslagen en is gestart met het 
project “Gezonde leefstijl”.
Een belangrijke pijler van  
dit project is dat op de basis-
scholen, de Meerpaal en de 
Tweemaster volledig wordt over-
stapt op het drinken van water.

Gemiddeld consumeert elk kind  
6 kilo suiker per jaar uit zoete 
dranken tijdens schooltijd.  
Om hier iets aan te doen, gaan  
de leerlingen van de scholen in 
Duindorp samen spelenderwijs  
de voordelen van DrinkWater  
ontdekken.

De scholen spreken een Drink
Waterbeleid af met leerlingen en 
ouders en met thematische lessen 
en activiteiten worden leerlingen 

bewust gemaakt van de voordelen 
van water drinken. Water is goed 
voor je gezondheid en voor je 
concentratie tijdens de les. Het is 
bijna overal te vinden, het is lekker 
en vaak nog gratis ook. Daarom 
wordt DrinkWater de eerste keus 
op basisscholen in Duindorp.

Naast het drinken van water zullen 
álle peuters en kleuters op deze 
scholen ook extra beweeglessen 
krijgen, welke worden afgesloten 
met een heus 'beweegdiploma'. 
Hoe leuk is dat?!

In het naschoolse programma 
kan je nadat je het eerste diploma 
hebt behaald, doorgaan voor een 
volgend diploma.

In de week van 12 september  
tot 16 september vond de  
Kick-off-week van het project 
"Gezonde Leefstijl" plaats.

Er waren de hele week leuke en 
leerzame activiteiten, die allen te 
maken hebben met het belang 
van het hebben van een gezonde 
leefstijl.

Er was een leuke toneelvoorstel
ling voor alle leerlingen en ouders, 
alle kinderen kregen een gratis 
bidon, er waren smaaklessen en 
een mondhygiëniste kwam langs.

De schoolteams, turnvereniging 
Neptunus, de GGD en het CJG 
hebben geprobeerd een goede 
start te maken.

Natuurlijk hopen wij van harte dat 
ook alle ouders in Duindorp zich 
willen inzetten om dit project voor 
onze kinderen tot een succes te 
maken! ♥

	 	

	
	

Bent	u	in	Balans?		
Weet	u	wat	u	kunt	doen	om	vallen	te	
voorkomen?	Of	bent	u	al	eens	gevallen	en	
wilt	u	herhaling	voorkomen?	
	
	
Volg	de	cursus!	
Deelname	aan	de	training	“in	Balans”	
vermindert	het	aantal	valpartijen,	geeft	
meer	zelfvertrouwen	en	stelt	in	staat	
mogelijke	gevaren	beter	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?	
Het	Trefpunt	
Tesselsestraat	71	
2583	JH	Den	Haag	
(Bereikbaar	met	bus	22)	
	

Wanneer?	
Donderdagen	van	14.00	uur	tot	16.00	uur.	
20	oktober,	27	oktober,	3	november	en	10	
november	2016.	
	
	
Aanmelden?	 	 	 	
T/m	woensdag	12	oktober	2016	bij	de	
Ouderenadviseurs.	Dit	kan	via	
ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl	
of	via	070-	4162020.	

Kosten?	
Voor	de	gehele	cursus	(incl.	cursusboek,	
koffie/thee)	betaalt	u	slechts	10	euro!	De	10	
euro	dient	contant	te	worden	betaald	bij	
aanvang	van	de	eerste	les.

	

	
Deze	cursus	wordt	2x	per	jaar		

georganiseerd	op	wisselende	locaties.	
Dit	keer	is	er	ruimte	voor	20	deelnemers!	

	

Speciaal	voor	senioren	
Blijf	In	Balans!	

      Cursus Valpreventie: Meer Bewegen helpt vallen voorkomen 

Voorkomen	is	
	beter	dan	genezen!	

Gezonde leefstijl in Duindorp
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Gymnastiekvereniging Neptunus 
introduceert het Gymkids beweeg
diploma. Gymkids is bestemd voor 
kinderen van 1,5 tot 6 jaar. Tijdens 
de lessen worden er op een  
speelse manier de vormen; vallen, 
lopen, springen, ballen, klauteren, 
rollen en balanceren aangeboden. 

Goed leren bewegen is in deze  
periode erg belangrijk, omdat dan 
de grootste motorische ontwikkeling 
plaatsvindt. Een goed motorisch 
fundament is van sterke invloed op 
de fysieke en mentale gesteldheid. 
Het is dan ook belangrijk om hierop 
in te spelen. Daarnaast is bewegen 
voor het jonge kind van groot  
belang om overgewicht tegen te 
gaan. Zodra het kind goed kan 
lopen zijn speelse manieren  
van bewegen noodzakelijk.
Volgend schooljaar wordt (tot aan 
de kerstvakantie) op de vrijdag aan 

alle peuters en kleuters, van  
de Tweemaster en de Meerpaal,  
extra gym gegeven. Om het  
beweegdiploma in 12 lessen te 
kunnen behalen zijn er vanuit  
Gymkids lessen geselecteerd  
op vaardigheden die gevraagd  
worden bij de uitgangspunten van 
het beweeg diploma. Maar zoals  
bij het zwemdiploma, zal het ene  
kind het beweegdiploma sneller  
behalen dan het andere.  
Na deze 12 weken is het de  
bedoeling dat elk kind een  
beweegdiploma haalt. ♥

Waterproject: 
Tweemaster is 
overgestapt op water

OBS de Tweemaster is dinsdag  
13 september gestart met de 
kickoff van dit project. Door een 
themaweek, voorlichting en beleid 
ontdekken kinderen dat water  
drinken lekker, gezond en zelfs 
leuk is. Water is als dorstlesser 
een uitstekende vervanger van 
zoete drankjes. Die bevatten 
 namelijk flink wat suiker en dat 

draagt niet bij aan een gezonde 
leefstijl. Ook De Tweemaster wil 
voor onze kinderen een gezonde 
leefstijl creëren op school. Alle 
kinderen hebben eigen bidons  
gekregen en deze blijven op 
school. Met het waterproject wordt 
water drinken weer de normaalste 
zaak van de wereld. ♥ 

De Kinderboekenweek is  
weer gestart! Dit jaar gaat de  
Kinderboekenweek over opa’s  
en oma’s en het thema is dan  
ook Voor altijd jong! Want opa’s 
en oma’s kunnen ons niet  
alleen een heleboel vertellen over 
vroeger, ze ondernemen zelf nog 
van alles. De opa’s en oma’s van 
nu zijn goed bij de tijd! Wij zien bij 

ons op De Tweemaster gelukkig 
heel vaak opa’s en oma’s die hun 
kleinkinderen naar school komen 
brengen of na schooltijd iets leuks 
doen met hun kleinkinderen.  
Wij hopen dan ook dat deze 
opa’s en oma’s tijdens de 
Kinderboeken week een keer  
willen komen voorlezen.  
(U kunt zich hiervoor opgeven  

bij de leerkracht van uw  
kleinkind). En op vrijdagmiddag 
14 oktober nodigen wij opa’s en 
oma’s uit om op school naar de 
afsluiting te komen kijken!  
Dus hou een plekje vrij in uw 
agenda!! Meer informatie op onze  
Facebookpagina: www.facebook.
com/obsdetweemaster
♥

Opa’s en oma’s van OBS de Tweemaster opgelet! 

Gymkids voor peuters en kleuters

Beste Duindorpers,

Enkele maanden geleden heb  
ik u via dit medium op de hoogte 
gesteld van de nieuwe ontwikke
lingen rond het (voormalig) Gandhi 
Center aan de Tesselsestraat. 
Ik heb u toen uitgelegd dat het 
voormalig kerkgebouw in een zeer 
slechte technische staat verkeert 
en derhalve vervangen zou  
moeten worden door een nieuw 
gebouw. Ik heb u uitgenodigd om 
uw suggesties en wensen inzake 
het nieuwe gebouw te maken.  
Ik heb veel reacties mogen  
ontvangen, maar kort samengevat 
kwam het erop neer dat Duin
dopers een gebouw in het centrum 
van het dorp willen zien dat een  
indrukwekkende uitstraling heeft 
en tevens verschillende maat
schappelijke functies kan  
vervullen. Er werden ook wensen 
kenbaar gemaakt om een woon
complex te realiseren dat vooral 
geschikt zou zijn voor de Duin
dorpers, waarbij rekening zou 
moeten worden gehouden met  
de demografische en financiele  
aspecten van de lokale bevolking. 

Rekeninghoudend met de hier
boven genoemde wensen/sugges
ties is een plan ontwikkeld om een 
toonaangevend gebouw neer te 
zetten dat toegankelijk is vanaf vier 
zijdes, waarin op de begane grond 
veel maatschappelijke activiteiten, 
waaronder activiteiten op gebied 
van welzijn, sport en cultuur, plaats 
zouden kunnen vinden. Daarboven 
zou een apartementencomplex 
gerealiseerd kunnen worden met 
flexibele indeling, zodat dorps
bewoners met zowel een laag als 
gemiddeld inkomen apartementen 
zouden kunnen bemachtigen. 
Gezien de historisch lage rente, 
zouden apartementen vanaf netto 
maandlasten van € 300, mogelijk 
kunnen zijn. Maar gezien de  
centrale ligging, wordt er ook  
rekening gehouden met de wensen 
van personen/gezinnen met een 
hoger inkomen, door het realiseren 
van ruime apartementen en  
penthouses. Ook worden de 
belangen van senioren en minder 
validen niet uit het oog verloren. 
Ondergronds komen er ruim  
voldoende parkeerplaatsen. 

Voordat een en ander definitief 
wordt besloten, willen wij met de 
buurtbewoners van gedachten  
wisselen tijdens een informatie
bijeenkomst. Na overleg met het 
Trefpunt is daarvoor de datum van 
13 oktober aanstaande vastgesteld.  
Gaarne willen wij u hierbij  
uitnodigen op donderdag  
13 oktober van 19.00 - 20.30 uur 
in het Trefpunt.  
Onze architecten zullen dan  
een presentatie geven en de  
voorlopige plannen toelichten, 
maar vooral willen wij naar u  
luisteren om een project te  
realiseren dat voor Duindorp  
in meerdere opzichten een meer
waarde heeft. Wij stellen het op 
prijs als u zich tijdig aanmeldt bij 
het Trefpunt of bij ondergetekende, 
zodat wij koffie/frisdrankjes/ hapjes 
voor u klaar kunnen zetten.  
Ik hoop velen van u op 13 oktober 
te mogen begroeten. ♥

Met vriendelijke groet, 
Jasbir Singh (mr.)
Email:  jasbirsingh@planet.nl
 j.singh@roestsingh.nl
Tel: 06526 606 09 / 023556 37 90

Informatiebijeenkomst over nieuwe  
ontwikkelingen rond het (voormalig) Gandhi Center

BEDANKT!

De straatvertegenwoordigers  
uit Duindorp bedanken de  
vertrekkende wijkagente  
Marieke Sassen voor de  
plezierige samenwerking. 
Wij wensen Marieke veel succes 
in haar verdere loopbaan ! 
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actuele informatie voor de huurders van Vestia

Onze wijkbeheerders zijn er voor al uw vragen 
en opmerking over het onderhoud aan en 
schoonmaak van de directe omgeving van uw 
woning. Zoals het portiek of de binnentuin. Maar 
ook achter de voordeur kunnen er problemen 
zijn. Bijvoorbeeld een vermoeden van illegale 
onderhuur of een wietplantage. Of, meer op 
persoonlijk vlak, financiële of psychische 
problemen. Ook in deze gevallen kunt u bij 
ons terecht voor informatie, advies of hulp.

Openingstijden en adres
U bent welkom zonder afspraak:
Wanneer: Iedere donderdag  
 van 09.00 tot 10.00 uur
Waar: Wijkcentrum Het Trefpunt
 Tesselsestraat 71
 2583 JH  Den Haag

Inloopspreekuur: 
voor al uw vragen

Even voorstellen…
We werken in Duindorp met een team van 
vier: twee medewerkers Sociaal beheer, een 
wijkbeheerder en een complexbeheerder.

Jurrian Koks
medewerker  
Sociaal beheer

Tanja Snijkers
medewerker  
Sociaal beheer

Complexbeheerder Appie van Roermund 
(rechts) en wijkbeheerder Dirk Schaap

Portiekschoonmaak
Uw portiek 
spic en span met het 
schoonmaakprogram
In de meeste woongebouwen maakt een 
schoonmaakbedrijf de algemene ruimten schoon. 
U betaalt hiervoor servicekosten. Nog geen 
schoonmaakprogramma? Maar wilt u dat wel? 
U kunt samen met uw buren portiekschoonmaak 
aanvragen. Ten minste 70% van de buren in uw 
portiek moet schriftelijk akkoord gaan met de 
schoonmaakkosten. Wilt u meer weten over de 
mogelijkheden, of hoe u dit aanpakt? Neem dan 
contact op met Jurrian Koks, medewerker Sociaal 
beheer, via 088 124 24 24.

Aanpak van de Zeezwaluwstraat
Er waait een frisse wind 
door de Zeezwaluwstraat

De voortuintjes zoals ze er nu, na de opknapbeurt, bij liggen. 

De Zeezwaluwstraat krijgt een opfrisbeurt. We 
laten het schilderwerk aan de buitenzijde doen, 
waarbij we ook het houtrot aanpakken. En op 
1 oktober start in de portieken het schoonmaak
programma: dat betekent dat een professioneel 
bedrijf vanaf dan het portiek schoonmaakt.

Ook de voortuintjes zijn onder handen genomen. 
Buurtbeheer Maatschappij Scheveningen heeft 
alle bestrating en het oude groen verwijderd. 
Iedereen met een voortuin kreeg de keus: 
groene voortuin met beplanting of een onder
houdsvrije voortuin. Op basis van de wensen 
is een leuk ontwerp gemaakt met grind en 
plantvakken. In het voorjaar zien we het 
resultaat: groene en bloeiende tuintjes.

Fietsenprobleem Duindrop
Fiets hier, fiets daar, 
overal fietsen
In de Pluvierstraat en ook andere straten in 
Duindorp zien wij enorm veel fietsen op straat. 
Fietsen mogen niet in de algemene ruimten 
gestald worden, en niet iedereen heeft een 
berging. Waar laat je je fiets dan?! Gelukkig 
zijn er alternatieven! We hebben Pluvierstraat 
178180 verhuurd aan FietsNzo. In deze 
buurtfietsenstalling kunt u uw fiets, brommer 
of motor stallen voor gunstige tarieven. 
Zo staat uw fiets of brommer veilig en overdekt. 
Meer weten? Kijk op www.fietsnzo.nl.

FietsNzo op Pluvierstraat 178-180.

Online dienstverlening
Klik, klik, en het is geregeld!
Op www.vestia.nl kunt u veel zaken  
eenvoudig zelf regelen. Bijvoorbeeld: 
• een afspraak voor reparatie maken 
• overlast melden
• extra of nieuwe sleutels bestellen
• de huur opzeggen
• zelf klussen aanvragen

Ook kunt u een account 
aanmaken. Met dit account 
kunt u vervolgens inloggen 
om direct uw gegevens te bekijken: 
van uw telefoonnummer tot een overzicht 
van uw servicekosten en woninggegevens.
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Burendag Duindorp 
Op zaterdag 24 september vond  
er weer op de Tesselweide een  
Burendag plaats.
Tussen 12.00 uur en 17.00 uur 
was er feestelijk programma waar 
wijkbewoners elkaar beter leerden 
kennen. Na de feestelijke muziek 
van de Show en Drumfanfare 
M.E.T.R.O. Scheveningen  
verzorgde het Wijkberaad een kort 
welkomst woord en wenste ieder
een een mooie plezierige dag toe. 

Tijdens de Burendag was er voor 
de kinderen een 15 meter lange 
stormbaan aangelegd in de Sport
tuin. Tevens konden kinderen in 
Het Trefpunt heerlijke cup cakes 
versieren en werden kinderen die 
dat wilden geschminkt tot prins of 
prinses.

Voor de wijkbewoners die wilden 
weten hoe Duindorp er in vroegere 

jaren uitzag was de foto expositie 
van Evert de Niet een absolute 
aanrader. Nieuw dit jaar was de 
bijdrage van Inbraak preventie  
van de gemeente Den Haag.  
Zij adviseerde de bewoners hoe  
je je huis beter kan beveiligen.  
Ook was er een kraam van  
Hondvriendelijk Scheveningen en 
was de hulp van Crownies tijdens  
deze zon overgoten Burendag 
onmisbaar. 

De dag werd afgesloten door  
een mooi en bijzonder feestelijk  
optreden van niemand minder dan 
Scheveninger Hans de Bruijn.

De organisatie van de Burendag 
2016 dankt alle partners en  
vrijwilligers voor zijn of haar inzet, 
en kijkt met veel plezier uit naar  
de volgende editie. ♥

Organisatie Burendag Duindorp
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Nieuws van Het Trefpunt

Tesselsestraat 71
2583 JH Den Haag
0703385499
trefpunt@welzijnscheveningen.nl

Wijk- en Dienstencentrum Het Trefpunt

Wist u dat wij ook te vinden 

zijn op FACEBOOK?!

www.facebook.com/hettrefpunt.

welzijnscheveningen 

Van de locatiemanager

Welkom in de Wijk!
Ben je nieuw in de wijk? Of weet je 
nog niet alles van onze prachtige wijk 
Duindorp? Kom dan eens langs in Het 
Trefpunt. In dit gastvrije wijkcentrum 
worden activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud. Biljarten, evene
menten, bingo, maar ook Maatschap

pelijk en Ouderenwerk, voor elk  
wat wils. Als je een afspraak maakt  
met mij, kan ik je in een persoonlijk  
gesprek wegwijs maken in de moge
lijkheden. Bel gerust, 0703385499
Welkom in de Wijk is een samen
werkingsverband tussen het  
Wijkberaad Duindorp, Vestia en  
Welzijn Scheveningen.

Locatiemanager Het Trefpunt, 
Danielle Harthoorn

 29 oktober PANNENKOEKEN 10.00  13.00 uur
 12 november BROODJE HAMBURGER 10.00  13.00 uur
 26 november ROMMELMARKT 10.00 uur entree gratis
 3 december PANNENKOEKEN 10.00  13.00 uur
 9 december KERSTBINGO 19.00  22.00 uur entree € 7,50
 10 december BROODJE HAMBURGER 10.00  13.00 uur
 15 december KERSTLUNCH 12.00  15.00 uur entree € 5,

Baliemedewerkers geeft u graag meer info over het programma en andere activiteiten.

Zou u ook weer eens een  
balletje willen stoten? In wijk
centrum Het Trefpunt in Duindorp, 
kunt u terecht voor een lekker 
ouderwets potje biljart.

Wij bieden vrij biljarten en in  
clubverband. Het vrij biljarten  
is elke maandag, dinsdag en  
woensdag van 8 uur ‘smorgens tot 
12 uur ‘smiddags, en elke vrijdag 
van 8 uur ‘smorgens tot 16 uur 
‘smiddags. De kosten zijn 50 cent 
per half uur. U kunt dan gebruik 
maken van onze keu en ballen.
De biljarttafels staan in onze  
ontmoetingsruimte met een  
gezellig buffet. Hier kunt u koffie  
en thee krijgen en een lekkere  
versnapering zoals een broodje  
bal of een tosti.

Voor meer info over biljarten in 
clubverband, kunt u contact  
opnemen met onze balie.
Behalve biljarten hebben wij nog 
véél meer leuke activiteiten voor 
jong en oud. Kom eens een kijkje 
nemen.

Wijkcentrum het Trefpunt,  
Tesselsestraat 71 
telefoonnummer 070 338 54 99

Graag tot ziens!

Biljarten in het Trefpunt

Programma komende maanden

Ook deze herfst heet Joop Duinkerk 
u graag van harte welkom tijdens 
het inloopuur van het Vrijwilligers
punt Scheveningen. Elke maandag 
van 11.00 tot 12.00 uur is Joop in 
het Trefpunt aanwezig.

Kom eens een kopje koffie drinken! 
Gewoon om een paar ideeën te 
delen en van elkaar te horen wat 
er leeft; waar behoefte aan is in 
Duindorp. Joop kijkt naar uw  
wensen en mogelijkheden en  
kan aan u voorleggen welk  
vrijwilligerswerk daarbinnen zou 

passen. Hij vertelt u daar graag 
meer over. Als u dit wilt, brengt hij 
u in contact met de organisatie van 
uw keuze.

Wilt u liever eerst eens even  
rustig bekijken welke vacatures  
er zoal zijn in Scheveningen?  
U vindt deze op 
www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl.

Ook kunt u een afspraak maken 
als een ander kennismakings
moment u beter uitkomt. U kunt 
ons bereiken via (070) 416 20 20.

Niks voor jou?! Jazeker wel! Al kun 
je alleen maar een streep zetten of 
harkpoppetjes tekenen, iedereen 
kan leren tekenen en schilderen, 
aldus docente Els. Het plezier in 
de groep en je eigen interpretatie 
zijn het belangrijkst. Tekenen of 
schilderen is een weg ergens  

naartoe, niet het doel op zich. 
Op maandagavond en vrijdag
middag wordt teken en schilderles 
gegeven in het Trefpunt. Je kunt bij 
ons gratis een proefles nemen om 
te kijken of het wat voor je is.  
Bel gerust met onze balie voor 
meer informatie. Foto: Kucher Serhii | Shutterstock.com

Storm, wind, herfstzon of regen… 
het Vrijwilligerspunt komt u overal tegen!

Teken- en Schilderles: 
iedereen kan het leren!
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Herinrichting Tesselseplein
Op het Tesselseplein worden  
fysieke maatregelen getroffen  
om het fietsen en brommen op 
de stoep voor de winkels tegen te 
gaan. Dit is voor veel gebruikers 
van het plein een doorn in het  
oog. Tegelijk wordt de verlichting  
verbeterd en het plein opgefleurd.

Het Tesselseplein is de aange
wezen plek in Duindorp om elkaar 
te ontmoeten en een praatje te 
maken. Het plein werkt. Toch  
ervaren mensen ook overlast. 
Tijdens een bijeenkomst waarvoor 
alle bewoners en ondernemer  
van het Tesselseplein waren  
uitgenodigd, is het fietsen en 
brommen over de stoep benoemd 
als één van de problemen. Vooral 
aan de kant van de dierenwinkel 

en vishandel. Kennelijk was het 
niet voor iedereen duidelijk dat  
dit niet mag. Daarom plaatst de  
gemeente binnenkort bajonet
hekken om fietsers en brommers 
tegen te houden. Scootmobiels 
kunnen er wel doorheen. De fiets
nietjes zijn al verwijderd en worden 
verplaatst naar de buitenkant van 
het voetgangersgebied. Het doel 
hiervan is om mensen te ontmoe
digen toch het plein op te  
fietsen om hun fiets te stallen.
Door het weghalen van de fiets
nietjes is ruimte gekomen voor de 
plaatsing van een extra bloembak. 
In het najaar worden de bloembak
ken opnieuw beplant met winter
goed. Ook is vastgesteld dat de 
“moderne” lichtmast centraal op 
het plein te weinig licht geeft.  
Deze wordt vervangen door een 
standaard lichtmast. Eerder  

heeft de gemeente al kauwgom  
verwijderd en de bomen gesnoeid.

Pleinregels
Alleen het treffen van fysieke 
maatregelen is niet genoeg om  
het Tesselseplein leefbaar te  
houden. Mensen moeten zich  
houden aan de pleinregels, zoals 
niet fietsen en brommen op de 
stoep. Ook is het verboden om 
alcohol te drinken op het Tessel
seplein. In oktober zullen de politie 
en het handhavingsteam hierop 
extra toezicht houden. Samen 
zorgen we ervoor dat het Tessel
seplein een fijne plek is en blijft. ♥

Voor vragen of opmerkingen 
kunt u contact opnemen met  
Joost Meppelink via  
joost.meppelink@denhaag.nl.

Tesselseplein in het verlengde van de Pluvierstraat: dit is voetgangersgebied.  
Om de overlast door fietsen en brommen tegen te gaan, worden binnenkort  
bajonethekken geplaatst.

Willem Wiersma is geboren in Den 
Haag op 10 oktober 1940. Zijn 
wieg stond in de Krusemanstraat 
in de oude Haagse schilderswijk.

Moeder is een Hollandse  
zigeunerin en vader was een Fries 
uit Bolsward. Willem is opgegroeid 
in de schilderswijk en tijdens de 
moeilijke oorlogsjaren waarin zijn 
vader tewerkgesteld werd in eerste 
instantie bunker bouwen in  
Scheveningen. Vader is verder 
tewerkgesteld in Polen waar hij  
gelukkig in 1946 terug kon naar 
huis.

Willem is een echte sportjongen. 
Vanaf zijn vijfde jaar doet hij aan 
diverse gevechtssporten, zoals 
Judo, Boksen en Jiu Jitsu. 
Bij sportschool Bontje was Willem 
dagelijks aanwezig om te trainen 
en beter te worden.

In 1962 is Willem in Scheveningen 
gaan wonen en werken. Hij startte 
zijn eigen sportschool aan de 

Kerklaan en Tesselsestraat. 
Willem heeft 4 kinderen,  
3 dochters en 1 zoon.
Een van zijn dochters pikken wij 
er even uit. Zij, Diana Wiersma, is 
de eerste Nederlandse stuntvrouw. 
Zij was te zien in films met James 
Bond, Jackie Chan en zij trad ook 
op in clips van de Golden Earring. 
En tegenwoordig treedt zij nog op 
als zangeres en actrice.

Ook op maatschappelijk gebied 
heeft Willem niet stil gezeten.  
Hij werkte 40 jaar voor de kinder
bescherming in Den Haag. Hij 
werkte bij het Haags Hervormd 
kindertehuis aan de Scheveningse
weg. Daar begeleidde hij moeilijk 
opvoed bare kinderen en kinderen 
uit probleemgezinnen. Hij bege
leidde ze onder andere met sport, 
educatie en klaarstomen voor een 
plekje in de maatschappij.

Tegenwoordig geeft Willem op  
75 jarige leeftijd nog dagelijks les 
in zijn sportschool aan de  

Pansierstraat. Nu al bijna 50 jaar.
Willem is grootmeester (shihan)  
in de volgende gevechtssporten: 
Aikido, Judo, Jiu Jitsu, Jukado, 
Xanda, Kickboksen, Thai Ki  
Kendo, Tien Shan Pai, Laido.  
Dat de appel niet ver van de boom 
valt blijkt wel uit het feit dat de 
grootvader van Willem in 1928, 
tijdens de Olympische spelen in 
Amsterdam, goud won op het  
onderdeel worstelen.

Verder is Willem ook trainer  
geweest en masseur van de 
Haagse Rugby club en voetbal
vereniging VVOG.62 aan de 
Haagse Ockenburg velden,  
waar ook veel Scheveningse  
voetbalclubs speelde.

Willem woont al een aantal jaren in 
zijn geliefde Duindorp samen met 
zijn partner Mo en samen genieten 
zij met volle teugen van het leven. 
♥

Interview is afgenomen door  
Willem van Vliet.

Bekende Duindorper

Willem Wiersma

Door het verplaatsen van de fietsnietjes 
naar de rand van het Tesselseplein is  
ruimte gekomen voor een extra  
plantenbak.
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De Duindorper is een gezamenlijke uitgave van Stichting 
Wijkberaad Duindorp, Welzijn Scheveningen en Vestia.

Realisatie: Knijnenburg Producties, Rijswijk.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS DUINDORP
Wijkberaad Duindorp
Tesselsestraat 71
Dinsdag van 13.3016.30 uur
Donderdag van 9.3012.30 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

Op maandag van 
19.0021.00 uur tel. 
bereikbaar op nr.  
06 597 294 58

Buurtbeheermaatschappij 358 64 51 Meld Misdaad Anoniem Lijn
www.meldmisdaad.nl

0800 7000

Handhavingsteam 353 69 94 Straatvertegenwoordigers Duindorp
Coördinator: Jack du Pon 
straatvertegenw.duindorp@gmail.com

06 33 92 03 76

Wijkbus meldpost
Maandag t/m vrijdag
van 9.0011.00 uur

338 54 95

338 54 96

STATENL AAN 1
2582 GA  DEN HAAG

070 306 04 57
INFO@NOTARIAATDEGIER.NL
WWW.NOTARIAATDEGIER.NL

personen- en familierecht 
nalatenschappen
onroerend goed
ondernemingsrecht

Wat vragen wij?

• Gemotiveerde werkzoekenden uit
Scheveningen/Duindorp

• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
kunnen aanvragen

• Flexibel inzetbaar (24/7)
• Goede fysieke conditie
• Representatief
• Rijbewijs en bezit van auto is een pré
• Goede beheersing Nederlandse taal
• Bereid te investeren in een uitdagende

MBO-2 opleiding

Binnenkort start er een project voor jongeren uit Scheveningen/Duindorp.  
Het gaat om een leerwerktraject van 6 maanden waarbij de deelnemers          
worden opgeleid tot beveiliger. Wij zijn op zoek naar kandidaten die stevig 
in de schoenen staan en willen investeren in een uitdagende opleiding. Na 
een succesvolle afronding krijg je een arbeidsovereenkomst van minimaal 6      
maanden aangeboden.

Wij leiden
Beveiligers op!

Wat bieden wij?

• Opleiding tot Beveiliger 2 (inclusief
training VCA en BHV) met praktijkstage bij
Hofstad Security

• Behoud van uitkering tijdens opleiding en
stage

• Baangarantie na behalen diploma


