
Meedoen op Scheveningen
De weg is 12 mei weer open
Prins Willemstraat, Jurriaan Kokstraat, Badhuiskade en Gevers Deynootweg 

22-09-’20 | Beton storten

20-10-’20 | De hele straat ligt open voor de aanleg van het riool

Bedankt voor uw begrip en geduld! 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan 
het vernieuwen van de tramsporen, de tram-
haltes en de riolering. De werkzaamheden 
worden deze week afgerond. Op 12 mei gaat 
de weg weer open voor al het verkeer. 

Namens het projectteam willen we 
u bedanken voor uw begrip en geduld 
de afgelopen maanden!
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Jenny Schraal

Beste lezer,

Het was een prachtige zonovergoten zomer. We konden weer een seizoen lang volop 
genieten van al het moois dat ons Scheveningen te bieden heeft. En wat misschien wel 
het belangrijkste was, dat konden we weer met elkaar doen. 

Ik ben trots dat deze editie van Meedoen doen op Scheveningen weer vol staat met mooie 
verhalen van betrokken Scheveningers van alle leeftijden. Samen zorgen wij voor een
prachtig en schoon stadsdeel waarin wij naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Ik heb er ook 
alle vertrouwen in dat dit zo blijft nu de dagen weer korter worden en de temperaturen dalen. 

Ik voorzie een mooie herfst.

Stadsdeelwethouder Scheveningen
www.scheveningen.denhaag.nl

‘Stadsboerderij ‘t Waaygat is een liefde voor altijd’
Jenny Schraal (59) werkte 17 jaar lang 
bij ‘t Waaygat. Ze veroverde in die tijd 
de harten van de dieren, bezoekers en 
vrijwilligers, maar nu gaat ze weg. ‘Ik 
zeg altijd, dieren verhuizen en soms 
verhuizen beheerders ook.’

Stadsboerderij ’t Waaygat neemt een 
bijzondere plek in haar hart in, vertelt 
ze. “En dat gaat nooit over, het is een 
liefde voor altijd. Maar mijn vertrek 
is een onderdeel van ons beleid: je 
wordt op de afdeling stadsboerderijen 
aangenomen voor alle Haagse vesti- 
gingen, dus je kunt overal ingezet wor-
den. Ik had het geluk dat ik 17 jaar lang 
op een plek kon werken, dat zie ik als 
een enorm voorrecht. Ik heb er intens 
van genoten.”

Jenny maakte heel wat mooie momen-
ten mee. Bijvoorbeeld bij het op een 
veilige manier in contact houden van 
mens en boerderijdier tijdens de coro-
na-pandemie. “Bij ’t Waaygat kijken we 
altijd naar wat wél kan”, glimlacht ze. 
Of het bezoek van voormalig Koningin 
Beatrix. “Ze kwam met haar hele fa-
milie langs op Koninginnedag. Je staat 
niet vaak zo dicht bij de Koninklijke fa-
milie, het was een heel groot en vrolijk 
Oranjefeest”, vertelt Jenny verder. En 
natuurlijk de bezoekers van de stads-
boerderij zelf. “Kinderen komen als 
peutertje langs en 17 jaar later komen 
ze nog steeds op bezoek. Dat is het 
waardevolle van lang werken op dezelf-
de plek. Je leert de mensen en de buurt 
kennen en de kinderen worden groot 
onder je boerderijvleugels.”

Tony het icoon
Ook over de dieren die Jenny onder 
haar hoede had kan ze de leukste ver-
halen vertellen. “Er zijn heel wat karak-
ters voorbijgekomen. Als ik Tony het 
hangbuikzwijn zeg, dan roept menig 
Scheveninger ‘o ja, Tony!’ Dat was echt 
een icoon. Een knorrend hangbuikzwijn, 
een grote grijze berg met een heel eigen 
karakter. 

Zulke dieren vergeet je niet. We hebben 
een keer zijn verjaardag gevierd. Dat 
doe je normaal gesproken niet, maar 
Tony was zo speciaal. Het team zong 
een verjaardagslied en we hadden een 
worteltjestaart.” En dan was er nog koe 
Isabel. Een echte knuffelkoe, zoals ze 
haar noemt. “Als ik op vakantie ging, 
nam ik een beetje gras mee voor Isabel. 
Zij was ook een van die karakters waar 
veel kinderen mee groot zijn geworden. 
En ik had het geluk om haar te mogen 
verzorgen.”

Ook zijn er talloze kinderen die jaren-
lang trouw langskwamen en meehiel-
pen op de stadsboerderij. “Drie van 
hen, Stefanie, Fenna en Ayla, hebben 
zelfs een jeugdlintje gehad, dat zegt 
wel wat over hun zorg en betrokken-
heid. Twee zijn nu jongvolwassenen 
en komen nog steeds langs om met 
de geiten te wandelen. Het zijn bijna je 
eigen kinderen geworden, bij wijze van 
spreken. Ze nemen in hun kielzog weer 
andere meiden mee die hun eigen plek-
je op ’t Waaygat veroveren. Ik ga weg, 
maar ’t Waaygat is in handen van hele 
goede en lieve beheerders, dus dat 

komt helemaal goed.”

Zij gaan haar missen
Iris (19): “Ik ken Jenny al heel mijn le-
ven. Ik groeide op tegenover de stads-
boerderij en was altijd op ’t Waaygat 
te vinden. Op sommige dagen stond ik 
zelfs vroeg op om voor school nog even 
naar de kinderboerderij te gaan om te 
helpen. Jenny was altijd heel lief. Zij 
was altijd blij mij en de andere meiden 
te zien. Ook al kom ik er niet elke dag 
meer, als ze me ziet, spreekt ze me aan. 
Ze is bijna familie van me. Ik vind het 
jammer dat ze weggaat, we gaan haar 
zeker missen. Tegen Jenny wil ik zeggen 
dat ze niet moet vergeten wat voor een 
positieve invloed ze heeft gehad op het 
leven van anderen en zeker ook op dat 
van mij.”

Tommy (22): “Ik kwam als kind heel 
vaak op ‘t Waaygat om mee te helpen. 
Jenny was er altijd. Ze heeft een warm 
hart voor de dieren, de boerderij en de 
evenementen. Zij nam veel verschillen-
de initiatieven in de kinderboerderij op 
zich en betrok de buurt hierbij. 

Ze heeft echt hart en passie voor ’t 
Waaygat. Dat vond ik heel erg mooi. 
Ik was verbaasd en verdrietig dat ze 
wegging. Ik hoop dat er iemand komt 
die net zo’n warm hart heeft voor de 
dieren, de buurt en onze fijne wijk als 
Jenny. Ze heeft mij geleerd wat werken 
met dieren inhoud. Je groeit als kind op 
in de grote stad, maar je pakt zo wel dat 
stukje werken op een boerderij mee. Ik 
ga haar zeker missen, ik wens haar heel 
veel succes en plezier bij haar nieuwe 
stadsboerderij.”

Ayla (17): “Haar persoonlijkheid is zo 
bijzonder, hoe zij is als mens. Jenny is 
superlief, heel zorgzaam en grappig. 
Het is altijd gezellig met haar. Als je met 
haar werkt, weet je gewoon dat je een 
leuke dag gaat hebben. Het zal anders 
zijn op ’t Waaygat als ze weg is, denk 
ik. Ik ga haar missen en ga haar zeker 
opzoeken. We zijn meer dan bevriend. 
Ik maakte ook grapjes met de andere 
meiden dat ze onze boerderijmoeder 
is. Onze band is veel meer dan alleen 
het collegiale. Ze is er al zolang ik me 
kan herinneren, ik ben met haar opge-
groeid. Ze is een belangrijk figuur in mijn 
leven. Heel Scheveningen kent Jenny.”

Nonya (17): “Ik was vroeger elke dag op 
de stadsboerderij, het was mijn tweede 
huis. Jenny hoorde er echt bij. Ik mocht 
geiten eten geven of helpen bij het mel-
ken. Dat zijn leuke herinneringen. Jen-
ny is heel goed met kinderen en is een 
heel gezellig en leuk persoon. Ik had al-
tijd heel veel plezier met haar. Dit ga ik 
missen als ik in de toekomst langs de 
stadsboerderij loop. Aan Jenny wil ik 
meegeven dat ik door haar een super-
leuke kindertijd heb gehad en het echt 
supergezellig met haar had. Iedereen 
die daar kwam kende haar. Zij was het 
hart van ’t Waaygat.”
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De hele maand september wierf de ge-
meente in Duinoord ORAC-adoptanten, 
en met succes: de meeste ORAC-locaties 
zijn geadopteerd.

In Duinoord staan ruim 120 ORAC’s (on-
dergrondse restafvalcontainers). Deze 
staan in twee- of drietallen bij elkaar. 
Dit noemt de gemeente ORAC-locaties. 
Duinoord heeft 51 ORAC-locaties, inclu-
sief de milieustraat bij het Verhulstplein. 
“Het doel van de themamaand was dat 
zoveel mogelijk ORAC-locaties werden 
geadopteerd. Het liefst natuurlijk al-
lemaal!”, vertelt milieubeheerder Roy 
Groenewegen. “De bewoner krijgt dan 
een knijper en de sleutel van de onder-
grondse container. Zit er iets klem, kan de 
adoptant dit vaak zelf verhelpen. En als 
er vuilniszakken naast een ORAC staan, 
kan de adoptant die in de container gooi-
en. Kortom, je zorgt een beetje voor de 
ondergrondse container. Je houdt hem 
schoon en je neemt contact op met de 
gemeente als er dingen zijn die zelf je niet 
kunt oplossen. Je bent een ambassadeur 
van de gemeente. De themamaand is on-
derdeel van het thema ‘Een schone wijk’ 
op de wijkagenda Duinoord.”

En adoptanten zijn hard nodig, legt Roy 
uit. “Als er vuilniszakken naast de ORAC’s 
gegooid worden, trekt dat mogelijk onge-
dierte aan. Meeuwen en ratten bijvoor-
beeld. De zakken worden opengetrokken, 
waardoor je weer meer zwerfafval krijgt 
op straat. Als je een ORAC adopteert, 
help je mee de straat schoon te houden. 
De gemeente doet er heel veel aan om 
alles bij te houden, maar kan niet op alle 
plekken tegelijk zijn. Adoptanten zijn dus 
heel belangrijk voor ons.”

“Ik ben al een tijdje ORAC-adoptant 
omdat ik wil helpen om de buurt netjes 

te houden. Ik vind de actie van de 
gemeente om meer ORAC-adoptanten 

te werven fantastisch!”

Bewoner Michiel van de Suezkade

De bewoners van Duinoord reageerden 
erg positief op de actie, volgens Roy. “De 
themamaand bestond uit een bewoners-
brief, een artikel op de nieuwe stadsdeel-
pagina www.scheveningen.denhaag.nl en 
berichten op sociale media. Ook kregen 
alle ondergrondse containers een stic-
ker met uitleg over hoe je een ORAC-lo-
catie kunt adopteren. Bewoners die al 
ORAC-adoptant waren voor de actie 
begon, konden hun voornaam op ‘hun 
ORAC’s’ laten zetten om buren te laten 
zien dat zij deze geadopteerd hadden.”

Vuiljutdagen
Ook waren er twee vuiljutdagen in sep-
tember. De vuiljutters maakten op twee 
zaterdagen schoon, waaronder op Word 
Cleanup Day. We trokken Duinoord door 
om te kijken wat er op straat lag en dat 
ruimden we dan op. Wat Roy opviel? “Op 
het Sweelinckplein troffen we heel veel 
sigarettenpeuken aan. En bedenk wel, 
een peuk vervuilt acht liter water.”

Ook een ORAC adopteren?
Wilt u ook een ORAC-locatie adopteren? 
Meld u eenvoudig aan door het online 
formulier in te vullen op de website: 
www.scheveningen.denhaag.nl/
orac-adoptanten

Werving ORAC-adoptanten 
in Duinoord groot succes

Milieubeheerder Roy en bewoner Michiel bij de door Michiel geadopteerde ORAC’s

Marianne heet nieuwe bewoners een warm welkom

Colofon

Vormgeving De Scheveninger

Fotografi e Henriëtte Guest, Frank Jansen

Tekst en eindredactie Theo Paijmans
 Stadsdeel Scheveningen

Vertel het aan Theo: 
In deze wijk word je

verwelkomd door
een gastvrouw

Duindorp heeft een schat aan mooie ver-
halen en initiatieven. En sinds kort is er 
ook een plek om ze met wijkbewoners én 
de buitenwereld te delen: 
www.deduindorper.nl

Djamel is creatief ondernemer en woont 
al 36 jaar in stadsdeel Scheveningen, 
waarvan 18 jaar in Duindorp. Over de fi jne 
kanten van deze wijk’ raakt hij niet uitge-
sproken. “De saamhorigheid is enorm en 
het contact met de buren is erg goed. Ik 
stoorde me aan de negatieve portrette-
ring van Duindorp in de media, dus meld-
de ik me drie jaar geleden bij het Wijk-
beraad. Veel bewoners en organisaties 
bleken behoefte te hebben aan een ge-
zamenlijk kanaal om positieve en nuttige 
informatie te delen. 

Met ondersteuning vanuit de gemeente 
en in samenwerking met verschillende 
partners in de wijk, ben ik daarmee aan 
de slag gegaan. Met de nieuwe website 
als resultaat.”

Digitale dorpsplein
Djamel is trots op de nieuwe website 
www.deduindorper.nl. Het is een soort 
digitaal dorpsplein. “De website is dé di-
gitale verzamelplek waar alle relevante 
informatie door en voor Duindorpers is 
gebundeld”, legt Djamel uit. 

“Je vindt er de juiste contactpersonen, 
vaak ook met e-mail en telefoonnummer. 
De website laat zien wat Duindorp te bie-
den heeft. 

Op het platform zien Duindorpers een-
voudig bij wie ze met een eventuele 
vraag terecht kunnen. De komende tijd 
breiden we de website uit met evene-
menten en nieuwsberichten. Hiervoor is 
alle hulp welkom.” Dus wilt u meeschrij-
ven of op een andere manier betrokken 
zijn? Mail naar info@deduindorper.nl. “De 
website is voor mij al succesvol als bewo-
ners deze bezoeken, en al helemaal mooi 
als ze er ook iets aan willen bijdragen.”

Duindorpse geschiedenis
Ook de verhalen van en over Duindorp 
krijgen de aandacht die ze verdienen. 
Want de geschiedenis van de wijk krijgt 
een speciale plek op de website. Daar 
gaat Len Koster het komende halfjaar 
mee aan de slag. 

De 26-jarige afgestudeerde student ge-
schiedenis raakte geïnteresseerd in Duin-
dorp door het unieke karakter. “Dat merk 
ik als ik in de wijk rondloop. Ik ga zo nu en 
dan naar het Trefpunt om te praten met 
mensen. Ik vul met Djamel het geschie-
denisportaal in. Daarnaast ga ik op zoek 
naar bestaande initiatieven en organisa-
ties die we kunnen betrekken bij de Duin-
dorpse geschiedenis. Het doel van het 
project is om deze geschiedenis te delen, 
te vertellen en te borgen.”

Welke onderwerpen en thema’s uit de 
geschiedenis van Duindorper vindt u in-
teressant voor de website? Laat het we-
ten via geschiedenis@deduindorper.nl.

www.deduindorper.nl

Duindorp heeft nieuwe plek voor mooie verhalen

Djamel ontwierp het nieuwe platform www.deduindorper.nl

Len gaat aan de slag met de Duindorpse geschiedenis

Het Van Stolkpark heeft een bijzondere manier om nieuwe 
bewoners te verwelkomen. Hoe? Marianne Schrijver vertelt 
er alles over.

Ze woont al sinds de jaren negentig in het Van Stolkpark en 
heeft een actief wijkleven. Eerst in het bestuur van de wijk-
vereniging, een tijd als voorzitter. En nu voert ze als gast-
vrouw voor de wijk gesprekken met nieuwe bewoners. “Dat 
is de bedoeling ja, maar de eerste stap is om erachter te ko-
men wie er nieuw in de wijk komen wonen. Eerst kregen we 
die informatie van de gemeente, maar dat is veranderd door 
de nieuwe privacyregels. We moeten er nu zelf achterkomen 
wie er nieuw is.”

Hoe gaan zulke gesprekken meestal? 
“Ik heb dit in het verleden ook al eens gedaan, dus ik weet 
wat het inhoudt. Ik probeer nieuwe bewoners wegwijs te ma-
ken. Zo is de wijk Van Stolkpark beschermd stadsgezicht en 
leg ik uit wat dit inhoudt. Daarnaast wil ik ze enthousiasme-
ren om mee te doen met evenementen zoals het zomerfeest 
en de buurtborrels. Het is belangrijk om er in zo’n kleine wijk 
voor te zorgen dat de mensen die er komen wonen, een idee 
krijgen waar ze zijn komen wonen. We nodigen ze ook uit om 
lid te worden van de wijkvereniging. Wij streven naar sociale 
samenhang onder wijkbewoners, waarbij wij iedereen op de-
zelfde manier behandelen.”

Hoe reageren mensen op zo’n gesprek?
“Ze vinden het leuk dat ze welkom worden geheten, informa-
tie krijgen over de wijk en horen waar de wijkvereniging mee 
bezig is. De bedoeling is dat de nieuwe bewoners enthousi-
ast worden om naar de activiteiten van de wijkvereniging te 
komen, bijvoorbeeld een ledenvergadering. En als je van te-
voren al iemand hebt gesproken die heeft uitgelegd wat er 
op zo’n bijeenkomst gebeurt, is de kans groter dat deze be-
woner er naartoe gaat. Wat er uit de gesprekken vooral naar 
voren komt is dat dit een groene wijk is en dat wijkbewoners 
het ook belangrijk vinden dat het groen, vriendelijk en ‘open’ 
blijft. Dus geen metershoge heggen om de tuinen.”

Wat brengt het jou?
“Ik leer nieuwe bewoners kennen, ik vind het altijd leuk om 
met mensen kennis te maken. Dat brengt het mij.”

Bent u nieuw in het Van Stolkpark en wilt u ook een leuk
introductiegesprek? Mail dan naar info@vanstolkpark.nl

www.vanstolkpark.nl

Dina Guyt is veertien jaar oud, als ze ver-
telt over het Lief & Leedpotje dat ze voor 
haar fl at beheert. ‘Ik word er blij van als 
de mensen meer aan elkaar gaan den-
ken.’ 

Lief & Leed is een potje met 75 euro erin, 
legt ze uit. “De gangmaker in de straat 
beheert dat potje. Van dat geld kan de 
gangmaker een presentje kopen voor ie-
mand uit de buurt. Stel, er is net iemand 
uit het ziekenhuis gekomen na een ope-
ratie. Dan mag ik van geld uit dat potje 
een bloemetje kopen.”

Dina is met haar amper 14 jaar meteen 
ook de jongste gangmaker van alle Lief 
& Leedpotjes. Ze is een vrolijke meid die 
graag tekent en Netfl ix kijkt. Waarom ze 
besloot om aan het project mee te doen, 
zet ze helder uiteen: ze vindt het fi jn dat 
de bewoners van haar fl at meer naar el-
kaar omkijken, vertelt ze. “Ik word blij 
van de gedachte aan een positieve sfeer 
in de fl at.” Dina is dus iemand die ervan 
houdt om een prettige leefomgeving te 
creëren. 

“Ik vind het fi jn om te doen. Je doet iets 
goeds”, stelt ze vast.

Bewoners kunnen haar tippen als ze vin-
den dat iemand wel een bloemetje ver-
dient.

Die tips heeft ze nodig, vertelt ze. En om 
dat voor elkaar te krijgen, ging ze voort-
varend te werk. “Ik deed bij iedereen een 
fl yer in de brievenbus met mijn naam en 
telefoonnummer erop. Dan kunnen ze 
me bellen als er iets is, want ik kan na-
tuurlijk geen gedachten lezen. Ik kreeg 
pas bijvoorbeeld een telefoontje van ie-
mand die vertelde dat haar buurvrouw 
een been had gebroken en net een ope-
ratie achter de rug had. Ze wilde haar een 
bloemetje sturen. Dus het begint op gang 
te komen. En de mensen waarderen het. 
De buurvrouw naast me vindt het gewel-
dig dat ik dit nu doe.” 

En voor haar medebewoners heeft Dina 
ook een mooie boodschap: “Vraag af en 
toe aan elkaar hoe het gaat. Dat is heel 
belangrijk.”

Dina is een echte gangmaker

Dina doet graag iets goeds voor anderen

Meer weten of ook meedoen met een Lief & Leedpotje voor je straat?
Kijk op www.liefenleeddenhaag.nl
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beraad. Veel bewoners en organisaties 
bleken behoefte te hebben aan een ge-
zamenlijk kanaal om positieve en nuttige 
informatie te delen. 

Met ondersteuning vanuit de gemeente 
en in samenwerking met verschillende 
partners in de wijk, ben ik daarmee aan 
de slag gegaan. Met de nieuwe website 
als resultaat.”

Digitale dorpsplein
Djamel is trots op de nieuwe website 
www.deduindorper.nl. Het is een soort 
digitaal dorpsplein. “De website is dé di-
gitale verzamelplek waar alle relevante 
informatie door en voor Duindorpers is 
gebundeld”, legt Djamel uit. 

“Je vindt er de juiste contactpersonen, 
vaak ook met e-mail en telefoonnummer. 
De website laat zien wat Duindorp te bie-
den heeft. 

Op het platform zien Duindorpers een-
voudig bij wie ze met een eventuele 
vraag terecht kunnen. De komende tijd 
breiden we de website uit met evene-
menten en nieuwsberichten. Hiervoor is 
alle hulp welkom.” Dus wilt u meeschrij-
ven of op een andere manier betrokken 
zijn? Mail naar info@deduindorper.nl. “De 
website is voor mij al succesvol als bewo-
ners deze bezoeken, en al helemaal mooi 
als ze er ook iets aan willen bijdragen.”

Duindorpse geschiedenis
Ook de verhalen van en over Duindorp 
krijgen de aandacht die ze verdienen. 
Want de geschiedenis van de wijk krijgt 
een speciale plek op de website. Daar 
gaat Len Koster het komende halfjaar 
mee aan de slag. 

De 26-jarige afgestudeerde student ge-
schiedenis raakte geïnteresseerd in Duin-
dorp door het unieke karakter. “Dat merk 
ik als ik in de wijk rondloop. Ik ga zo nu en 
dan naar het Trefpunt om te praten met 
mensen. Ik vul met Djamel het geschie-
denisportaal in. Daarnaast ga ik op zoek 
naar bestaande initiatieven en organisa-
ties die we kunnen betrekken bij de Duin-
dorpse geschiedenis. Het doel van het 
project is om deze geschiedenis te delen, 
te vertellen en te borgen.”

Welke onderwerpen en thema’s uit de 
geschiedenis van Duindorper vindt u in-
teressant voor de website? Laat het we-
ten via geschiedenis@deduindorper.nl.

www.deduindorper.nl

Duindorp heeft nieuwe plek voor mooie verhalen

Djamel ontwierp het nieuwe platform www.deduindorper.nl

Len gaat aan de slag met de Duindorpse geschiedenis

Het Van Stolkpark heeft een bijzondere manier om nieuwe 
bewoners te verwelkomen. Hoe? Marianne Schrijver vertelt 
er alles over.

Ze woont al sinds de jaren negentig in het Van Stolkpark en 
heeft een actief wijkleven. Eerst in het bestuur van de wijk-
vereniging, een tijd als voorzitter. En nu voert ze als gast-
vrouw voor de wijk gesprekken met nieuwe bewoners. “Dat 
is de bedoeling ja, maar de eerste stap is om erachter te ko-
men wie er nieuw in de wijk komen wonen. Eerst kregen we 
die informatie van de gemeente, maar dat is veranderd door 
de nieuwe privacyregels. We moeten er nu zelf achterkomen 
wie er nieuw is.”

Hoe gaan zulke gesprekken meestal? 
“Ik heb dit in het verleden ook al eens gedaan, dus ik weet 
wat het inhoudt. Ik probeer nieuwe bewoners wegwijs te ma-
ken. Zo is de wijk Van Stolkpark beschermd stadsgezicht en 
leg ik uit wat dit inhoudt. Daarnaast wil ik ze enthousiasme-
ren om mee te doen met evenementen zoals het zomerfeest 
en de buurtborrels. Het is belangrijk om er in zo’n kleine wijk 
voor te zorgen dat de mensen die er komen wonen, een idee 
krijgen waar ze zijn komen wonen. We nodigen ze ook uit om 
lid te worden van de wijkvereniging. Wij streven naar sociale 
samenhang onder wijkbewoners, waarbij wij iedereen op de-
zelfde manier behandelen.”

Hoe reageren mensen op zo’n gesprek?
“Ze vinden het leuk dat ze welkom worden geheten, informa-
tie krijgen over de wijk en horen waar de wijkvereniging mee 
bezig is. De bedoeling is dat de nieuwe bewoners enthousi-
ast worden om naar de activiteiten van de wijkvereniging te 
komen, bijvoorbeeld een ledenvergadering. En als je van te-
voren al iemand hebt gesproken die heeft uitgelegd wat er 
op zo’n bijeenkomst gebeurt, is de kans groter dat deze be-
woner er naartoe gaat. Wat er uit de gesprekken vooral naar 
voren komt is dat dit een groene wijk is en dat wijkbewoners 
het ook belangrijk vinden dat het groen, vriendelijk en ‘open’ 
blijft. Dus geen metershoge heggen om de tuinen.”

Wat brengt het jou?
“Ik leer nieuwe bewoners kennen, ik vind het altijd leuk om 
met mensen kennis te maken. Dat brengt het mij.”

Bent u nieuw in het Van Stolkpark en wilt u ook een leuk
introductiegesprek? Mail dan naar info@vanstolkpark.nl

www.vanstolkpark.nl

Dina Guyt is veertien jaar oud, als ze ver-
telt over het Lief & Leedpotje dat ze voor 
haar fl at beheert. ‘Ik word er blij van als 
de mensen meer aan elkaar gaan den-
ken.’ 

Lief & Leed is een potje met 75 euro erin, 
legt ze uit. “De gangmaker in de straat 
beheert dat potje. Van dat geld kan de 
gangmaker een presentje kopen voor ie-
mand uit de buurt. Stel, er is net iemand 
uit het ziekenhuis gekomen na een ope-
ratie. Dan mag ik van geld uit dat potje 
een bloemetje kopen.”

Dina is met haar amper 14 jaar meteen 
ook de jongste gangmaker van alle Lief 
& Leedpotjes. Ze is een vrolijke meid die 
graag tekent en Netfl ix kijkt. Waarom ze 
besloot om aan het project mee te doen, 
zet ze helder uiteen: ze vindt het fi jn dat 
de bewoners van haar fl at meer naar el-
kaar omkijken, vertelt ze. “Ik word blij 
van de gedachte aan een positieve sfeer 
in de fl at.” Dina is dus iemand die ervan 
houdt om een prettige leefomgeving te 
creëren. 

“Ik vind het fi jn om te doen. Je doet iets 
goeds”, stelt ze vast.

Bewoners kunnen haar tippen als ze vin-
den dat iemand wel een bloemetje ver-
dient.

Die tips heeft ze nodig, vertelt ze. En om 
dat voor elkaar te krijgen, ging ze voort-
varend te werk. “Ik deed bij iedereen een 
fl yer in de brievenbus met mijn naam en 
telefoonnummer erop. Dan kunnen ze 
me bellen als er iets is, want ik kan na-
tuurlijk geen gedachten lezen. Ik kreeg 
pas bijvoorbeeld een telefoontje van ie-
mand die vertelde dat haar buurvrouw 
een been had gebroken en net een ope-
ratie achter de rug had. Ze wilde haar een 
bloemetje sturen. Dus het begint op gang 
te komen. En de mensen waarderen het. 
De buurvrouw naast me vindt het gewel-
dig dat ik dit nu doe.” 

En voor haar medebewoners heeft Dina 
ook een mooie boodschap: “Vraag af en 
toe aan elkaar hoe het gaat. Dat is heel 
belangrijk.”

Dina is een echte gangmaker

Dina doet graag iets goeds voor anderen

Meer weten of ook meedoen met een Lief & Leedpotje voor je straat?
Kijk op www.liefenleeddenhaag.nl
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Menno Horning heeft mensen van over 
de hele wereld in zijn klas. Expats uit 
bijvoorbeeld Schotland, Spanje, Co-
lombia en Iran. Ze willen allemaal een 
ding: een gesprek kunnen voeren in het 
Nederlands.

Menno geeft sinds een jaar of vijf Ne-
derlandse taalles aan expats in het 
Couvéehuis. Elke donderdag tussen 
13.00 uur en 14.00 uur stroomt zijn 
klaslokaal in het Statenkwartier vol 
met nationaliteiten van over de hele 
wereld. “Het is een constante groep 
van rond de zes, zeven mensen. Deze 
grootte houdt het juist leuk, want dan 
krijg je ook gesprekken onderling.” 

Het Couvéehuis biedt taallessen aan 
voor beginners en gevorderden. De 
laatste groep kan bij Menno terecht. 
“Het gaat dus niet om mensen die op-
gaan voor het inburgeringexamen. Deze 
cursus is bedoeld voor expats die meer 
willen weten over Nederland, in het Ne-
derlands gesprekken willen voeren en 
willen weten hoe dingen in een winkel 
heten. 

We lezen stukken uit de krant om de 
uitspraak te oefenen. Mijn cursisten 
vinden het fijn om met Nederlanders 
in het Nederlands een gesprek te kun-
nen voeren. Als ze iemand tegenkomen, 
vragen ze of ze in het Nederlands willen 

praten. Want Nederlanders hebben de 
neiging om meteen in het Engels te be-
ginnen, te denken ‘oh, ik ga je helpen’. 
Maar dit zijn mensen die het juist leuk 
vinden om de Nederlandse cultuur te 
begrijpen. Ze zijn heel gemotiveerd.”

Zeevaart
Soms neemt Menno een grote land-
kaart mee om te vertellen over Ne-
derland. Over de afsluitdijk of dat het 
woord ‘Nederland’ staat over een land 
dat onder water ligt.

“Ik vertel ook wat over Nederlandse 
spreekwoorden, die veel uitdrukkin-
gen uit de zeevaart hebben. Zoals door 
de wind gaan, overstag gaan of aan 
lagerwal raken. In de landen van her-
komst van de cursisten gebruiken ze 
vaak andere begrippen. Zo leer je wat.”  

Hoe was het om weer de eerste les na 
corona te kunnen houden? “Het Cou-
véehuis is dik een jaar dicht geweest. Ik 
begon met twee mensen en er kwamen 
steeds mensen bij. Ik vond het wel mooi 
dat het Couvéehuis weer openging en 
iedereen weer te kunnen zien.” 

In het Couvéehuis zijn folders beschik-
baar met alle cursussen die door vrijwil-
ligers gegeven worden. 

www.welzijnscheveningen.nl

Expats gaan op talencursus in het Couvéehuis

Menno geeft Nederlandse les in het Couvéehuis

Vertelt u het  aan Theo?
Bent of kent u iemand met een mooi initiatief voor deze rubriek? 

Laat het ons weten via scheveningen@denhaag.nl

Onze journalist Theo Paijmans komt graag langs om naar het verhaal
te luisteren en deze op te nemen in een volgende

editie van Meedoen op Scheveningen.

De Kaatje Mossel speeltuin aan de Har-
stenhoekstraat is vernieuwd. Hoe?  
Dat bepaalden de kinderen zelf, vertelt 
speelbeheerder Wesley Neervoort.

De driehoekige speeltuin aan de Har-
stenhoekstraat ligt achter een geslo-
ten hek. Er rijden geen auto’s, dus het 
is een fijne en veilige plek voor de kin-
deren, vertelt Wesley. Maar de speel-
toestellen waren nodig aan vervanging 
toe en de ondergrond kon ook wel een 
make-over gebruiken. “We hadden een 
glijbaan, een duikelrek, een schommel, 
een wipkip en een draaitoestel. Die zijn 
allemaal vervangen. Het terrein bestaat 
nu uit kunstgras, aangevuld met tegels 
en zand. Er is nu ook meer groen.” 
En de kinderen kunnen zich voortaan 
naar hartenlust uitleven op de nieu-

we speeltoestellen: een trampoline, 
een draaitoestel, een duikelrek, twee 
mandschommels en een klim- en glij-
toestel.

Meer op maat
Als speelbeheerder gaat Wesley altijd 
volgens zijn eigen beproefde methode 
te werk: hij laat de kinderen beslissen. 
“Op basis van wat er staat, maak ik een 
aantal ontwerpen met nieuwe speel-
toestellen. Als er iets niet bijzit en de 
kinderen willen dat toch heel graag in 
de speeltuin, dan kijk ik of het mogelijk 
is. Voor deze speeltuin heb ik een mid-
dag georganiseerd. Onder het genot 
van een bakje poffertjes, van de pof-
fertjeskraam, kozen kinderen uit drie 
mooie ontwerpen voor de vernieuwde 
speeltuin. In totaal stemden 24 kinde-

ren op het winnende ontwerp” Het is 
dus een speeltuin geworden die in de 
smaak valt bij de kinderen. Maar ook 
Wesley geniet ervan. “Het leukste van 
mijn vak is dat je de kinderen er zo blij 
mee maakt.”

De kinderen hebben nog één wens: 
dat de speeltuin ook op de zaterdagen 
opengaat. 

Nu is de speeltuin door de week open 
tot 17.00 uur, daarna gaat het hek op 
slot. Dat vinden de kinderen jammer, 
want door de week kunnen ze pas na 
school gebruikmaken van de speeltuin. 
Het stadsdeelkantoor gaat in gesprek 
met Bewonersvereniging Noordelijk 
Scheveningen, de wijkagent en de wo-
ningcorporatie om te kijken wat hierin 
mogelijk is.

Speeltuin in een nieuw jasje

Het speeltoestel Supernova was favoriet tijdens stemronde kinderen.

Speelbeheerder Wesley in de splinternieuwe speeltuin.




