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DE DUINDORPER  DATUM: OKTOBER 2019

DE DUINDORPER IS EEN UITGAVE VAN STICHTING WIJKBERAAD DUINDORP, HET TREFPUNT EN VESTIA
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Voor in uw agenda: 

7 november 9 tot 10 uur 

Spreekuur Wijkberaad Duindorp 

in ‘het Trefpunt’

12 december 

Kerstlunch in ‘het Trefpunt’

14 december 

Kerstmarkt op het Tesselseplein

21 december 

Kerstbuffet in ‘het Trefpunt’

Maak het verschil.  

Wordt vrijwilliger bij 

Wijkberaad Duindorp 

en/of het Trefpunt.

Zie onze 
website en Facebook-

pagina



In aanwezigheid van ongeveer 15 

wijkbewoners en enkele belang

stellenden van buiten de wijk is op 

deze jaarvergadering Bob Schut 

unaniem verkozen als voorzitter 

van Wijkberaad Duindorp, en

Wilco Harteveld als secretaris. 

Beiden van harte gefeliciteerd. 

Leo Pronk en Ineke Kuik heb

ben afscheid genomen van hun 

bestuursfunctie en zijn hartelijk 

bedankt voor hun inzet. 

Hierna gaf de nieuwe voorzitter 

Bob Schut een overzicht van de 

activiteiten van het wijkberaad 

van sept 2018 tot sept 2019. De 

leden van het Wijkberaad hebben 

in deze periode deelgenomen aan 

verschillende overleggen, zowel in

tern als met organisaties in Sche

veningen en in heel Den Haag. 

Een overzicht: 

Elke maand bestuursvergadering, 

elke eerste donderdag van de 

maand spreekuur in het Trefpunt, 

regelmatig overleg met gemeente 

en uitvoerders over de voortgang 

en (mis)communicatie bij de 

vervanging van de riolering, deel

name aan de bijeenkomsten van 

de GSBO (Gezamenlijke Scheve

ningse Bewoners Organisaties), 

Haagse Tafel, Regiegroep Duin

dorp, Duidelijk Duindorp, Stedelijke 

bijeenkomst bewonersorganisaties, 

Dag van de stad, Verkeers visie 

Scheveningen, Parkeren, VvE 

bewoners Norfolk. 

Verder is het Wijkberaad druk 

geweest met de voorbereiding en 

uitvoering van publieke dialogen 

(wonen, veiligheid, vergunnen), 

de 4 mei herdenking, jaarmarkt, 

burendag, kerstmarkt en kerst

verlichting, ontvangst in de wijk 

en gesprekken met wethouders 

en politici, Atlantic Wall fietsroute, 
camera Tesselseplein, trap zui

derstrand, watertappunt speeltuin, 

ontwikkeling school Zeezwaluw

straat, voetbalkooi, ontwikkeling 

Westduinpark, de Duindorper, 

onderzoek racisme (interview). 

Het Wijkberaad is van plan deze 

activiteiten in 2020 voort te zetten. 

Tenslotte is gesproken over een 

aantal door de wijkbewoners 

zelf ingebrachte onderwerpen, 

te weten: De ORAC’s, Pnielkerk, 

vervanging riolering en Duive

landsestraat, Pluvierstraat en 

wijkplan 20162019, de communi

catie van het wijkberaad, inbreng 

wijkberaad / wijkbewoners bij de 

opstelling van een nieuw wijkplan 

en de nieuwe nota welzijn, de 

paden in het Westduinpark, parke

ren op de Nieboerweg, verharding 

van de paden in het westduinpark, 

betonplaten bij de strandopgang, 

hekwerk Duivelandsestraat, de 

Houtrustweg en het 40 jarig jubi

leum van het Wijkberaad. 

Over enkele weken is het concept 

verslag van de jaarvergadering te 

lezen op de website van het Wijk

beraad, www.wijkberaadduindorp.nl 

25 september heeft Wijkberaad Duindorp  

de jaarvergadering gehouden in ‘Het Trefpunt’
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Nieuws van Wijkberaad Duindorp

Nazomeren!

en zijn ambtenaren over het 

parkeerprobleem. Helemaal 

oplossen gaat niet lukken, het 

probleem verkleinen wel. In een 

openbare vergadering hebben 

vertegenwoordigers van de 

gemeente in het Trefpunt hun 

plannen toe gelicht en ook om 

ideeën uit de wijk gevraagd.  

Alles wordt nu verder uitgewerkt. 

In de laatste vergadering voor 

de zomer van de gemeenteraad 

heeft het Wijkberaad ingesproken 

en is later op de dag een motie 

aangenomen. Dat betekent 

dat de Nieboerweg onder 

vergunningsgebied Duindorp  

komt te vallen en ook dat 

parkeergebied Duindorp wordt  

samengevoegd met 

Scheveningen (kuststrook),  

alles wordt parkeergebied 43. 

Ons overleg heeft veel bij

gedragen aan dit succesje!

Het besluit is genomen maar nu 

moet er nog een behoorlijk aantal 

stappen worden gezet voordat 

alles in de praktijk geregeld is.  

Dat betekent dat we er pas ergens 

in 2020 van kunnen profiteren. 
Andere maatregelen worden 

onderzocht en voorbereid, we 

houden jullie via de website en 

ook Facebook enz. op de hoogte.

Ik hoop dat iedereen nog van een 

hele mooie en lange na zomer kan 

genieten! ♥

 Bob Schut

naar een andere datum.  

Dat zat allemaal een beetje tegen. 

Laten we hopen dat de weer goden 

ons bij de volgende evenementen 

gunstig gezind zijn, zeker op de 

“Burendag” op 28 september 

aanstaande.

Als we in de media komen, dan 

zijn het meestal de lokale kranten 

en omroepen die iets over ons 

melden. Deze zomer waren 

we twee keer landelijk op tv te 

zien. Eerst met het programma 

“Opstandelingen”, een uitzending 

waarop hele wisselende reacties 

kwamen. Sommigen van ons 

waren heel enthousiast en hadden 

een positief gevoel bij het zien 

van de uitzending, anderen zagen 

dat juist helemaal niet. Iedereen 

mag er wat van vinden, ik vind 

het alleen meer dan jammer dat 

er een paar boze wijkgenoten 

zijn die hun boosheid omzetten in 

vernielingen.

In september had het  programma 

Kassa een item over de zee

warmte centrale die veel storingen 

vertoont. Bezorgde bewoners  

vertelden wat er allemaal misging 

en dat ze zich alleen voelden 

staan in het zoeken naar een 

oplossing. In het programma zijn 

toezeggingen gedaan door Vestia, 

ben benieuwd!

Het Wijkberaad is in overleg 

met wethouder van Asten 

Zoals op de voorkant van de 

Duindorper te zien is, en ook 

volgens de kalender, is de herfst 

ingetreden. Zelf hou ik het liefst 

het zomergevoel nog even vast 

en hoop ik op een hele lange 

nazomer.

Het was een rommelige zomer. 

Dat kwam voornamelijk door  

alle werkzaamheden rondom  

het vervangen van de riolering.  

Open gebroken straten, veel  

onverwachte wijzigingen in de 

planning en de slechte commu

nicatie, iedereen en zeker onze 

onder nemers op het Tesselseplein 

heeft er veel last van gehad.  

En het gedoe is nog niet voorbij.

Bij de organisatie van onze 

jaarlijkse activiteiten hadden we 

minder last van de werkzaam

heden, veel meer van het weer. 

Bij de 4 mei herdenking moesten 

we ‘s ochtends besluiten het 

plein in te ruilen voor de kerk. 

We moesten heel snel schakelen 

en dat lukte mede dankzij de 

spontane medewerking van de 

Juliana kerk! 

Bij de jaarmarkt was er geen 

mogelijkheid een alternatieve  

plek te vinden. We konden niet 

anders dan het hele evenement 

afblazen, het waaide veel te hard. 

Omdat, na lange voorbereiding,  

de gemeente een vergunning 

alleen voor 8 juni had afgegeven, 

konden we ook niet uitwijken  
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Op donderdagavond 5 september jongstleden 

organiseerde Duidelijk Duindorp een werksessie 

in en over de Zeezwaluwstraat 4. Het voormalige 

schoolgebouw op dit adres is in afwachting van een 

nieuwe bestemming. De Haagse Hogeschool en 

het stadsdeel Scheveningen hebben het initiatief 

genomen om bewoners, ambtenaren en andere 

professionals bij elkaar te brengen. Het doel van 

de avond was om samen ideeën uit te werken over 

toekomstige inrichting en gebruik van het pand. 

Het is de wens van wethouder Revis om betaalbare 

woningen te bouwen in het pand. Bewoners willen 

graag dat het gebouw Duindorps blijft. Maar wat is 

dat precies, echt Duindorps? Samen bedenken wat 

dat is en hoe dat kan, vertalen naar de inrichting 

van pand was de opgave voor de werksessie.

De sessie ging van start met een discussie over 

wat bewoners en andere deelnemers belangrijk 

vinden in Duindorp en waarom ze trots zijn om hier 

te wonen. Opvallend, hoewel misschien niet ver

rassend, is dat ‘saamhorigheid’ en ‘zorgzaamheid’ 

vaak zijn genoemd als typisch Duindorps. Maar ook 

‘vrijheid’, ‘autonomie’ en ‘gezelligheid’ 

en ‘verbondenheid met plek’. 

In uitwerking werden onder

bouwingen gepresenteerd 

over dezelfde waarden. 

Hierin zag je de ver

schillen in hoe je 

bijvoorbeeld ‘saam

horigheid’ kan 

beleven, zoals elkaar helpen, samen eten, ouderen 

ondersteunen maar ook contact met nieuwe 

 bewoners en elkaar controleren.

Na gezamenlijk rondzwerven door het lege pand, 

werden schetsen gemaakt over hoe deze waarden 

te vertalen naar de inrichting van de tuin, een  

wille keurige ruimte in het  

gebouw en het betrekken van 

bewoners. Bij de inrichting 

van de tuin kwam het 

belang van combineren 

van eigen ruimte met 

gemeen schappelijke 

ruimte goed naar voren. 

Daarbij was vaak plaats  

ingeruimd voor het verbouwen van 

groente en het samen eten aan grote tafels.

Bij de inrichting van een ruimte in het gebouw 

werden ontwerpen gemaakt waarin het samenleven 

van leeftijdsgroepen met daarbij ook hoe je samen 

afspraken maakt over het gebouw. Dit vertaalde 

zich in voorstellen over appartementen voor  

bijvoorbeeld jongeren en ouderen, startende  

jongeren en gezinnen, ouderen die worden  

ondersteund door andere bewoners.

Het krijgen van een gemeenschap binnen het 

gebouw en met de buurt kwam naar voren in het 

betrekken van toekomstige bewoners in het bouw

traject en bij het geven van verantwoordelijkheden 

voor beheer van het gebouw.

Werksessie over inrichting 

zeezwaluwstraat 4
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De avond was bedoeld om bewoners en  

professionals uit de wijk te betrekken bij de  

toekomst van het pand. Op een positieve manier  

en met blik op de toekomst waren de deelnemers 

serieus aan de slag gegaan. De sessie geeft voor  

de deelnemers inspiratie om op andere manier met 

participatie bij inrichting van panden om te gaan.  

De opbrengsten waren geen formeel onderdeel  

van het besluitvormingsproces maar de betrokken 

ambtenaren gaven aan graag gebruik te maken  

van de opgedane inzichten.  

Besluitvorming over de bestemming van het pand 

door de gemeente wordt voor het einde van het  

jaar verwacht. 

Studenten van de minoropleiding Real Estate van 

de Haagse Hogeschool gaan ook ideeën uitwerken 

voor het pand. Wil je hun presentaties bijwonen in 

november laat het dan weten aan Robert Duiveman: 

r.m.duiveman@hhs.nl. ♥
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Nieuws uit Duindorp 

 

Betrokken bewoners Zeemeeuw 2 

Vorig jaar pasten we al de ingang van complex Zeemeeuw 2 

aan met het succesvolle Dukdalfproject. Een idee dat samen 

met de bewoners tot stand kwam. Maar hiermee hield de 

betrokkenheid van de bewoners niet op. Voor de zomer 

vroegen wij het merendeel van de bewoners om mee te 

denken over een nieuw idee voor de liften en de 

trappenhuizen. Het resultaat? Prachtige, tot de verbeelding 

sprekende foto’s die de liften en overlopen opfleuren.  

 

 

 

 

Ophogen Houtrustweg   

De werkzaamheden aan de Houtrustweg zijn in volle 

gang. De weg wordt opgehoogd en daarmee 

aangepast aan de hoogte van de twee complexen 

Zeemeeuw 1 en 2 aan het kanaal. Dit betekent nogal 

wat voor de woningen van Vestia aan de 

Houtrustweg met de zijstraten Gruttostraat en 

Zeearendstraat. Deze woningen kunnen uiteraard 

niet naar het nieuwe niveau getild worden. Daarom 

komen daar zogenaamde Delftse trappen, zoals ook 

bij het Zeezwaluwhof. Het verhogen van de 

Houtrustweg is een onderdeel van het vernieuwen 

van de zeewering door Hof van Delfland. 

 

In deze nieuwsbrief 
 

 Betrokken bewoners 

Zeemeeuw 2 

 Vuurtoren Duindorp 

 Werkzaamheden Houtrustweg 

 Bureau Bemiddeling en 

Mediation 
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Vuurtoren Duindorp   

Om onze woningen en complexen goed te 

onderhouden voeren we schilderwerkzaamheden 

uit en spuiten we van tijd tot tijd de gevels 

schoon. Zo reinigden we pas geleden de gevel 

van een complex aan het Markenseplein.  

 

Wie zei dat de vuurtoren in Scheveningen stond? 

We hebben namelijk ook een zeer mooi 

exemplaar in het mooie Duindorp, in de omgeving 

van het Markenseplein.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau Bemiddeling en Mediation (BB&M) 

Heeft u een conflict met iemand in uw omgeving en komt u er samen niet uit? 

Bijvoorbeeld met uw buren, een familielid of met een andere relatie of 

instantie. Als u samen niet tot een oplossing komt, kunt u Bureau Bemiddeling 

en Mediation vragen te bemiddelen. De ervaren mediators van BB&M helpen 

u graag de communicatie tussen u en de andere partij weer op gang te 

krijgen. Aan de hulp van BB&M zijn geen kosten verbonden. Meer informatie 

vindt u op de website: www.bemiddelingmediation.nl.  

 

Wilt u BB&M inschakelen? Meld u zich dan telefonisch aan: (088) 9648912 of 

stuur een email naar info@bemiddelingmediation.nl. Vermeld in uw mail uw 

eigen gegevens en die van degene met wie u een conflict. 

      
 

 
Contact met Vestia 
 

Regel uw zaken eenvoudig online 

Op www.vestia.nl regelt u gemakkelijk uw zaken 

wanneer het u uitkomt. Ook buiten kantooruren. 

Bijvoorbeeld een reparatie inplannen, overlast 

melden of de huur opzeggen. 

 

Liever iemand persoonlijk spreken 

 Bel ons op (088) 124 24 24 

 Kom langs: Loevesteinlaan 627, Den Haag 

 

 
Spreekuur in het Trefpunt  
 
Iedere donderdag tussen 09:00 en 10:00 uur is er 

spreekuur in het Trefpunt. Henk van den Bergh  

van Vestia, wijkagent Marijke Haasnoot en een 

medewerker van maatschappelijk werk zijn tijdens 

het spreekuur aanwezig om uw vragen te 

beantwoorden. 

 
Het adres van het Trefpunt is Tesselsestraat 71. 
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Kerstlunch

Samen op traditionele wijze 

kerst vieren, met gezang 

en natuurlijk een heerlijke 

maaltijd. Deelname € 5, 

van 12.00  15.00 uur

Kerst Buffet

We pakken goed uit op het kerstbuffet!  

Een heerlijk buffet onder begeleiding van het 

super duo Big Ron en Eddy C! De voetjes gaan 

van de vloer. Deelname € 15, OJP € 10 inclusief  

2 consumpties, van 18.00  22.00 uur.

Op 4 donderdagen in juni en juli ging de Welzijn 

Scheveningen Terrasbus samen met mij op 

pad om bewoners uit Duindorp te ontmoeten. 

Dit heeft  geleid tot mooie gesprekken over 

leven in Duindorp, activiteiten en interesses en 

genoten van verfrissende drankjes in het vroege 

zomerzonnetje. ♥

Zomertour Duindorp
Schilderles

Elke maandagavond is er schilderles in het Trefpunt. 

Je hoeft geen ervaring of talent te hebben: iedereen 

kan het leren. We hebben weer enkele plekjes,  

dus kom vrijblijvend een keer meedoen. Maandag

avond (vanaf 2 september), van 19.00  21.00 uur,  

€ 18,50 / OJP € 14,50 inclusief materiaal. ♥

￭ 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

V
ri

jw
ill

ig
erswerk doen? 

Het Trefpunt 

heeft vacatures! 

Voor een maaltijdproject voor 

ouderen, een tuinman/vrouw, 

gastvrouw of heer.

Interesse? Neem contact op 

met Danielle Harthoorn, 

0703385499 voor 

meer info. ♥
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Agenda Evenementen

Oktober 

 11 Muzikale bingo

 12 Broodje Hamburger

 15 Filmavond Club Behouden Teelt

 16 Herfststukje maken

 17 Bingo

 18 Koken met Sherry, Surinaamse Kookworkshop

 26 Pannnenkoeken

November 

 1 Halloween spektakel

 4 Inloop Seniorenweb

 16 Broodje Hamburger

 19  Filmavond Club Behouden Teelt

 21 Bingo

 22 &  27  Workshop Lichtpotjes Knopen

 30  Pannenkoeken

December 

 2 Inloop Seniorenweb

 12 Kerstlunch

 14 Kerstbingo

 21 Kerst buffet

Filmavond Club Behouden Teelt

Kom vrijblijvend een keer langs voor een gezellig 

avondje film kijken over de visserij. Herinneringen 
ophalen met vissermannen onder elkaar of voor de 

liefhebber van het Schevenings Cultureel Erfgoed. 

Inloop vanaf 18.45 uur.

Koken met Sherry

Workshop met kokkie Sherry, waarin je leert op 

traditionele wijze heerlijke Surinaamse maaltijden te 

maken. Kosten € 10, van 15.00  19.00 uur.

Broodje Hamburger

Overheerlijke 

zelfgemaakte  

hamburger, inloop  

vanaf 10.00 uur.

Bingo

Elke 3e donderdag 

van de maand, een 

gezellige boodschappen 

Bingo, plankje € 4,50 

inclusief drankje, van 

19.00  23.00 uur.

Muzikale Bingo

Prijzen verdienen met liedjes uit de oude doos. 

Meezingen en deinen op de muziek van Dorus, 

Conny vd Bosch en Jantje. Deelname € 7,50,  

van 13.00  16.00 uur

Workshop Lichtpotjes Knopen

Niet moeilijk en aan het 

einde van de workshop 

heb je een prachtig potje 

(zie afbeeldingen) om neer 

te zetten of op te hangen. 

Gezellig in deze donkere dagen. Opgeven bij de balie 

vanaf 9 oktober. Kosten € 7,50 inclusief kopje koffie/
thee. Van 13.30  16.00 uur.

Pannenkoeken

Overheerlijke zelfgebakken  

pannenkoeken, vanaf € 1.  

Inloop van 10.00  13.00 uur

 

Halloween spektakel

Voor jong én oud: Het Trefpunt  en de Sport tuin wordt 

omgetoverd tot een spookhuis, met als afsluiting een  

Halloween bal! Deelname is gratis, 

vanaf 18.00 uur (voor meer info, 

zie facebook Het Trefpunt)

Het Trefpunt: "Altijd wat te beleven in de buurt!"
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Dagelijkse Activiteiten Het Trefpunt

Maandag Tijd
Open ontmoeting 08.0017.00

Vrij Biljarten 08.0012.00

Klaverjas inloop 09.0012.00

Massage 10.0013.15

Zelfverdediging  50+ 10.0011.30

Bibliotheek 11.0013.00

Lunch 11.3012.00

Biljartclub 12.0016.00

Computer Cursus Senioren web 13.0018.00

Kinderwerk 4 t/m 7 jaar 15.0017.00

Piep zei de Muis 15.1516.45

Inloop Senioren Web (1e ma v/d mnd) 16.0017.30

Jongens Club 68 jaar 08.0019.00

Kinderwerk 8 t/m 10 jaar 18.0020.00

Taalles Nederlands 18.4521.00

Wenskaarten Maken 19.0021.30

Yoga 19.0020.00

Tekenen en Schilderen 19.3021.30

Modern Line Dance 20.0022.00

Dinsdag Tijd
Open Ontmoeting 08.0017.00

Vrij Biljarten 08.0012.00

Stichting Mee 09.0010.30

Klaverjas Inloop 09.0012.00

Computer Cursus Senioren Web 09.0013.00

Stoelgym mbvo 09.1510.00

Massage 10.0013.15

CreaNaaiclub 10.0012.00

Easy Body mbvo 10.1511.00

Body Fit mbvo 11.1512.00

Lunch 11.3012.00

Biljartclub (tafel 1+2) 12.0016.00

Creaclub 13.3015.30

Wijkberaad 13.3016.00

Kinderwerk 4 t/m 7 jaar 15.0017.00

Jongensclub 1013 jr 18.0019.30

Kindewerk 8 t/m 10 jaar 18.0020.00

Club Behouden Teelt (3e v/d mnd) 16.0023.00

Scheveningse Moeders 2 18.0022.00

Naailes 19.0021.00

Taalles Nederlands 19.0021.00

Aerobics 19.3020.30

Woensdag Tijd
Open  Ontmoeting 08.0017.00

Vrij Biljarten 09.0012.00

Koffie uurtje (ouders) 09.0010.00

Klaverjas Inloop 09.0012.00

Computer Cursus Senioren Web 09.0013.00

Tai Chi Chuan 09.3012.00

Lunch 11.3012.00

Biljartclub tafel 1 12.0016.00

Biljartclubtafel 2 12.0016.00

Kinderwerk 4 t/m 10 jaar incl lunch 12.1514.30 

Computer cursus Senioren Web 13.0017.00

Theemiddag (om de week) 14.0016.00 

NA bijeenkomst 19.3021.00

Klaverjassen en  Jokeren 19.3022.00

Donderdag Tijd
Open Ontmoeting 08.0017.00

Vrij Biljarten 08.0010.00

Logopedie 08.0017.00

Bloedprikken Trombosedienst 08.4509.15

Inloop Vestia/wijkagent/wijkberaad 09.0010.00

Klaverjas inloop 09.0012.00

Taalles Nederlands 09.0013.15

Tai Chi Chuan  gevorderden 09.3012.00

Bibliotheek 10.0012.00

Biljartclubhet Raakpunt 10.0016.30

Lunch 11.3012.00

Computer Cursus Senioren Web 13.0017.00

Haakclub 13.3015.30

Wijkberaad 13.3016.00

Scheveningse  Moeders 1 18.0022.00

Schiemannen 18.3021.00

Bingo (3e do v.d. mnd) 19.3022.00

Vrijdag Tijd
Open Ontmoeting 08.0017.00

Vrij biljarten 08.0017.00

Pedicure 08.0015.30

Klaverjas inloop 09.0012.00

Biljart de Buffers 09.0012.00

Computer Cursus Senioren Web 09.0013.00

Hollandse Pot 10.3014.00

Lunch 11.3012.00

Vrij Biljarten 12.0015.00 

Tekenen  en  Schilderen 13.0015.30

Jongerenwerk – open inloop 15.3017.00

Meidenclub 18.302030

Jongerenwerk 19.0021.00

Zaterdag Tijd
Broodje Hamburger 10.0013.00

Pannenkoeken (laaste zat. v.d.maand) 10.0013.00

Zondag Tijd
NA bijeenkomst (meditatie) 10.3013.00

Voor meer informatie kunt u ons bellen of kom langs. 

Wij hebben ook verhuurmogelijkheden voor buurt

bewoners! Of wilt u iets organiseren voor de wijk? 

Wij hebben ruimtes en kunnen ondersteunen in uw 

plannen. 
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Heb je zin om iets 

bij te dragen aan Duindorp?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Er is grote behoefte aan bestuursleden voor Wijkberaad Duindorp

M/V junior of senior

Wat kunnen wij bieden?

Persoonlijke ontwikkeling

Inspiratie en besluitvorming 

m.b.t. zaken aangaande onze mooie wijk

Informatie? of direct aanmelden? via info@wijkberaadduindorp.nl

     Of bel 06 53 65 44 68 of 06 28 88 62 17

Ondanks het afwisselende weer 

toch mooie ontmoetingen en leuke 

momenten tijdens de Burendag 

Duindorp op zaterdag 28 septem

ber. Bedankt aan alle vrijwilligers 

die dit mogelijk hebben gemaakt! 

Ook na de Burendag, kan je iedere 

dag als buren het verschil maken 

door bijvoorbeeld een boodschapje 

te doen voor een buurvrouw of  

samen bij elkaar langs te gaan 

voor een kopje koffie en een praat
je. Samen maken we het verschil. 

Het Trefpunt Welzijn Scheveningen 

Vraagelkaar Wijkberaad Duindorp

Burendag Duindorp
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS DUINDORP

STATENL AAN 1

2582 GA  DEN HAAG

070 306 04 57

INFO@NOTARIAATDEGIER.NL

WWW.NOTARIAATDEGIER.NL

personen- en familierecht 
nalatenschappen
onroerend goed

ondernemingsrecht

Wijkberaad Duindorp

Tesselsestraat 71

Dinsdag 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

COLOFON

De Duindorper is een gezamenlijke uitgave van Stichting 

Wijkberaad Duindorp, Welzijn Scheveningen en Vestia.

Realisatie: Knijnenburg Producties, Rijswijk.

Wie denkt en organiseert er mee om dit jaar de 

kerstactiviteiten op het Tesselseplein net zo’n succes 

te maken als vorig jaar? We beginnen binnenkort weer 

met de voorbereidingen. Doet u met ons mee?

Bij interesse kunt u contact opnemen  

met de community builder Duindorp:  

Marielle Zomerschoe, telefoon: 0655 12 79 93 

emailadres: marielle.zomerschoe@denhaag.nl ♥

Kerstactiviteit in Duindorp
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