Sweelinckplein nieuwsbrief – juli 2014
Beste medepleinbewoner, met deze nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van
het Sweelinckplein, willen we je graag informeren over een aantal nieuwtjes op en
rond het plein.
Van de voorzitter
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Stichting
Vrienden van het Sweelinckplein. En omdat het de
eerste nieuwsbrief is wordt deze bij alle pleinbewoners
bezorgd. De komende nieuwsbrieven zullen alleen aan
de Vrienden per e-mail gezonden worden.

Rondje langs het plein met gemeente
Op 14 april hebben Dineke Dezentje en Anky Schmale
een “rondje Sweelinckplein” gemaakt met Fanja
Rekkers (groenbeheerder stadsdeelkantoor
Scheveningen ) en Ed Smid ( stadsdeelkantoor
Scheveningen).

Nu vrijwel alle bouwmaterialen, directieketen en
containers verdwenen zijn, ligt ons plein er weer
prachtig bij. Verderop in deze nieuwsbrief leest u over
de activiteiten van de Commissie Groen en
Leefbaarheid en natuurlijk over die van de
Activiteitencommissie. Wist u dat er ook een leesclub,
een kookclub en een bridgeclub zijn, en dat er ook
gezamenlijk film wordt gekeken bij Cinepien? Als u
interesse heeft kunt u dat per email laten weten.

Tijdens de (helaas) noodzakelijke aanpassingen aan
elektra, gas en water in de grond blijkt dat er continu
opslag van materialen plaatsvindt. Het middenstuk
tussen Waldeck Pyrmontkade en Koningin Emmakade
werd gebruikt als opslag vanwege de werkzaamheden
aan de Groot Hertoginnelaan. Dat is gelukkig nu
voorbij, alleen het plantsoen moet nog hersteld
worden.

Voor mij persoonlijk komt er een eind aan een lange
periode van voorzitterschap. We hebben een goede
samenwerking met het Bewonersoverleg Duinoord
opgebouwd, en ook de samenwerking met de
gemeente verloopt over het geheel genomen goed.
Door de inspanningen van velen is het Sweelinckplein
het bijzondere plein dat het is, zowel uiterlijk als qua
beleving. Word daarom Vriend van het Sweelinckplein
als u dat nog niet bent, en geniet mee, zoals ik ook nog
heel lang hoop te genieten van dit prachtige plein!
Samenstelling bestuur :
Marcel Tielemans
Arnold Esser
Caroline van Ophem
Foort Burger
Dineke Dezentje
Chantal Wouters (nieuw lid)
Georg Huith (nieuw lid)

Voor de herinrichting van de Reinkenstraat zal gebruik
worden gemaakt van het parkeerterrein op het
Sweelinckplein . Voor opslag van materialen voor wat
betreft het laatste deel van de renovatie van de Groot
Hertoginnelaan zal de projectleider
wijkaangelegenheden (Bastiaan de Jong) er bij de
diverse aannemers op aandringen elders
opslagplekken te zoeken.
Er zijn veel beschadigingen aangericht in het park. Ook
vindt onvoldoende herstel plaats na afloop van de
werkzaamheden in stoep en straat waardoor
gevaarlijke situaties ontstaan. De Groencommissie
heeft dan ook besloten dit voorjaar geen “schoffeldag”
te houden. Zaken die wij gezamenlijk deden, zoals het
snoeien van de lavendel bij de Stedemaagd, wordt dit
jaar door de gemeente uitgevoerd, evenals het
herstellen van stoep, straat en plantsoen en het
verwijderen van stenen, stukken klinkers en zand uit
de boomspiegels. Daarna zal de groencommissie, waar
nodig, de boerengeraniums weer opnieuw planten.

Kap grote dennen
We zijn in overleg met het stadsdeelkantoor voor de kap van
de grote dennen op de kopse kanten van het plantsoen. De
dennen zijn te groot geworden, waardoor de oorspronkelijk
zichtlijnen op het plein niet meer bestaan. Ook verstoren de
dennen de waterbalans in de grond, wat ten koste gaat van
de andere bomen. Als de dennen gekapt worden, komen er
andere bomen voor terug.
Fietswrakken
Verder blijvend aandacht voor fietswrakken, ook de
vrijwilligers van het BIT-team letten hierop tijdens hun
rondes.
Adoptie-afvalbakken
Op verzoek van de commissie groen en leefbaarheid worden
door het stadsdeelkantoor Scheveningen adoptieafvalbakken tussen de banken geplaatst in beide
plantsoendelen. Het is de bedoeling dat pleinbewoners zelf
de bakken legen en van nieuwe zakken voorzien die door de
gemeente worden heleverd. Oproep aan vrijwilligers om zich
hiervoor aan te melden bij Anky Schmale (ankys@ziggo.nl).
Er zal dan een schema opgesteld worden.
Keep it clean day
Op vrijdag 19 september is er de 'Keep it clean day'. Een dag
waarop de gemeente de burgers oproept om hun buurt
schoon te maken. Het is eigenlijk hetzelfde als “onze
schoffeldag “ die helaas dit jaar niet door kon gaan !

Bewonersoverleg Duinoord
Het bewonersoverleg Duinoord vergadert elke 2e
woensdag van de maand in het wijkgebouw
Sweelinckplein 42. Dineke Dezentje vertegenwoordigt
het Sweelinckplein in dit overleg.

Sweelinckplein zomerfeest
De activiteitencommissie van de Vrienden van het
Sweelinckplein heeft weer een mooi feest als afsluiting
van de zomer in voorbereiding. Iedere bewoner van
het Sweelinckplein is welkom op het zomerfeest. Wij
lichten alvast een tipje van de sluier op.
Het zomerfeest zal plaatsvinden op:
ZATERDAG 13 SEPTEMBER 2014
Waar: zuidwest zijde van het Plein.

Wij zijn bijzonder blij dat wij de band “Sintiromarus”
hebben kunnen contracteren. Zij zullen vanaf 19.00
uur spelen. De primas van deze band is de violiste
Blichta Hoopman. Zij is een achterkleindochter van
Tata Mirando. We kijken uit naar weer een fantastisch
optreden.

We gaan met z’n allen zwerfvuil opruimen op straat en in het
plantsoen en de boomspiegels ontdoen van onkruid en waar
nodig nieuwe boerengeraniums planten. De activiteiten
leggen we vast op foto’s die naar het stadsdeelkantoor
gestuurd zullen worden. De gemeente zorgt voor materiaal.
Het hoeft niet lang te duren, we beginnen om 13.00 uur. Als
je mee wilt doen, graag even aanmelden bij Anky Schmale
(ankys@ziggo.nl), dan weten wie er komt en houden we je
op de hoogte.
Samenstelling groencommissie
Jacky Loeff is per 1 juni toegetreden tot de groencommissie.
De samenstelling is nu:
•
Anky Schmale
•
Annelies Haase
•
Cora van Leeuwen
•
Dineke Dezentje
•
Gerda Pronk
•
Jacky Loeff (nieuw lid)
•
Marijke de Groot
•
Teja Bodewes

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het
Sweelinckplein springt dit jaar financieel bij en ook van
de gemeente krijgen we wederom subsidie. Daardoor
is de bijdrage slechts € 10.00 per persoon voor
drankjes, eten en muziek. Kinderen tot 12 jaar hebben
gratis toegang. Iedere bewoner van het Sweelinckplein
heeft inmiddels de aankondiging in de brievenbus
gekregen.

Programma Zomerfeest
Speciaal voor de jonge gezinnen hebben we de
starttijd iets vervroegd.
Vanaf 17.00 uur staat de borrel koud.
Vanaf 18.00 uur wordt er Italiaans eten geserveerd
van That’s Amore.

Na een rijk, veelzijdig en welbesteed leven, waarin hij
er altijd voor iedereen was, hebben wij afscheid
moeten nemen van
JAN VAN REENEN
Den Haag, 4 juli 1946

Den Haag 28 juni 2014

Reserveer nu vast de datum in de agenda !!!!
Echtgenoot van Gerda Pronk
Activiteitencommissie
Jacky Loeff en Mascha Schröder zijn per 1 juni
toegetreden tot de activiteitencommissie en Olga
Beekink heeft de commissie verlaten.

Redactiecommissie nieuwsbrief
Anky Schmale
: ankys@ziggo.nl
Chantal Wouters : mail@chantalwouters.com
Dineke Dezentje : dineke.dezentje@casema.nl

De samenstelling is nu:
Anky Schmale
Dineke Dezentje
Gerda Pronk
Jacky Loeff (nieuw lid)
Kitty Bos
Mascha Schröder (nieuw lid)

Mocht u iets in de nieuwsbrief willen laten plaatsen
dan kan dat via een van de bovenstaande
emailadressen.

Lief en leed bij de SVS
Wouter en Jacqueline Snoeijers-Loeff zijn op 6 februari
verblijd met de geboorte van hun zoon
OLIVER WILLEM FREDERICK
Broertje van Eleonor. Wouter en Jacqueline wonen in
de 1e Sweelinckstraat 70.
Een aantal langdurige zieke vrienden hebben een
attentie ontvangen.
Doortje Keijzer, onze oudste vriend, is op 23 mei 94
jaar geworden. De SVS heeft haar getrakteerd op een
prachtige bos pioenrozen!

Lid worden, vragen, zorgen, suggesties?
Stuur een email aan: info@vrienden-vh-sweelinckplein.nl

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief
enthousiast geworden zijn en ook Vriend willen
worden, stuur dan een email aan: info@vrienden-vhsweelinckplein.nl. Met uw steun werken wij verder aan
het behoud van het plein en de sociale cohesie.
Ieder jaar vragen wij alle Vrienden op vrijwillige basis
een bescheiden bedrag te doneren. Voor 2014 gaat
het om een vrijwillige bijdrage van € 10 per persoon
dan wel € 20 per gezin/samenwonenden per jaar. Dit
kunt u overmaken naar rekeningnummer NL84 ABNA
0458 1063 80 ten name van de Stichting Vrienden van
het Sweelinckplein te ’s-Gravenhage. Bent u vriend en
weet u niet meer of u de bijdrage al heeft
overgemaakt voor dit jaar? Geen zorgen, de
penningmeester stuurt binnenkort een herinnering uit
naar alle leden die nog niet betaald hebben.
Verder zijn we altijd op zoek naar enthousiaste
pleinbewoners die zich ook in willen zetten voor het
behoud van ons fantastische plein. Concreet zijn we op
zoek naar iemand die de website up to date wil
houden en een nieuwe penningmeester. Het kost je
slechts enkele uren per maand, maar de dank is groot
en het is nog gezellig ook!

