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

 DATUM: JULI 2016

Wij wensen iedereen 
een fijne, zonnige en 
ontspannen zomer toe! 

Foto: Bianca de Bruin

Agenda

12 juli 
Bewonersbijeenkomst  

tramtrace Norfolkterrein

zomer
Sportactiviteiten  

in de Haagse sporttuin
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Nieuws van Wijkberaad Duindorp

Zomer...

Als u vragen of hulp nodig heeft op het  
gebied van werk, zorg of welzijn dan wijst   
www.denhaag.nl/servicepuntsociaal u de weg. 
Komt u er via de website niet uit?  
Dan bent u van harte welkom bij een  
Servicepunt XL bij u in de buurt. In stadsdeel  
Scheveningen vindt u deze in de volgende  
wijkcentra van Welzijn Scheveningen:

Servicepunt XL Trefpunt 
Adres:  Tesselsestraat 71
Open:  maandag, dinsdag, donderdag 
 van 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt XL Kalhuis 
Adres:  Badhuisstraat 177
Open:  maandag t/m vrijdag 
 van 9.00 - 17.00 uur

Er staat daar iemand voor u klaar om te  
helpen bij het vinden van de juiste informatie, 
hulp of ondersteuning bij vragen op gebied  
van werk, zorg of welzijn. U kunt hier ook 
terecht voor hulp bij het invullen van digitale  
(gemeentelijke) aanvraagformulieren. Daarnaast 
kunt u bij het Servicepunt XL terecht voor:
■  hulp bij het vinden van vrijwilligerswerk 
■  hulp bij de administratie en financiën
■  hulp (van buren) in uw directe omgeving 
■  de cliëntondersteuner

Zo nodig kan er een afspraak voor u worden  
gemaakt met een professional voor verdere  
ondersteuning. Bijvoorbeeld met een  
maatschappelijk werker of ouderenadviseur. 

TIP: Zorgt u dat u ruim voor sluitingstijd  
aanwezig bent bij een Servicepunt XL. Een  
aanvraag duurt namelijk minimaal een half uur. 
Als u op tijd bent, wordt u vaak dezelfde dag  
nog geholpen. Lukt dat niet? Dan maakt de  
medewerker een afspraak met u. 

Ook op de momenten dat het Servicepunt XL 
niet open is, kunt u gebruik maken van de  
computer om zelf uw aanvraag te doen. 
Het Servicepunt XL is natuurlijk goed  
toegankelijk voor mensen met een beperking.

Servicepunt

Vragen over 
werk, zorg  
en welzijn?

Samen vinden we het op  
www.denhaag.nl/servicepuntsociaal 
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Elkaar kennen, elkaar helpen

Servicepunten XL  
in wijkcentra van Welzijn Scheveningen

De Servicepunten XL in het Trefpunt en 
het Kalhuis zijn telefonisch bereikbaar via: 
(070) 416 20 20.

Over dit jaargetijde zijn tientallen 
liedjes gemaakt en telkens  
schieten een aantal van deze 
liedjes in mijn hoofd als de zon 
schijnt en de temperaturen  
stijgen.

Lekker buiten in de tuin of op 
een terrasje zitten tot laat in de 
avond, of als het echt mooi weer 
is, lekker naar ons mooie strand, 
wie geniet er nou niet als het 
mooi weer is?

Het Wijkberaad gaat binnenkort 
ook genieten van de zomer,  
even een paar weekjes de zaken 
op een laag pitje, zomerreces 
noemen ze dat.

Dat betekent overigens niet  
dat we helemaal niets doen, 
sommige zaken blijven gewoon 
doorlopen en ingezette acties 
moeten toch doorgang vinden, 
zoals de situatie op het  

Tesselseplein waar men met  
enige regelmaat overlast  
ondervindt van “hangjongeren”. 
We zijn met anderen partijen 
bezig om de overlast  daar  
terug te dringen.

Een ander punt wat deze zomer 
ter sprake komt is de aanleg van 
een tramlijn naar het voormalige 
Norfolkterrein. Een adviesgroep 
heeft aan de Wethouder een 
voorstel gedaan en het lijkt er op 
dat het te kiezen tracé over de 
Westduinweg gaat lopen.  
Binnenkort zal het Wijkberaad  
u uitnodigen voor een  
informatieavond en zullen de 
plannen worden voorgelegd,  
tevens krijgt u de mogelijkheid 
om vragen te stellen over dit 
punt.

Afgelopen 1 juni j.l. is tijdens  
de jaarvergadering een nieuw 
bestuur voor het Wijkberaad 

gekozen, de aanwezige  
wijkbewoners stemden unaniem 
voor de kandidaten, zodat het 
bestuur weer op volle sterkte is, 
hieronder de rolverdeling:

• Voorzitter, Leo Pronk
• Vice Voorzitter en Secretaris,  

Ed van Iterson
• Penningmeester, Zita Dijkstra
• Coördinator BIT, Rein Driehuijs
• Coördinator Straatvertegen

woordigers, Jack Dupon
• Algemeen Lid, Gina da Silva
• Algemeen Lid, Ineke Kuik

Mede namens de bestuursleden 
van het Wijkberaad Duindorp 
wens ik u een mooie zomer en 
een fijne vakantie toe.

Met vriendelijke groeten 
Leo Pronk
Voorzitter Stichting Wijkberaad 
Duindorp

Foto: Sunny studio  Shutterstock.com
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Tijdens de Olympische Spelen  
van Rio wordt op het sportstrand 
van Scheveningen de ‘Olympic  
Experience Den Haag 2016’  
georganiseerd. Een event dat 
plaatsvindt van 6 tot 21 augustus 
en is bedoeld voor iedereen. Het 
Scheveningse strand verandert 
dan in een Olympisch Rio met  
allerlei activiteiten die zijn gericht 
op sport doen, sport kijken en 
sport beleven. 
Overdag kunnen er allerlei sporten 
beoefend worden, onder begelei
ding van professionele trainers. 
In de namiddag en avond kunnen 
bezoekers live de Olympische  
spelen volgen op grote TV  
schermen en Team Nederland  
aanmoedigen, is er entertainment 

en zijn er oudtopsporters en  
olympiërs aanwezig. Ook wordt er 
live geschakeld met onder andere 
het Holland Heineken House in Rio. 

Het concept wordt mogelijk  
gemaakt door de Gemeente Den 
Haag, NOC*NSF en TIG Sports.

Kaarten zijn te koop via  
www.teamnl.org. De toegangsprijs 
voor volwassenen is 10 euro, voor 
kinderen en jongeren tot 18 jaar  
5 euro. Jeugdigen kunnen zich  
bij het Jongerenwerk of via  
info@sporttuinduindorp.nl  
aanmelden voor een gratis dag.

Ook al is het zomervakantie en 
gaan de naschoolse activiteiten 
niet door, er wordt wel een  
sportaanbod gecreëerd. 

Ook in de zomervakantie  
bieden wij de mogelijkheid  
van professionele trainers les  
te krijgen. 
In de eerste twee weken van  
de zomervakantie geven zij op 
maandag t/m vrijdag les van 
10:00 uur tot 12:00 uur. 

Inschrijven is niet nodig!
10:00 uur aanwezig.
Sportkleding mee of al aan.

Zomervakantie aanbod

Duindorp

We zien je graag in 
de Haagse Sporttuin!
 
Lianne Krens 
Projectleider 

info@sporttuinduindorp.nl

www.sporttuinduindorp.nl    
www.facebook.com/
sporttuinduindorp 

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

Wijkberaad Duindorp organiseert

Een info-avond over de aanleg 
Tramtracé Norfolkterrein
Dinsdag 12 juli
20.00 uur
In ‘Het Trefpunt’ 

Wilt u van tevoren meer informatie?
Kijk op de website van de gemeente:
www.denhaag.nl/home/bewoners/ 
verkeerenvervoer/to/ 
NieuwetramlijnScheveningenHaven.htm
 
U bent allen van harte welkom. ♥

'Een tegel eruit, een plant erin!',  
is het motto van Operatie  
Steenbreek (OS). En veel  
Hagenaars geven gevolg aan  
deze oproep. Er zijn tot 1 juni 2016 
in Den Haag 42.749 stenen uit 

tuinen en straat gehaald, dit zijn  
in gewicht 125 olifanten!

Operatie Steenbreek is bedoeld 
om de verstening van particuliere 
tuinen tegen te gaan.  

Die verstening heeft veel nadelige 
gevolgen: regenwater kan niet 
in de grond zinken, waardoor de 
riolen alleen nog maar zwaarder 
belast worden. Dieren (denk aan 
vogels, egels, bijen, vlinders) 
hebben in versteende tuinen  
weinig tot niets te zoeken. 
Een groene tuin is veel gezonder 
(verkoeling, vangt stof,  
je komt beter tot rust).
Een groene tuin hoeft zeker  
geen meer werk te zijn.  
Vraag hierover advies bij  
onze tuinambassadeurs. ♥

Hartelijke groet,
Geert van Poelgeest
Projectleider Natuur en Water
(woensdag afwezig)
(070) 820 92 06 
of (06) 33 00 1742

Operatie Steenbreek

Foto: Kurhan  Shutterstock.com
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De belangeloze inzet vrijwilligers 
van mantelzorgers is bijzonder 
vindt gemeente Den Haag.  
Zij doen belangrijk werk en dat 
verdient een waardering. Als dank 
voor hun inzet mogen alle Haagse 
vrijwilligers en mantelzorgers óók 
in 2016 een cadeau uitkiezen in 
de webwinkels die de gemeente 
speciaal voor hen heeft geopend.
Via deze webwinkels kunnen  

mantelzorgers en vrijwilligers met 
hun webwinkeltegoed een voor 
hen persoonlijk passende vorm 
van waardering kiezen. Het tegoed 
kan aan meerdere cadeaus  
worden besteed.

Wat zit er in de webwinkel?
De webwinkel, is gevuld met  
een enorme keuze aan cadeaus.  
Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor 

een dagje naar Madurodam,  
of voor een voucher van Rituals,  
Dille & Kamille of Oil & Vinegar.  
Je kunt er ook voor kiezen om naar 
de bioscoop te gaan of te gaan 
zwemmen in een van de Haagse 
zwembaden.

Een greep uit het aanbod:  
een wedstrijd van ADO Den  
Haag, schaatsen of skiën in  
De Uithof, Sea Life Scheveningen,  
Omniversum, overnachting  
Crowne Plaza, film Pathé,  
Mauritshuis, Koninklijke  
Schouwburg, Haagse zwembaden, 
vouchers van Dille & Kamille,  
Rituals en Oil & Vinegar,  
digitale weegschaal, tegoed HTM,  
3-gangen menu Humphrey’s,  
Madurodam, Stomerij Palthe,  
Mathijs Maaltijdbox 

Mantelzorgers kunnen zich  
registreren en hun waardering 
uitkiezen op www.denhaag
mantelzorg.nl/webwinkel 

Vrijwilligers kunnen  
zich registreren en hun  
waardering uitkiezen op  
www.denhaagdoet.nl/webwinkel. 

Zij hebben ’t verdiend! ♥

Ook in 2016 kunnen vrijwilligers en mantelzorgers 
een cadeau uitzoeken in de webwinkel

Een kapotte lamp, geen vervoer, geen 
overzicht meer op de administratie of 
al lang geen bezoek gehad? Dit zijn veel 
voorkomende zaken die het zelfstandig 
blijven wonen voor veel ouderen soms 
lastig maken. Om deze groep ouderen 
te ondersteunen zijn er in Scheveningen 
verschillende diensten opgezet, die door 
vrijwilligers uit het stadsdeel worden 
uitgevoerd.

Omdat steeds meer senioren langer 
zelfstandig blijven wonen, zal de vraag 
naar ondersteuning thuis toenemen. 
Voor bewoners die graag ondersteuning 
willen bieden aan anderen die dat nodig 
hebben, zijn in stadsdeel Scheveningen 
verschillende vacatures voor vrijwilligers-
werk. Het Vrijwilligerspunt Scheveningen 
is hét centrale punt binnen stadsdeel 
Scheveningen voor het bemiddelen,  
promoten, stimuleren en ondersteunen 
van vrijwilligers(werk). U bent er van 
harte welkom voor een vrijblijvend oriën-
terend gesprek. Maak een afspraak via 
(070) 416 20 20 of info@vrijwilligerspunt-
scheveningen.nl. De koffie staat klaar! 

Kunt u juist zélf hulp gebruiken? 
Heeft u behoefte aan contact, dan is er 
Bezoek aan huis, waarbij een vrijwilliger 
u wekelijks kan komen bezoeken. Heeft 
u vervoer nodig dan staan de vrijwillige 
chauffeurs van de Particuliere Vervoers-
dienst voor u klaar om u thuis op te halen 
en naar het ziekenhuis, een familiebe-
zoek of een activiteit te brengen en na af-
loop weer thuis af te zetten. Klemt er een 
deur, is er een lamp kapot of moeten er 
gordijnen opgehangen worden, dan zijn 
de vrijwilligers van de Klussendienst zeer 
bereid u te komen helpen. Is het lastig 
overzicht te houden op uw administratie 
en kunt u op dat gebied wel wat steun 
gebruiken, dan is er de Hulp bij Thuisad-
ministratie, een vrijwilliger komt u thuis 
helpen. Of wilt u eigenlijk wel deelnemen 
aan een activiteit buitenshuis, maar ziet  
u er tegenop alleen te gaan, dan is de  

Begeleidingsdienst wellicht wat voor u.  
Een vrijwilliger kan de eerste paar keer 
met u mee, zodat u niet alleen hoeft te 
gaan. Bent u (tijdelijk) niet in staat  
om zelf uw boodschappen te doen?  
De Boodschappendienst biedt uitkomst, 
een vrijwilliger doet samen met u of voor 
u de boodschappen.

De vrijwillige dienstverlening wordt geco-
ordineerd door de Ouderenadviseurs van 
Welzijn Scheveningen. Zij dragen de ver-
antwoordelijkheid voor de kwaliteit van 
de diensten en zijn het aanspreekpunt 
voor de vrijwilligers. Voor meer informa-
tie neemt u contact op met de Ouderen-
adviseurs via (070) 416 20 20 of ouderen-
adviseurs@welzijnscheveningen.nl.

Drie voorbeelden:
Met een veilig gevoel  
boodschappen doen
Voor Gerrie (83 jaar) wordt het steeds 
lastiger om alleen haar boodschappen 
te doen. Gerrie is namelijk bang om 
te vallen. Haar evenwicht is niet meer 
zoals het was. Gerrie wil wel graag zelf 
haar boodschappen uitkiezen, maar met 
iemand erbij zou zij zich toch veiliger 
voelen. Welzijn Scheveningen is hard op 
zoek naar vrijwilligers die samen met of 
voor mensen zoals Gerrie de benodigde 
boodschappen willen doen.

Hulp bij Thuisadministratie,  
een leuke ervaring
Als vrijwilliger Hulp bij Thuisadministra-
tie kunt u senioren ondersteunen bij de 
dagelijkse administratieve handelingen, 
daar waar zij zelf niet verder kunnen.  
Te denken valt aan: ordenen en/of con-
troleren van de administratie; maken van 
een overzicht van inkomsten en uitgaven;  

telefoneren met instanties; verzorgen van 
ziektekostendeclaraties; ondersteunen bij 
computerzaken; adviseren bij allerhande 
administratieve vraagstukken.
De ervaring leert dat vrijwilligers zelf ook 
veel voldoening halen uit dit vrijwilligers-
werk. Zo vertelde Theo:  “Ik ben gepensio
neerd advocaat. Door mijn pensioen hield  
ik zeeën van tijd over. Toen heb ik mij aan
gemeld als vrijwilliger voor Hulp bij Thuis
administratie. Ik kwam bij een oudere dame 
die door haar slechte ogen geen brieven 
meer kon lezen. Haar post lag van maanden 
terug ongeopend op stapels door haar huis. 
Hierdoor waren er schulden ontstaan en 
die bleven maar oplopen. Ik kom nu alweer 
een jaar bij deze mevrouw. Het is een leuk 
contact geworden. Haar administratie is op 
orde en ze is al een poosje schuldenvrij.  
We zien elkaar nu nog 1 keer per maand”. 
Bent u flexibel, betrouwbaar,  discreet, 
klantvriendelijk, communicatief en sociaal 
vaardig. Beschikt u over voldoende ken-
nis van thuisadministratie? Welzijn Sche-
veningen ziet er naar uit u te ontmoeten!

Spontane Hollandse dame gezocht 
voor Bezoek aan Huis
Een vriendelijke, standvastige en bij tijd 
en wijlen kritische heer van tegen de 90, 
die woonachtig is in de buurt van de Aldi, 
zou het leuk vinden als een spontane 
Hollandse meid met humor en een dosis 
relativeringsvermogen eens in de zoveel 
tijd een bakkie bij hem thuis zou komen 
doen. Hoewel hij slecht ter been is, lijkt 
het hem ook weer eens leuk om er bij 
mooi weer wat op uit te trekken. Welzijn 
Scheveningen brengt u graag in contact 
met deze heer op leeftijd.

Langer zelfstandig thuis blijven  
wonen met hulp van vrijwilligers

Doe mee met Welzijn Scheveningen en meld u vandaag nog  
vrijblijvend aan voor meer informatie via (070) 416 20 20 of  
info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl.Elkaar kennen, elkaar helpen

Petra Frankfort en Lindsey Grootveld

Copyright: Inge van Mill
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actuele informatie voor de huurders van Vestia

Regelmatig krijgen wij vragen over 
ons woningaanbod in Duindorp. 
Ons aanbod bestaat uit sociale en 
vrije sector huurwoningen. Wat is 
het verschil en welke regels gelden 
bij het zoeken en reageren?

Sociale huurwoningen
Woningen met een netto maandhuur lager dan  
€ 710,68 noemen we sociale huurwoningen.  
Als huurder van een sociale huurwoning kunt  
u huurtoeslag krijgen.
Om het verhuren eerlijk te laten verlopen hebben 
de woningcorporaties en gemeenten in de regio 
Haaglanden afspraken gemaakt en regels opge
steld. Het inschrijven en reageren verloopt via een 
centrale website: www.woonnethaaglanden.nl. 

■  Inschrijven en reageren
 Het actuele aanbod van sociale  

huurwoningen in Duindorp vindt u op  
www.woonnethaaglanden.nl. U kunt  
reageren als u staat inschreven bij  
Woonnet Haaglanden. In elke advertentie 
staat aan welke voorwaarden u moet  
voldoen om de woning te kunnen huren.

■  Prestatieafspraken
 Elk jaar maken we met de gemeente Den 

Haag, Staedion en HaagWonen prestatie
afspraken. Dit zijn afspraken over de inzet 
die de gemeente en de woningcorporaties 
leveren om iedereen die in Den Haag in een 
sociale huurwoning woont of er één zoekt, 
zo goed mogelijk van dienst te zijn. De  
afspraken gaan bijvoorbeeld over nieuw
bouw of de kwaliteit van woning en wijk. 
Maar ook het huisvesten van specifieke 
doelgroepen als cliënten van zorginstel
lingen of statushouders is een belangrijk 
thema. Het toewijzen van woningen aan 

deze doelgroepen gaat buiten Woonnet 
Haaglanden om. De woningcorporaties 
krijgen een aanvraag vanuit de gemeente 
en bepalen vervolgens zelf welke woningen 
kunnen worden toegewezen.

■  Urgentie aanvragen
 Vaak krijgen we de vraag of wij een andere 

woning kunnen aanbieden. Dat is niet  
mogelijk: zoeken en reageren kan alléén  
via www.woonnethaaglanden. Maar  
heeft u door een zeer ernstig medisch of  
sociaal probleem dringend een andere 
woning nodig? Dan kunt u een voorrangs
verklaring aanvragen. Hiermee heeft u bij 
het zoeken naar een sociale huurwoning 
voorrang boven andere woningzoekenden. 
Houd er rekening mee dat er strenge regels 
gelden voor het verstrekken van een voor
rangsverklaring. De gemeente Den Haag 
bepaalt of u een voorrangsverklaring krijgt. 
Meer informatie vindt u op www.denhaag.nl, 
zoekterm ‘voorrangsverklaring’.

Vrije sectorwoningen
Vrije sector huurwoningen zijn huurwoningen  
met een huurprijs vanaf € 710,68. Voor vrije  
sector huurwoningen is geen huurtoeslag  
mogelijk. We adverteren deze woningen via 
www.vestia.nl, www.funda.nl en regelmatig  
ook op www.woonnethaaglanden.nl. U hoeft  
niet ingeschreven te staan als woningzoekende, 
er geldt geen inschrijfduur: u kunt direct  
reageren op de woningen.

Woningaanbod in Duindorp
Onlangs is er weer een hennepkwekerij  
ontmanteld in Duindorp. Het kweken van  
hennep is illegaal en gevaarlijk. Samen met  
onder andere de politie proberen we  
wietkwekerijen in woningen te voorkomen  
en bestrijden. En ook u kunt daarbij helpen.

Wat doen wij?
Wij werken actief mee aan het bestrijden van 
hennepkwekerijen. We willen namelijk graag dat 
u veilig en met plezier in Den Haag kunt wonen. 
Direct nadat een kwekerij is opgerold, verzoeken 
we  de huurder per brief om de huur ‘vrijwillig’ 
op te zeggen. Als de huurder de huur niet zelf 
opzegt, vragen we de rechter het huurcontract te 
beëindigen.

Wat doet de politie?
Na het ontdekken van de kwekerij, haalt  
de politie de woning leeg en vernietigt de  

hennepplanten. In Den Haag 
werken de politie  en de Haagse  
woningcorporaties samen aan de 
bestrijding van dit soort criminaliteit.  
Deze samenwerking is vastgelegd in een  
convenant waarin afspraken zijn gemaakt over 
een gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen. 
U vindt meer informatie hierover op de website 
van de gemeente Den Haag.

Wat kunt u zelf doen?
Het komt vaak voor dat omwonenden vermoeden 
dat er iets gaande is in een woning in hun straat 
of portiek. Zo’n vermoeden kunt u altijd melden 
bij de politie via telefoonnummer 09008844 én 
bij ons via  088 124 24 24. U kunt ook anoniem 
een melding doen via Misdaad Anoniem  
08007000. Als u een melding doorgeeft,  
zorgt u er dan voor dat u de juiste straatnaam  
en huisnummer bij de hand heeft.

Onderhoud in Duindorp 
Begin dit jaar zijn de portieken van de 
Pluvierstraat geschilderd en zijn de bellen
tableaus van het Markenseplein vervangen. 
Op dit moment wordt complex Zeearend
straat geschilderd en later dit jaar volgt 
complex Zeezwaluw/Sternstraat.  

Aanpak hennep

Iets kapot? 
Klik-klik, en ’t is geregeld
Een losse wandtegel in de badkamer.  
Een raam dat klemt. Vervelend als er iets  
kapot is. Zoiets wilt u het liefst zo snel mogelijk 
gerepareerd hebben. De makkelijkste manier? 
Via onze website regelt u het in een paar  
stappen zelf. Niet alleen tijdens onze  
openingstijden, maar ook daarbuiten.  
Wanneer het u uitkomt. Op www.vestia.nl  
zijn we altijd bereikbaar.



In Het Trefpunt is onlangs een 
nieuw initiatief gestart: “Schappe
lijk”. Schappelijk, de sociale winkel 
van Scheveningen is gekoppeld 
aan onze Voedselbank. In het 
winkeltje kunnen klanten van de 
Voedselbank boodschappen doen, 
naast hun pakket wat zij wekelijks 

krijgen. Achter de schermen is een 
team van vrijwilligers en beroeps
krachten hard aan de slag, voor 
het werven van fondsen, sponso
ren en donateurs, en lokale on
dernemers, waardoor wij kunnen 
zorgen voor een grotere aanvoer 
van noodzakelijke producten voor 
mensen die tijdelijk een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. We stre
ven er naar “Schappelijk” medio 
juni te openen. 

Wij zijn nog op zoek naar vrijwil
ligers die ons kunnen helpen bij de 
sociale winkel. Dit kan zijn voor de 
bezetting als de winkel open is, of 
achter de schermen. Neem contact 
op met Danielle Harthoorn voor 
meer informatie. ♥

11

Hieronder een beeldverslag  
van de jaarmarkt 2016 in Duindorp!
Ondanks het miezerige weer was het weer een geslaagde dag!

10

Op 9 september zetten wij de 
vrijwilligers en jubilarissen van Het 
Trefpunt in het zonnetje. Dit jaar 
wordt het een bbq! Details volgen 
nog. We beginnen om 16 uur in 
de middag, maar zet 9 september 
alvast in je agenda.

Zomervakantie
In de zomervakantie, 9 juli t/m 21 
augustus, is het Trefpunt vanaf 
13.00 uur voor activiteiten geslo
ten. Vanaf 13.00 uur is er ook geen 
baliebezetting en is het buffet ge
sloten. Ons maatschappelijk werk, 
kinderwerk en jongerenwerk is wel 
actief en ook het Servicepunt is 
gewoon open. 

Scheveningse dag
Op 14 mei is er door vrijwilligers 
een Scheveningse Dag georga
niseerd. Dit was het initiatief van 
onze Fred van Duijne en hij zou 
trots geweest zijn op het resultaat. 
Wat hebben we plezier gehad! 
Gre, An, Klaas, Henk, Jan en Jan, 
Jaap, Klaar, Koos, Inge (dank voor 

het bijspringen!), Schiemannen 
Mallemok, Trefpuntzangers en 
The Granddaddy's onwijs bedankt 
voor jullie geweldige inzet!!! Ook 
speciale dank aan Roeleveld en 
Den Dulk vis, we hebben gesmuld! 
Volgend jaar gaan we dit zeker 
herhalen!

Jongerenwerk
Vanaf 13 juni start het Jongeren
werk van Welzijn Scheveningen 
met hun zomerprogramma in Het 
Trefpunt, van harte Welkom!  ♥

Vrijwilligers van Het Trefpunt in ‘t zonnetje

Schappelijk, ’t sociale winkeltje van Scheveningen
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Vrijdag 19 augustus

W
ijk in bew

eging 

Voor w
ie: Iedereen vanaf 4 jaar | W

aar: W
estbroekpark (slot)

Tijd: 12:00  16:00 uur | K
osten: G

ratis | A
anm

elden: N
iet nodig

Vrijdag 5 augustus

Wijk in beweging

Voor wie: Iedereen vanaf 4 jaar | Waar: Dr. de Visserplein

Tijd: 12:00  16:00 uur | Kosten: Gratis | Aanmelden: Niet nodig

Donderdag 4 augustus 

Free runnen

Voor wie: 10 tot 15 jaar | Verzamelen: het Trefpunt | Tijd: 15.00  17.00 uur | Kosten: Gratis 

Aanmelden: Vóór woensdag 27 juli via aanmelden.jongerenwerk@gmail.com

Vrijdag 29 juliWijk in beweging 
Voor wie: Iedereen vanaf 4 jaar | Waar: Schoolstraat

Tijd: 12:00  16:00 uur | Kosten: Gratis | Aanmelden: Niet nodig

Elke woensdag (13 juli t/m
 17 augustus)

Sport &
 Spel

Voor wie: 10  2
1 jaar | W

aar: V
oetbalkooi Haringkade  

Tijd: 19:00  2
1:00 uur | K

osten: Gratis | A
anmelden: Niet nodig

Dinsdag 12 juli

Dropping

Voor wie: 12 t/m 15 jaar | Verzamelen: het Trefpunt | Tijd: 19:00 uur | Kosten: € 2,50 

Aanmelden: Vóór zondag 10 juli via aanmelden.jongerenwerk@gmail.com

Elke maandag (11 juli t/m 15 augustus) Girls Only
Voor wie: Meiden van 10 tot 15 jaar | Tijd: 19:00  20:30 uur | Waar: TrefpuntKosten: € 1, per keer | Aanmelden: Niet nodig

Dinsdag 12 juli

Waterskiën bij de Wollebrand

Voor wie: 10 tot 14 jaar | Verzamelen: het Trefpunt | Tijd: 15:00 uur | Kosten: € 7,50 

Aanmelden: Vóór zondag 10 juli via aanmelden.jongerenwerk@gmail.com

Elke donderdag (1
4 ju

li t
/m

 18 augustus)

Kennisquiz o
n to

ur 
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ie: 1

2 to
t 1

8 jaar | 
Waar: V

ersc
hille
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Zie Facebook)
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Vrijdag 22 juli

Wijk in beweging

Voor wie: Iedereen vanaf 4 jaar | Waar: Sint Aldegondeplein

Tijd: 12:00  16:00 uur | Kosten: Gratis | Aanmelden: Niet nodig

Donderdag 28 juli 

Strandspelen Jump Team
Voor wie: 10  14 jaar | Verzamelen: Jump Team Scheveningen

Tijd: 15:00  17:30 uur | Kosten: € 7,50

Aanmelden: Vóór zaterdag 16 juli via aanmelden.jongerenwerk@gmail.com

Dinsdag 2 augustusZeevissen

Voor wie: 10 tot 15 jaar | Verzamelen: Bij de Haven (zie Facebook) | Tijd: Zie Facebook

Kosten: € 2,50 | Aanmelden: Vóór 26 juli via aanmelden.jongerenwerk@gmail.com

Dinsdag 9 augustus

Olympic Experience  

Meedoen aan verschillende sporten en spelletjes op het strand

Voor wie: 8  12 jaar | Verzamelen: het Trefpunt | Tijd: 10:00  14:00 uur 

Kosten: Gratis | Aanmelden: Vóór 27 juli 

via aanmelden.jongerenwerk@
gmail.com

Dinsdag 9 augustus

Olym
pic Experience 

M
eedoen aan verschillende sporten en spellen op het strand

Voor wie: 12+ jaar | Verzam
elen: het Trefpunt | Tijd: 14:30  17:30 uur

 Kosten: Gratis | Aanm
elden: Vóór woensdag 27 juli 

via aanm
elden.jongerenwerk@

gm
ail.com

Donderdag 18 augustus

Jum
p Team

 (Suppen, Surfen en Varen)

Voor w
ie: 14 t/m

 18 jaar | Verzam
elen: bij Jum

p Team
 Scheveningen

Tijd: 14:00  17:00 uur | Kosten: € 3,50

Aanm
elden: Vóór dinsdag 9 augustus via aanm

elden.jongerenw
erk@

gm
ail.com
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ZOMERPROGRAMMA       JONGEREN 2016

JONGERENWERK
Gevestigd in het Trefpunt
Tesselsestraat 71
2583 JH Den Haag

BUURTCENTRUM KOMMUNIKA
Jurriaan Kokstraat 177
2586 SH Den Haag

Elkaar kennen, elkaar helpen

Houd de Facebook pagina in de gaten voor de laatste wijzigingen:                www.facebook.com/jongeren
wer

ks
ch

ev
en

in
ge

n 

Elke maandag (11 juli t/m 15 augustus)         

Pretwerken voor Walibi
Doe elke maandag mee aan klussen en ga op 16 augustus 

met korting met ons mee naar Walibi. Voor wie: 1015 jaar

Verzamelen: het Trefpunt | Tijd en kosten: zie Facebook! 

Aanmelden vóór 10 juli via aanmelden.jongerenwerk@gmail.com
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In april, tijdens de Stadsspelen  
in en om de Sporttuin in Duindorp, 
hebben heel veel kinderen  
Crownies verdiend door te  
sporten. Ook ouders hebben  
gesport en konden hiermee  
Crownies verdienen voor hun kind. 
Daarnaast zijn er ook Crownies 
verdiend door kids die de  
organisatie hebben geholpen  
met hand en spandiensten. 

Maar we doen meer!  
In het Uiterjoon worden er veel  
activiteiten georganiseerd voor de 
bewoners. Ons vaste Crownies
kidsteam heeft in mei weer  
geweldig geholpen tijdens de 
Bingo op de zaterdagmiddagen. 
Sommige ouderen kunnen wat 
minder goed zien of horen dus de 
kids letten extra goed op dat alle 
nummers op het plankje  
geregistreerd worden.  

1 juni jl. hebben we een Crownies
actie georganiseerd in de Jumbo. 
De kids hebben het personeel 

ondersteund door in de bakkerij 
te helpen en als echte bakkers 
gingen ze aan de slag! Er werden 
eierkoeken gemaakt, afbakken, 
verpakt en bestickerd. Daarna 
gingen ze als echte caissières  
aan de slag. 'Goedemiddag,  
wilt u zegels? Piep, piep, piep... 
pinnen of contant betalen?  
Nog een fijne dag!' De kids  
hadden het snel onder de knie.  
Als afsluiting van de middag  
kregen we een rondleiding in  
ruimtes waar de klanten nooit  

komen en mochten de zelfgebak
ken eierkoeken mee naar huis!

En welke acties gaan we nog  
meer doen? Deze zomer gaan  
we polsbandjes uitdelen tijdens  
zonnige dagen aan ouders van 
kinderen. Deze polsbandjes  
zijn speciaal gemaakt door de  
gemeente Den Haag zodat  
kinderen die hun ouders kwijtraken 
op het strand, snel teruggevonden 
kunnen worden.

Heb je ook zin om te helpen  
tijdens de Crowniesacties?  
Meld je aan via de website  
www.crownies.nl. 

Heb je vragen? Mail dan naar 
MarieAnne van der Toorn  
info@geregeld.net ♥

Crownieskids in actie! 

Like ons! 
www.facebook.com/crowniesscheveningen

In 1938 zag Kees het levenslicht. 
Zijn geboortehuis stond in de  
Wieringsestraat en als jongste  
in het gezin van Leendert Bal  
en Cornelia Hartevelt. 
Kees zijn 2 oudere broers, Piet  
en Floor, zijn er helaas niet meer. 

Na zijn schoolopleiding is Kees 
gaan varen en in 1953 was het 
zover. Eerst op de Scheveningen 
’39, Nellie. Na de Vlaardingen IV90 
Caroline en na de Scheveningen 
121, Ariadne, was het voor Kees 
tijd om wat anders te gaan doen. 
Het werd Smit Tak op de berging.

Wat Kees het meest is bijgebleven 
van zijn carrière bij Smit Tak is 
de berging van de Harold of Free 
Enterprises in Zeebrugge en de 
Betolgeuze in Bantry Bay. Ook 
de berging van een schip van de 
Norfolk Line in Scheveningen  
staat Kees nog goed bij en was 
voor hem een thuiswedstrijd. 
De schepen van Kees waar hij  
op voer voor Smit Tak heette  
de Barracuda, Smit Orca en  
als laatste de Zeeleeuw. 

Kees is getrouwd in 1957 met  
een Canadese, genaamd Dora. 
Het leverde Kees en Dora  
3 kinderen op: 2 dochters en  
een zoon. Zijn dochters wonen  
in Canada en zoon Kees woont  
net als zijn ouders in Duindorp.
De kinderen van Kees en Dora 
hebben hen 4 kleinkinderen  
geschonken. 

Kees is heden nog steeds actief  
bij rederij Vrolijk. Waar hij veel  
op vaart zijn de Estrella, Maartje, 
de Albatros en de 2 sleepboten. 

Lange Kees oftewel Canadese 
Kees geniet nog met volle teugen 
van de zee en zijn leven met vrouw, 
kinderen en kleinkinderen.  ♥

Kees Bal is geboren en getogen in Duindorp

Schrijven is leuk. Brieven schrij
ven, bijvoorbeeld. In de tijd vòòr 
internet deed men dat veel meer. 
Brieven schrijven was dè manier 
om contact te houden. Schrijven 
gaat over jezelf, met je eigen 
handschrift, met je eigen stijl.  
Post is leuk. Voor sommige  
mensen extra leuk. Bijvoorbeeld 
mensen die wat ouder zijn en  
weinig contact hebben met de 
buitenwereld. Voor hen is internet 
vaak een stap te ver. Ingewikkeld. 
Pen en papier zijn bekend. 

De Stichting Eefies heeft het  
project Postmaatjes opgezet.  
De stichting wil structureel  
bijdragen aan de leefbaarheid van 
de samenleving. 

Dit project koppelt briefschrijvers 
aan eenzame ouderen, waarbij  
er niet per se teruggeschreven 
hoeft te worden. 
Kent u ouderen die graag post 
zouden willen ontvangen? 

Stichting Eefies wil deze graag 
leren kennen. 
 
U kunt Stichting Eefies bereiken 
via: www.postmaatje.nl   ♥

Stichting Eefies
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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

Na het grote succes van de eerste editie van  
de Burendag in Duindorp van vorig jaar op de  
Tesselweide. Komt er dit jaar een vervolg en  
wel op zaterdag 24 september 2016. 

Heeft u ideeën, suggesties om de Burendag  
nog leuker te maken, of wilt u zelf een actieve 
bijdrage leveren als vrijwilliger aan de Burendag  

in Duindorp, meld u dan aan of deel u idee  
via trefpunt@welzijnscheveningen.nl  
of bel naar Het Trefpunt, telefonisch te  
bereiken op 070 338 5499.

Samen maken 
we er een mooie  
Burendag van! ♥

Burendag
Ideeën en enthousiaste vrijwilligers gezocht  


