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

 DATUM: MAART 2017

Foto: Bianca de Bruin

Het wijkberaad 
zoekt versterking!! 

Lees verder op pagina 7 en 11  

Agenda
25 maart Pannenkoeken Trefpunt

22 april Rommelmarkt Trefpunt

29 april Pannenkoeken Trefpunt

13 mei Scheveningse Dag Trefpunt

27 mei Pannenkoeken

10 juni Wijkmarkt



  

(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 vrijwilligerswerkElkaar kennen, elkaar helpen

Buurtgenoot gezocht 

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

Vrijwilliger Boodschappendienst
Als vrijwilliger van De Boodschappendienst doet u, al dan niet samen met de  
oudere, zijn of haar boodschappen. U ondersteunt daarmee uw buurtgenoot  
en biedt wat aanspraak en gezelligheid op de koop toe.

Vrijwilliger Bezoek aan Huis
Een vrijwilliger Bezoek aan Huis draagt bij aan het doorbreken van eenzaamheid en 
sociaal isolement bij alleenstaande senioren. Als vrijwilliger gaat u wekelijks op bezoek 
en biedt u aanspraak en gezelligheid, bijvoorbeeld door samen een spelletje te doen, 
voor te lezen, naar buiten te gaan of gewoon een praatje te maken.

Vrijwilliger Hulp bij Mantelzorg
Een vrijwilliger Hulp bij Mantelzorg maakt twee mensen die elkaar dierbaar zijn  
in één klap blij. Door kleine - niet verplegende - taken over te nemen, heeft de 
mantelzorger even een uurtje voor zichzelf. U kunt bijvoorbeeld een spelletje  
spelen, een wandeling maken, samen koken of de krant voorlezen.

Vrijwilliger ‘De Ontmoeting’
Bij ‘De Ontmoeting’ komen zelfstandig wonende senioren wekelijks bijeen voor  
sociaal contact, afwisselende activiteiten en een gezellige lunch. Als vrijwilliger draagt 
u bij aan de gezellige ongedwongen sfeer en ondersteunt u de activiteitenbegeleider.

Vrijwilliger Particuliere Vervoersdienst
Voor senioren die vanwege hun gezondheid of mobiliteit geen gebruik  
kunnen maken van het openbaar vervoer is er de Particuliere Vervoersdienst.  
Als vrijwillige chauffeur vervoert u senioren in uw eigen auto.  
De brandstof wordt uiteraard vergoed. 

Petra Frankfort en Lindsey Grootveld

Komt u binnen of neemt u voor meer informatie 
contact op met het Vrijwilligerspunt Scheveningen 
(070) 416 20 20
info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Dit is een greep uit w
el 

honderd vacatures o
p onze website



3

Nieuws van Wijkberaad Duindorp

Nieuwerwets of ouderwets?
Voor u ligt weer een nieuwe editie 
van de Duindorper, een papieren 
versie in deze moderne tijd. Vaak 
hoor ik mensen roepen "is dit nog 
wel van deze tijd" en "moeten we 
niet iets anders gaan doen" deels 
ben ik het met deze mensen 
eens. Het is als bewoners organi
satie lastig om hier een keuze in 
te maken. Enerzijds wil je eigen
lijk alles digitaal doen, anderzijds 
zijn er ook mensen die volkomen 
afgesloten zijn van de digitale 
wereld en die wil je ook bereiken. 
Graag zou ik van u als lezer/ 
bewoner een reactie willen.  
Moeten we met de Duindorper 
ook de digitale weg gaan  
bewandelen en bijvoorbeeld  
een YouTube kanaal opzetten 
of moeten we op dezelfde weg 
doorgaan en 3 maandelijks het 
blad bij u in de bus bezorgen, 
een andere mogelijkheid is, en 
digitaal en papier. De Duindorper 
zal dan in een beperkte oplage 
beschikbaar zijn via de winkeliers 
of het Trefpunt, de rest gaat dan 
digitaal.  
Ik hoor graag uw reactie via  
info@wijkberaadduindorp.nl

Dan nu de actuele stand van 
zaken in de wijk: Er zijn nogal wat 
zaken die op dit moment aan de 
orde zijn. Zo is er een uitbreiding 
van het buurt preventie team, 

wellicht heeft u er al iets van 
gehoord? Een groep bewoners 
gaat binnenkort 's nachts rondes 
in de wijk lopen om Duindorp 
nog veiliger te houden, een mooi 
initiatief van een betrokken groep 
bewoners, het Wijkberaad juicht 
dit van harte toe en zal waar  
nodig ondersteuning geven. 

De Pniëlkerk: Deze oude kerk  
in de Tesselsestraat staat op  
de nominatie om gesloopt te  
worden, hiervoor in de plaats  
zullen er mooie nieuwe betaal
bare woningen worden gebouwd. 

Plannen voor nieuwbouw Tram
tracé Westduinweg: De Wet
houder had beloofd dat hij hier 
een voorstel over zou doen naar 
de Gemeenteraad, dit had in 
april/mei 2016 moeten plaats
vinden, dit is nog niet vastgesteld 
en men heeft aanvullende  
tellingen gedaan op de Westduin
weg en Duindorpdam. Het wijk
beraad vreest dat het tracé als
nog over de Westduinweg gaat 
en heeft samen met een aantal 
andere partijen opgeroepen om 
andere varianten nogmaals te 
bekijken, bijvoorbeeld de variant 
Willem de Zwijgerlaan.

Bestuursontwikkelingen: Zoals u 
weet bestaat het bestuur van het 

Wijkberaad uit vrijwilligers, deze 
mensen offeren menig uurtje vrije 
tijd op om zich in te spannen voor 
onze mooie wijk. Soms moeten 
zittende bestuursleden het besluit 
nemen om te stoppen met hun 
werkzaamheden voor de wijk als 
hun maatschappelijke carrière  
geen ruimte meer biedt om vrij
willigerswerk te doen, ook een 
aantal van onze bestuursleden 
hebben deze keuze helaas  
moeten maken zodat wij als 
bestuur op zoek zijn naar nieuwe 
leden voor het Wijkberaad. Heeft 
u interesse meldt u dan aan via 
info@wijkberaadduindorp.nl  
of laat uw reactie achter via het 
Trefpunt. Wij nemen dan contact 
met u op en bespreken de  
mogelijkheden.

Voor nu wens ik u veel plezier 
met het lezen van deze nieuwe 
editie van de Duindorper. ♥

Met vriendelijke groeten,

Leo Pronk
Voorzitter stichting Wijkberaad 
Duindorp 
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Elke donderdagochtend komen 
de ADO Den Haag OldStars bij 
elkaar voor hun training "walking 
football". Dit is een vorm van 
voetbal die is aangepast aan de 
doelgroep 60plussers. Er mag 
alleen gelopen worden en er wordt 
gespeeld op een klein veld met 
lage goaltjes. Het project OldStars 
heeft als doel om ouderen meer te 
laten bewegen en om te helpen bij 
het opdoen van nieuwe contacten. 
Hierbij wordt voetbal gebruikt als 
middel. Naast dat de groep sportief 
bezig is, wordt er veel gelachen 
met elkaar: beweging, plezier en 

beleving staan centraal!
Vanwege het succesvolle ADO 
Den Haag OldStars project met  
35 deelnemers, is er begin februari 
een nieuwe groep gestart bij SVV 
Scheveningen (maandagochtend). 
Voor deelname is geen voetbal
ervaring nodig, maar dat mag 
natuurlijk wel! Iedereen kan op zijn 
eigen niveau deelnemen aan de 
activiteit. Onder leiding van ADO 
Den Haag trainer Johan Rensen 
worden warmingup, lenigheid 
en techniek oefeningen gedaan. 
Afsluitend worden er partijtjes  
walking football gespeeld.  

Naast de trainingen worden er 
ook wedstrijden en toernooien 
georgani seerd tegen andere  
OldStars teams. Met als hoogte
punt een toernooi in het Kyocera 
Stadion!
Ruud Toet, deelnemer bij SVV 
Scheveningen: "Het is heerlijk 
om weer buiten bezig te zijn met 
het voetbalspelletje, dat nog altijd 
leuk blijft. Ook de voetbalhumor in 
de kleedkamer is weer helemaal 
terug. De trainingen helpen mee 
om fitter te worden, dat voel ik 
gewoon!"  
 
Bent u toe aan een sportieve  
uitdaging of wilt u in contact komen 
met voetballiefhebbers? Meld u nu 
aan of kom eens vrijblijvend kijken 
of meedoen bij de training van de 
ADO Den Haag OldStars bij SVV 
Scheveningen! ♥

Uniek voetbalproject voor ouderen  
bij SVV Scheveningen

Aanmelden: www.adodenhaag.nl/oldstars Locatie: SVV ScheveningenLaan van Poot 38C
2566 EC Den Haag Training: Maandag 1012 uur bij SVV Scheveningen  Contributie: € 65 
voor een half jaar
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Het Westduinpark is in de  
afgelopen jaren flink veranderd. 
"We hebben de natuur langzamer
hand weer teruggebracht in het 
Westduinpark", vertelt Joanne 
Gendronneau, beleidsmedewerker 
bij de gemeente Den Haag. "Een 
van de stappen in het verbeterplan  
van het Westduinpark is het ver
beteren van de fiets- en wandel
routes in het gebied. Hierdoor 
wordt dit mooie duingebied nog 
beter toegankelijk voor iedereen!"

Fietspad tussen Scheveningen 
en Kijkduin doorgetrokken 
"Een grote plus is dat fietsers en 
wandelaars straks heel gemakke
lijk van Scheveningen Haven naar 
Kijkduin kunnen fietsen", vertelt 
Joanne. Het oude Zenderpark is 
ontmanteld en daardoor kregen 
we de kans om het fietspad, dat 
voorheen stopte bij strandslag 11 
(strandtent Zuid), te verlengen tot 
aan Scheveningen Haven. Deze 
recreatieve verbinding kunnen wij 
uitvoeren dankzij het verkrijgen  
van een provinciale subsidie. We 
verwachten dat het fietspad eind 
maart klaar is. Omdat we het  
recreatief netwerk hier hebben  
verlengd, moeten we op een  
andere plek in het gebied wel weer 
paden teruggeven aan de natuur, 
vertelt Joanne. Het Westduinpark  
is namelijk een 'Natura 2000 
gebied' en is daarom aan strenge 
regels op het gebied van natuur
behoud gebonden. Om die reden 
hebben we van het wandelpad 
dat start aan de Wieringsestraat 
een zandpad gemaakt. Vanuit 

Duindorp zijn de paden ter hoogte 
van de Duivelandsestraat en de 
Zeezwaluw straat dus nu de 'hoofd
ingangen' naar het Westduinpark. 
Naast het nieuwe fietspad ter 
hoogte van het Zenderpark  
natuurlijk!, aldus Joanne. 

Terugbrengen natuur 
Ongeveer 60% van de flora en 
fauna van Nederland leeft in de 
duinen, vertelt Joanne. "Die natuur 
moet je koesteren. Daarom zijn we 
in de afgelopen jaren ook bezig 
geweest om het Westduinpark  
terug te brengen in zijn oorspron
kelijke staat. Het begint met de 
basis; het zand. En nu zie je na 
een paar jaar langzaamaan weer 
de eerste planten ontstaan.  
Dat heeft tijd nodig!"

Samen met bewoners 
Tegelijkertijd werkte Joanne samen 
met een groep actieve bewoners 
en belangengroepen aan een visie 
voor het Westduinpark. "Want het 

Westduinpark ligt er nu goed bij 
maar je moet ook goed nadenken  
over de toekomst van zo’n bijzon
der natuurgebied", vertelt Joanne. 
De samenwerking met de bewo
ners heeft naast goede input voor 
de visie ook nog geleid tot een 
actieve groep bewoners die zich 
inzetten voor bijvoorbeeld het 
natuurbeheer van het Westduin
park of het meedenken bij nieuwe 
ontwikkelingen.
 
Planning werkzaamheden 
Er wordt nu nog gewerkt aan het 
recreatief netwerk ter hoogte van 
het Zenderpark. We verwachten 
dat het eind maart klaar is. In 
september maken wij de geplande 
omvormingswerkzaamheden voor 
2017 af. ♥

Wandel- en fietspaden 
in Westduinpark verbeterd
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Veel gezinnen in Duindorp hebben één of meerdere honden. Een veel voorkomend probleem  
is de vele hondenpoep in sommige straten. Het gebeurt maar al te vaak dat je dan zigzaggend 
door de straat moet lopen om niet in een drol te stappen!

Naast dat poep op straat onhygiënisch en vies is, stinkt het en is het een heel karwei om het weg  
te halen tussen de profielen van je fiets, rollator, schoenen of kinderwagen.

Iedereen ergert zich er groen en geel aan maar toch worden we er dagelijks mee geconfronteerd.  
De oplossing; meteen de poep opruimen als de hond zijn of haar behoefte heeft gedaan.

Helaas zijn er hondenbezitters die hier 'schijt' aan hebben.  
Als het gedrag van die hondenbezitters niet verandert, verandert er helemaal niks.

Hondvriendelijk en Schoon Duindorp

Een oproep voor alle hondenbezitters die de poep van hun hond niet opruimen, 
ga het vanaf nu wel doen! U doet de wijk er een heel groot plezier mee!

Wist u dat:
  Opruimen van hondenpoep altijd verplicht is?

	Alleen gehandicapte mensen met een blindengeleide of gehandicaptenhond geen opruimplicht 
voor hondenpoep hebben?

  De gemeentelijke handhavingsteams, boswachters en de politie controleren voor het niet  
opruimen van hondenpoep? Op heterdaad betrapt levert een fikse geldboete op!

Strand:
Van 15 mei tot 1 oktober is het strand beperkt toegankelijk als losloopgebied. Voor het Zuiderstrand geldt:

  Gehele dag en nacht tussen strandopgang 9 (Kwartellaan) en strandopgang 10 (Duivelandsestraat).

  's Avonds tussen 21.00 en 7.00 uur op het gehele Zuiderstrand.

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat Duindorp Schoon is,
want wij wonen niet in een KAKwijk!
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Jaarlijks organiseert Stichting Wijkberaad Duindorp 
een herdenking op 4 mei. Tijdens dit eerbetoon 
worden de slachtoffers van oorlogsgeweld herdacht 
en is er aandacht voor de verdrijving van 10.000 
bewoners van het stadsdeel Duindorp in de periode 
19431944, de bevolking van Scheveningen in 
oorlogstijd en de terugkeer van de bevolking van 
Duindorp, kort na de bevrijding. Deze herdenking 
trekt een breed publiek van Jong tot oud.

Stichting Wijkberaad Duindorp zoekt per direct 
een vrijwilliger als 

Coördinator 4 mei Duindorp
Functie omschrijving:
Als coördinator vorm je een commissie en  
coördineer je deze. Samen met het wijkberaad 
Duindorp organiseert de commissie een  
herdenking op 4 mei op het Tesselseplein  
in Duindorp.

Taken:
Vormen van een commissie.
Programma bedenken en uitvoeren.
Aanvragen vergunningen.
Aanvragen offertes.

Wie ben jij: 
Jij bent een energiek iemand die affiniteit heeft 
met 4 mei. Je hebt creatieve ideeën en je 
schroomt niet om vanuit je rol de handen uit de 
mouwen te steken. Jouw enthousiasme werkt 
aanstekelijk voor alle medewerkers en vrijwilligers.

Vaardigheden:
Organiseren, aanpakken/doen, (be)denken,  
communiceren en coachen, gegevens bijhouden, 
leidinggeven, planmatig werken, samenwerken

Heb je interesse in deze functie dan  
ontvangen wij graag jouw sollicitatie via  
info@wijkberaadduindorp.nl

Voor meer informatie over deze functie kun je  
contact opnemen met mevr. J. Wiersma op dinsdag 
13.30  16.30 uur of donderdag 09.00  12.30 uur 
via telefoonnummer 070  338 54 99.
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actuele informatie voor de huurders van Vestia

Nieuwe medewerker sociaal beheer
Tim Keasberry gaat binnenkort aan de slag als medewerker sociaal beheer in  
Duindorp. Tim was eerder verantwoordelijk voor het sociaal beheer in Scheveningen. 
Heeft u vragen op gebied van sociaal beheer en leefbaarheid? Iedere donderdag  
houden wij spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur in het Trefpunt (Tesselstraat 71).

Betaald parkeren 
We krijgen regelmatig vragen over het betaald 
parkeren in Duindorp. Graag zetten wij de  
afspraken voor u 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? Dan geldt de zogenaamde  
POETregeling (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. 

Vragen over parkeren?
Wilt u meer weten over 
het aanvragen van een  
parkeervergunning? 
Neem dan contact op  
met de gemeente  
Den Haag. Heeft u een 
verklaring nodig over  
de beschikbaarheid  
van parkeerplaatsen  
in uw de parkeer
garage van uw woongebouw? 
Neem dan contact op met ons 
via 0881242424.

De gemeente Den Haag, politie en Vestia  
werken intensief samen als het gaat om de  
handhaving van de veiligheid en de veiligheids
beleving binnen Duindorp. Hierbij kunt u denken 
aan de aanpak van ernstige overlast, hennepteelt 
en drugshandel.

Gele kaarten 
Veroorzaakt een huurder structureel of ernstige 
overlast? Dan volgt een officiële waarschuwing 
met een gele kaart vanuit Vestia, gemeente en 
politie. Stopt de overlast niet? Dan volgt de rode 
kaart en stuurt Vestia een aangetekende brief.  
De huurder wordt gevraagd om vrijwillig de huur
overeenkomst op te zeggen. Als dit niet gebeurt, 
start Vestia direct een procedure op om de  
huurovereenkomst te ontbinden via de rechter.

Drugshandel
In het afgelopen jaar heeft de politie in een aantal 
van onze huurwoningen grote hoeveelheden 
drugs aangetroffen. Dit heeft geresulteerd in  
tijdelijke sluiting van de betreffende woningen 
door de Burgemeester. In deze situatie start  
Vestia ook direct een juridische procedure op  
en wordt de huurovereenkomst ontbonden. 

Spreekuur
Wij werken op een positieve manier samen  
met gemeente en politie. Iedere donderdag is 
er een gezamenlijk spreekuur en een keer in de 
maand overleg over lopende zaken in de wijk.  
Op deze manier dragen wij gezamenlijk bij aan 
de leefbaarheid van Duindorp. 

Samenwerking politie, Vestia en gemeente
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Bewonersinitatieven
In de Duindorper van december informeerden wij u over het indienen van bewonersinitatieven. 
Wij hebben inmiddels enkele initiatieven ontvangen, waaronder de aanleg van voortuintjes  
aan de Houtrustweg en inrichting van de entreehal van Duinstrip blok 1.  
In samenspraak met de bewoners willen we deze initiatieven in 2017 uitvoeren. 

Reparaties melden?
Riool ontstoppen?  RRS (070) 336 88 88
Ruit gebroken? De Glaslijn 0800  020 72 07
Centrale Verwarming stuk?  Firma Bonarius (079) 750 73 07
Andere reparaties?  Is er iets kapot? Reparaties regelt u eenvoudig zelf via www.vestia.nl. 

Opgeknapte bergingsgangen
Twee bergingsgangen in de Zeezwaluwstraat waren toe aan een opknapbeurt..  
Vanuit de afdeling Leefbaarheid hebben wij Buurtbeheer Maatschappij Scheveningen  
opdracht gegeven om de beschadigde deuren, graffiti en de vieze vloer aan te pakken.  
Wij zijn blij met het resultaat.
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Lia en Louis zijn nieuwe bewoners 
in Duindorp. Sinds oktober 2016 
wonen zij in de flat aan de Tessel
weide. "Wij komen oorspronkelijk 
wel uit Den Haag, maar hebben 
de afgelopen 10 jaar in de Bollen
streek gewoond. In een dorp, 
maar daar hebben we ons nooit 
echt thuisgevoeld. In Duindorp is 
dat heel anders. We waren zelfs 
verbaasd dat mensen ons goeden
dag wenste. Ook de jeugd in 
Duindorp is een stuk respectvoller. 
In de flat waar we wonen hebben 
we ook gelijk leuk contact gelegd, 
de buren zijn heel vriendelijk, zoals 
dat hoort, je zorgt een beetje voor 
elkaar."

Lia en Louis zijn op visite geweest 
in Het Trefpunt. Hier hebben zij 
een warm welkom gekregen van 
locatiemanager Danielle. Elke 
nieuwe bewoner krijgt ook een 
attentie: een emmer gevuld met 
goodies van de samenwerkende 
partijen in het Welkom in Duindorp 
en een pakket met informatie over 
de activiteiten, diensten en  
mogelijkheden in de wijk.
"Goed om te horen wat de wijk  
allemaal te bieden heeft, we 
hoeven ons niet te vervelen!" Lia 
heeft zich gelijk aangemeld voor 
de haakclub en wil graag vrijwil
ligerswerk doen bij de Hollandse 
Pot, een kookproject voor ouderen. 
Louis gaat zich ontfermen over het 
aquarium dat in het Trefpunt staat. 

Wat kunnen wij voor  
u betekenen? 
'Welkom in Duindorp' is er voor 
iedere (nieuwe) inwoner van  

Duindorp. Duindorp is een  
prachtige wijk die veel te bieden 
heeft. Om u als nieuwe inwoner 
kennis te laten maken met deze 
prachtige wijk, bieden verschillen
de partijen uit de wijk u graag een 
welkomstpakket aan. 
 
Het concept 'Welkom in  
Duindorp' werkt als volgt
Als u nieuw bent in de wijk,  
komt iemand van het wijkberaad 
Duindorp en/of Welzijn Scheve
ningen langs met een welkomst
pakket. Wij bieden u aan om de 
mogelijkheden voor u in de wijk  
te bespreken. Denk hierbij aan 
informatie over onderwijs,  
activiteiten, sport, maatschappe

lijke ondersteuning of welzijn in het 
algemeen. 

Treffen wij u niet thuis en wilt u 
toch graag een afspraak, dan kunt 
u contact opnemen met wijk en 
dienstencentrum Het Trefpunt aan 
de Tesselsestraat 71 of, telefoon
nummer 07033 85 499 en vragen 
naar Danielle Harthoorn.  
Wij zorgen dan dat een welkomst
pakket voor u klaarstaat!

Welkom in de Wijk is een initiatief 
van Welzijn Scheveningen Het 
Trefpunt, Wijkberaad Duindorp, 
Brede Buurtschool Duindorp,  
gemeente Den Haag en Vestia. ♥

Welkom in Duindorp! 
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De gemeente helpt u graag om problemen op te 
lossen en kansen te grijpen. Om met u hierover in 
gesprek te gaan, sluit de wijk manager wekelijks aan 
bij het bestaande spreekuur van Vestia en politie. Dit 
vindt elke donder dag  ochtend van 9:00 tot 10:00 uur 
plaats in Het Trefpunt (Tesselse straat 71).

Niemand weet beter wat er in de wijk speelt dan de 
bewoners van Duindorp zelf. Heeft u ideeën voor  
uw wijk dan hoort de wijkmanager dit graag. Ook is  
de gemeente benieuwd of u zelf een initiatief heeft 
voor Duindorp. De wijk manager kan u bijvoorbeeld 
helpen om hiervoor een subsidie te verkrijgen.  
Tijdens het spreekuur krijgt u, onder het genot van 
een kopje koffie, te horen wat mogelijk is en wordt  
u op weg geholpen. 

Voor zaken als een losliggende stoeptegel hoeft  
u niet te wachten tot het spreekuur. Die kunt u direct 
melden via 14070 of www.denhaag.nl/meldingen ♥

Het Wijkberaad Duindorp is op zoek naar mensen die hart hebben voor onze wijk.  
Wij nodigen u uit om u aan te melden bij ons en het bestuur te komen versterken. 

U kunt meedenken over belangrijke zaken die Duindorp 
aangaan en samen met het Wijkberaad tot de beste 

besluiten te komen. Als u liever praktisch een 
steentje wilt bijdragen aan de activiteiten in  

de wijk, denkt u er dan eens over om  
vrijwilliger te worden. Als u graag schrijft 
voor ons mooie Wijkblad, kunt u de  
redactie komen versterken. 

Meld u aan en kom kennismaken  
en praten met het Wijkberaad over  
wat u ter harte gaat.

U kunt een mail sturen naar:  
info@wijkberaadduindorp.nl

Of bellen naar: (070) 338 54 99. 
Schrijven kan ook:  

Stichting Wijkberaad Duindorp
Tesselsestraat 71, 2583 JH  Den Haag ♥

Oproep aan de Duindorpbewoners

Wijkmanager sluit aan bij het spreekuur
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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 

Maandag 17 april 2e Paasdag Trefpunt  gesloten
Donderdag 27 april Koningsdag Trefpunt  gesloten
Donderdag 4 mei Dodenherdenking Trefpunt  gesloten
Vrijdag 5 mei Bevrijdingsdag Trefpunt  gesloten
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag Trefpunt  gesloten
Maandag 5 juni  2e Pinksterdag Trefpunt  gesloten
10 juli  22 augustus Zomervakantie Trefpunt  elke dag gesloten  vanaf 13.00 uur
Donderdag 14 december Kerstlunch Ontmoetingsruimte gesloten  vanaf 09.00 uur 
25 december  5 januari Kerstvakantie Trefpunt  elke dag gesloten  vanaf 13.00 uur
Maandag 25 december 1e Kerstdag Trefpunt  gesloten
Dinsdag 26 december 2e Kerstdag Trefpunt  gesloten
Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag 2018 Trefpunt  gesloten

Rommelmarkt
Zaterdag 22 april, 10.0014.30 uur
Gratis entree
Tafelverkoop via de balie, start maandag 13 maart
Tafels zijn € 7,50 per stuk, afm. 1,80 x 0,76
kleedjes: 4 stuks, € 1, (alleen voor kinderen!)
De markt is dit jaar in de gymzaal!

Scheveningse Dag
Zaterdag 13 mei, 10.0015.00 uur
Kom lekker visje eten
Gratis entree

Carribean Carnaval Karaoke
Vrijdag 2 juni, 19.3023.00 uur
Avondje meezingen op zomerhits, verplicht verkleed!
Kaartjes te koop bij de balie, € 5, verkoop start 1 mei

Trefpunt/ontmoetingsruimte gesloten 2017

Evenementen in HetTrefpunt 

Foto: Marcel Mooij | Shutterstock.com
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Mindfulness is een manier van 
waar nemen die open en onbe
voor oordeeld is. Je zoekt niet en 
verwacht niets, maar probeert 
slechts datgene waar te nemen 
wat aanwezig is. Het brengt je 
meer in een 'hier en nu' modus, 
weg van je gepieker over verleden 
of toekomst. Mindfulness heeft 
gunstige effecten op mentaal en 
fysiek functioneren. 

Tijdens de cursus van 8 bijeen
kom sten leer je de werkelijkheid te 
accepteren zoals die is. Hierdoor 
kan innerlijke rust en vrede worden 
bereikt. Hoe men in het leven staat 
is de kern van veel psychische  
problemen. Door een houding  
van gerichte aandacht en niet 
oordelende acceptatie aan te leren 
ontstaat er ruimte voor verandering, 
heling en groei. Door middel van 
specifieke mindfulness-technieken 
leer je een open houding aan te 
nemen.

Mindfulness is uitermate geschikt 
om werk gerelateerde spannings
klachten te overwinnen of na een 

burn out weer stevig  
in je werkschoenen te staan.  
In de afgelopen jaren heb ik  
honderden cursisten mogen 
ontvangen met uiteenlopende 
problemen. Zo waren er cursisten 
met bijvoorbeeld slaapproblemen, 
problemen met rouwverwerking  
en relationele problemen. tot nu 
toe mocht ik van alle cursisten  
positieve ervaringen vernemen 
door het volgen van de cursus 
mindfulness. Zij kunnen na de 
cursus beter met de werkelijkheid 
omgaan door de acceptatie van 
die werkelijkheid. Diverse  
wetenschappelijke onderzoeken 
bevestigen de positieve werking 
van mindfulness.

Data: de cursus is op  
donderdagen: 6 april, 13 april,  
27 april (Koningsdag), 11 mei,  
25 mei (Hemelvaartdag), 1 juni,  
8 juni en 22 juni. Inloop 19.00 uur, 
aanvang 19.30 uur,  
einde 21.30 uur

Kosten voor gehele cursus van  
8 lessen: 65 euro p.p., 55 euro p.p. 
als je je samen met een vriend of 
vriendin inschrijft en 45 euro p.p. 
voor mensen met een OJP. Dit is 
inclusief lesmateriaal. Opgeven  
via onze balie, 0703385499.
De cursus wordt gegeven door 
een docent, Robert Bronnewasser 
van de Kerncirkel ♥

Mindfulness in Het Trefpunt!

Mindfulness:
● draagt direct bij aan je persoonlijk welbevinden● ondersteunt je leven
● draait om aandacht en houding van niet oordelende acceptatie● verminderd bewezen een veelheid van psychosomatische  en depressieve klachten
● leert je omgaan met pijn en pijnbeleving● leert je piekergedachten doelmatig het hoofd te bieden
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Vrijdag 3 februari jl. zijn de jaar
lijkse Nationale Voorleesdagen 
afgesloten. Deze middag werd er 
in elke klas nog een keer voorge
lezen, terwijl de kinderen konden  

genieten van een lekker kopje 
soep! Ook zijn de prijzen uitge
deeld aan de kinderen die in hun 
groep de mooiste tekening had
den gemaakt of het beste verhaal 
hadden geschreven. Het was echt 
moeilijk om de winnaars te kiezen! 
We begonnen de Voorleesdagen 
met het onthullen van de twee  
minbibliotheken. Eén op elk 
schoolplein. De kastjes zijn  
gemaakt door een aantal jongens  
uit groep 7 en 8, samen met  
meester José. We willen ze hier 
nogmaals heel hartelijk voor  
bedanken! 

Er wordt al volop geruild in de  
minibibliotheken. Zo werkt het:  
op beide schoolpleinen hangen 
twee kleine kastjes. Een rode op 
de dependance naast de ingang 
en een blauwe bij het hoofd
gebouw tegenover de ingang. 
Hier zitten boeken in. Je kunt een 
boek dat je al hebt omruilen voor 
een boek uit het kastje. Zo heb je 
iedere keer een nieuw boek om te 
lezen!
 
Op onze Facebook vindt u foto’s 
van alles wat er tijdens de  
Voorleesdagen is gedaan. ♥

Maandag 20 februari t/m vrijdag 
24 februari is groep 8 van De 
Tweemaster op kamp geweest 
naar Drenthe. Hier hebben we 
veel leuke dingen gedaan, maar 
de woensdag vonden de meeste 
kinderen toch wel het leukste. 

Hieronder het kampverslag van 
deze dag: Vandaag hebben we  
de volgende activiteiten gedaan  
op de prehistorische dag: vuur
steen bewerken, brons gieten, 
manden vlechten, leven als jager 
en pre historisch eten maken. Bij 
vuursteen bewerken hebben we 
prehistorische wapens gemaakt 
van de steentijd dit kon je maken 
zoals speren, mesjes, bogen en 
pijlen. Bij brons gieten daar kon je 

in gips een  
vormpje hakken 
en in dit vormpje 
goot meester Arjen 
brons. Bij manden 
vlechten moesten 
we van stokken 
manden vlechten 
in wit en bruin.
Bij het leven als 
een jager leerden 
we vuur maken 
en speerwerpen. 
Een groepje heeft ook prehisto
risch eten gemaakt: groentesoep 
en pannenkoeken! Je moest met 
dit voor alle kinderen eten maken 
dus dat hebben we vanavond 
samen opgegeten in het vuurhuis. 
Vanavond hebben we ook spullen

bingo gedaan en nu gaan we  
lekker slapen! ♥

Groetjes, Abel, Jason en Nikia

Meer kampverslagen en foto’s 
vindt u op onze Facebookpagina.

Nationale Voorleesdagen

Groep 8 op kamp!

Tesselsestraat 75a, 2583 JH  Den Haag, 070 355 86 19
Tesselsestraat 114, 2583 JM  Den Haag, 070 331 74 32 (gr 1-3) 070 354 23 62 (PSZ)
info@obs-tweemaster.nl, www.obs-tweemaster.nl, www.facebook.nl/obsdetweemaster
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Wist u dat wij ook te vinden 

zijn op FACEBOOK?!

www.facebook.com/hettrefpunt.

welzijnscheveningen 

Dit keer in onze rubriek geen 
bijzondere Duindorper, maar een 
groep bijzondere vrouwen uit  
Duindorp en omstreken. Dit zijn  
de Scheveningse Moeders, club 2. 
Deze moeders organiseren  
uiteenlopende activiteiten voor 
mensen uit Scheveningen, die een 
steuntje in de rug nodig hebben. 

Zij organiseren bingo’s en  
loterijtjes, gaan sponsors af  
en knutselen prachtige dingetjes 
om te verkopen. 
Ook voor het organiseren van een 
Ladies Night, een pyjama party 
of een gezellig gourmetavondje 
draaien zij hun hand niet om. Het 
gaat om gezelligheid onder elkaar 
en iets doen voor een ander. Op 
3 maart organiseerden de dames 
(en hun dochters) daarom een 
High Tea voor de ouderen van Het 
Trefpunt. En ze hebben flink uitge
pakt met eten en nog een bingo op 

de koop toe. Het was heerlijk en 
gezellig, dames: dank namens de 
mensen uit Het Trefpunt! ♥

Bijzondere Duindorper



16

COLOFON

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

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
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis en de straat ziet er 

rommelig uit. De gemeente laat het gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar te melden. Hoe eerder u het 

meldt, hoe kleiner de kans dat er meer graffiti bij komt!

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of  

neem contact op met Meldpunt Graffiti:  

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename,  

veilige en schone plek om in te wonen, werken en leven.

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti
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