
Onze Bereikbaarheid 
& Dienstverlening

Samen de winter door

Heeft u een (hulp) vraag? Bel of mail gerust!
U kunt bij ons terecht voor informatie, advies en kortdurende hulpverlening bij allerlei
vragen, bijvoorbeeld over onderwerpen zoals relaties, opvoeding, eenzaamheid, rouw en  
verlies, (huiselijk) geweld, gezondheid, mantelzorg, sociale contacten, spanningsklachten,  
inkomen, financiën, huisvesting, voorzieningen, werk en contacten met instanties.
  
Bel of mail ons gerust voor een afspraak óf als u behoefte heeft aan telefonische  
ondersteuning:  (070) 416 20 20 en sociaalwerk@welzijnscheveningen.nl.
Kijk voor onze chatspreekuurtijden en de Webchat op www.welzijnscheveningen.nl.  

Een bericht via WhatsApp kunt u sturen aan (070) 416 20 20.

Alle hulp is gratis en u heeft geen verwijzing nodig

Opvoedsteun
Heeft u een opvoedvraag en komt u er even niet uit?  Ervaart uw kind bijvoorbeeld moeite 
met eten, slapen, (samen) spelen of is uw kind bijvoorbeeld vaak boos, opstandig of juist  
teruggetrokken? Of vindt u het lastig om uw puber te begrijpen? Onze pedagogisch  
adviseur helpt u graag op weg! Neem gerust vrijblijvend contact op met Amber van Dijk,  
via (070) 416 20 20 of amber.vandijk@welzijnscheveningen.nl (maandag t/m donderdag).



Boodschappen en Vervoer 
Juist in deze tijd heeft u wellicht hulp nodig bij het 
doen van de boodschappen of bij noodzakelijk  
vervoer. Voor onder andere de Boodschappendienst 
en de Particuliere Vervoersdienst is de  
vrijwillige Diensten centrale op werkdagen van  
10.00 tot 13.00 uur* bereikbaar via (070) 219 82 10  
en dienstencentrale@welzijnscheveningen.nl.
*tijdelijk aangepaste tijden

Vrijwillige Belmaatjes - Sociaal contact
Wilt u juist in deze periode wat extra gebeld worden? Onze vrijwillige belmaatjes bieden graag een 
luisterend oor en een gezellig praatje. U kunt ook bij ons terecht voor informatie en advies over 
andere mogelijkheden om juist in deze periode sociale contacten te hebben en te onderhouden.  
U kunt ons bereiken via (070) 416 20 20 en sociaalwerk@welzijnscheveningen.nl.

Hulp bij Administratie - Inzicht en overzicht  
De vrijwilligers van Hulp bij Administratie helpen  
bij het op orde brengen en bijhouden van uw  
administratie. De vrijwilliger geeft ondersteuning bij 
het creëren van overzicht en structuur en bemiddelt 
of adviseert waar nodig. Meer informatie of aanmel-
den? Bel het Sociaal Werk: (070) 416 20 20 of mail 
naar sociaalwerk@welzijnscheveningen.nl.

Rolstoelvervoer
Inwoners van stadsdeel Scheveningen, die rolstoel 
gebonden zijn, kunnen gebruik maken van ons  
rolstoelvervoer, bijvoorbeeld voor vervoer naar  
ziekenhuis of huisarts.
Voor het maken van een ritafspraak kunt u contact  
opnemen met het Groeps-  en rolstoelvervoer via 
groepsvervoer@welzijnscheveningen.nl en op  
maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur
via (06) 18 20 38 57.



Schappelijk
Klanten van de Voedselbank die in stadsdeel  
Scheve ningen wonen, krijgen bij Schappelijk, de  
sociale winkel van Welzijn Scheveningen, een pas  
met daarop een tegoed. Met deze pas kunnen zij  
bij Schappelijk boodschappen doen. De winkel  
wordt gevuld met producten die worden gedoneerd 
of worden opgehaald via acties. 
Schappelijk voorziet bijna 90 gezinnen van extra 
boodschappen. 

Door de coronacrisis moest dit voorjaar de jaarlijkse NL Doet-actie  
geannuleerd worden, waardoor er geen producten konden worden inge-
zameld voor Schappelijk. Rotary Scheveningen, één van de initiatiefnemers 
van de jaarlijkse supermarktactie, heeft ter compensatie, samen met  
andere Rotary clubs, geregeld dat er een groot bedrag is gedoneerd. 
Donaties/levering van houdbare producten zijn meer dan ooit zeer welkom. 
U kunt hiertoe contact opnemen met de relatiemanager Schappelijk,  
Edith Nuss via (070) 416 20 20 of edith.nuss@welzijnscheveningen.nl.

Jeugdwerk 
Het Jongerenwerk is online en in de openbare ruimte actief. De jongeren
werkers bezoeken de jongeren in heel stadsdeel Scheveningen en  
signale ren, informeren, verwijzen door en houden zo contact met de  
verschillende groepen jongeren. Naast het online contact organiseert 
het jongerenwerk activiteiten op de verschillende locaties. Zo kunnen  
jongeren meedoen aan de meidenclub, het muziekproject, de open  
inlopen, de huis werkclub en verschillende sport activiteiten. Het jongeren-
werk organiseert verder in iedere school vakantie een speciaal programma 
met allerlei leuke en uitdagende activiteiten. De actuele activiteiten van het  
Jongerenwerk staan op de Facebook-pagina’s ‘Jongerenwerk Scheveningen’ 
of en op Instagram ‘jongerenwelzijnscheveningen’.  
U kunt ook bellen (06) 41 06 78 87.

Het Kinderwerk organiseert 4 dagen in de week naschoolse activiteiten op 
het Trefpunt en op de woensdagen ook in de Mallemok. In de vakanties 
worden er aantrekkelijke vakantieprogramma’s  aangeboden. 
De actuele activiteiten van het kinderwerk staan op de Facebook-pagina’s: 
‘Kinderwerk Het Trefpunt’ en ‘Mallemok Welzijn Scheveningen’.  
Voor informatie over het kinderwerk kan contact worden opgenomen met 
de coördinator van het kinderwerk, Esther Broere (06) 43 16 14 69.

Edith Nuss

Esther Broere

Raymon 

Erberveld



Wijkcentra - Blijven voorlopig open!** 
Er zijn tal van activiteiten mogelijk op onze wijkcentra. Activiteiten worden op afspraak  
ingepland.  De medewerkers van de wijkcentra houden actief contact met hun bezoekers,  
deelnemers, huur ders, vakkrachten en vrijwilligers.
Voor nadere informatie en het maken van afspraken kunt u bellen of mailen met:

Het Couvéehuis Frankenslag 139

Het Kalhuis Badhuisstraat 177

Het Trefpunt Tesselsestraat 71

De Mallemok Westduinweg 38d

Locatiemanager 
Marja Verhoeve

(070) 350 06 94
marja.verhoeve@welzijnscheveningen.nl

Locatiemanager
Marike Vermeulen

(070) 306 99 00  
marike.vermeulen@welzijnscheveningen.nl

Locatiemanager 
Daniëlle Harthoorn 

(070) 338 54 99
danielle.harthoorn@welzijnscheveningen.nl

Locatiemanager 
Paul van der Veen

(070) 338 06 90
paul.vanderveen@welzijnscheveningen.nl

Versie 1 november 2020
**De actuele(re) informatie, ook bij aanpassing van de landelijke Corona maatregelen, vindt u op  
www.welzijnscheveningen.nl, op www.facebook.com/WelzijnScheveningen en op LinkedIn.


