Meedoen op Scheveningen
Stadsdeelkrant over initiatieven in de wijk, juni 2018

Dit stadsdeel
bloeit

Lente in Scheveningen
Het stadsdeel Scheveningen bestaat uit negen diverse wijken
waar met elkaar een kleine 60.000 mensen wonen, vertelt
Mendy van Veen.

project De Kust Gezond opgestart, vertelt
Van Veen. Over twee jaar is de hele boule
vard opgeknapt. “Dat gaat zorgen voor een
enorme impuls voor dit stadsdeel. Ook in
Scheveningen Haven is de afgelopen peri
ode flink geïnvesteerd. Er is een internatio
naal topzeilcentrum gekomen en er vinden
veel zeilevenementen plaats zoals de Volvo

Dat maakt het werk van de stadsdeel

ken, maar ook om initiatieven die we samen

Ocean Race. En we vieren dit jaar ‘200 jaar

directeur en dat van haar team zo bijzonder,

met bewoners, instellingen en bedrijven re

badplaats’. Allemaal serieuze investeringen

want negen karaktervolle wijken betekent

aliseren. Of het nu gaat om de herinrichting

in dit mooie stadsdeel, die ervoor zorgen

ook negen manieren om in die wijken het

van een park, het aanpakken van zwerfafval

dat het stadsdeel Scheveningen de lente

directe contact met de bewoners te leggen

of het stimuleren van ontmoeting tussen

ingaat”, besluit Van Veen.

en te onderhouden. Deze stadsdeelkrant is

buurtbewoners. We hebben onze bewoners

daar één van, legt Van Veen in dit tweede

bovendien nodig als onze ogen en oren.

Je kunt Mendy van Veen volgen op twitter

Mendy van Veen

nummer uit. “Hiermee willen we bewoners

De kwaliteit van de woonomgeving gaat

via @MendyvanVeen

Stadsdeeldirecteur Scheveningen

en ondernemers van stadsdeel Schevenin

omhoog als mensen zich verantwoordelijk

gen informeren over de activiteiten die het

voelen voor hun eigen woonomgeving. Je

stadsdeel samen met bewoners en andere

krijgt ook sociale cohesie.” Die is in verschil

betrokkenen ontplooit.” Het is namelijk heel

lende wijken in het stadsdeel Scheveningen

belangrijk om bewoners te laten participe

al heel hoog, vindt Van Veen. “Dat vind ik

ren in de wijk, legt Van Veen uit. “Samen

ook het mooie van dit stadsdeel. Bij Welzijn

met mijn team zet ik mij dagelijks in om

Scheveningen staan meer dan 500 vrijwil

actief, samen met de inwoners en onderne

ligers ingeschreven. Scheveningers voelen

mers, de sociale en fysieke leefbaarheid in

zich sociaal enorm betrokken en willen zich

de wijken te versterken. Wij doen dat vanuit

ook echt in de wijken inzetten.”

de overtuiging dat dit een gezamenlijke ver
antwoordelijkheid is en het beste resultaat

Stadsdeel bloeit

oplevert! Dat geldt voor het beheer van de

De afgelopen jaren heeft het stadsdeel

openbare ruimte, het groen en de speelplek

meer aandacht gekregen. Zo werd het

Dagelijks zijn vele
mensen actief in
alle 9 wijken van
Scheveningen om
dit unieke stadsdeel
nog mooier, socialer
en groener te maken
dan het al is.
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Eropuit met de vrouwenclub
De Duinoordse Vrouwenclub zorgt voor verbinding in de wijk.
Gezichten op straat worden sneller herkend en binnnen de
club ontstaan vriendschappen, vertelt Dorothee van der Donk.
De Duinoordse Vrouwenclub bestaat inmid

Hij gaf uitleg over de graffiti op de elektrici

dels vijf jaar. Het idee ontstond spontaan,

teitshuisjes aan de Beeklaan. Ik fiets er wel

vanuit het bewonersoverleg Duinoord. “We

eens langs, maar het was me nog niet eerder

kwamen met een aantal vrouwen bij elkaar

opgevallen.” Wie meedoet met de Duinoord

en we plaatsten een oproep in ons wijkblaad

se Vrouwenclub, leert de buurt steeds beter

je. Daar kwamen veel reacties op”, vertelt

kennen. Van der Donk: “Ben je vrouw, woon

ze. Inmiddels bestaat de club uit zo’n zestig

je in Duinoord en wil je lid worden, dan kun

Op goud door Scheveningen

vrouwen die er regelmatig opuit trekken. Elk

je je aanmelden via de website. Ons pro

jaar in november wordt bepaald wat de acti

gramma is daar ook te vinden.” Wat gaat de

viteiten voor het komend jaar gaan worden.

club volgend jaar doen? Van der Donk: “Dat

Op zaterdag 9 juni wordt voor de eerste keer een bijzondere
fietstocht door Scheveningen gehouden. De tocht is georganiseerd door Raymond Lier en Sylvester van Oel van Cycle and
the City, samen met stadsdeelkantoor Scheveningen.

Die zijn divers, zoals een cultureel uitstapje,

weten we pas in november. Dat is het leuke

een lezing, een wandeling of een fietstocht.

ervan, omdat het elke keer verrast. Er komen

Een van de hoogtepunten was bijvoorbeeld

voortdurend nieuwe ideeën binnen.”

“De fietstocht verbindt de gemeente en de Scheveningers”
Naast Lier en Van Oel fietsen ook medewer

ningen. Wie aan dit stadsdeel denkt, hoort

kers van het stadsdeelteam mee. Met de or

het ruisen van de zee al en denkt aan het

ganisatie van de fietstocht wil de gemeente

helmgras in de duinen. Maar er is ook veel

met de Scheveningers in gesprek komen,

groen dat de aandacht verdient. Groenbe

luisteren naar wat er leeft in het stadsdeel en

heerder Hennie Lindeman legt uit waarom.

vertellen wat het stadsdeel als organisatie

De Scheveningers zelf krijgen uiteraard ook

doet. Cycle and the City bestaat zo’n 2,5 jaar

het woord. Van Oel: “De fietstocht verbindt

en organiseert fietstochten op goudkleurige

de gemeente en de Scheveningers.” Cycle

fietsen door alle delen van Den Haag.

and the City heeft 22 plaatsen beschikbaar.

De eerste fietstocht door het stadsdeel heeft

Inschrijven kan tot en met maandag 4 juni

een speciaal thema: het groen op Scheve

via scheveningen@denhaag.nl

een bezoek aan de modetentoonstelling in
het Gemeentemuseum, daar denkt Van der

Meer informatie over de Duinoordse

Donk met plezier aan terug. “Ook leuk en

Vrouwenclub is te vinden op

verrassend was een wandeling met een gids.

www.duinoord-denhaag.nl

Scheveningse sneakers
De 30-jarige Thomas Vermeij
is een van de acht jongerenwerkers bij Welzijn Scheveningen. Hij kan uren praten
over ‘zijn’ jongeren die hij elke
dag op straat tegenkomt.

Omgaan met je ORAC’s
Het klinkt als de gebruiksaanwijzing van een handig stuk gereedschap en dat is
ook wel een beetje zo. Wilma Taal in Duindorp is enorm blij met de ORAC’s die
onlangs in haar straat geplaatst zijn. Ze heeft er zelfs drie op een rij geadopteerd.
“Ik heb sleutels gekregen en als de ORAC verstopt is, kan ik aan de zijkant een luikje
openen om te kijken wat er scheelt.” Taal is een echte ORAC-ervaringsdeskundige.
Zij ziet de voordelen van deze ondergrondse vuilcontainers, maar ook wat er beter
moet. “Als een ORAC vol is, zetten de mensen hun vuilniszakken ernaast, maar dat
trekt meeuwen aan.” Is een ORAC vol, wandel dan door naar een lege vuilcontainer,
adviseert Taal. Sommige ORAC’s zouden vaker geleegd mogen worden. Want, legt
Taal uit, een ORAC die juist gebruikt en op tijd geleegd wordt, staat er fris bij.

“Jongeren in stadsdeel Scheveningen zijn

vakantieactiviteiten zoals een voetbaltoer

divers. Er zijn ook veel buitenlandse jonge

nooi.” Of het nu gaat om de sporttuin in

Wil je ook een ORAC adopteren, meld je dan aan via 14070 of vul online

ren, uit Frankrijk en Engeland, die hier zijn

Duindorp of de inloop bij de Mallemok, bij

het formulier in dat te vinden is op www.denhaag.nl/huisvuil

omdat hun ouders hier als expats werken.”

het programmeren gaat hij telkens uit van

De jongerenwerkers van Kommunika en

een principe: “Ik programmeer geen dingen

Welzijn Scheveningen werken nauw samen.

waar de jongeren niet op zitten te wachten,

Veel activiteiten voor jongeren worden sa

ik vraag eerst wat hun wensen zijn, dan

men met dit buurtcentrum georganiseerd,

kom je bovendien interessante dingen te

vertelt Vermeij.

gen.” Soms werkt het andersom.
Nieuw is bijvoorbeeld het ‘schoenenkunst

Vraag Vermeij wat zijn werk inhoudt en het

project’ waarbij jongeren hun eigen schoe

antwoord rolt moeiteloos over zijn lippen.

nen en sneakers gaan beschilderen. Dit was

“Ik wil de jongeren een plek geven zodat ze

een ideetje van Vermeij, waar de jongeren

mee kunnen draaien in de maatschappij.”

enthousiast op reageerden. De mooiste

Daarvoor organiseert hij een heel scala aan

sneakers worden in de Mallemok tentoon

activiteiten op Scheveningen. “We hebben

gesteld, voor de ouders en de buurt. Echte

bijvoorbeeld de open inloop op de donder

Scheveningse sneakers dus? Vermeij: “Het

dagavond in de Mallemok waar jongeren bij

zou zo maar kunnen.” Weten wat er voor

ons terechtkunnen om een potje te darten,

jongeren te doen is in het stadsdeel? Kijk op

te voetballen of te gamen. We hebben ook

www.jongopscheveningen.nl

Tweede leven voor een fiets
Als je een fiets op Scheveningen ziet rondrijden,
heb je grote kans dat die is opgeknapt door
     Jeroen Rijnveld en zijn collega.
“Je hergebruikt materiaal,
daar horen weesfietsen ook bij”
Met zijn tweeën hebben de vrijwilligers al

Momenteel werken hij en zijn collega vanuit

tientallen fietsen onder handen genomen.

de Fietskeet, een portocabine met twee sleu

Het project werd eind vorig jaar opgestart.

telstations. Daar leert Rijnveld het vak ook

De gemeente haalt gelabelde weesfietsen

aan anderen. Een statushouder is al aange

na 28 dagen van de straat. Die worden goed

schoven, het duo zoekt nog naar een vrijwil

koop aangeschaft voor revisie in de Fietskeet.

liger. Rijnveld ziet inmiddels aardig wat van
‘zijn’ fietsen rondrijden. “Grappig is dat. Dan

Het is dankbaar werk om zo’n verlaten twee

zie ik een fiets en denk ik, hé, die ken ik.”

wieler op te knappen, vindt Rijnveld. “Men
sen met weinig geld kunnen zo toch een

Waar kunnen Scheveningers met een

fiets aanschaffen die winter- of zomerklaar

smalle beurs terecht voor zo’n fiets? “Bij

en verkeersveilig is.” Meer mobiliteit voor

de Mallemok en alle locaties van Welzijn

de minderbedeelde en bovendien goed voor

Scheveningen liggen aanvraagformulieren.

het milieu, legt Rijnveld uit: “Je hergebruikt

“Wordt een aanvraag goedgekeurd, dan

materiaal, daar horen weesfietsen ook bij.”

gaan we een mooie fiets maken.”

Duizenden rozen
in de duinen

Bruisend buurtcentrum
Samen met de bewoners uit de buurt heeft locatiemanager
Paul van der Veen de Mallemok de afgelopen maanden
omgetoverd in een bruisend buurtcentrum. Er is meer dan
genoeg te doen, dankzij een flinke ploeg vrijwilligers die
allerlei activiteiten organiseren.
Hun inspanningen zijn ongelofelijk waarde

vertelt Van der Veen. “Dat deden we omdat

vol en belangrijk, vertelt Van der Veen. “Het

de bewoners graag een gemeenschappelij

versterkt de sociale verbondenheid. Als de

ke maaltijd en een kinderkookclub wilden.

mensen minder tijd hebben voor elkaar, is

Voor de gemeenschappelijke maaltijd elke

het wijkcentrum de ideale plek om elkaar

dinsdag bereidt iedere keer een andere

toch te kunnen ontmoeten. Ook voor mensen

buurtbewoner de maaltijden. Elke kok

die een steuntje in de rug kunnen gebrui

heeft een specialiteit of favoriete recept

ken. Zo zijn er projecten voor alleenstaanden

wat dan op tafel wordt gezet. De brood

of mensen die het wat krapper hebben. Die

maaltijd elke vrijdag met de ene keer ge

Dit jaar wordt de 58ste editie van De Gouden

kunnen dan op een goedkope manier een

bakken vis of een eitje erbij wordt ook door

Roos op donderdag 12 juli georganiseerd.

keer in de week een gezonde maaltijd eten.

de wijkbewoners bereid.”

“Kwekers zenden hun rozen in uit alle delen

Het is niet alleen de maaltijd zelf. Je zit ge

van de wereld, uit Azië, Europa, Amerika en

zellig met elkaar en kunt het hebben over

Malle Kidsclub

zelfs Australië”, vertelt Ed Vreeken. De ge

allerlei dagelijkse dingen.” Het helpt om

Maar de Mallemok heeft meer en niet alleen

meentemedewerker is al dertig jaar beheer

verborgen eenzaamheid in de wijk tegen te

voor de volwassenen. Ook de jongere Scheve

der van de rozentuin en het Rosarium in het

gaan, constateert Van der Veen. “Het draagt

ningers zijn welkom, legt Van der Veen uit.

Westbroekpark. Kijk je in zijn hart, dan zie je

er zeker aan bij dat een alleenstaande toch

“We hebben daarvoor op de donderdagen

een vlijtige hovenier. Hij voelt zich verbonden

de stap durft te nemen naar het buurtcen

een jongereninloopavond en op maandagen

met de rozentuin. “Ik doe dit werk al dertig

trum, met name voor laagdrempelige activi

de meidenclub.” De jongste buurtbewoners

jaar en nog steeds iedere dag met plezier.”

teiten als een koffie-inloop. We hebben een

kunnen elke woensdagmiddag terecht bij

buurtlunch en een buurtmaaltijd een keer in

de Malle Kidsclub. Van der Veen: “Zes buurt

Vreeken en zijn collega’s verzorgen alle rozen

de week. Iedereen moet eten, zeg ik altijd, en

moeders organiseren dan knutselactivitei

in de tuin en ze zorgen voor de inzendingen

zo kun je makkelijk even binnenwippen en

ten of een waterspektakel, als het mooi weer

voor De Gouden Roos, die al maanden van te

ontdekken wat er te beleven valt.”

is.” Van der Veen ziet hoe steeds meer bewo

Elk jaar in juli zijn de ogen van de wereld gericht op de
rozentuin in het Westbroekpark. Dan wordt rozenconcours
De Gouden Roos gehouden.

ners de weg naar de Mallemok weten te vin

voren aangeleverd worden. Eens in de week
komt ook een groepje van vijftien vrijwillig

Sinds Van der Veen en de buurtbewoners

den. “We zijn net gestart en het loopt goed.

sters langs om te tuinieren.

de mouwen hebben opgestroopt, zijn er

We hebben nu al dertig vrijwilligers, maar

Een roos meenemen voor zijn vrouw doet

aardig wat activiteiten ontplooid. Maar

natuurlijk er is altijd plek voor meer.“

Vreeken trouwens niet. Hij neemt zijn vrouw

eerst moest de keuken verbouwd worden,

www.welzijnscheveningen.nl

Bruidsparen
Trouwpaartjes zoeken steevast de rozentuin

juist gezellig mee naar de rozen. En die zijn

op, want wat is er nou mooier dan een trouw

er genoeg. De rozentuin heeft namelijk zo’n

foto, waarop het gelukkige koppel staat tus

350 rozenperken en in totaal ruim 22,000 ro

sen duizenden rozen. “Vooral rond deze tijd,

zenstruiken. Het is net een sprookje, beaamt

als er veel mooie bloemen staan te bloeien. Ik

Vreeken, vooral als alle bloemen bloeien. En

zie heel wat mensen met blije gezichten. Als

dat in Scheveningen, vlak langs de kust. “Dat

de zon schijnt, hebben ze het echt naar hun

is ook bijzonder, een stukje groen achter de

zin.” Inmiddels reizen bruidsparen uit heel

duinen”, vindt hij. Je zou verwachten dat de

Nederland af naar de rozentuin voor dat ene,

bloemen te lijden hebben van de zilte zee

idyllische kiekje. Een ding moeten de verlief

lucht die het land opwaait, maar dat is niet

de stelletjes wel doen: te voet gaan naar de

het geval, legt Vreken uit: “Het Rosarium ligt

rozenperken. “Je kunt niet met een bruidswa

in een dal en de bomen houden het zeezout

gen het park inrijden”, legt Vreeken uit.

ook tegen. De rozen zijn mooi beschermd.”

Geheimen in groen
Hennie Lindeman (64) is één van de drie groenbeheerders
in stadsdeel Scheveningen. Hij is niet alleen een groene
encyclopedie, hij waakt over ‘zijn groen’ met liefde.

se natuur. Zoals de nieuwe beuken- en lin
denlaan in het Scheveningse Bos die dit jaar
werd aangelegd. “Dat is zo mooi om te zien,
dan kijk je naar bomen die nog 30 tot wel 50
jaar te gaan hebben.” Of het Sint Huberts
park. “Dat is een zandverstuivingsbos waar
we dit jaar hebben laten plaggen. Het mooie,
zuivere zand kwam weer boven. Als je daar
midden in dat bos staat op die zandvlakte,
met het bos om je heen en het zand aan je
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“Dit is mijn vak”, zegt hij dan, “Ik ben voor de

voeten, dat is zo’n belevenis.” Soms herber

natuur en met de natuur. Al het groen hier

gen die plekken geheimen in het groen. Zo

beschouw ik als mijn groen, mijn tuinen en

staat er in het Hubertuspark een heuvel die

mijn bossen. Mijn passie is de natuur. Ik doe

de Bloedberg heet. Klim je die op, dan heb je

dit werk al 49 jaar en dat gaat nooit over. Het

uitzicht over het binnenland en de zee. “Dat

Stadsdeel Scheveningen werkt

wordt alleen maar meer.”

zijn van die unieke plekjes die je gezien moet

dagelijks aan het beheren én ver

hebben”, vindt Lindeman.

beteren van de fysieke en sociale

Lindeman kwam op 15-jarige leeftijd in dienst

leefbaarheid in stadsdeel Scheve

bij de gemeente. De laatste 20 jaar is stads

Lindeman fietst zaterdag 9 juni ook mee

ningen. Dat doen de medewerkers

deel Scheveningen zijn werkterrein. Weer of

met Cycle and the City. “Elke Scheveninger

van het stadsdeelteam graag

geen weer, hij is altijd buiten te vinden. Sche

is hartstikke trots op Scheveningen. Ik wil ze

actief samen met bewoners en

veningen roept een beeld op van zee, zand

nog trotser maken door mijn kennis van het

wijkpartners. Immers, een prettige

en duinen, maar dat beeld kan hij met veel

groen te delen.” De bewoners bij zijn werk

buurt is een gezamenlijke verant

boeiende anekdotes makkelijk bijstellen. Zo

betrekken is bovendien belangrijk, want er

woordelijkheid én inspanning!

komt er steeds meer groen bij, legt hij uit. Er

komt steeds meer groen bij, maar er is niet al

is zelfs een bos van duizend hectare. Daar is

tijd geld voor onderhoud. “De bewoners gaan

Heeft u ideeën voor de verbetering

Lindeman vaak aan het werk. Hij zorgt ervoor

het groen onderhouden als ze het zien als

van uw wijk of buurt? Laat het

dat de voetpaden vrij blijven van dood hout.

de toekomst.” Dat kan, legt hij uit, omdat

een stukje wat van hun is. Dan hebben ze ook

ons weten! Wij gaan graag actief

Hij dunt zijn bossen uit, zodat het zonlicht

eerst goed wordt gekeken waar de onder

feeling voor dat plekje.” Als je leert hoe groen

samen met u aan de slag.

de bodem kan blijven bereiken en het bos

grondse leidingen, kabels en buizen lopen,

werkt, staan er meer mensen klaar om te hel

niet afsterft. Hij controleert hoe gezond de

zodat de wortels van een boom vrij kunnen

pen. Want dat is de uitdaging. Scheveningen

Het stadsdeel is bereikbaar via

bomen zijn en hij haalt dode bomen weg vol

groeien. ‘Slim planten’, noemt hij dat.

nog groener maken, besluit Lindeman.

scheveningen@denhaag.nl

gens een nauwgezette procedure. Lindeman

Stadsdeelkantoor Scheveningen

plant ook nieuwe bomen. “Die blijven wel

Omdat Lindeman zo lang al buiten bezig is,

Meer groene geheimen op

Scheveningseweg 303

vijftig jaar staan. We zetten bomen neer voor

kent hij veel mooie plekjes in de Schevening

www.haagsehanden.nl

2584 AA Den Haag

van hun donaties. “We krijgen hun over

aangenomen: “Zo kunnen we mensen hel

schotten van Pasen, Kerstmis en Konings

pen met budget coaching en het geven van

dag, dat kunnen wij dan weer in het winkel

praktische informatie waar ze echt wat aan

tje verkopen. Zo helpen we elkaar.”

hebben, waardoor ze dat direct merken in
de portemonnee.”

Maar Schappelijk is meer dan een winkel
waar je snel even wat haalt, vertelt Van der

Zo kan Schappelijk veel betekenen, weet ze:

Willigen. “We hebben altijd koffie en thee

“Je maakt toch het verschil voor iemand die

klaarstaan. Onze winkel heeft ook een so

weinig te besteden heeft, voor wie het nog

ciale functie. Sommige mensen die komen

maar de vraag is of er die dag iets lekkers en

winkelen, zitten verlegen om een praatje.

gezonds te eten is of niet. Dan kan er mis

Dan kunnen ze bij ons aan tafel een bakkie

schien een keer een toetje af of iets anders

doen. Soms kunnen we ze dan doorverwij

wat je lekker vindt.”

zen of een goede tip geven.”

Warme winkel
met kennis

Wie bij de winkel Schappelijk over de drempel stapt, heeft grote
kans om begroet te worden door Gonneke van der Willigen.
Ze werkt er sinds november vorig jaar als vrijwilligster.
Schappelijk is nu ook open voor mensen die

In de winkel is van alles te koop voor men

net boven de voedselbankgrens zitten met

sen met een krappe beurs, vertelt Van der

hun inkomen. Daar is Van der Willigen blij

Willigen. “We hebben versproducten zoals

om: “Dat zijn schrijnende gevallen die overal

kaas, vleeswaren, boter, melk en yoghurt.

tussendoor glippen, omdat ze bij wijze van

We hebben ook houdbare producten zoals

spreken tien euro te veel verdienen en dus

pasta’s, rijst en ontbijtgranen. Die zamelen

niet naar de voedselbank mogen. Die kun

we voornamelijk in via NLdoet, de twee da

nen voortaan bij ons terecht. Er wordt dan

gen waarin vrijwilligers zich inzetten voor

een afspraak gemaakt met een maatschap

een goed doel in de buurt.” Omdat Schap

pelijk werker, die kijkt of je in aanmerking

pelijk goede banden met de grotere super

komt en hoeveel je bij ons kunt besteden.”

markten heeft opgebouwd, krijgt het ook

Schappelijk, Westduinweg 38d
Van der Willigen doet namelijk graag meer

www.schappelijk-scheveningen.nl

dan alleen de boodschappen afrekenen. “Ik
heb een administratieve achtergrond, dus

Je wordt er warm van op

ik probeer de mensen soms ook wat tips

www.haagsehanden.nl

mee te geven over budgetbeheer en derge
lijke.” Het liefst zou ze van Schappelijk een
klein kenniscentrum willen maken. Inmid
dels is er ook een maatschappelijk werker

