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Ontmoeten in het Trefpunt
Voor senioren

Zou u graag andere mensen willen ontmoeten? Samen koffie drinken met wat lekkers 
erbij? Of zou u aan diverse activiteiten willen deelnemen? Bent u 55+? Meld u zich dan 
aan voor het Schevenings Ontmoeten in het Trefpunt op de Tesselstraat 71. 

Wanneer: 
Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur 
in het Trefpunt.
 
Meer informatie of u aanmelden?
U kunt contact opnemen met één van de ouderenadviseurs  
via (070) 416 20 20 of ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl.  
Deelname aan deze ontmoeting kost € 2,- per keer.

Ontmoeten in het Trefpunt is onderdeel van het Haags Ontmoeten.

Komt u ook naar het Schevenings Ontmoeten in het Trefpunt!

Nieuws van Wijkberaad Duindorp

Beste Duindorper,
Voor u ligt de nieuwste uitgave 
van de “Duindorper”, ook deze 
keer hebben we getracht er 
zoveel mogelijk informatie in te 
stoppen en u op de hoogte te 
houden van de laatste ontwikke
lingen in ons mooie wijkje.

Gelukkig komt de lente er weer 
aan en kunnen we ons op gaan 
maken voor het hopelijk mooie 
weer, want wat was het koud de 
afgelopen weken, helemaal als je 
in de nieuwbouw woont en je dus 
in de koudste periode van het 
jaar geen verwarming had.
Het Wijkberaad is in contact  met 
betrokken partijen om  dergelijke 
zaken te voorkomen en een 
oplossing te zoeken voor de 
toekomst.
Waar we ook mee bezig zijn is 
de opheffing van de pinautomaat 
op het plein, een slechte zaak en 
een versobering van een maat
schappelijke behoefte, ook met 
de ING hebben we contact en 
kijken we naar een eventuele  
alternatieve locatie, helaas ligt 

het besluit op directie niveau bij 
ING en kost het heel wat moeite 
om daar een ingang te krijgen 
maar we houden vol.
Zoals jullie weten zijn er de 
afgelopen maanden ORAC’s 
geplaatst in Duindorp, een prima 
oplossing tegen opengescheurde 
vuilniszakken maar het aantal 
parkeerplaatsen dat dit ons als 
Duindorp gekost heeft is heel erg 
veel. Het Wijkberaad is ook hier 
bezig om met de lokale politiek 
afspraken te maken om dit tekort 
op te lossen.

Voor de komende maanden 
staan er nogal wat activiteiten 
op de planning, zo hebben we 
binnenkort de 4 mei herdenking 
op het Tesselseplein en hebben 
we op 9 juni de braderie met 
een aantal echt spectaculaire 
 artiesten in de programering, hou 
onze Facebook pagina maar ook 
de lokale kranten in de gaten 
voor het laatste nieuws.
Het Wijkberaad is afgelopen 
december gestart met een inloop 
spreekuur, elke eerste donderdag 
van de maand kunt u als bewo
ner van Duindorp bij ons terecht 
voor vragen over de wijk. Ik hoor 
een aantal mensen al roepen 
van “dat is lekker en wat dan als 
je werkt ?“ Wel het Wijkberaad 
is niet alleen tijdens het spreek
uur bereikbaar maar ook via 
Facebook en email, ook kunt u 
een bericht achterlaten bij het 
Trefpunt of gewoon even bellen, 
wij nemen dan zo snel mogelijk 
contact met u op.
Een andere actuele zaak op 
dit moment is de sloop van de 
 Pniëlkerk en de te realiseren 

nieuwbouw op deze plek, meer 
info hierover vindt u in deze editie 
van de Duindorper.

De afgelopen maanden is het 
Wijkberaad op zoek gegaan naar 
nieuwe bestuursleden. Er  hebben 
diverse gesprekken plaats
gevonden en we zijn verheugd 
dat Wilco, Bob en Erwin zich 
 hebben aangesloten bij ons zodat 
we als bestuur weer een beetje 
op sterkte zijn, echter we  kunnen 
nog wel mensen  gebruiken 
voor diverse zaken dus als u 
 interesse heeft neem contact met 
ons op om de mogelijkheden te 
 bespreken. 
Zoals u kunt lezen is er genoeg 
aan de hand in Duindorp en 
is het Wijkberaad volop be
zig met een aantal zaken voor 
de wijk, als u een idee heeft 
voor uw straat of voor de wijk 
dan horen wij dat graag. Elk 
kwartaal  houden we een breed 
 overleg met alle betrokkenen 
en  instanties uit Duindorp en wij 
nodigen u graag uit om uw idee 
op de agenda te zetten en te 
bespreken met de instanties en 
professionals, zo houden we de 
wijk mooi, schoon en veilig.

Graag zien wij u bij een van onze 
vergaderingen of op het spreek
uur en ik nodig u als bewoners 
graag uit om op 4 mei met ons de 
dodenherdenking op het plein bij 
te wonen.

Vriendelijke groeten 

Leo Pronk
Voorzitter stichting  
Wijkberaad Duindorp

Spreekuur Wijkberaad  
in Het Trefpunt

Elke 1e donderdag van de 
maand zal het Wijkberaad 
 samen met Vestia, de  
gemeente, Politie en het 
 Maatschappelijk Werk, 
 aanwezig zijn bij het 
 inloopspreekuur.

Plaats:  Het Trefpunt,  
 Tesselsestraat 71
Tijd:  9.0010.00 uur

De koffie staat klaar!
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Informatie over nieuwbouw Tesselsestraat
Beste Duindorpers,

Het is bijna anderhalf jaar geleden dat ik via deze 
krant met u communiceerde over de ontwikkeling 
rond het voormalig kerkgebouw, (later Gandhi  Center) 
aan de Tesselstraat. Op 13 oktober 2016 is in   
Het Trefpunt ook een informatiebijeenkomst geweest. 
Afgelopen maanden ben ik meerdere malen door de 
vertegenwoordigers van uw wijk aangesproken over 
het feit dat men al langer dan een jaar niets meer 
heeft gehoord over de voortgang van  voorgenomen 
nieuwbouwplannen. Daarom leek het mij nuttig om 
via deze weg wat infomatie met u te delen. 

Ten eerste ben ik u allen zeer dankbaar voor het feit 
dat u openstaat voor de nieuwbouwplannen in plaats 
van het voormalige kerkgebouw dat al meer dan tien 
jaar leegstaat en een instortingsgevaar vormt.  
De terugkoppeling die ik in 2016 had ontvangen, was 
dat men in plaats van dit gebouw, een monumentaal 
nieuw gebouw zou willen zien, dat ook woonfunctie 
zou hebben, vooral voor de Duindorpers. Met die 
informatie zijn wij aan de slag gegaan. Wij  wilden 
de Tesselstraat verbinden met het sociaal plein 
 achter (kinderboerderij en Het Trefpunt etc) met twee 
 poorten. Met enkele prominente buurtvertegenwoor
digers is een gesprek geweest met de wethouder,  
die net als de stedenbouwkundige vrij enthousiast  
was over het eerste ontwerp van het gebouw. 
 Nadat de plannen heel ver waren ontwikkeld, maar 
de  Commissie Welstand het ontwerp te iconisch 

vond en dus niet passend in bestaand straatbeeld 
van  Duindorp, moesten de plannen enkele malen 
 aangepast worden naar de wensen van die commis
sie, hetgeen vertraging tot gevolg heeft gehad.

Terwijl wij nog bezig waren met het nieuwe  ontwerp, 
werden de plannen van het nieuwe kabinet  bekend, 
hetgeen inhoudt dat alle nieuwbouwprojecten 
 energieneutraal moeten zijn. Een fantastisch idee 
om duurzaam en toekomstgericht te bouwen, maar 
 wederom met grote gevolgen voor de  bouwplannen. 
De voormelde factoren hebben ertoe geleid dat het 
hele project enorme vertraging heeft  opgelopen. 
 Niettemin ziet het nu naar uit dat eindelijk  binnen 
 enkele maanden het definieve ontwerp van te 
 realiseren gebouw aan u gepresenteerd zal  kunnen 
worden tijdens een informatiebijeenkomst, die in  
overleg met de vertegenwoordigers van uw wijk en  
de gemeente gepland zal worden. 

Ondanks alle tegenslagen en beperkingen is onze 
bedoeling toch een gebouw neer te zetten dat 
 het imago van Duindorp ten goede zal komen en 
 statusverhogend zal werken. Naar verwachting 
 komen er 65 (energieneutraal) apartementen met 
heel veel variatie in afmetingen om tegemoet te 
 komen aan de wensen van zoveel mogelijk  potentiele 
kopers uit Duindorp. Wij hopen en verwachten dat 
veel Duindorpers zullen kiezen voor het wonen in 
een prachtig en duurzaam gebouw dat past in de 
 natuurlijk groene omgeving van het dorp. 

U wordt binnenkort op de hoogte gesteld van de  
nog te plannen informatiebijeenkomst. Intussen  bent  
u van harte welkom om contact op te nemen met 
 ondergetekende via hieronder vermelde contact
gegevens.

Met vriendelijke groet, 
Jasbir Singh (mr.)
j.singh@singhraaijmakers.nl 
06 5266 0609 / 023 556 3790

Mijn naam is Marielle Zomerschoe.Misschien heeft 
u mij al voorbij zien lopen, of hebben wij elkaar al 
ontmoet. Sinds 1 maart ben ik door de gemeente Den 
Haag aangesteld als Community Builder Duindorp. 
Wat een mooi werkgebied! Community Builder is de 
Engelse term voor samenlevingsopbouwer. Het komt 
er kort op neer dat ik samen met u ga kijken hoe 
Duindorp nog leuker wordt om in te wonen.

Wilt u vrijwilliger worden maar daar niet veel tijd aan 
te hoeven besteden? Ik zoek met u samen naar iets 
passends.
Vindt u dat uw straat wat fleurigs kan gebruiken of 
heeft u andere goede ideeën waarbij ik u op weg kan 
helpen?
Zoekt u een instantie bij u in de buurt maar u weet 
niet waar u precies moet zijn?
Ik hoor het graag.

Omdat ik geen vaste werkplaats heb, zwerf ik door  
de wijk. Ik werk vanuit verschillende plaatsen.  
Als postadres heb ik voorlopig het Trefpunt. U kunt 
daar een bericht voor mij achterlaten of mij een mail 
sturen via marielle.zomerschoe@denhaag.nl.
U kunt mij ook telefonisch bereiken via 06 5512 7993 
voor een afspraak.
 
Tot snel!
 
Met vriendelijke groet,
 
Mariëlle Zomerschoe
Community Builder Duindorp
06 5512 7993

Hallo Duindorpers,

Duidelijk Duindorp is een actieve 
samenwerking van bewoners, 
ondernemers, Haagse Hogeschool 
en de gemeente om het goede van 
Duindorp te behouden en problemen  
beter aan te pakken.

Waarom Duidelijk in Duindorp? 
Omdat er in Duindorp veel energie 
zit, de bewoners trots zijn op hun 
dorp maar er ook lastige problemen 
spelen. Zo gaat Duidelijk Duindorp 
de komende tijd bezig met de 
woningtoewijzing in Duindorp. Wat 
zijn de ervaringen van bewoners 
en hoe werkt het nu eigenlijk? 
Een ander probleem is het vele 
nep nieuws dat over Duindorp 
wordt verspreid. Hoe weet je wat 
waar is? Ook daar gaan we mee 

aan de slag. Wat is nu eigenlijk 
echt Duindorps? Feit is dat Duin
dorp niet te vatten is in één beeld. 
Daarom wordt momenteel een film 
gemaakt over vier verschillende 
maar typisch Duindorpse verhalen. 
Wil je hiervan op de hoogte blijven, 
volg Duidelijk Duindorp dan via 
Facebook (Duidelijk Duindorp). 

Heb je vragen, wil je meedenken of 
meedoen? Mail dan naar duidelijk
duindorp@gmail.com of mail voor 
een afspraak en kom langs bij ons 
op de Zeezwaluwstraat 4. Wil je 
weten wat er de komende tijd aan 
activiteiten is? Geef je dan op via 
mail voor de nieuwsbrief.

Bekend met?
Bent u bekend met het project 

Duidelijk Duindorp? 

Meer weten?
Indien u meer wilt weten mail naar 

duidelijkduindorp@gmail.com. 

Nieuwsbrief
U kunt zich via dit mailadres ook 
inschrijven voor de nieuwsbrief!

Project 

Duidelijk Duindorp

...

...

...
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’n Roopje van de Noordster 

De bak is er af….

Woensdag 28 februari hadden we op de  Noordster 
een historisch moment. Toen werd bij ijzige kou 
 en  besneeuwd scheepsdek het laatste gedeelte 
van de voorbak verwijderd. De Noordster heeft 
 daarmee op het voorschip weer haar oorspronkelijke 
 aanzicht  gekregen, zoals zij dat vanaf de stapelloop 
in 1949 had. De bak werd er een jaar of twee later 
 omstreeks 1952 op geplaatst om het overkomende 
water  tegen te houden en de bemanningsleden die 
uit het  vooronder kwamen te beschutten tegen weer 
en wind. Zo werd de Noordster een van de eerste 
 loggers met een bak. 

Dat was overigens een mooi voorbeeld van een  
adequate aanpassing aan de omstandigheden en  
een redersbeslissing met vooruitziende blik.   
Vleetloggers zonder bak bleken al gauw nauwelijks 
nog bij de bemanning in trek, waardoor deze schepen 
steeds moeilijker waren te bemannen. Zo’n 65 jaar 
lang heeft de bak het beeld van de logger bepaald  
hij werd zelfs nog een keer verlengd  maar nu heeft 
de snijbrander zijn onverbiddelijke werk gedaan. 
 Zonder bak heeft de romp van de Noordster weer 
veel meer het silhouet van de oude vleetlogger van 
toen – een belangrijke stap in het restauratieproces. 

De werkzaamheden aan boord gaan ondanks  een   
aantal dagen ‘vorstverlet’ gestaag door. Het oude 
toilet in de douche/wcruimte onder de brug wordt 
 vervangen door een moderne combinatie die aan 
gasten en bemanning genoegzaam comfort biedt. 
 Benedendeks is een begin gemaakt met het  
ontroesten van de dekspanten. Op het voordek is  
een naar oorspronkelijk ontwerp geconstrueerde  
stalen kap geplaatst die toegang geeft tot het  
vooronder, precies op de plek waar die vroeger ook 
stond.  Doordat de voorbak is verwijderd komt de 
 karakteristieke vorm van de kap nu mooi tot zijn recht. 
Aan stuurboordzijde van de voorsteven wordt in de 
verschansing weer het kluisgat aangebracht waar 
vroeger de reep doorheen liep waaraan de vleet 
vastzat.

Verder valt in het bijzonder te vermelden dat 
in dit voorjaar de samenwerking met het ROC 
 Mondriaan gestalte gaat krijgen doordat  studenten 
hout en staalbewerking in het kader van het 
stage begeleidingstraject onder leiding van hun 
 begeleiders oude traditionele onderdelen opnieuw 
gaan  vervaardigen. Bijvoorbeeld de vier galgen met 
 trawlblok  waarover de stalen lijnen liepen waarmee 
het trawlnet werd voortgesleept, de luikhoofden op 
het dek waarop weer de klassieke ‘vleetdekluiken’ 
 komen en het  timmerwerk in het vooronder, dat nu 
nog helemaal kaal is maar straks is  omgetoverd 
tot een  bemanningsverblijf anno 1950. Zo is 
ons  restauratieproject tegelijkertijd een prachtig 
 leerproject!

En zo gaan we met een mooi op schema liggend 
restauratieplan het voorjaar tegemoet. Vroeger heette 
dat de ‘Graaitijd’, maar op de Noordster graaien we 
het hele jaar door! Er ligt aan boord een flyer voor u 
klaar waarmee u zich  kunt opgeven als Vriend van 
de Noordster voor het geval u dat nog niet bent.  
Maar dat kan ook via onze website www.sch236.nl

Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting Noordster terug op Scheveningen

9 juni 
Jaarmarkt Duindorp 

PROGRAMMA
11.00 uur Opening Jaarmarkt / Braderie
11.15 – 11.45 Open podium
13.00 – 13.30 Optreden Mike Peterson
14.00 – 14.30 Axe Us (band Duindorp)
15.00 – 15.30 Demonstratie gevechtssporten  

Willem Wiersma
16.15 – 16.45 New Dosis Audio (Chloë Groen)  

band Duindorp

Het Wijkberaad is voornemens er een  
Top Jaarmarkt / Braderie van te maken!!  
De kinderen worden hierbij niet vergeten

Komen jullie ook gezellig langs? 

Bron: Ap Mos
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actuele informatie voor de huurders van Vestia

Bewonersinitiatief 
Op initiatief van bewoners werd een 
plan gemaakt om de vogels weer 
een thuis te geven in de tuinen. 
Hierdoor werd in december 2016 
‘’de mussentuin’’ gerealiseerd, ook 
om plek te bieden aan een van de 
laatste mussenkoloniën van Den 
Haag: die bij het Norfolkterrein dat 
nu bebouwd wordt.  

Mussentuin 1,5 jaar later
Anderhalf jaar later nemen we weer 
een kijkje in de mussentuin om te 
kijken hoe de tuin zich heeft ontwik
keld. Bewoner Gert Mantel: ‘’We 
hebben inmiddels een grote groep 
vaste bezoekers van ongeveer 
30 mussen. Ook kauwen, duiven, 
spreeuwen en een roodborstje 

weten de tuin te vinden. De planten 
groeien goed, waardoor ze zorgen 
voor voedsel en nestruimte’’

Intensief onderhoud 
Om de tuin aantrekkelijk te houden 
voor de schuchtere mus is intensief 
onderhoud noodzakelijk. Bewoner 
Gert Mantel: ‘’De tuin verreist  
dagelijkse inzet. Denk hierbij aan 
water geven, bakken verschonen, 
zorgen voor mussenzaad, snoeien, 
schoonmaken en onkruid verwij
deren. Het is belangrijk om de tuin 
goed bij te houden, zodat ook de 
mensen ervan kunnen genieten.’’

Mussentuin 
Na een opknapbeurt om de binnentuinen van de Gruttostraat, 
Zeearendstraat en Zeezwaluwstraat schoner en onderhouds-
vriendelijk te maken, waren de vogels vertrokken. Het werd stil 
in de buurt. 

Inloopspreekuur
Inloopspreekuur: voor al uw vragen

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

Openingstijden en adres

U bent welkom zonder afspraak:

Wanneer  Iedere donderdag  
van 09:00 tot 10:00 uur.

Waar   Buurtcentrum het Trefpunt 
Tesselseplein 71 
2583 JH Den Haag
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Nieuwe medewerker sociaal beheer en wijkbeheerder
 
Henk van den Bergh gaat per 1 mei aan de slag als medewerker sociaal beheer Duindorp. Henk van 
den Bergh was eerder verantwoordelijk voor het sociaal beheer op Scheveningen. Daarnaast start 
Henk van Dillen per 1 mei als wijkbeheerder Duindorp. Henk van Dillen was eerder wijkbeheerder in 
Spoorwijk, Moerwijk en Laak. Heeft u vragen op gebied van sociaal beheer en leefbaarheid?  
U bent donderdagochtend van harte welkom tijdens het spreekuur in het Trefpunt. U kunt ook contact 
opnemen via ons algemene nummer 088 124 24 24.
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Tweemaster haakt aan  
bij Het Trefpunt

Dit schooljaar werken de kinderen van groep 8 elke donderdag  

in Het Trefpunt. Met meester Eric en juf Gon maken zij de mooiste 

creaties: ouwerwetse handarbeid! In februari hebben de kinderen 

haakles gekregen van de dames van de haakclub.  

Winterfeest bij kinderdagverblijf Grote Beer
Schminken, op het springkussen, sneeuwballen 
 gooien en natuurlijk hapjes en drankjes. Bij kinder
dagverblijf Grote Beer van Triodus Kinderopvang 
werd afgelopen zaterdag een gezellig  winterfeest 
 gevierd! De kinderen en hun ouders werden 
 verwelkomd door een grote sneeuwpop. Ook bracht 
ijskoningin Elsa, van de film Frozen, een bezoekje 
aan de locatie. De kinderen keken ademloos naar 
de kunsten die zij liet zien. Van gitaar spelen, zingen 
en zelf goochelen! Het sneeuwkanon en de sneeuw 
gemaakt van zeep maakten de winterbelevenis 
 helemaal compleet.

Het kinderdagverblijf is op deze dag ook officieel 
geopend door de directeur, Chris van Tongeren, en 
ijskoningin Elsa. Een mooie gelegenheid om het team 
van de Grote Beer extra in het zonnetje te zetten.  
Aan het eind van de feest ging iedereen met een  
voldaan gevoel naar huis.
 

Over Triodus Kinderopvang
Triodus Kinderopvang heeft al meer dan 100 jaar ervaring 
met kinderopvang, en is één van de grootste kinderopvang
organisaties in Den Haag. Dagelijks bieden wij dagopvang, 
 peuteropvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van   
0 tot 12 jaar. Onze gedreven medewerkers werken vanuit een 
unieke visie volgens onze eigen Trioduspedagogiek.  
Wij gaan ervan uit dat elk kind wel honderd manieren heeft om 
de wereld te  ontdekken. Honderd manieren om te denken, te 
spelen, te praten en te leren. Kinderen krijgen bij ons daarom 
alle ruimte om  zichzelf te ontplooien, ieder op zijn of haar 
eigen tempo.  Onze visie op kinderopvang is dat die veel meer 
gericht moet zijn op vorming en ontwikkeling dan op uitsluitend 
opvang.
Wij zijn onderdeel van Stichting SWKGroep. De SWKGroep 
staat voor de kracht van ontwikkeling in kinderopvang,  
buurtwerk en zorg. Onderdeel zijn van deze stichting biedt  
veel voordelen.  Wij delen elkaars kennis, ervaring en netwerk 
en alle secundaire bedrijfsprocessen worden uit handen 
genomen. Daardoor kunnen wij al onze aandacht richten  
op de opvang van het kind.

Voorstellen:

Fijn dat ik de ruimte heb gekregen om mijzelf in de 
Duindorper voor te mogen stellen. Mijn naam is Kim 
Risselada. Sinds 1 september 2017 ben ik in dienst 
getreden bij Triodus en gestart als  Locatiemanager 
van onder andere kinderdagverblijf Grote Beer, 
 Tesselsestraat 114. Op mijn eerste werkdag heb 
ik deze locatie mede mogen verhuizen van de 
 Zeezwaluwstraat naar onze huidige locatie. De locatie 
op de Zeezwaluwstraat was mij niet geheel onbekend 
omdat mijn dochter (nu inmiddels 8 jaar) daar ook 
heeft gezeten.
Voor onze pedagogisch medewerkers een pittig 
 moment om afscheid te nemen van een pand waar 
ze zo lang hebben gewerkt. Gelukkig heeft iedereen, 
zowel kinderen, ouders als medewerkers de overstap 

als zeer positief ervaren. Een frisse nieuwe start.
Gezamenlijk met mijn team is het dan ook ons 
doel om opvang aan te bieden van goede kwaliteit. 
Een Kinderdagverblijf die gezelligheid uitstraalt en 
waar ouders met een gerust gevoel, hun kinderen 
 achterlaten. Het kind staat bij ons centraal. Wij  
bieden de kinderen de ruimte om zich op een  
plezierige en speelse wijze te ontwikkelen.  
Wilt u meer weten over onze locatie  
of onze  dienstverlening verwijs ik u 
graag naar onze site www.triodus.nl.  
U kunt met uw vragen ook altijd bij  
mij terecht via tri.lm.10@triodus.nl.

Kim Risselada
Senior Locatiemanager kindercentra

Per 1 mei  aanstaande:
Sociale Winkel ‘Schappelijk’  
ook voor bijstandsgerechtigden

Schappelijk opent per 1 mei 2018 ook haar deuren voor inwoners 
van stadsdeel Scheveningen met een bijstandsuitkering. Na uw 
aanmelding krijgt u een deelnemerspas waarop een maandelijks 
tegoed wordt gedoneerd, waarmee u in de Sociale Winkel zelf  
producten kunt uitkiezen/‘kopen’. 

In april 2018 zal Schappelijk bovendien worden  uitgebreid met een  
kledingbank en zijn er ook  opgeknapte ‘weesfietsen’ verkrijgbaar.
Bent u woonachtig in stadsdeel Scheveningen en ontvangt u een  
bijstandsuitkering? Dan kunt u zich voor Schappelijk aanmelden  
bij Nicole van Hoorn van wijkcentrum de Mallemok via   
nicole.vanhoorn@welzijnscheveningen.nl of (070) 338 06 90.

...
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￭ Gratis WiFi!￭ Vrijwilligers genieten kortingen!￭ Ruimtes beschikbaar/Te Huur￭ Proeflessen mogelijk￭ Kortingen met ooievaarspas

Tesselsestraat 71
2583 JH Scheveningen
070 338 54 99
trefpunt@welzijnscheveningen.nl

Doen in Het Trefpunt!
Wat is er de komende maanden zoal te doen in en 
rondom het Trefpunt?!
Zaterdagje treffen, 10.00-13.00 uur
Kom gezellig een keertje een pannenkoekje 
eten of een broodje hamburger! 

28 april Pannenkoeken

26 mei Pannenkoeken

30 juni Pannenkoeken

Maaltijden, prik een vorkje mee
Wij hebben een gezellige maaltijd voor ouderen 
(tussen de middag). U wordt hartelijk ontvangen 
door onze gastvrouwen. Wel even van tevoren 
 opgeven.  

6, 13, 20 april Hollandse Pot

12 april Luxe lunch

11, 18 & 25 mei Hollandse Pot

17 mei Luxe lunch

1, 8, 15, 22 juni Hollandse Pot

14 juni Luxe lunch

6 en 13 juli Hollandse Pot

Bingo
Elke 3e donderdag van de maand, 19.0022.00 
uur, kunt u bij ons bingo spelen. Leuke prijzen 
en een gezellige sfeer. Wij hebben ook een  
speciale Zomerbingo in mei en een Kerstbingo 
in december! 

19 april Bingo

17 mei Bingo

26 mei Zomerbingo

21 juni Bingo

Club Behouden Teelt
Een gezellige groep OudVissers, die elke 2e 
 dinsdag van de maand bij elkaar komt. Samen  
kijken ze films en foto’s van de visserij en er 
worden leuke  evenementen, zoals een uitstapje, 
voor u georganiseerd. Kom gerust een keer 
langs om te kijken of u lid wilt worden. Zaal gaat 
om 19.00 uur open. 

17 april Filmavond

15 mei Filmavond

19 juni Barbecue

Trefpunt gesloten

2 april 2e Paasdag

27 april Koningsdag

4 mei Dodenherdenking

10 mei Hemelvaartsdag

21 mei 2e Pinksterdag

Zingen en Dansen

28 april  
19.0023.00 uur

Trefpunt zingt Hazes  
(Zing mee met de koning van 
het Nederlandse lied)

23 juni  
19.0023.00 uur

Soul Disco Party (lekker 
swingen op oude disco)
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Beste mensen van het Wijkberaad,  

Zoals beloofd sturen we hierbij een verslagje van de  

opruimactie in de Wieringsestraat op 24 maart voor een  

artikel in de Duindorper.  

Op de dag van de Landelijke Opschoondag heeft een groep 

 bewoners van de Wieringsestraat in Duindorp de handen uit 

de mouwen gestoken.

Wij zijn met emmers, bezems, vuilniszakken en echte prikkers alles gaan  

opruimen wat niet op straat en in de duinen hoort te liggen. Toen we eenmaal  

een poosje bezig waren zijn nog meer buurtgenoten samen met hun kinderen 

komen helpen.

Er lagen ook heel veel hondendrollen op en langs het fietspad en het duinpad. 

Daar waren de prikkers niet zo geschikt voor dus een paar mensen hebben  

ook hun schop uit de  schuur gehaald.

We gaan deze opruimactie over 3 maanden weer herhalen en we hopen 

dat zich dan nog meer bewoners aansluiten. En we gaan ervan uit we 

dan minder afval en hondendrollen vinden.

Inge had koffie gezet dus na afloop werd het bij haar voordeur nog  

heel gezellig met koffie, taart en limonade.

groet,  
Tineke 

Bedankt!
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Herdenking 4 mei 
Tesselseplein Duindorp

Op vrijdag 4 mei a.s. organiseert het Wijkberaad Duindorp in 
 samenwerking met Welzijn Scheveningen en bassischolen de Meerpaal en 
de Tweemaster de herdenking bij het monument op het Tesselseplein. 
De plechtigheid dat als thema ‘Verzet als Voorbeeld’ heeft zal om 12.00 uur 
aanvangen met een vlag ceremonie, waarna er gedichten door leerlingen 
van beide scholen worden voorgedragen.  
Ook zal tijdens de plechtigheid door verschillende organisaties uit  
Den Haag kransen worden neer gelegd bij het monument dat op  
30 augustus in 1952 werd onthuld. 
Daarnaast zal het Schevenings Vissersvrouwenkoor haar muzikale 
 medewerking verlenen. 
U bent van harte welkom tussen 12.00 uur – 13.00 uur  
om deze  plechtigheid op het Tesselseplein bij te wonen!

Programma 4 mei Herdenking Duindorp

Opening door Leo Pronk Voorzitter Wijkberaad Duindorp
Vlag Ceremonie 
Het Schevenings Vissersvrouwenkoor Lied
Het Schevenings Vissersvrouwenkoor Lied
Toespraak
The Last Post Silvester Spaans
Twee minuten stilte Allen
Wilhelmus van Nassouwe  Het eerste couplet wordt gezongen door Sch

evenings Vissersvrouwenkoor. Het tweede couplet 
wordt gezongen door allen aanwezigen 

Gedicht mevrouw T. den Heijer
Het Schevenings Vissersvrouwenkoor Lied
Het Schevenings Vissersvrouwenkoor Lied 
2 gedichten worden voorgedragen Leerlingen van De Tweemaster en van De Meerpaal
Bloemen en kranslegging  Gemeente ‘sGravenhage 

Wijkberaad Duindorp  
Het Trefpunt 
Bewoners Duindorp 
Prinses Julianakerk 
Buurtbeheer Maatschappij Scheveningen 
Het Schevenings Vissersvrouwenkoor 
De Meerpaal en De Tweemaster 
Show & drumfanfare Duindorp 

Het Schevenings Vissersvrouwenkoor Lied
Gelegenheid voor het leggen van bloemen door de overige aanwezigen

‘Dankbaar werk’ 
als vrijwillige chauffeur op de rolstoelbus  
bij Welzijn Scheveningen
Eén van de vrijwillige chauffeurs van de rolstoel
bussen van Welzijn Scheveningen is Reinier, een 
53jarige man die woonachtig is in Voorburg. Reinier 
is altijd vrachtwagenchauffeur geweest en een aantal 
jaren geleden vanwege rugklachten afgekeurd voor 
dit zware beroep. Hij is er al vanaf de start van het 
Groeps en rolstoelvervoer bij. Op de vraag waarom 
hij zich heeft aangemeld als vrijwilliger antwoordt 
hij: ‘Toen ik deze vacature zag, heb ik me direct met 
volle overtuiging aangemeld. Dit werk geeft zóveel 
 voldoening! Het mes snijdt bovendien aan twee 
 kanten; ik heb zelf weer een invulling voor de dagen 
dat ik op de bus zit en de ouderen die ik vervoer zijn 
er zó dankbaar voor’.

Hij vervolgt: ‘Het is verantwoordelijk werk. Je wordt 
bij Welzijn Scheveningen goed ondersteund, zowel 
persoonlijk, als door middel van de formele  trainingen 
die je volgt. Ook het gezellige team waarin we 
 samenwerken is voor mij een belangrijke reden om dit 
werk nog lange tijd te blijven doen. Het zijn allemaal 
mensen met het hart op de juiste plaats, die in staat 
zijn om mensen wanneer nodig gerust te stellen en 
hen een fijne en gezellige rit te bezorgen.  
Bovendien staan de vrijwilligers van de vervoers 
dienst altijd voor elkaar klaar. Zo nemen we graag 
een dienst van elkaar over, indien iemand een keer 
niet kan. Dat geeft rust, onderling vertrouwen en een 
grote hoeveelheid werkplezier’. 

De vervoersdienst groeit nog steeds sterk. 
Welzijn Scheveningen doet er alles aan 
om de cliënten die nu noodgedwongen op 
de wachtlijst staan zo snel  mogelijk ook te 
helpen. ‘Persoonlijk zie ik er naar uit om  
nog veel meer nieuwe collega’s bij de  
vervoersdienst te kunnen begroeten’,  
aldus Reinier, ‘dus… lijkt het je iets om je ook 
minimaal 1 dag per week van ca. 8.30 tot  
ca. 16.30 uur als chauffeur of begeleider bij 
ons team te voegen? Kom een bakkie doen!   

Het Vrijwilligerspunt brengt je zo met  
ons in contact. Ze zijn bereikbaar via  
(070) 416 20 20 of  
 info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS DUINDORP
Wijkberaad Duindorp
Tesselsestraat 71
Dinsdag en donderdag 
van 14.0016.00 uur
www.wijkberaadduindorp.nl
info@wijkberaadduindorp.nl

338 54 99 Welzijn Scheveningen 
WDC Het Trefpunt
Tesselsestraat 71
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 Meld Misdaad Anoniem Lijn
www.meldmisdaad.nl

0800 7000

Buurtbeheermaatschappij 358 64 51 Communicity Builder Duindorp  
Marielle Zomerschoe

06 5512 7993

Handhavingsteam 353 69 94 Dierenpolitie 144

Wijkbus meldpost
Maandag t/m vrijdag van 9.0011.00 uur

338 54 95
338 54 96

Taxibus 0900 0345

Ouderenadviseur 416 20 20 Maatschappelijk werk 416 20 20

STATENL AAN 1
2582 GA  DEN HAAG

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

personen- en familierecht 
nalatenschappen
onroerend goed
ondernemingsrecht

COLOFON

De Duindorper is een gezamenlijke uitgave van Stichting 
Wijkberaad Duindorp, Welzijn Scheveningen en Vestia.

Realisatie: Knijnenburg Producties, Rijswijk.
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