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Gezocht Chauffeur/Begeleider
voor meerdere maar minimaal 1 dagdeel per week
Dank u wel!

Dankbaar werk
De bijzondere contacten, de dankbare
blik in de ogen van de passagiers en
de gezellige sfeer binnen het team, met
collega’s die altijd voor elkaar klaarstaan,
maken dit tot favoriet vrijwilligerswerk.

Minister De Jonge
op werkbezoek
Prettig rijden
De nieuwe bussen van het merk
Mercedes Sprinter zijn voorzien van
de modernste technieken (airco,
automaat) voor het veilig vervoer
van rolstoelgebonden personen.

Het is hier
fantastisch!

© Arenda Oomen

Een proefperiode meerijden?
Maak vrijblijvend kennis met de
Chauﬀeurs en Begeleiders.
Het Vrijwilligerspunt Scheveningen
brengt u graag met hen in contact.

Voor meer informatie:

(070) 416 20 20

info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl
www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl
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Beste Duindorper,
Leo Pronk is tien jaar bestuurslid
en gaat nu, noodgedwongen door
zijn reguliere werkzaamheden,
stoppen met zijn functie in het
Wijkberaad, en dus raken we
onze voorzitter kwijt.
Ik heb, als nieuw bestuurslid,
aangegeven dat ik Leo (voorlopig)
als voorzitter wil opvolgen.
Ik zeg voorlopig omdat de jaar
vergadering die in 2019 gehouden
zal gaan worden niet alleen
eventuele nieuwe bestuursleden
gaat benoemen, maar ook de
voorzitter. Tot die vergadering zal
ik dus een tussentijdse voorzitter
zijn.
Als je zo’n bestuursfunctie gaat
vervullen, is het altijd makkelijk
als je voorganger gemiddeld werk
geleverd heeft, dan kun je het
vaak eenvoudig beter doen.
In het geval van Leo wordt dat
minder simpel. Leo heeft, ook in
de tijd van zijn voorzitterschap,
zich altijd voor de volle 100
procent ingezet en heeft ook veel
bereikt. Ik ga me in elk geval met
dezelfde energie inzetten voor
Duindorp.
Wat het Wijkberaad en mijzelf
ontzettend gaat helpen is het
feit dat het bestuur weer op volle
sterkte is. Nieuwe leden met frisse
inzichten die vol enthousiasme
aan de bak zijn gegaan. Ik heb

vertrouwen in ons bestuur, een
team dat echt iets kan betekenen
voor Duindorp.
Zelf woon in nu vier jaar met veel
plezier op Pluvierstraat 378, in
een appartement op de bovenste
verdieping. Daarvoor kwam ik
er al regelmatig omdat mijn zoon
er acht jaar heeft gewoond.
Ik voel me er thuis, en voel me
opgenomen door de bewoners in
de buurt. Ook daar ben ik blij met
alle mensen om me heen!
Sinds eind september van dit
jaar hoef ik niet meer te werken,
ben met pensioen. Ik kan dus
veel makkelijker dan eerst tijd vrij
maken in mijn agenda om ook
overdag Duindorpse zaken te
regelen. Altijd makkelijk. Mijn
werk is altijd gekoppeld geweest
aan de Horeca, de gastvrijheid,
bijna altijd ook aan het onderwijs.
De laatste vier jaar ben ik
directeur geweest van de school
voor Horeca en Facilitaire Dienst
verlening van ROC Mondriaan.
Verder ben ik momenteel, naast
een aantal kleinere klussen,
nog actief als voorzitter van de
Nederlandse Bowling Federatie.
Het is fijn dat ik laatste maanden
gezamenlijk met Leo kan optrek
ken bij alle overleggen en bijeen
komsten die Duindorp aangaan.

Dat maakt de overdracht in
januari een stuk makkelijker.
We hebben afgesproken dat we
als Wijkberaad voor 2019 voor
onszelf zullen bepalen waar met
een mooi woord, de focus op
moet liggen. Waar moeten we
veel aandacht aan besteden en
waaraan wat minder. Alles in het
teken van een mooi, schoon en
veilig Duindorp. Iedereen kan
zien wat het Wijkberaad doet,
op de website op Facebook en
Twitter. We merken dat heel veel
Duindorpers ons daar ook weten
te vinden, en er ook hun reacties
plaatsen. Het is een van de
manieren om op de hoogte te
blijven van wat er in de wijk leeft,
belangrijk voor een Wijkberaad.
Ik heb er zin in om vanaf januari
Leo op te volgen en de kar te
gaan trekken. Ik wil hierbij Leo
bedanken voor alles wat hij voor
Duindorp heeft betekend en ik
hoop dat ik het voorzitterschap
op dezelfde effectieve en inspire
rende manier zal bekleden.
Iedereen hele fijne feestdagen,
een top jaarwisseling waarbij we
met Oud & Nieuw Scheveningen
natuurlijk weer vurig gaan
verslaan! ♥
Bob Schut
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Dialoog over wonen in Duindorp
is succes
Het woonruimteverdelingssysteem is zo een
kwestie waarover iedereen in Duindorp een
mening heeft. Innolab Duidelijk Duindorp heeft
daarom op 29 november een bijeenkomst
georganiseerd voor bewoners, gemeente en
Vestia om hierover stevig met elkaar het gesprek
te voeren.
Op de bijeenkomst kwamen 32 bewoners en
14 ambtenaren en medewerkers van Vestia af.
Bewoners gaven aan meer duidelijkheid te willen,
in gesprek te willen gaan en vooral gehoord te
worden door de gemeente en Vestia. Om elkaar
te leren kennen, is voorafgaand aan de dialoog
gezamenlijk gegeten.
Als leidraad voor de dialoog hebben Vestia en de
gemeente de feiten en de regels over het woon
ruimteverdelingssysteem op een rijtje gezet.

De bewoners waren goed voorbereid en hadden
nog best veel aanvullende vragen. Ook werden
met feiten onderbouwd en voorzien van de
nodige historische kennis kritische vragen gesteld
over de beschikbaarheid en verdeling van sociale
huurwoningen. Opvallend was dat er nog steeds
onenigheid is over de grootschalige sloop en
nieuwbouw van de hoven en duinstrip. De span
ningen van toen, leven nog sterk onder een deel
van de bewoners. Tenslotte is gesproken over het
betrekken van de gemeente en Vestia bij kansen
om Duindorp dorps te houden.
De belangrijkste opbrengst is dat we een stap
hebben gezet om rondom een ingewikkelde
kwestie een publieke dialoog te starten waarin
respectvol met elkaar is omgegaan. Dat is
misschien geen hele grote stap, maar wel een
erg belangrijke. ♥

Innolab Duidelijk Duindorp organiseert in 2019 een serie
dialoogbijeenkomsten rondom prangende vraagstukken die in Duindorp leven. Als u wil meedenken over de
vraagstukken of de bijeenkomsten wilt bijwonen, stuur
dan een e-mail naar duidelijkduindorp@gmail.com.
Of volg ons via Facebook.
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Straatvertegenwoordigers
Beste Duindorpers,
U bent het toch ook met mij eens dat Duindorp
een prachtig gelegen wijk is om te wonen.
Er gebeurt veel positiefs momenteel in ons Duindorp!
Nu het bestuur van het wijkberaad weer op volle
kracht is, kan de aandacht opnieuw gericht worden
op leefbaarheid, zoals leven inblazen van de
straatvertegenwoordiging!
Wat doen straatvertegenwoordigers?
Zij maken melding van overlast door bijvoorbeeld
kapotte straatverlichting, rondslingerend huisvuil,
ongedierte, stank, burengerucht, groepjes jongeren
en gevaarlijk geparkeerde auto's etc.
Maar ook sociale problemen kunt u melden,
bijvoorbeeld een oudere die u al een poosje niet
gezien heeft en waar mogelijk iets mee aan de
hand zou kunnen zijn. Of een gezin waar mogelijk
misstanden zijn. Op basis hiervan kan een
beroepskracht poolshoogte gaan nemen.
Met andere woorden straatvertegenwoordigers
leveren een actieve bijdrage aan de veiligheid en
de leefbaarheid en zij versterken naleving van de

normen en waarden in hun straat. En dit kan alles
redelijk anoniem omdat u niet met een herkenbaar
hesje over straat gaat zoals bijvoorbeeld
Buurtpreventie.
Als coördinator straatvertegenwoordiger verzamel
ik de meldingen en zorg dat die zo spoedig mogelijk
verwerkt worden. 1x per kwartaal komen de straat
vertegenwoordigers bij elkaar om met gemeente,
woningbouwcorperatie, politie en handhaving,
de afhandeling van de meldingen te bespreken.
Het is ook een mooie vorm voor de geboren
Duindorpers en nieuwe Duindorpers om op een
ontspannen manier elkaar beter te leren kennen! ♥
Geïnteresseerd geraakt?
Zou het fijn vinden als u zich bij mij aanmeldt,
straatvertegenw.duindorp@gmail.com
Hartelijke groet,
Kathy van Kasteren
Coördinator Straatvertegenwoordiger Duindorp

Rond oud-en nieuw sluit de gemeente de ORACS af.
Gelieve uw vuil NIET op en naast de ORACS te plaatsen.
Voorkom een boete!
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Opfleuren Flakkeestraat
Donderdag 4 oktober hebben verschillende buren
uit de Flakkeestraat gezamenlijk de straat voorzien
van nieuwe plantenbakken. De oude bakken zijn
vervangen door prachtige nieuwe houten vaten
waarin we zelf struiken en siergras hebben geplant.
Na het planten hebben we gezamenlijk met zo'n
20 mensen uit de straat nog een drankje gedronken
op het mobiele terras van Welzijn Scheveningen.
De bakken en planten zijn gefinancierd door Fonds
1818 via de regeling Verrijk je buurt. De community
Builder in Duindorp Mariëlle Zomerschoe heeft ons
op weg geholpen en geadviseerd.
Het was een leuke en gezellige activiteit waarbij we
de onderlinge banden als buren weer hebben kunnen
aanhalen. ♥
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Werk aan het riool in Duindorp
Vanaf half januari wordt de riolering opgeknapt in een
aantal straten of delen van straten in Duindorp. Ook
worden de aansluitingen van de huizen op het riool
vernieuwd. Er zijn werkzaamheden in de Doggers
bankstraat, Duivelandsestraat, Goereesestraat,
Flakkeesestraat, Markenseplein, Nieboerweg, Pluvier
straat, Tesselseplein, Tesselsestraat, Tholensestraat,
Vlielandsestraat en Zeezwaluwstraat. Het werk start in
de Pluvierstraat en is waarschijnlijk eind juli 2019 klaar.
Nieuw riool
Een riool kan ongeveer 80 tot 100 jaar mee.
Het riool in de bovengenoemde straten is verouderd
en wordt daarom vernieuwd of opgeknapt. Het riool
in de andere straten in Duindorp is tijdens de stads
vernieuwing al vervangen. Na de werkzaamheden
heeft heel Duindorp een vernieuwd riool, dat weer
vele jaren meegaat.
Gescheiden riolering
Het riool dat nu in de straten ligt, is een gemengd
riool. In dit riool komen afvalwater en regenwater
samen en worden afgevoerd om te worden gezuiverd.
Het nieuwe riool is een gescheiden riool. Regenwater
gaat daarbij via een aparte buis naar het Afvoerkanaal
aan de Houtrustweg. Omdat regenwater schoon is,
hoeft het niet te worden gezuiverd.

Omleiding bus 22
Tijdens de werkzaamheden in de Pluvierstraat en de
Tesselsestraat, die ongeveer duren van half januari
tot eind mei, wordt bus 22 omgeleid over de Nieboer
weg en de Duivelandsestraat. Tijdens de werkzaam
heden in de Nieboerweg die naar verwachting eind
april starten, rijdt de bus ruim een maand om via de
Sportlaan. Bij de haltes worden looproutes naar de
nieuwe tijdelijke haltes opgehangen. De halte op de
Sportlaan is ook bereikbaar met tram 12. Tram 12
blijft gewoon rijden tijdens de werkzaamheden.
Kijk op www.htm.nl voor het laatste nieuws.
Meer informatie
Op de website van de gemeente www.denhaag.nl/
riolering vindt u meer informatie over het project.
Voordat de aannemer Kroeze Infra bv in uw straat
begint, stuurt hij u een brief met meer informatie over
de uitvoering. Als u vragen heeft, kunt u bellen met de
omgevingsmanager van de aannemer, Joleen Schrier
via (085) 822 04 03. U bent ook van harte welkom
op het wekelijkse inloopspreekuur op dinsdag van
16.00 tot 17.00 uur. De eerste inloop is op 15 januari.
Ook kunt u de app ‘Duindorp’ gebruiken om het
project te volgen. Deze app kunt u downloaden in
januari voordat het werk start. ♥

Klinkers voor asfalt
In de Pluvierstraat en Tesselsestraat wordt het asfalt
op de route van buslijn 22 vervangen door bakstenen,
ook wel klinkers genoemd. Ook komt in de Nieboerweg
een verkeersdrempel.

Werkzaamheden aan het Tesselseplein zijn gepland tussen half januari en juni

Fotograaf: Valerie Kuypers
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Nieuws uit Duindorp

In deze nieuwsbrief
Herinrichting Zeezwaluwhof
Veiligheid Tholensestraat
Oplossing rijwielprobleem
Zeemeeuw 2
Duidelijk Duindorp

Herinrichting Zeezwaluwhof
De herfst is altijd een goed moment om dakgoten schoon te maken. Dat deden wij. Tot grote
tevredenheid van de bewoners zijn de daken en goten van het Zeezwaluwhof schoongemaakt.
Ook zijn de bewoners van het Zeezwaluwhof druk in gesprek met de gemeente Den Haag over de
herinrichting van het hof. Dat is een leuke uitdaging. Het hof is een rijksmonument. Daar kun je niet
zomaar wat aan veranderen, omdat het ‘beschermd’ is gelden er allerlei regels.
Ook is men bezig om een bewonersvertegenwoordiging
van de grond te krijgen.
In januari 2019 volgt nog een verrassing voor alle
bewoners van dit schitterende Rijksmonument aan de
Nieboerweg.

Veiligheid boven alles  Tholensestraat
Aan de Tholensestraat hebben wij bestrating laten
aanbrengen aan de achterkant van de woningen. Als zich
nu onverhoopt een noodsituatie voordoet, kunnen de
bewoners zichzelf ook via dit achterpad in veiligheid
brengen. Het resultaat mag er zijn. Veiligheid gaat boven
alles.
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Scooters en fietsen – Zeemeeuw 2
Wij vroegen de bewoners van het
appartementengebouw Zeemeeuw 2 aan
de Houtrustweg mee te denken over een
oplossing voor het tegen gaan van alle
scooters en fietsen voor de ingang van
het gebouw. Wij zijn blij met alle goede
ideeën die wij ontvingen.
De entrees van het appartementen
gebouw Zeemeeuw 2 nodigen uit om
scooters en fietsen te stallen. Maar dat is
niet de bedoeling. Ze staan voor het
bellentableau en voor de brievenbussen.
En belangrijker nog, ze bemoeilijken de toegang voor eventuele hulpdiensten.
De bewoners deden voorstellen hoe we dit probleem kunnen verminderen. En daar gaan we uiteraard
mee aan de slag. De ingang wordt binnenkort anders ingericht door de firma BMS. De
werkzaamheden starten in december 2018. Wij gaan er van uit dat de bewoners net als wij, trots gaan
zijn op het resultaat.

Duidelijk Duindorp
Duidelijk Duindorp is een actieve samenwerking van bewoners, ondernemers, Haagse Hogeschool en
gemeente om het goede van Duindorp te behouden en problemen beter aanpakken. Op 29 november
was er een bijeenkomst over de verdeling van de sociale huurwoningen in Duindorp. Er was een
levendige discussie. Net als voor alle andere sociale huurwoningen in de regio Haaglanden, gelden
ook voor de sociale huurwoningen in Duindorp de afspraken die gemeenten en sociale verhuurders in
de regio met elkaar maakten voor de toewijzing ervan. Wilt u meer weten over deze afspraken? U
leest ze op woonnethaaglanden.nl/informatieencontact/regelgeving.

Spreekuur in het Trefpunt

Contact met Vestia

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.

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.

Het adres van het Trefpunt is Tesselsestraat 71.

Liever iemand persoonlijk spreken
Bel ons op (088) 124 24 24
Kom langs: Loevesteinlaan 627, Den Haag
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Tesselsestraat 71
2583 JH Scheveningen
070 338 54 99
trefpunt@welzijnscheveningen.nl

￭ Gratis

WiFi!
gers genie
ten korting
en!
￭ Ruimte
s beschikb
aar/Te Huu
r
￭ Proefle
ssen moge
lijk
￭ Korting
en met ooie
vaarspas

￭ Vrijwilli

Decembermaand
Trefpunt
15 december

Kerstmarkt op het Tesselseplein

22 december

Kerst Dinner Show € 15,-- pp

31 december

Oliebollenbal (10.00-12.00 uur)

11 januari

Nieuwjaarsreceptie

Handig om te weten
In de kerstvakantie (en de aanloop er naartoe) hebben wij bij de balie
en buffet aangepaste tijden. Ivm vakanties gaan wij ook eerder dicht.
13 dec
19 dec

Ontmoetingsruimte vanaf 9.00 uur
gesloten ivm Kerstlunch
11.00 uur kantoor gesloten

20 dec

14.30 uur gesloten

24 dec

13.00 uur gesloten

25 + 26 dec

Hele dag gesloten

27 dec

vanaf 13.00 uur buffet gesloten

28 dec

13.00 uur gesloten

31 dec

Oliebollenbal tot 12.00 uur

1 jan

Hele dag gesloten

2 jan

12.00 uur gesloten

3 jan

13.00 uur gesloten

4 jan

14.00 uur gesloten

7 jan

Business as usual!

Het Trefpunt wenst u hele fijne feestdagen!

Nieuwe activiteit:
Stoelgym
Op dinsdag is de activiteit
Stoelgym gestart. Onder
begeleiding van een leuke
docente krijgt u wekelijks drie
kwartier beweging, op de stoel.
Lekker even strekken en
rekken, evenwichtsoefeningen
en natuurlijk na afloop
gezellig nababbelen.
Komt u een keertje langs
voor een gratis proefles?
Dinsdagen van 9.15-10.00 uur
€ 5,-- per maand
€ 3,75 met OJP
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Nieuws vanuit het Jongerenwerk

Visopleiding
In samenwerking met het VSV (vroegtijdig school
verlaters) van de gemeente Den Haag en het
Jongerenwerk van Welzijn Scheveningen is er in
het eerste kwartaal 2018 gestart met een behoefte
onderzoek naar een officiële SVO MBO opleiding in
de visserij.
Er is hard gewerkt tot het realiseren van deze BBL
opleiding waarvan het theorie gedeelte zal plaatsvin
den in de Mallemok. Het praktijkgedeelte vindt plaats
het visverwerkende bedrijf den Heijer aan de haven.

De opleiding is gestart met een feestelijke opening
op 2 oktober. Bij deze aftrap waren er 15 jongeren
vanuit stadsdeel Scheveningen, voornamelijk uit
Duindorp, die meedoen aan deze opleiding.
Het grootste deel van deze startende leerlingen
hebben al een werkplek kunnen vinden. De jongeren
die nog geen werkplek hebben kunnen vinden
worden begeleid door een leerwerkmakelaar van
de gemeente Den Haag. ♥
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40 jarig jubileum

40

Biljartvereniging Het Trefpunt
Opgericht op 19 december 1978 en alwaar gespeeld werd in het oude Trefpunt (Hoogvliet) op
het Tesselseplein. De vereniging telt 12 leden en er wordt wekelijks gespeeld op dinsdagmiddag.
Onder andere libre en bandstoten, 2x per jaar spelen ze een groot toernooi met biljartvereniging
Het Reekpunt. Het is een gezellige club waar natuurlijk biljarten op de 1e plaats komt, maar ook
de saamhorigheid en gezelligheid niet wordt vergeten. ♥
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Welkom in Duindorp!
Lia en Louis zijn nieuwe bewoners in Duindorp.
Sinds oktober 2016 wonen zij in de flat aan de
Tesselweide. “Wij komen oorspronkelijk wel uit
Den Haag, maar hebben de afgelopen 10 jaar in
de Bollenstreek 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 goedendag 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
vrijwilligerswerk doen bij de Hollandse Pot, een kook
project 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 verschillende 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 Scheveningen
langs met een welkomstpakket. Wij bieden u aan
om de mogelijkheden voor u in de wijk te bespreken.
Denk hierbij aan informatie over onderwijs, activiteiten,
sport, maatschappelijke 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, telefoonnummer 070-33 85 499 en vragen
naar Danielle Harthoorn. Wij zorgen dan dat een
welkomstpakket voor u klaarstaat!
Welkom in de Wijk is een initiatief van Welzijn
Scheveningen Het Trefpunt, Wijkberaad Duindorp,
Brede Buurtschool Duindorp, gemeente Den Haag,
Steadion en Vestia. ♥
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ACTIVITEITEN EN CURSUSSEN
Maandag

Tijd

Prijs

Open ontmoeting
Vrij biljarten
Centrale Bus- en Rolstoelvervoer
Dienstencentrale
Wijkbus
Servicepunt XL en AMW
Klaverjas inloop
Stoelgym
Massage
De Ontmoeting (dagactiviteit voor senioren, incl. lunch)
Inloop VrijwilligersPunt Scheveningen
Bibliotheek
Lunch
Biljartclub (tafel 1)
Biljartclub (tafel 2)
Computer cursus SeniorWeb
Kinderwerk Naschoolse activiteit
Piep zei de Muis
Vrij biljarten
Inloop spreekuur SeniorWeb (1e maandag van de maand)
Jongensclub 6-8 jaar
Wenskaarten maken
Tekenen en schilderen
Conditie en weerbaarheidstraining
Modern Line dance

8.00-17.00
8.00-12.00
8.00-15.00
9.00-16.00
9.00-11.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.15-10.00
10.00-13.00
10.00-13.30
11.00-12.00
11.00-13.00
11.30-13.00
12.00-16.00
12.00-16.00
variabel
15.00-17.00
15.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.30
18.00-19.30
19.00-1.30
19.30-21.30
19.00-21.00
20.00-22.00

gratis
0,50
variabel
variabel

Dinsdag

Tijd

Prijs

Open ontmoeting
Vrij biljarten
Centrale Bus- en Rolstoelvervoer
Wijkbus
Servicepunt XL en AMW
Klaverjas inloop
Dienstencentrale
Computer cursus SeniorWeb
Massage
Naaiclub
Meer Bewegen Voor Ouderen
Meer Bewegen Voor Ouderen
Lunch
Biljartclub
Sjoelen
Creaclub
Wijkberaad Duindorp
Kinderwerk Naschoolse activiteit
Vrij biljarten
Jongensclub 10-13 jaar
Meidenclub 7-8 jaar (nieuw)
Meidenclub 9-10 jaar (nieuw)
Scheveningse Moeders 2
Behoudenteelt Oud-Vissersgroep 3e van de maand
Aerobics
Naailes

8.00-17.00
8.00-11.00
8.00-15.00
9.00-11.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-16.00
variabel
10.00-13.00
10.00-12.00
10.15-11.00
11.15-12.00
11.30-12.00
12.00-16.00
13.30-15.30
13.30-15.30
13.30-16.00
15.00-17.00
16.00-17.00
18.00-19.30
18.00-19.00
19.15-20.15
18.00-22.00
18.00-23.00
19.30-20.30
19.00-21.00

gratis
0,50

Woensdag

Tijd

Prijs

Open ontmoeting
Centrale Bus- en Rolstoelvervoer
Koffie uurtje (met ouders)
Wijkbus

8.00-17.00
8.00-15.00
9.00-10.00
9.00-11.00

gratis
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gratis
gratis
5,00
gratis
3,50
n.v.t.
5,00
variabel
2,50
2,50
variabel
1,00
gratis
0,50
gratis
1,00
2,50
18,00
2,50
12,50

gratis
gratis
variabel
variabel
gratis
2,50
5,00
5,00
variabel
2,50
2,50
2,50
1,00
0,50
1,00
1,00
1,00
n.v.t.
10,00
7,50
12,50

nen
Elkaar keanar Helpen
Elk
Per half uur
d.m.v. aanmelding
d.m.v. aanmelding

Per maand
Per keer
d.m.v. aanmelding
Per jaar
Per maand
Per maand
Per cursus
Per keer
d.m.v. aanmelding
Per half uur
Per keer
Per maand
Per maand
Per maand
Per maand

Per half uur
d.m.v. aanmelding

d.m.v. aanmelding
Per cursus
Per keer
Per maand
Per maand
Per maand
Per maand
Per maand
Per maand
Per keer
Per half uur
Per keer
Per keer
Per keer
Per Jaar
Per maand
Per maand

d.m.v. aanmelding
gratis

Klaverjas inloop
Computer cursus SeniorWeb
Dienstencentrale
Tai Chi Chuan beginners
Lunch
Biljartclub tafel 1
Biljartclub tafel 2
Kinderwerk Naschoolse activiteit (nieuw)
Theemiddag 55+ (om de week)
Vrij biljarten
NA Anonieme verslaafden bijeenkomst
Klaverjasclub Schoppenboer
Jokerclub (nieuw)

9.00-12.00
variabel
9.00-16.00
9.30-12.00
11.30-12.00
12.00-16.00
12.00-16.00
12.30-14.30
14.00-16.00
16.00-17.00
19.30-21.00
19.30-22.00
19.30-22.00

gratis
variabel
variabel
25,00
variabel
2,50
2,50
1,00
gratis
0,50
gratis
2,50
2,50

Donderdag

Tijd

Prijs

Open ontmoeting
Vrij biljarten
Centrale Bus- en Rolstoelvervoer
Bloedprikken trombosedienst
Inloop Vestia – Wijkagent - AMW
Inloop Wijkberaad (iedere 1e donderdag van de maand)
Wijkbus
Servicepunt XL en AMW
Klaverjas inloop
Dienstencentrale
Logopedie
Tai Chi Chuan gevorderden
Bibliotheek
Biljartclub-het Raakpunt
Lunch
Verzorgde Lunch 55+ (iedere laatste donderdag van de maand)
Computer cursus SeniorWeb
Creaclub/Haken is Hip
Wijkberaad Duindorp
Vrij biljarten
Scheveningse Moeders 1
Schiemanswerk
Bingo (iedere 3e donderdag van de maand)

8.00-17.00
8.00-10.00
8.00-15.00
8.45-9.15
9.00-10.00
9.00-10.00
9.00-11.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-16.00
9.00-17.00
9.30-12.00
10.00-12.00
10.00-16.30
11.30-12.00
12.00-14.00
variabel
13.30-15.30
13.30-16.00
16.30-17.00
18.00-22.00
18.30-21.00
19.30-22.00

gratis
0,50

Vrijdag

Tijd

Prijs

Open ontmoeting
Vrij biljarten
Pedicure
Centrale Bus- en Rolstoelvervoer
Wijkbus
Klaverjas inloop
Biljart de Buffers
Dienstencentrale
Computer cursus SeniorWeb
Hollandse Pot 55+ (samen koken)
Lunch
Tekenen en schilderen
Jongerenwerk Open inloop
Jongerenwerk Inloop met ouders

8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-15.30
8.00-15.00
9.00-11.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-16.00
variabel
10.30-14.00
11.30-12.00
13.00-15.30
15.15-17.30
19.00-21.00

gratis
0,50
27,00

Zaterdag

Tijd

Prijs

Pannenkoeken (iedere laatst zaterdag van de maand)

10.00-13.00

v.a. 0,80

Zondag

Tijd

Prijs

NA Anonieme verslaafden bijeenkomst (meditatie)
(Prijzen en tijden onder voorbehoud van wijzigingen)

10.30-13.00

gratis

Per cursus
d.m.v. aanmelding
Per maand
Per maand
Per maand
Per keer
d.m.v. aanmelding
Per half uur
Per maand
Per maand

Per half uur
d.m.v. aanmelding

gratis
gratis
gratis
gratis
variabel
25,00
5,00
2,50
variabel
3,00
variabel
2,50
0,50
n.v.t.
2,25
4,00

gratis
2,50
variabel
variabel
3,00
variabel
22,50

d.m.v. aanmelding
Op afspraak
Per maand
Per jaar
Per maand
Per keer
Per cursus
Per maand
Per half uur
Per maand
Per plankje

Per half uur
Per keer
d.m.v. aanmelding

Per maand
d.m.v. aanmelding
Per cursus
Per keer
Per maand
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS DUINDORP
Wijkberaad Duindorp
Tesselsestraat 71
Dinsdag van 14.00-16.00 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 9.00-11.00 uur

338 54 95
338 54 96

Taxibus

0900 0345

Ouderenadviseur

416 20 20

Maatschappelijk werk

416 20 20

Foto: De Scheveningse Courant / Nicol Taal

personen- en familierecht
nalatenschappen
onroerend goed
ondernemingsrecht
STATE N L A A N 1
2 5 8 2 G A D E N H A AG
070 306 04 57
I N FO @ N OTA R I A ATD EG I E R.N L
WWW.N OTA R I A ATD EG I E R.N L

COLOFON
Maandag 3 december heeft Wethouder Boudewijn Revis
de Stadsspeld Den Haag uitgereikt aan de 53 jarige
Duindorper Leo Pronk. Leo heeft de onderscheiding
ontvangen voor zijn ruim 10 jarige inzet als vrijwilliger van
het Wijkberaad Duindorp, waarvan al bijna vier jaar als
voorzitter. Naast het voorzitterschap zet Leo zich mede in
als vrijwilliger op SVV Scheveningen en vindt hij het geweldig om als verslaggever voor Sportsignaal Radio op pad te
gaan. De wethouder verraste voorzitter Leo Pronk tijdens
zijn afscheidsdiner als voorzitter van het Wijkberaad. Zijn
taken worden per 1 januari overgenomen door Bob Schut.
Van harte gefeliciteerd!
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De Duindorper is een gezamenlijke uitgave van Stichting
Wijkberaad Duindorp, Welzijn Scheveningen en Vestia.
Realisatie: Knijnenburg Producties, Rijswijk.

