DE DUINDORPER

DATUM: APRIL 2016

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

Foto: Bianca de Bruin

Agenda
Zaterdag 23 april 10.00-15.00 uur
Rommelmarkt, Gratis entree

Zaterdag 28 mei 10.00-13.00 uur
Pannenkoeken eten

Zaterdag 30 april 10.00-13.00 uur
Pannenkoeken eten

Woensdag 1 juni
Jaarvergadering wijkberaad Duindorp
met bestuursverkiezing

Woensdag 4 mei
Herdenking 4 mei Tesselseplein
Zaterdag 14 mei 10.00-14.30 uur
Scheveningse dag
Haring happen, makreel roken,
gebakken vis, tombola met mooie
prijzen, optredens, en nog veel meer!
Gratis entree.

xxx

Zaterdag 11 juni
Jaarmarkt Tesselseplein
Zaterdag 25 juni 10.00-13.00 uur
Pannenkoeken eten
Voor meer info over deze data,
bel met het Trefpunt!
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Advertentie

De Ouderenadviseurs

Zelfstandig blijven wonen

Heeft u een probleem en komt u er zelf niet uit?

kberaad Duindorp
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Een nieuwe lente een nieuw geluid
Zo luidt een eeuwenoude spreuk
en dat geldt zeker voor Duindorp
en alles wat er daarmee te ma
ken heeft.
Op het moment van schrijven is
er net bericht over het stopzetten
van de uitbreiding betaald
parkeren en de meningen lopen
erg uiteen, heel veel mensen
vinden het een goed plan,
andere niet maar in een vrije
democratie kan dat ook niet
anders en zouden we dat ook
niet willen. Graag zou ik met de
tegenstanders in gesprek willen
om hen te verduidelijken wat dit
allemaal tot gevolg kan hebben
gehad en waarom wij als
Wijkberaad actie hebben
gevoerd, ik nodig u graag uit!

Heeft u te maken met eenzaamheid, rouw en verlies of huiselijk geweld?
Heeft u vragen over huisvesting, ﬁnanciën of regelingen?
Heeft u hulp nodig als mantelzorger?

Onze ouderenadviseurs helpen u graag!
Ook kunt u bij hen terecht voor praktische zaken zoals vervoer, boodschappen,
administratie en klusjes in en om het huis.

Meer informatie of een afspraak maken
Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur:

(070) 416 20 20
ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
www.welzijnscheveningen.nl
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Over democratie gesproken,
binnenkort is het weer 4 mei,
zoals elk jaar organiseert het
Wijkberaad in samenwerking
met andere partijen de Doden
herdenking op het Tesselseplein,
een waardig en indrukwekkende
ceremonie en bovenal druk
bezocht.Ik roep alle bewoners
van Duindorp op om op 4 mei
naar het Tesselseplein te komen
en deel te nemen aan deze
herdenking, mocht u niet willen,
ook goed, u heeft immers het
recht in onze democratie om zelf
te beslissen wat u doet maar
respecteer wel anderen die
aan deze herdenking willen
deelnemen.

Democratisch is ook de
verkiezing van het bestuur van
het Wijkberaad. Tijdens de te
houden jaarvergadering,
waarover verder in dit blad meer,
zal er weer een nieuw bestuur
worden gekozen. Ondanks dat
het naast mijn “gewone” werk
veel tijd kost ben ik bereid om er
nog een jaar aan vast te plakken
en als ik de meningen peil, ook
de rest van het bestuur inclusief
de adspirant leden.
Los van deze zaken staat er nog
veel meer op de agenda van het
Wijkberaad en proberen wij als
bestuur de stem van de
bewoners zoveel mogelijk te
laten horen. Zo staan we voor
de uitdaging(en) om samen met
de andere bewonersorganisaties
een tracé te kiezen voor een
nieuw aan te leggen tramverbin
ding naar het voormalige

Norfolkterrein, ook de verkeers
afwikkeling, zeg maar de auto’s
en fietsers over de Duindorpdam
en Westduinweg, zijn zware
dossiers en kosten ons als
bestuur menig hoofdbreken en
zweetdruppels. Dat we hierin
soms mensen teleur moeten
stellen omdat ze het ergens niet
mee eens zijn, is soms onvermij
delijk.
Ik wens u namens het voltallige
bestuur van het Wijkberaad
Duindorp een mooie lente en
mocht u het ergens niet mee
eens zijn, kom gewoon langs of
maak een afspraak, wij staan u
graag te woord. ♥
Vriendelijke groeten,
Leo Pronk
Voorzitter a.i.
Wijkberaad Duindorp
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NIEUWSBRIEF
Duindorp

Tesselweide Rangers van start!

Hier treft u de laatste nieuwsitems
van de Haagse Sporttuin Duindorp!

Openingsevenement Streetsport en
selectiedag Danone Nations Cup
Op vrijdag 22 april van 15:00 uur
tot 17:00 uur wordt voor de hele
wijk het jaarlijkse Streetsport
openingsevenement gehouden
in de Haagse Sporttuin Duindorp.
Ook wordt op deze dag de
selectiedag gehouden voor de
Danone Nations Cup 2016.

Sinds het jaar 2000 organiseert
het Danone concern jaarlijks de
Danone Nations Cup, het officieuze
wereldkampioenschap voetbal
voor kinderen van 10 tot 12 jaar
(geboren tussen begin 2014 en
eind 2015). Ook dit jaar willen we
weer met een team van de Haagse

Stadsspelen in de Haagse Sporttuin Duindorp
vrijdag 22 april en zaterdag 23 april
Onder het motto ‘sport zit in
iedereen’ voert de gemeente de
komende 4 maanden campagne
om meer Hagenaars aan het
sporten en bewegen te krijgen.
Ruim 30% van de Hagenaars sport
weinig tot niet en bijna de helft
sport met onvoldoende regelmaat.
De campagne heeft als doel dat
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dagelijks bewegen en regelmatig
sporten een vanzelfsprekendheid
wordt voor alle Hagenaars. Ook
de Haagse Sporttuin Duindorp
doet hier aan mee. Op vrijdag 22
april en zaterdag 23 april worden
er gratis sportclinics gegeven voor
verschillende leeftijdsgroepen.
Denk hierbij aan danslessen,
judolessen, bootcamp, tennis, etc.
Het actuele aanbod is te vinden
op www.sporttuinduindorp.nl

We zien je graag in
de Haagse Sporttuin!

Meivakantie aanbod
Ook al is het meivakantie en
gaan de naschoolse activiteiten
niet door, er wordt wel een sport
aanbod gecreëerd. In de zomer
vakantie zijn wij altijd erg blij met
de trainers van Allemaal in
Beweging. Zij bieden op maandag
t/m vrijdag verschillende sport
activiteiten aan van 10:00 uur
tot 12:00 uur.
Ook in de meivakantie hebben
wij de mogelijkheid om deze

Sporttuin daarheen. Op woensdag
middag is er een extra trainingsuur
van 13:30 uur tot 14:30 uur ter
voorbereiding op deze selectiedag.

Lianne Krens
Projectleider
enthousiaste trainers in de Haagse
Sporttuin neer te zetten. Op
maandag t/m vrijdag geven zij
les van 10:00 uur tot 12:00 uur.
Inschrijven is niet nodig!
10:00 uur aanwezig.
Sportkleding mee of al aan.

info@sporttuinduindorp.nl
www.sporttuinduindorp.nl
www.facebook.com/
sporttuinduindorp

Op woensdag 2 maart is op het
Trefpunt een ontzettend leuk
project gestart. Namelijk de
Tesselweide Rangers. Kinderen
uit Duindorp leren door leuke
activiteiten over de natuur en het
milieu. De Rangers bestaan uit een
groep van 8 kinderen tussen de 8
en 12 jaar die zich voor het project
hebben opgegeven. Als eerste
activiteit zijn de kinderen met een
boswachter het bos en de duinen
in gegaan. Er is ook een imker
naar het Trefpunt gekomen om de
kinderen te vertellen over bijen en
honing. Als laatste activiteit gaan
de kinderen leren over de dieren

die in kinderboerderij Beestenboel
Teselweide te vinden zijn. De
Rangers gaan samen met boer
Ghiel de dieren voeren en
verzorgen. Tijdens elke activiteit
maken de kinderen zelf foto’s.
Met de foto’s maken ze tijdens de
afsluiting een fotocollage die ze als
herinnering aan de activiteiten mee
naar huis kunnen nemen.

kinderen, maar ook de ouders
betrokken zijn bij hun omgeving.
Met name als het gaat om de
kinderboerderij. Via de kinderen in
dit project proberen wij ouders te
betrekken bij de Beestenboel. We
hebben al een paar ouders bereid
gevonden om eens wat leuks te
organiseren! Dus wordt vervolgd! ♥

Het doel van de activiteiten is om
kinderen te leren over de natuur
en het milieu. Niet alleen in het
algemeen, maar vooral gericht op
hun eigen wijk. Daarnaast is het
belangrijk dat niet alleen de
5

Het is fijn op het plein!

Scheveningse dag: zaterdag 14 mei

Ze zeggen wel eens dat de tijd
snel gaat als je lol hebt. Nou,
dat gaat in mijn geval wel op.
Alweer bijna 7 jaar verkoop ik mijn
bloemen en planten in het heerlijke
gezellige Duindorp.

“Duindorp, de kraamkamer van de Scheveningse
vissersvloot. Wat we niet moeten vergeten, dat vele
gezinnen die hier nog wonen, de nazaten zijn van
noeste vissers! Laten we de voorouders op deze
bijzondere dag in het Trefpunt eren, met een hapje en
een drankje”, aldus Fred van Duijne, initiatiefnemer
en organisator van de Scheveningse dag in het
Trefpunt.

Het was voor mij eerst even
wennen, mensen uit Duindorp
keken even de kat uit de boom,
maar al heel snel kwam de klik.
En die klik werd voor mij een kick...
ik ben verslaafd geraakt en veriefd
geworden op Duindorp en haar
bewoners.
Maar ook niet te vergeten mijn
klanten uit Scheveningen, want
ook daar vandaan heb ik vele
klanten.
Een goed voorbeeld van hartelijk
heid hier in Duindorp is wel dat ik
regelmatig wat lekkers toegestopt
krijg van diverse klanten. Ik denk
dat er in die 7 jaar wel een kilootje
bij is gekomen... haha.
Ik voel mij dus zeer betrokken bij
Duindorp en Scheveningen, ik
sponsor b.v. ook de wijkbus die
oudere mensen overal naar toe
brengt zodat zij niet geïsoleerd
thuis zitten, mijn reclame staat in
middels al op 2 van deze bussen.

Het Trefpunt organiseert samen met vrijwilligers
Henk van Dongen, Klaas Taal, Jan de Jager en Klaar
Pronk, die deze dag zorgen voor vis in overvloed en
uiteraard een natje om de vis in te laten zwemmen.
En laten we onze gastvrouwen Gre van Dongen en
An Haaring niet vergeten: zij verzorgen deze dag het
buffet, voor een lekker bakkie koffie of thee.
Wat betreft mijn bloemen en
planten doe ik mijn best om een zo
goed mogelijk product te leveren,
ik vind het heel belangrijk dat mijn
klanten tevreden zijn. Ik probeer
ook de prijs zo laag mogelijk te
houden zodat er voor ieder budget
wat te koop is. Bloemen en planten
zijn natuurlijk wel natuurprodukten
en er kan altijd iets verkeerd gaan
maar ook dan sta ik voor mijn klan
ten klaar en los ik het probleem op.
Wat vele mensen misschien niet
weten is dat ik ook rouwwerk
maak. Ik vind het mooi om bloem
werk voor deze gelegenheid te

BloemenWaas
Tesselseplein t/o
de
Hoogvliet superm
arkt
Geopend op woe
nsdag
t/m zaterdag

maken, heel fijn als mensen troost
vinden in bloemen bij de plechtig
heid.
Het voorjaar is gelukkig weer in
aantocht, dit is een heerlijke tijd,
mensen gaan weer meer buiten
leven en ik heb dan ook een groot
assortiment tuin/balkon planten.
Ik zeg; laat de zon maar komen...
maar voor mij schijnt hij eigenlijk
altijd op het Tesselseplein! ♥
Graag tot ziens,
groet Sjors

Programma
● Visverkoop: vers gebakken vis,
makreel & haring van het mes
● Scheveningse Franje
● Optreden Trefpuntzangers
● Loterij met o.a. het boek “100 jaar Duindorp”
en een bijzonder beeldje van het
Schevenings Vrouwtje
● Filmvertoning theaterstuk “Harde Handen”
● Schiemansclub Mallemok
De entree is gratis, de vis wordt niet duur maar
wel betaald. Mensen in klederdracht zijn van harte
welkom! Deur open van 10.00 - 14.30 uur. ♥

- In memoriam Dinsdag 22 maart is vrijwilliger Fred van
Duijne overleden. Fred is ruim 30 jaar
de gangmaker geweest in Het Trefpunt.
De Scheveningse Dag zal in zijn naam
echter wel doorgaan, hij zou het niet
anders gehad willen hebben.

PER SONEN- EN FAMILIERECHT
NAL ATENSCHAPPEN
ONROEREND GOED
ONDERNEMINGSRECHT

STAT E N L A A N 2 4
2 5 8 2 G M D E N H A AG
L A A N VA N WAT E R I N G S E V E L D 9 0 5
2 5 4 8 B R D E N H A AG
070 306 04 57
WWW.NOTARIAATDEGIER.NL
INFO@NOTARIAATDEGIER.NL
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actuele informatie voor de huurders van Vestia

De mus is terug!

Vogelvriendelijke tuinen in Duindorp

De binnentuin heeft nu een pergola. Hierin groeit vuurdoorn, boksdoorn en bruidssluier.

Er klinkt weer getjirp en gekwetter in de twee
gemeenschappelijke tuinen rond de Zeearend
straat. Na een eerdere opknapbeurt om de tuinen
schoner en onderhoudsvriendelijker te maken,
waren de vogels vertrokken. En werd het stil in de
buurt. Op initiatief van bewoners Gert Mantel en
Kirsten Blits maakten we een plan om de vogels
weer een thuis te geven in de tuinen.

Planmatig onderhoud
Wat staat er op de planning?
■ Complex Pluvierstraat:
schilderwerk (in uitvoering)
■ Complex Markenseplein: bellenteableaus
en schilderwerk (in uitvoering)
■ Complex Zeearendstraat: schilderwerk
■ Complex Zeezwaluwstraat/Sternstraat:
schilderwerk
■ Onderhoud WTW installaties
verschillende complexen
■ Vervangen bellentableaus Griendsestraat
■ Liftonderhoud verschillende complexen
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Meer mussen, merels en spreeuwen
Samen met Buurtbeheer Maarschappij Scheve
ningen (BMS) en de Haagse Vogelbescherming
startten we een buurtonderzoek. Hieruit bleek
dat Gert en Kirsten niet de enigen waren die de
vogels misten. Bijna alle bewoners rondom de
tuinen lieten weten de omgeving liever groener en
vogelvriendelijker te zien. Aan de slag dus!

Passend toewijzen
Huur en inkomen in balans

Wat betekent dat voor u?
We kijken naar uw inkomen (heeft u wel of
geen recht op huurtoeslag), de grootte van
uw huishouden en leeftijd (onder of boven
de AOW-grens). Deze vormen samen uw
‘inkomensgroep’. Per inkomensgroep is
vastgesteld welke huur daar maximaal bij past.

Zoekt u een sociale huurwoning én heeft u
met uw inkomen recht op huurtoeslag? Vanaf 1
januari 2016 kunt u alleen reageren op woningen
met een huurprijs die aansluit bij uw inkomen.
Zo wil de overheid voorkomen dat mensen met
een laag inkomen een woning huren die eigenlijk
te duur voor hen is.
Grootte van uw huishouden

Uw leeftijd

Uw huishoudinkomen per jaar *

Eenpersoons

Vanaf 18 jaar

Minder dan of gelijk aan € 22.100 € 586,68

Uw maximale huur

Tweepersoons

Onder AOW-leeftijd

Minder dan of gelijk aan € 30.000 € 586,68

Tweepersoons

Boven AOW-leeftijd

Minder dan of gelijk aan € 30.050 € 586,68

Drie- of meerpersoons

Onder AOW-leeftijd

Minder dan of gelijk aan € 30.000 € 628,76

Drie- of meerpersoons

Boven AOW-leeftijd

Minder dan of gelijk aan € 30.050 € 628,76

* De hier genoemde bedragen zijn de huurtoeslaggrenzen: ligt uw inkomen hieronder, dan heeft u recht op huurtoeslag.
Welke grens op u van toepassing is, hangt af van de grootte van uw huishouden en leeftijd. Meer informatie over
huurtoeslag en de voorwaarden vindt u op www.belastingdienst.nl.

Betaald parkeren

Anti-klimbeveiliging Duinstrip

Vogelvriendelijk betekent goed onderhouden
De Vogelbescherming kwam met een zorgvuldig
uitgedacht plan om de tuinen weer aantrekkelijk
te maken voor de vogels. In de tuinen is veel
nieuwe beplanting aangebracht om beschutte
plekken te creëren voor de vogels. Een belangrijk
onderdeel van het plan is goed onderhoud van de
tuin. Een tuin zonder troep is een betere plek voor
vogels. Dit doen we samen met de bewoners.
Zij zorgen er voor dat de tuin opgeruimd is, zodat
de musjes en merels zich er thuis voelen.

We krijgen regelmatig vragen over het betaald
parkeren in Duindorp. Graag zetten wij kort een
paar zaken op een rij:
■ De gemeente Den Haag is verantwoordelijk
voor het betaald parkeren in Duindorp.
Dit betekent dat zij bepalen of u in aanmerking
komt voor een parkeervergunning.
■ Woont u in een gebouw met een parkeer
garage? In dat geval geldt de zogenaamde
POET-regeling (parkeren op eigen terrein).
Dit betekent dat u niet in aanmerking komt voor
een parkeervergunning op straat voor uw eerste
auto, tenzij u géén parkeerplaats huurt in de
garage en alle parkeerplekken verhuurd zijn.

We ontvingen steeds vaker klachten over onbe
voegden in de parkeergarages van de Duinstrip.
Hierdoor ontstond er vervuiling in de garage en
het leidde tot meerdere melding van vernielingen.
We hebben daarom besloten om beveiliging aan
te brengen, zodat onbevoegden niet meer over de
muren heen kunnen klimmen. Zo willen we bijdra
gen aan veilige en schone parkeergarages.

Helemaal blij
Iedereen is tot nu toe heel tevreden met het
resultaat. Bewoner Gert Mantel: “Het is nu al een
stuk levendiger in de tuin en het is erg mooi de
mussen in de pergola te zien. Je kunt merken dat
de schuchtere mus zich weer gesterkt voelt met
zoveel goede en veilige plekken.”

Vragen over parkeren?
Heeft u vragen over het aanvragen van een par
keervergunning? Neemt u dan contact op met de
gemeente Den Haag. Heeft u een verklaring nodig
over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in
uw de parkeergarage van uw woongebouw?
Neem dan contact op met ons via 088-1242424.
9

De ‘SLEEP’

Woensdag 4 mei

Dodenherdenking

Honderd jaar scheepsbouw en scheepsreparatie
op Scheveningen, 1905-2005

Op 4 mei 2016 organiseert Wijkberaad Duindorp
weer de jaarlijkse herdenking op het Tesselseplein.
Aanvang 11.30 uur.
Alle wijkbewoners en andere belangstellenden zijn
van harte welkom
•
Het programma is als volgt:
• Opening door Leo Pronk
Voorzitter a.i. Wijkberaad Duindorp
• Vlaggenceremonie
• Zang
Schevenings Vissersvrouwenkoor
• Toespraak
• The Last Post
• Twee minuten stilte
• Wilhelmus van Nassouwe
• Toespraak Joop Alberti
Voormalig leerkracht Oranjeschool
• Zang
Schevenings Vissersvrouwenkoor

•
•

Bloemen en kranslegging
Gemeente ’s-Gravenhage
Engelandvaarders
Wijkberaad Duindorp
De Tweemaster
De Meerpaal
Brede School
kinderen Trefpunt
De Dierenweide
Het Trefpunt
Bewoners Duindorp
Buurtbeheer Maatschappij Scheveningen
Gelegenheid voor het leggen van bloemen
door overige aanwezigen
Einde Programma

Woensdag 1 juni

Jaarvergadering Wijkberaad Duindorp
U bent allen van harte welkom
in ‘het Trefpunt’.
Aanvang 20.00 uur.
Agenda:
• Opening
• Vaststelling agenda
Agendapunten kunnen tot
uiterlijk 15 mei schriftelijk
worden ingeleverd bij de
Balie van het Trefpunt
• Mededelingen
• Bestuursverkiezing
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De onderstaande bestuursleden
zijn aftredend en herkiesbaar:
Leo Pronk
Ed van Iterson
Jack du Pon
Zita Dijkstra

Het bestuur verdeelt na de
verkiezingen in onderling overleg
de taken.
•
•
•

Financiële verantwoording
en verkiezing kascommissie
Rondvraag
Sluiting

De onderstaande mensen zijn
kandidaatvoor een
bestuurslidmaatschap:
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Van 20 maart t/m 12 juni a.s.
kunt u in Muzee Scheveningen
de tentoonstelling over de Sleep
helling Maatschappij Schevenin
gen bezoeken. Op Scheveningen
stond dit bedrijf bekend als De
‘SLEEP’. Naast het bouwen van
nieuwe schepen werd er ook veel
onderhoud aan voornamelijk
visserijschepen verricht.
Karakteristiek voor De ‘SLEEP’
was dat de schepen met de boeg
naar voren uit het water werden
getrokken, dit in tegenstelling tot
de scheepshellingen aan smalle
waters waar de schepen dwars
op de helling lagen.
Als de schepen voor onderhoud uit
het water waren, kon er bijna altijd
rondom aan het onderwaterschip
worden gewerkt zoals schilder
werk, vervanging van de schroef.
Bijna altijd want het kwam ook
voor, dat door extreem hoogwater
het schip toch nog deels in het
water kwam te liggen. De planning
zorgde er wel voor dat op die
momenten het onderwaterschip
klaar was of dat er gewerkt werd
op het schip zelf.
Van ver was De ‘SLEEP’ herken
baar door haar kranen, die toen
boven de huizen uitstaken en de
karakteristieke geluiden van een
scheepshelling. Veel Schevenin
gers zullen zich de fluit herinneren.
Deze kon je nagenoeg over heel
Scheveningen horen en gaf het

begin en einde van de werktijd en
de schafttijden aan. Deze fluit (later
een sirene) was dan ook voor veel
mensen op Scheveningen een
tijdsignaal. Ik herinner mij dat toen
ik nog jong was, lang geleden, het
begin van de werkzaamheden om
half acht werd aangegeven. Mijn
moeder begon al om kwart over
zeven te roepen dat ik uit mijn bed
moest komen, maar als de fluit
blies wist ik dat ik er echt uit moest
komen om op tijd op school te zijn.
Wat haatte ik die fluit.
De ’SLEEP’ was gedurende haar
hele bestaan een belangrijke werk
gever. Iedere Scheveninger had in
zijn familie of kennissenkring wel
iemand, die op De ‘SLEEP’ werkte.
Door het uiteindelijk wegvallen
van de vleetvisserij verdwenen er
zeer veel schepen. Daarna was
de sanering van de kottervloot een
belangrijke aderlating. Tel hierbij
op dat de weinige nieuwbouw, die

in de visserij werd gepleegd, voor
een groot deel in het buitenland
werd gebouwd dan is het duidelijk
dat de Sleephelling Maatschappij
Scheveningen in omvang steeds
kleiner werd.
De tentoonstelling in Muzee
Scheveningen toont aan de hand
van o.a. foto’s, filmbeelden,
documenten en objecten de
geschiedenis van dit unieke bedrijf
aan de Scheveningse-haven.
Na de tentoonstellingen over
het 350-jarig bestaan van de
Scheveningseweg en het 100-jarig
bestaan van Duindorp laat deze
tentoonstelling wederom een
belangrijk stuk geschiedenis van
Scheveningen zien. ♥
Meer informatie vindt u op
www.muzeescheveningen.nl
Peter Maronier
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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

Wat ben ik blij met mijn
vrijwilligers. In het Trefpunt zijn
alleen al 85 mensen uit de wijk
en omstreken actief. Zonder deze
mensen zouden zo veel leuke
activiteiten niet kunnen draaien.

Van de locatiemanager

Het hele programma voor het
1e halfjaar wordt bedacht en
gedraaid door deze mensen.
Daarom een simpel maar zeer
gemeend bedankje voor alle
vrijwilligers van Het Trefpunt:
jullie zijn goud waard!
Locatiemanager Het Trefpunt,
Danielle Harthoorn

Spreekuur Ouderenadviseur in het Trefpunt
Elke maandag van 10.30 tot 11.30 uur
Mijn naam is Arlette Olive,
Ouderenadviseur bij Welzijn
Scheveningen.
Een Ouderenadviseur is een
Maatschappelijk Werker die
zich gespecialiseerd heeft in
informatie, advies en hulpverlening
aan ouderen en hun mantel
zorgers. Ik maak deel uit van
een team Ouderenadviseurs.
Ik werk wekelijks op maandag
vanuit Het Trefpunt en houd daar
ook elke maandag van 10.30 tot
11.30 uur een inloopspreekuur.
Tijdens het spreekuur ben ik
beschikbaar om vragen te
beantwoorden, advies te geven
of mee te denken over uw situatie.
U kunt zich voor het spreekuur
melden bij de receptie. De hulp is
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vrijblijvend en er zijn geen kosten
aan verbonden.
Ook heeft Welzijn Scheveningen
een uitgebreid aanbod aan
activiteiten, diensten en voor
zieningen voor senioren, waar
ik u graag meer over vertel:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

De Particuliere Vervoersdienst
De Begeleidingsdienst
De Klussendienst		
De Boodschappendienst
Hulp bij Thuisadministratie
Hulp bij Mantelzorg
De Telefooncirkel		
Bezoek aan Huis
De Ontmoeting		
De Burenhulpcentrale
Het Ontmoetingscentrum
Scheveningen

Wanneer u niet in de gelegenheid
bent om naar het spreekuur te
komen en/of op een ander moment
informatie of hulp wilt, dan kunt
u altijd telefonisch of per e-mail
contact opnemen met een
Ouderenadviseur via:
Tel: (070) 416 20 20
E-mail: ouderenadviseurs@
welzijnscheveningen.nl

Inloopuur Vrijwilligerspunt Scheveningen in het Trefpunt
Bemiddeling, informatie en advies omtrent vrijwilligerswerk
Mijn naam is Joop Duinkerk, zelf
vrijwilliger bij het Vrijwilligerspunt
Scheveningen.
Elke maandag van 11.00 tot 12.00
uur bent u van harte welkom op het
inloopuur van het Vrijwilligerspunt in
de bibliotheek van het Trefpunt op
de Tesselsestraat 71. De receptio
niste wijst u graag de weg.
Ik informeer u graag over de
mogelijkheden voor vrijwilligers

werk in stadsdeel Scheveningen.
Er is keuze genoeg!
Kijkt u liever (eerst) zelf even wat
er zoal te koop is aan vrijwilligers
werk in stadsdeel Scheveningen?
U vindt alle vacatures op
www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl
Telefonisch zijn wij op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 te bereiken op
(070) 416 20 20.

*** NIEUW *** NIEUW *** NIEUW *** NIEUW *** NIEUW *** NIEUW ***

Nu ook bij u in de buurt!
Sinds december kunt u in
wijkcentrum Het Trefpunt
terecht met uw vragen.
Heeft u vragen over werk, zorg,
jeugd of welzijn? Dan kunt u
terecht bij het Servicepunt.
Er staat dan iemand voor u klaar
om te helpen bij het vinden van
de juiste informatie, hulp of onder
steuning, en voor hulp bij het
invullen van digitale (gemeente
lijke) aanvraagformulieren.

werker, ouderenadviseur of
cliëntondersteuner.
Meer informatie?
Loop gerust eens bij ons binnen!
Servicepunt XL Trefpunt
Tesselsestraat 71
maandag, dinsdag, donderdag
van 9.00 - 12.00 uur

Het Servicepunt in het Trefpunt
is telefonisch bereikbaar via:
(070) 416 20 20.
Op www.denhaag.nl/
servicepuntsociaal staat meer
informatie over de Servicepunten

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
■ hulp bij het vinden
van vrijwilligerswerk
■ hulp bij de administratie
en financiën
■ de Burenhulpcentrale
Zo nodig kan er een afspraak voor
u worden gemaakt met een profes
sional voor verdere ondersteuning,
bijvoorbeeld een maatschappelijk
13

Nieuwe ontwikkelingen rond het Gandhi Centre
Beste Duindorpers, het is mij
een genoegen u via deze weg
te mogen begroeten. Afgelopen
periode heb ik kans gehad zeer
vriendelijke gesprekken te voeren
met enkele buurtbewoners en
bestuurders van maatschappelijke
organisaties in Duindorp. Mijn
ervaring in de samenwerking is dat
Duindorpers vriendelijk, aardig en
heel open zijn. Voorts vind ik het
dorp heel mooi; open, bosrijk en
grenzend aan zee. Kennelijk kan
ik een en ander goed waarderen
doordat ik zelf ook uit een soort
gelijk dorp in India kom.

Het leek mij passend u op de
hoogte te stellen van recente
ontwikkelingen rond dat centrum.
De Indiase ambassade, die het
Gandhi Centre exploiteert, heeft
besloten dit centrum te sluiten,
omdat het gebouw niet kan
voldoen aan de eisen die de
ambassade aan een cultureel
centrum stelt. Het gebouw is bijna
honderd jaar oud en is niet goed
onderhouden. Naast een toren
hoge energierekening, wordt ook
niet voldaan aan alle veiligheids
eisen. Ook het bezoekersaantal
valt tegen.

Mijn inziens zijn velen van u
enigszins op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen rond de voormalige
Pniëlkerk, die jaren leegstond
en thans dienstdoet als Indiaas
cultureel centrum onder de naam
Gandhi Centre, waar (vooral)
yogalessen worden gegeven en
ook andere (India gerelateerde)
culturele activititeiten plaatsvinden.

Kort geleden ben ik (mede)
eigenaar geworden van het
gebouw. Onze bedoeling was om
na aankoop het gebouw met wat
aanpassingen aantrekkelijk te
maken voor de ambassade, maar
dat is niet gelukt. Het gebouw komt
binnenkort leeg te staan en het
ziet ernaar uit dat het bestaande
gebouw plaats zou moeten maken

voor iets nieuws. Wij willen bij alle
toekomstige plannen rekening
houden met de wensen en
belangen van Duindorpers.
Daarom wil ik hierbij iedere
belanghebbende verzoeken
zijn/haar visie, suggesties en
wensen omtrent de toekomst van
het perceel aan mij kenbaar te
maken via email of telefoon.
Uw mening zullen wij zeker
waarderen en ik kan u verzekeren
dat bij alle toekomstige plannen
en ontwikkelingen, het belang van
dorpsgemeenschap niet uit oog zal
worden verloren. Ik hoop velen van
u binnenkort te mogen begroeten
op een informatiebijeenkomst. ♥
Met vriendelijke groet,
Jasbir Singh (mr.)
Email: jasbirsingh@planet.nl
j.singh@roestsingh.nl
Tel:
(06) 526 606 09
(023) 5563790

De Crownieskids uit Duindorp aan tafel tijdens het
stadsontbijt met Burgemeester en wethouders!
Dinsdag 1 maart, heel vroeg in de
ochtend, vertrokken we met z’n
allen naar de Pier. De Crownies
kids uit Duindorp waren
uitgenodigd voor het jaarlijkse
stadsontbijt. Nadat we ons bord
gevuld hadden met lekkernijen,
ging de burgemeester in gesprek
met de kinderen. Zij vertelden wat
zij het hele jaar door aan klussen
doen in het stadsdeel. Van pols
bandjes uitdelen tot bomen
omzagen met de boswachters en
van schilderen tot het assisteren
bij de bingo in het Uiterjoon. De
burgemeester was onder de indruk
van de kids! Na een selfie gingen
we met een volle buik snel terug
naar school!

De komende tijd gaan we weer
veel klussen doen in Scheve
ningen. Wil je ook meedoen met
Crownies? Kijk dan op de
website www.crownies.nl. ♥
Heb je een vraag, mail dan naar
info@geregeld.net.

“Kast van Lotje” in Het Trefpunt
In 2015 is het idee ontstaan van
de “Kast van Lotje”. In deze kast
ligt kinderkleding, schoenen en
wat speelgoed, gebracht door
mensen die het goed hebben.
Mensen met een laag inkomen
kunnen, in overleg met de
“beheerder” van de kast,
3 stuks per kind uitzoeken.
Stichting Lotje ondersteunt
kleinschalige initiatieven en
projecten voor kinderen in Den
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Crownies is een digitaal spaar
systeem voor kinderen in de
leeftijd van 8 tot 15 jaar. Deze
kinderen kunnen Crownies
verdienen door mee te doen aan
klusactiviteiten in de eigen buurt.
Met deze verdiende Crownies
kunnen ze via de website sparen
voor leuke beloningen. Met
Crownies wil de gemeente Den
Haag participatie van kinderen
bij de eigen buurt bevorderen.

Haag en omstreken die zich in een
noodsituatie bevinden. Stichting
Lotje biedt hulp in de vorm van een
eenmalige bijdrage, klein of groot,
die echt het verschil maakt voor
het kind. Deze bijdrage kan
financieel zijn, of afhankelijk
van de situatie, in de vorm van
hulpgoederen zoals kleding,
schoenen, of wat op dat moment
echt nodig is.
Ons doel is het faciliteren van
“overschot naar tekort”, waardoor
wij nog meer kinderen kunnen
helpen die zich in een noodsituatie
bevinden, zonder de zelfredzaam
heid van mensen uit het oog te
verliezen. Daarnaast stimuleert het
de ontmoeting tussen verschillen

de bevolkingsgroepen. Donateurs
van kleding of materiaal worden
uitgenodigd om naar Het Trefpunt
te komen om een kop koffie te
drinken.
AkzoNobel en Stichting Lotje
AkzoNobel steunt Stichting Lotje,
voor de komende 5 jaar, met een
financiële bijdrage en met mate
riaal om de “Kasten” goed in de
paarse verf te zetten. De kast is
gemaakt door de Haeghe Groep.
Heb je nog mooie kinderkleding
waar je niets mee doet?
Wij zijn er blij mee! ♥
Het Trefpunt
Tesselsestraat 71
(070) 338 54 99
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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

Op maandag van
19.00-21.00 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

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

06 33 92 03 76

338 54 96

Hallo, ik ben Marieke Tobias
Ik heb een hartstikke leuk architectenbureau:
Studio Tobias. Wij maken plannen voor gebouwen
en interieurs, van villa, verenigingsgebouw, brug tot
aan een kast. En daar zijn we succesvol in.
Onze studio is op de oude plek van Twee Samen,
naast het Trefpunt. Dat vinden wij een ontzettend
leuke plek om te werken. Er gebeurt van alles om
ons heen. En omdat we zo middenin de wijk zitten,
hebben we wat gedaan voor de buurt.
We hebben met bewoners het nieuwe bestemmings
plan bekeken, we hebben overleg gehad met de
gemeente hierover, met het wijkberaad gesproken
en we hebben kerstkaarten gemaakt met kinderen.
In de mei vakantie willen we weer iets op het
programma zetten.
Misschien zien we
Ir. Marieke Tobias
jullie dan! ♥
(Architect)
Heel hartelijke groet,
Marieke Tobias
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M (06) 286 452 67
www.studiotobias.nl
Studio: Tesselsestra
at 61b,
2583 JH, Den Haag
Post: Wieringsestr
aat 210,
2583 VE, Den Haag

Rogier Krullaars, bouwkundige en Marieke Tobias, architect
Foto door Sonja Brongers

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

