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Ons Motto 

Graag willen we de inwoners die dat nodig hebben een  
steuntje in de rug geven, zodat ze het verder weer zelf redden. 
Soms gaat het om eenzaamheid en soms gaat het om  
zelfredzaamheid. Soms gaat het om ontmoeting en soms  
gaat het om hulp. Maar de rode draad is dat de Scheveningers 
het zelf of voor elkaar moeten doen en dat Welzijn geen  
langdurige zorg of hulp met betaalde krachten kan aanbieden.  
Wat we wél doen, is dat we staan voor onze bemiddelende  
rol om te zorgen dat het steuntje in de rug er is.  
Dat kan alleen in een beschaafde gemeenschap waar  
mensen zorg hebben voor elkaar, waar mensen elkaar  
kennen en elkaar helpen. En dat is onze missie, dat willen we. 
Welzijn Scheveningen wil dat de inwoners

elkaar kennen, elkaar helpen.

Onder begeleiding van 40 beroepskrachten organiseren onze  
480 vrijwilligers dagelijks vele ontmoetingen en vrijwillige diensten 
voor de inwoners van stadsdeel Scheveningen.

Elkaar kennen, elkaar helpen

Jan van der Werf
Directeur

(070) 416 20 20
www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Kom kennismaken
Petra Frankfort en Lindsey Grootveld
Adviseurs Vrijwilligerswerk & Participatie

Meer informatie

(070) 416 20 20
info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Maak vrijblijvend

een afspraak

Wilt u iets voor een ander doen?

64 nieuwe vacatures

www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Voor vrijwilligerswerk



3

Inhoud 

1.  Informatie, advies en hulpverlening 5

2.  Ondersteuning thuis 9
  2.1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 9
	 	 2.2	Hulp	bij	financiën	en	administratie	 11	
  2.3 Hulp in en om het huis 15 
  2.4 Maaltijden 18 
  2.5 Vervoer 20 
  2.6 Wonen  22

3.  Mantelzorg; zorg voor elkaar 23 
  3.1 Informatie, advies en ondersteuning 23
  3.2 Waardering en kortingen voor Haagse mantelzorgers 26

4.  Dagbesteding, verzorging en verpleging 28 
  4.1 Dagbesteding 28
  4.2 Zorg aan huis 31 
  4.3 Wonen met zorg 34 
     
5.  Activiteiten en ontmoeting 37
  5.1 Vitaliteit 37
  5.2 De Begeleidingsdienst 37
  5.3 Activiteitenprogramma van het Couvéehuis 38
  5.4 Activiteitenprogramma van het Trefpunt 43
  5.5 Activiteitenprogramma van het Kalhuis 47
  5.6 Sport en Bewegen 50
  5.7 Activiteiten bij overige organisaties 52

6.  Vrijwilligerswerk en participatie 54
    
Trefwoordenregister 56

Belangrijke telefoonnummers 58
  



4

De Ouderenadviseurs
Zelfstandig blijven wonen

De Ouderenadviseurs

Heeft u een probleem en komt u er zelf niet uit?
Heeft u te maken met eenzaamheid, rouw en verlies of huiselijk geweld?
Heeft u vragen over huisvesting, fi nanciën of regelingen?
Heeft u hulp nodig als mantelzorger?

Onze ouderenadviseurs helpen u graag!

Ook kunt u bij hen terecht voor praktische zaken zoals vervoer, boodschappen, 
administratie en klusjes in en om het huis.

Meer informatie of een afspraak maken
Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur: 

(070) 416 20 20

ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
www.welzijnscheveningen.nl

De ouderenadviseur 

komt zo nodig bij 

u thuis

Zelfstandig blijven wonen
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1. Informatie, advies en hulpverlening

De ouderenadviseurs
Senioren die vragen of problemen hebben op diverse leefgebieden kunnen  
voor hulp, advies of begeleiding terecht bij de ouderen adviseurs van Welzijn  
Scheveningen. De ouderenadviseurs zijn hèt aanspreekpunt voor alle zelfstandig 
wonende senioren in Scheveningen. De ouderen adviseurs zijn maatschappelijk 
werkers die zich gespecialiseerd hebben in informatie, advies en hulpverlening  
aan senioren. U kunt voor meer informatie contact met hen opnemen via  
onderstaande contactgegevens.

De ouderenadviseurs  (070) 416 20 20
   ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
  www.welzijnscheveningen.nl

Spreekuur ouderenadviseurs
Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van wonen, zorg of welzijn? Wilt u  
liever langskomen in plaats van bellen? Wekelijks houden de ouderenadviseurs op 
diverse locaties een inloopspreekuur. Het spreekuur is vrijblijvend en kosteloos.  
U bent van harte welkom om tijdens de spreekuren langs te komen op  
onderstaande locaties.

Het Trefpunt (Welzijn Scheveningen)  (070) 416 20 20
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag  Maandag 10.30 – 11.30 uur
Het Trefcentrum Duinoord (Bewonersoverleg Duinoord) (070) 416 20 20
Sweelinckplein 42, 2517 GP Den Haag Elke laatste ma. van de maand 11.00 – 12.00 uur
Het Couvéehuis (Welzijn Scheveningen)  (070) 416 20 20
Frankenslag 139, 2582 HJ Den Haag Dinsdag 10.00 – 11.00 uur
Gezondheidscentrum Badhuisweg  (070) 416 20 20
Badhuisweg 72, 2587 CL Den Haag Donderdag 15.00 – 16.30 uur
Duinrust (Cardia)  (070) 416 20 20 
Duinweg 35, 2585 JV Den Haag Voornamelijk gericht op mantelzorg  
 Op afspraak dinsdag en vrijdag

Het Couvéehuis is dé centrale plek van waar uit de ouderenadviseurs werken.  
Zij houden er spreekuren en organiseren er onder andere de Gespreksgroep voor 
mantelzorgers en het maandelijkse Alzheimer Café. Het is tevens de locatie van waar 
uit zij alle vrijwillige dienstverlening, De Ontmoeting en het Ontmoetingscentrum 
Dementie coördineren. De uitvoering ervan vindt op verschillende locaties in  
stadsdeel Scheveningen plaats. Ook de Dienstencentrale (waar hulpvragen van 
senioren bij de vrijwillige telefonisten binnen komen) is in het Couvéehuis gevestigd. 
Over alle diensten vindt u in deze gids meer informatie.
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De Servicepunten XL
Als u hulp nodig heeft op het gebied van werk, zorg of welzijn, dan wijst  
www.denhaag.nl/servicepuntsociaal u de weg. Komt u er via de website niet uit? 
Dan bent u van harte welkom bij een Servicepunt XL. Er staat daar iemand voor u 
klaar om u te helpen bij het vinden van de juiste informatie, hulp of ondersteuning. 
U kunt hier bijvoorbeeld terecht voor hulp bij het invullen van digitale (gemeente lij ke ) 
aanvraagformulieren,	hulp	bij	administratie	en	financiën	of	hulp	bij	het	vinden	van	 
zorg, ondersteunings mogelijkheden en voorzieningen. Zo nodig kan er een afspraak 
voor	u	worden	gemaakt	met	een	cliëntondersteuner,	maatschappelijk	werker	of	
ouderenadviseur. Bent u niet in staat om een Servicepunt XL te bezoeken,  
belt u dan om een afspraak te maken voor een huisbezoek.

Servicepunt XL Kalhuis   (070) 416 20 20
Badhuisstraat 177, 2584 HH Den Haag Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur
Servicepunt XL Trefpunt   (070) 416 20 20
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag Maandag, dinsdag en donderdag 9.00 – 12.00 uur

MEE Zuid-Holland Noord
MEE	biedt	cliëntondersteuning	aan	alle	mensen	met	een	beperking.	 
Het kan gaan om een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.  
Of bijvoorbeeld om een beperking door een chronische ziekte, niet-aangeboren 
hersenletsel of autisme. MEE heeft geen eigen zorgaanbod, maar geeft informatie,  
advies en ondersteuning op maat. Samen met u kijken zij wat nodig is, zodat u 
uiteindelijk zelf weer verder kunt. De professionals van MEE ondersteunen ook 
GGZ-cliënten	en	ouderen	met	een	indicatie	voor	langdurige	zorg.	U	kunt	bij	MEE	
terecht met al uw vragen op elk gebied van uw leven. Ook uw familie, vrienden, 
mantelzorgers, vrijwilligers of andere betrokkenen kunnen bij hen terecht.

MEE Zuid-Holland Noord  (088) 775 20 00
Zichtenburglaan 260, 2544 EB Den Haag   info@meezhn.nl 
  www.meezhn.nl

Kompassie
Kompassie ondersteunt Haagse burgers met psychische problemen en hun  
naasten. Kompassie biedt meerdere vormen van ondersteuning, waaronder  
praktische en emotionele ondersteuning, mantelzorgondersteuning, voorlichting  
en collectieve belangenbehartiging. Mensen met psychische problemen en hun 
naasten kunnen bij Kompassie binnenlopen met hun vragen.

Kompassie  (070) 427 32 40
Laan 20, 2512 GN Den Haag Maandag t/m vrijdag 10.00 - 16.00 uur
   info@kompassie.nl 
  www.kompassie.nl



7

Veilig Thuis Haaglanden / ouderenmishandeling
Hoewel	er	weinig	over	wordt	gesproken,	kunnen	ook	ouderen	slachtoffer	zijn	 
van huiselijk geweld. Hierbij kunt u denken aan lichamelijke en/of geestelijke  
mishandeling,	verwaarlozing,	financiële	uitbuiting	en	seksueel	misbruik.	Het	risico	
van ouderenmishandeling neemt toe met het ouder worden, vooral wanneer er 
meer zorg nodig is en er meer afhankelijkheid is van derden. Vaak vindt de  
mishandeling plaats door een familielid of andere naaste, maar soms ook door 
een beroepskracht. Heeft u zelf hulp nodig of bent u bezorgd over iemand in uw 
omgeving? Neemt u dan contact op met Veilig Thuis Haaglanden. Samen met u 
wordt gekeken naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen.
Uiteraard kunt u ook bij de ouderenadviseurs van Welzijn Scheveningen terecht.  
U vindt de contactgegevens van de ouderenadviseurs op pagina 5.

Veilig Thuis Haaglanden  (070) 346 97 17 of 0800 20 00
Bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week     www.veiligthuishaaglanden.nl

Sensoor Haaglanden
Voor een anoniem gesprek per telefoon, bijvoorbeeld als u zich eenzaam voelt of 
als u behoefte heeft aan contact, kunt u Sensoor bellen.

Sensoor Haaglanden  (070) 345 45 00
   www.sensoor.nl

Korrelatie
Korrelatie is een landelijke organisatie die anonieme, professionele, psychische en 
psychosociale hulp biedt. Zij luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar 
passende hulp. U kunt met hen bellen, mailen of chatten.

Korrelatie    0900 1450
   vraag@korrelatie.nl 
  www.korrelatie.nl 

Geestelijke begeleiding
Voor begeleiding bij geloofs-, levens- en zingevingsvragen kunt u onder andere  
terecht bij de Stichting voor Stad en Kerk (Stek), Stichting Mara of Respect Zorggroep.

Stichting voor Stad en Kerk (Stek)  (070) 318 16 16
Protestantse achtergrond
Stichting Mara  (070) 358 50 25
Katholieke achtergrond
Respect Zorggroep  (070) 306 91 70 
Voor doorverwijzing naar een geestelijke begeleider die past bij uw levensovertuiging
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OuderenOmbudsman
De OuderenOmbudsman is er speciaal voor ouderen. Het is een onafhankelijke 
vraagbaak die u op weg helpt bij vragen, zorgen of klachten.

OuderenOmbudsman  0900 60 80 100 
   www.ouderenombudsman.nl

Sociale Kaart
Mensen die op zoek zijn naar een organisatie, dienstverlener of instelling in de 
sectoren zorg, welzijn en wonen, kunnen hiervoor de digitale Sociale Kaart van de 
gemeente Den Haag raadplegen. U vindt hier bijvoorbeeld huisartsen, therapeuten, 
maatschappelijke dienstverleners, apotheken, wijkcentra en buurt huizen. 

Sociale Kaart   www.socialekaartdenhaag.nl
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2. Ondersteuning thuis

Diverse organisaties bieden verschillende vormen van ondersteuning thuis.  
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste voor u op een rij gezet.

2.1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Waarschijnlijk wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Soms lukt dit niet.  
Uw gezondheid kan achteruit gaan, u wordt ouder of u kunt moeilijk zelfstandig 
leven. De overheid heeft de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd 
om u te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kent deze soorten voorzieningen:

Voorliggende voorzieningen
Een voorliggende voorziening is gebaseerd op een andere wet dan de Wmo,  
bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).  
Voorliggende voorzieningen zijn ook diensten en producten die te koop zijn en die 
door iedereen gebruikt kunnen worden. Voorliggende diensten en producten zijn  
bijvoorbeeld	een	elektrische	fiets,	een	verhoogd	toilet,	online	boodschappen	 
bestellen en laten bezorgen, was- en strijkservices of een klussendienst.  
U kunt deze voorzieningen zelf regelen door rechtstreeks contact op te  
nemen met de instanties die de voorzieningen leveren. 

Algemene voorzieningen
Algemene voorzieningen zijn bijvoorbeeld een maaltijdservice, een boodschappen-
dienst,	een	koffieochtend	in	een	wijkcentrum,	welzijnswerk	en	ondersteuning	van	
vrijwilligers. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen met een  
hulpvraag. Ook deze voorzieningen kunt u zelf regelen. Een Wmo-melding doen bij 
de gemeente is niet nodig. Meer informatie over de Algemene voorzieningen vindt 
u bij de Servicepunten XL, waarvan u de locaties vindt op pagina 6, of in de digitale 
Sociale Kaart via www.socialekaartdenhaag.nl.

Maatwerkvoorzieningen
Wanneer uw hulpvraag niet of niet helemaal kan worden opgelost door gebruik te 
maken van de bovenstaande voorzieningen, kunt u mogelijk gebruik maken van een 
Maatwerkvoorziening. Voor een Maatwerkvoorziening moet u een Wmo-melding 
doen via de website van de gemeente. Een medewerker van de gemeente neemt 
als dat nodig is contact met u op. Ook als u uw huidige voorziening wilt verlengen, 
doet u een melding. Voorbeelden van Maatwerkvoorzieningen zijn: aanpassingen in 
de woning, hulpmiddelen zoals een rolstoel of een scootmobiel, vervoer in de regio, 
ondersteuning bij uw huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding,  
een logeervoorziening en beschermd wonen.
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Hulp nodig?
Weet u niet goed waar u hulp kunt krijgen? Wilt u advies over welke ondersteuning 
voor u het meest geschikt is? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier 
voor de Wmo-melding? Kom dan langs bij een Servicepunt XL bij u in de buurt;  
de	vrijwilligers	en	cliëntondersteuners	helpen	u	graag	op	weg.	U	vindt	de	 
telefoonnummers, locaties en openingstijden van de Servicepunten XL op pagina 6.
 
Gemeente Den Haag - Klantenservice SZW (070) 353 75 00
   www.denhaag.nl/servicepuntsociaal
Sociale Kaart   www.socialekaartdenhaag.nl

Cliëntondersteuning
Een	cliëntondersteuner	kan	u	helpen	met	het	op	een	rij	zetten	en	onder	woorden	
brengen	van	uw	vragen	en	wensen.	De	cliëntondersteuner	helpt	u	zoeken	naar	 
oplossingen met hulp van mensen in uw eigen omgeving of mogelijkheden in  
de buurt. Hij helpt u de weg te vinden in de ondersteuningsmogelijkheden en  
voorzieningen vanuit de gemeente Den Haag en geeft ook uitleg over de  
procedures bij het aanvragen van een Maatwerkvoorziening. Hij kan mee gaan  
naar een persoonlijk gesprek en u helpen als u het oneens bent met de  
ondersteuning	die	u	krijgt.	Cliëntondersteuning	is	gratis	en	onafhankelijk.	 
U	bent	welkom	bij	de	cliëntondersteuner	in	de	Servicepunten	XL.	U	vindt	de	 
telefoonnummers, locaties en openingstijden van de Servicepunten XL op pagina 6. 

Eigen bijdrage in de kosten
Krijgt u hulp of ondersteuning van de gemeente? Dan zijn daar kosten aan verbonden.  
In Den Haag betaalt u bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden,  
een maatwerkarrangement, beschermd wonen en de taxibus. De eigen bijdrage 
geldt zowel bij een persoonsgebonden budget als voor zorg in natura. Aan de hand 
van uw inkomen en vermogen, uw leeftijd en uw huishouden stelt het Centraal  
Administratie Kantoor (CAK) uw maximale periodebijdrage vast. De hoogte staat 
op de beschikking die u van het CAK krijgt. Wilt u weten of u een eigen bijdrage 
moet betalen, kijk dan op de website van het Centraal Administratie Kantoor.  
Voor meer informatie bent u welkom bij een Servicepunt XL of een spreekuur van 
de ouderenadviseurs. U vindt de telefoonnummers, locaties en openingstijden op 
pagina 5 en 6.

Gemeente Den Haag - Klantenservice SZW (070) 353 75 00
   www.denhaag.nl/servicepuntsociaal
Centraal Administratie Kantoor (CAK)  0800 19 25
   www.cak.nl
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2.2 Hulp bij financiën en administratie

Heeft	u	problemen	met	uw	financiën	of	administratie	of	wilt	u	weten	of	en	hoe	u	
in	aanmerking	komt	voor	een	financiële	tegemoetkoming	(waaronder	huurtoeslag,	
zorgtoeslag en een Ooievaarspas), dan kunnen verschillende organisaties u  
ondersteunen. Hieronder worden er een aantal genoemd. 

Hulp bij Thuisadministratie

(070) 416 20 20

Hulp bij Thuisadministratie
Papieren op orde

De dienst Hulp bij Thuisadministratie van Welzijn Scheveningen helpt senioren hun 
privé-administratie op orde te brengen. De ervaren vrijwilliger geeft ondersteuning 
bij	het	creëren	van	overzicht	en	structuur	en	bemiddelt	of	adviseert	waar	nodig.	
De dienst is bedoeld voor mensen die geen beroep kunnen doen op familie, buren 
en kennissen en niet vermogend genoeg zijn om een administratie kantoor in te 
schakelen. Een ouderen  adviseur van Welzijn Scheveningen komt, wanneer u zich 
aanmeldt, eerst vrijblijvend op huisbezoek om uw situatie te bespreken en om 
uitleg te geven over deze dienst. Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u 
contact opnemen met de ouderen adviseurs.

De ouderenadviseurs  (070) 416 20 20
   ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
   www.welzijnscheveningen.nl

Eerste Hulp bij Administratie (Het Rode Kruis)
Mensen die problemen ervaren bij het invullen van formulieren, het op orde  
houden van alle papieren en het op tijd betalen van rekeningen, kunnen voor  
hulp ook terecht bij het Haagse Rode Kruis. Het Rode Kruis biedt met deskundige  
vrijwilligers gratis Eerste Hulp bij Administratie. Voor meer informatie of uw  
aanmelding kunt u contact opnemen met het Haagse Rode Kruis. 

Haagse Rode Kruis  (070) 350 53 33
   www.rodekruis.nl/afdeling/denhaag
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Budgetmaatjes070
Inwoners van Den Haag die in de schulden zijn geraakt en daar uit willen komen, 
kunnen voor steun terecht bij Budgetmaatjes070. Via Budgetmaatjes070 van de 
Stichting Stad en Kerk (Stek) worden deelnemers gekoppeld aan een budgetmaatje 
om	samen	de	specifieke	schuld	problemen	aan	te	pakken.	De	budgetmaatjes	 
hebben hiervoor een training gevolgd. Een budgetmaatje draagt niet de oplossing 
aan, maar dient als een steun in de rug. Voor meer informatie of als u zich wilt  
aanmelden, kunt u terecht op de website van Budgetmaatjes070.

Budgetmaatjes070 (Stek)  (070) 318 16 16
   www.budgetmaatjes070.nl

Kompassie
Mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten, die ondersteuning  
nodig	hebben	bij	het	ordenen	van	hun	(financiële)	administratie,	kunnen	ook	 
terecht bij Kompassie. Kompassie biedt advies, informatie, praktische en  
emotionele ondersteuning.  

Kompassie  (070) 427 32 40
Laan 20, 2512 GN Den Haag  Maandag t/m vrijdag 10.00 - 16.00 uur
   www.kompassie.nl

Stichting CAV
Stichting CAV ondersteunt mensen die door ziekte, leeftijd of andere  
omstandig	heden	hun	financiële	zaken	niet	meer	zelf	kunnen	of	willen	regelen.	 
De diensten die Stichting CAV onder andere biedt zijn budgetbeheer, begeleiding 
bij schuldhulpverlening, beschermingsbewind, mentorschap en ondersteuning 
thuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting CAV.

Stichting CAV  (088) 822 82 28
   www.stichting-cav.nl

Schuldhulpverlening
Heeft u schulden of betalingsachterstanden waar u zelf niet meer uit komt?  
Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen bij de gemeente. Om in aanmerking te  
komen voor schuldhulpverlening belt u met de Klantenservice SZW of gaat u langs 
bij een Advies- en informatiebalie. Een medewerker maakt dan u een afspraak 
voor	u	voor	een	'financieel	inventarisatiegesprek',	waarin	uw	(schulden-)situatie	
wordt besproken. Voor meer informatie over de stappen in de aanmeldprocedure  
en over de voorwaarden kunt u terecht op de website van de gemeente.  
Is er sprake van crisis? Dreigt u uit huis gezet te worden? Of wordt uw energie of 
water binnenkort afgesloten door betalingsachterstanden? Meldt u zich dan bij de  
Advies- en informatiebalie. Neemt u de brief mee waarin de datum van de  
afsluiting of ontruiming staat. 
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Voor informatie en hulp kunt u ook langskomen bij een Servicepunt XL of een 
spreekuur van de ouderenadviseurs. U vindt de telefoonnummers, locaties en  
openingstijden op pagina 5 en 6.

Gemeente Den Haag - Klantenservice SZW   (070) 353 75 00
    www.denhaag.nl/servicepuntsociaal
Advies- en informatiebalie Escamp 
Leyweg 813, 2545 HA Den Haag Maandag t/m vrijdag 8.30 - 14.00 uur
Advies- en informatiebalie Centrum 
Spui 70, 2511 BT Den Haag Maandag t/m vrijdag 8.30 - 14.00 uur

Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
Wanneer uw schulden nog niet problematisch zijn dan kan de Gemeentelijke  
Kredietbank, team Krediet en Advies, u misschien helpen met een sociale lening. 
Wanneer	u	in	het	bezit	bent	van	een	eigen	woning	en	financiële	problemen	heeft,	
kunt u een afspraak maken met de Kredietbank, team Hypotheek en Advies, voor 
gratis advies. Bij het Pandhuis kunt u lenen wanneer u direct contant geld nodig 
heeft. Daarvoor moet u wel een onderpand achterlaten zoals sieraden of andere 
waardevolle artikelen. 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de  
Gemeentelijke Kredietbank? Kijk dan op de website van de gemeente voor de  
openingstijden	of	neem	telefonisch	contact	op	met	het	betreffende	team.

Gemeentelijke Kredietbank, team Krediet en Advies (070) 752 83 40 
 Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur
Gemeentelijke Kredietbank, team Hypotheek en Advies (070) 752 82 90 
 Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur
Gemeentelijke Kredietbank, afdeling Pandhuis  (070) 752 96 40
 Maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.00 uur
Gemeente Den Haag - Klantenservice SZW   (070) 353 75 00
   www.denhaag.nl/servicepuntsociaal

Sociaal Raadslieden
Wanneer u juridische vragen of problemen heeft op het gebied van belastingen,  
toeslagen of uitkeringen, dan kunt u terecht op het spreekuur van de sociaal  
raadslieden van de gemeente. De sociaal raadslieden kunnen u onder andere  
u de weg wijzen in wet- en regelgeving, helpen bij het opstellen van brieven en 
bezwaarschriften, informatie of advies geven over sociaal-juridische onderwerpen 
(met betrekking tot wonen, werken, onderwijs en inkomen) en bemiddelen bij  
problemen met (overheids-)instanties. 
De sociaal raadslieden kunnen u niet helpen bij het invullen van uw belasting-
aangifte. Hiervoor kunt u contact opnemen met bijvoorbeeld de Belastingdienst. 
Voor juridische vragen over consumentenzaken, zoals energie en telefonie,  
kunt u terecht bij het Juridisch Loket (waarover meer op de volgende pagina). 
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Voor het maken van een afspraak met de sociaal raadslieden belt u met de  
Klantenservice SWZ.

Gemeente Den Haag - Klantenservice SZW   (070) 353 75 00
   www.denhaag.nl/servicepuntsociaal

Juridisch Loket
Het Juridisch Loket is er voor mensen die juridisch advies nodig hebben, waaronder 
over consumentenzaken zoals energie en telefonie. Op de website van het Juridisch 
Loket vindt u meer informatie, tips en voorbeeldbrieven. U kunt ook bellen met de 
juristen van het Juridisch Loket of langsgaan tijdens het inloopspreekuur.

Juridisch Loket 0900 80 20
Herengracht 7, 2511 EG Den Haag  www.juridischloket.nl
Inloopspreekuur (zonder afspraak): Maandag t/m vrijdag 9.00 - 11.00 uur
Telefonisch bereikbaar: Maandag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur  

Aangifte inkomstenbelasting
Als u hulp nodig heeft bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting,  
dan kunt u hiervoor onder andere terecht bij de Belastingdienst of Stichting  
Belastingwinkel Rotterdam (SBR), locatie Den Haag. Indien u lid bent van een vak- of 
ouderenbond, dan kan ook de bond u helpen bij het invullen van uw aangifte.

De Belastingdienst  0800 05 43 
   www.belastingdienst.nl
Stichting Belastingwinkel Rotterdam, locatie Den Haag (010) 466 15 44
 Telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur
   www.belastingwinkelrotterdam.nl
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2.3 Hulp in en om het huis

De Klussendienst

(070) 338 89 06 / (070) 338 89 07

De Klussendienst
Opgelost

De Klussendienst van Welzijn Scheveningen is er om senioren te helpen met kleine 
klusjes in en om hun woning. De klusvrijwilligers kunnen u bijvoorbeeld helpen bij 
het ophangen van een lamp, een schilderij en een gordijnrails, bij een klein timmer-, 
sjouw-, of tuinklusje of bij problemen met de computer. Per klus geldt een eigen 
bijdrage van € 4,- en een vergoeding van eventuele materialen. U betaalt deze  
kosten rechtstreeks aan de vrijwilliger. 
Voor meer informatie of het aanmelden van uw klusverzoek, kunt u contact  
opnemen met de Dienstencentrale. 

Dienstencentrale Welzijn Scheveningen (070) 338 89 06 of (070) 338 89 07  
 Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur

De Boodschappendienst

(070) 338 89 06 / (070) 338 89 07

De Boodschappendienst
Samen of thuisbezorgd

De Boodschappendienst van Welzijn Scheveningen is er voor zelfstandig wonende 
senioren, die niet meer in staat zijn zelf of met hulp uit de eigen omgeving  
boodschappen te doen. Een vrijwilliger kan de boodschappen voor u halen, maar u 
kunt ook samen boodschappen doen. Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.
Voor meer informatie of om u aan te melden voor de Boodschappendienst  
kunt u contact opnemen met de Dienstencentrale. 

Dienstencentrale Welzijn Scheveningen (070) 338 89 06 of (070) 338 89 07  
 Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur
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De Kledingklussendienst
De Kledingklussendienst helpt u met kleine reparaties aan uw kleding, die u zelf  
niet (meer) kunt uitvoeren. U kunt daarbij denken aan knopen aanzetten, zomen 
vastnaaien, ritsen inzetten, broeken korter of langer maken en/of een split  
aanbrengen. U betaalt hiervoor een kleine vergoeding, afhankelijk van de  
werkzaamheden. Voor meer informatie en voor het inleveren van uw kleding  
kunt u terecht op de volgende locaties.

Het Couvéehuis   (070) 350 06 94 
Frankenslag 139, 2582 HJ Den Haag   Maandag 10.00 - 12.00 uur
Het Trefpunt   (070) 338 54 99
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag  Werkdagen 9.00 - 17.00 uur

HELP17
HELP17 (spreek uit: Help Eens Even) biedt ondersteuning aan (kwetsbare)  
mensen uit de wijk. Vrijwilligers en studenten van de opleiding Zorg & Welzijn  
helpen u graag met verschillende diensten. U kunt daarbij denken aan het verzorgen 
van de boodschappen en/of de was, computerbegeleiding, uitleg over het gebruik 
van uw mobiele telefoon, gezelschap bij het wandelen (al dan niet met rolstoel),  
samen	op	een	duofiets,	samen	koken,	samen	eten	of	samen	naar	de	dokter.	
Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u contact opnemen met de 
Buurtsupper (YMCA Scheveningen).

Buurtsupper (YMCA Scheveningen) (070) 355 51 20 
Keizerstraat 58, 2584 BK Scheveningen     www.ymcascheveningen.nl
  Tijdens schoolvakanties gesloten

De Telefooncirkel

(070) 416 20 20

De Telefooncirkel
Dagelijks contact

De Telefooncirkel van Welzijn Scheveningen is er voor zelfstandig wonende senioren 
met behoefte aan meer contact en een veilig gevoel. Een vrijwilliger belt u iedere 
ochtend (behalve op zondag) tussen 9.00 en 10.00 uur. Het is een veilige gedachte en 
gezellig om elke ochtend even gebeld te worden. Als u na meerdere belpoging en  
’s ochtends niet opneemt, dan komt er iemand bij u langs om te kijken of er iets 
aan de hand is. Er zijn geen kosten verbonden aan deel name aan de Telefooncirkel. 
Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u contact opnemen met de ouderen-
adviseurs via (070) 416 20 20 of ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl.
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Bezoek aan Huis 

De dienst Bezoek aan Huis van Welzijn Scheveningen is er voor senioren die  
zelfstandig thuis wonen en die graag wat aanspraak willen. Bezoek aan Huis  
biedt senioren contact en gezelligheid door huisbezoeken van een vrijwilliger.  
Wanneer u zich aanmeldt, komt een ouderen adviseur langs om kennis te maken 
en te bespreken wat uw interesses en wensen zijn. Aan deze dienst zijn geen  
kosten verbonden. Voor meer informatie of uw aanmelding, kunt u contact  
opnemen met de ouderenadviseurs.

De ouderenadviseurs  (070) 416 20 20
   ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
   www.welzijnscheveningen.nl

Buddy Netwerk
Buddy Netwerk zet zich in voor mensen (en hun mantelzorgers) met  
geheugenproblemen, een chronische of levensbedreigende ziekte en voor  
senioren die zich eenzaam voelen en een zeer klein sociaal netwerk hebben. 
In samenwerking met expertisecentrum Visio is er speciale aandacht voor mensen 
met een visuele beperking. Speciaal opgeleide vrijwilligers (buddy's) bieden  
sociaal-emotionele ondersteuning en een luisterend oor. 
Voor meer informatie over het Buddy Netwerk of om u aan te melden,  
kunt u terecht op de website of telefonisch contact opnemen.

Buddy Netwerk   (070) 364 95 00 
    www.buddynetwerk.nl

De Zonnebloem
Mensen met een lichamelijke beperking kunnen voor allerlei activiteiten terecht  
bij de Zonnebloem. De Zonnebloem brengt met de inzet van vrijwilligers mensen  
bij elkaar door onder andere contacten te leggen, gezelligheid te brengen,  
activiteiten te organiseren en vakanties mogelijk te maken. Voor meer informatie  
en de actuele activiteitenagenda kunt u terecht op de website van de Zonnebloem.

De Zonnebloem Den Haag - Scheveningen  (070) 354 38 83 
   www.zonnebloem.nl/denhaag-scheveningen

(070) 416 20 20

Bezoek aan Huis
Aanspraak en gezelligheid
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Humanitas
Humanitas heeft een breed aanbod aan diensten, onder andere voor senioren. 
Mensen die zich bijvoorbeeld eenzaam voelen, een dierbare hebben verloren 
of	geen	financieel	overzicht	meer	hebben,	kunnen	voor	hulp	of	ondersteuning	
terecht bij Humanitas. Vrijwilligers van Humanitas helpen onder andere bij het 
opbouwen van een kennissenkring, het leren accepteren van verlies en het weer 
greep	krijgen	op	de	(financiële)	administratie.	Voor	uitgebreide	informatie	kunt	u	
terecht op de website van Humanitas. 

Humanitas Haagland   06 514 250 51 
  www.humanitas.nl/afdeling/haagland
 
Stichting voor Stad en Kerk (Stek)
Stek biedt een uitgebreid aanbod aan diensten, projecten en activiteiten zoals 
Blijf je nog even?, Over de drempel, Zomerstek en Budgetmaatjes070. Doel van de 
activiteiten is onder andere om mensen te stimuleren zich met elkaar te verbinden,  
eenzaamheid tegen te gaan, neerslachtigheid te voorkomen en zelfredzaamheid  
te vergroten. Voor uitgebreidere informatie over alle projecten, de verschillende  
contactpersonen en de locaties, kunt u terecht op de website van Stek.

Stichting voor Stad en Kerk (Stek)  (070) 318 16 16
    www.stekdenhaag.nl

2.4 Maaltijden

Maaltijden buitenshuis
Verschillende organisaties in stadsdeel Scheveningen bieden maaltijden buitens-
huis aan. U kunt daar onder het genot van bijvoorbeeld lunch of diner met (nieuwe) 
mensen in contact komen. Wilt u meer informatie over de maaltijden of wilt u zich 
aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met onder andere de volgende locaties.

Het Couvéehuis (Welzijn Scheveningen)  (070) 350 06 94 
Frankenslag 139, 2582 HJ Den Haag   www.welzijnscheveningen.nl
Het Kalhuis (Welzijn Scheveningen)  (070) 306 99 00 
Badhuisstraat 177, 2584 HH Den Haag    www.welzijnscheveningen.nl
Het Trefpunt (Welzijn Scheveningen)  (070) 338 54 99 
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag   www.welzijnscheveningen.nl
De Buurtsupper (YMCA Scheveningen)   (070) 355 51 20 
Keizerstraat 58, 2584 BK Den Haag    www.ymcascheveningen.nl
Rudolf Steiner Zorg	(Raphaëlstichting)	  (070) 306 83 06 
Nieuwe Parklaan 58, 2597 LD Den Haag   www.raphaelstichting.nl
De Eshoeve (HWW zorg)   (070) 306 47 00 
Doorniksestraat 150, 2587 AZ Den Haag   www.hwwzorg.nl
De Thuishaven (Cardia)   (070) 350 29 00 
Neptunusstraat 1, 2586 GP Den Haag    www.cardia.nl
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Duinrust (Cardia)   (070) 350 21 00 
Duinweg 35, 2585 JV Den Haag    www.cardia.nl
Oldeslo (Zorggroep Oldael)  (070) 530 05 30 
Maurits de Brauwweg 18, 2597 KE Den Haag    www.oldael.nl 
Bosch en Duin (Respect Zorggroep)  (070) 306 10 20 
Scheveningseweg 76, 2517 KZ Den Haag   www.respectzorggroep.nl
Het Uiterjoon (Respect Zorggroep)   (070) 352 92 92 
Vissershavenstraat 277, 2517 KZ Den Haag   www.respectzorggroep.nl
SVV Scheveningen  06 518 123 12 
Laan van Poot 38c, 2566 EC Den Haag    www.svvscheveningen.nl 
De Buurtkamer (Welzijn Scheveningen)  (070) 306 99 00
Doornstraat 415, 2584 AP Den Haag    www.welzijnscheveningen.nl

Maaltijden aan huis
Verschillende organisaties brengen (warme) maaltijden aan huis.  
Voor uitgebreide informatie of uw aanmelding kunt u contact opnemen  
met onder andere de onderstaande aanbieders.

De Keuken van Scheveningen  (070) 322 85 49
Apetito (Tafeltje Dekje)  0800 023 29 75 
   www.apetito.nl 
Vers aan Tafel  0900 66 66 123
   www.versaantafel.nl
Lekker Thuis   0800 6225 84 53 
   www.lekker-thuis.nl
Maaltijdservice   0900 550 00 25
   www.maaltijdservice.nl
Saur Catering  (070) 346 13 24 
   www.saur-catering.nl

Korting op maaltijden met Ooievaarspas
Indien u in het bezit bent van een Ooievaarspas, dan kunt u korting krijgen bij de 
meeste maaltijdaanbieders. Deze regeling geldt zowel voor maaltijden aan huis als 
buitenshuis. Per maaltijd is de korting € 2,20. U kunt van tevoren bij de maaltijd-
aanbieder navragen of zij de korting bieden. Om voor de korting in aanmerking te 
komen, vult u eenmalig het aanmeldformulier in de folder 'Den Haag aan Tafel' in.  
U kunt deze folder downloaden op de website van de gemeente of ophalen bij  
bijvoorbeeld de Servicepunten XL bij u in de buurt. De adressen van de  
Servicepunten XL vindt u op pagina 6. 

Meldpunt Maaltijden   (070) 353 30 90
Maandag t/m vrijdag 8.00 – 16.00 uur   meldpunt.maaltijden@haeghegroep.nl 
  www.denhaag.nl/servicepuntsociaal
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2.5 Vervoer

De Particuliere Vervoersdienst 

(070) 338 89 06 / (070) 338 89 07

De Particuliere Vervoersdienst
Van deur tot deur

Voor senioren die vanwege hun gezondheid of mobiliteit geen gebruik kunnen 
maken van het openbaar vervoer is er de Particuliere Vervoersdienst van Welzijn 
Scheveningen.	Vrijwillige	chauffeurs	vervoeren	u	met	hun	eigen	auto	door	 
Scheveningen, maar ook daarbuiten. Om van deze dienst gebruik te kunnen  
maken, wordt u voor € 10,- per jaar lid van de vervoersdienst. Daarnaast betaalt  
u	per	rit	een	onkosten	vergoeding	rechtstreeks	aan	de	chauffeur.	
Voor meer informatie en uw aanmelding kunt u contact opnemen met de  
Dienstencentrale.

Dienstencentrale Welzijn Scheveningen  (070) 338 89 06 of (070) 338 89 07  
  Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur

Wijkbus Groot Scheveningen
De wijkbus is er voor iedere wijkbewoner die niet of moeilijk met het openbaar 
vervoer	kan	reizen.	Vrijwillige	chauffeurs	vervoeren	u	met	een	aangepaste	 
personenbus in uw wijk / stadsdeel. Een medische keuring of pasje is niet nodig. 
U betaalt een bijdrage in de kosten in de vorm van een abonnement per kwartaal. 
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen.

Wijkbus Groot Scheveningen 
Meldpost Het Trefpunt  (070) 338 54 95 of (070) 338 54 96
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag  Maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.00 uur

De Taxibus
De Taxibus is bestemd voor mensen met een beperking die niet met het  
openbaar vervoer kunnen reizen. U kunt gebruik maken van de Taxibus als dit  
medisch noodzakelijk is of als u ouder bent dan 70 jaar. De bus is toegankelijk  
voor een rolstoel en een scootmobiel en rijdt binnen de gemeenten Den Haag,  
Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Om met de Taxibus te kunnen reizen, heeft u 
een Taxibus-pas nodig. Daarvoor vult u het formulier Wmo-melding in op de  
website van de gemeente Den Haag. 
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Voor meer informatie of voor hulp bij het invullen van het Wmo-formulier, bent u 
welkom bij een Servicepunt XL of een spreekuur van de ouderenadviseurs.  
U vindt de telefoonnummers, locaties en openingstijden op pagina 5 en 6.

Gemeente Den Haag - Klantenservice SZW (070) 353 75 00
    www.denhaag.nl/servicepuntsociaal

RegioTaxi Haaglanden
De RegioTaxi is een vorm van openbaar vervoer; voor iedereen beschikbaar,  
maar speciaal ingericht voor reizigers met een handicap. De RegioTaxi haalt u op 
bij de voordeur en brengt u tot de deur van uw bestemming. Soms deelt u de taxi 
met andere passagiers. De prijs ligt tussen die van het gewone openbaar vervoer 
en een taxi in. Met de RegioTaxi kunt u reizen binnen de gemeenten van de regio  
Haaglanden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met RegioTaxi  
Haaglanden.

RegioTaxi Haaglanden               Voor informatie: (088) 966 60 11
               Voor reserveringen: (088) 966 60 00
   www.regiotaxi.haaglanden.nl

Valys (vervoer door heel Nederland)
Valys is een landelijke reisservice voor mensen die moeilijk kunnen reizen door  
bijvoorbeeld een handicap. U kunt Valys gebruiken voor sociaal-recreatieve  
uitstapjes als familiebezoek of een dagje uit. Valys brengt u overal in Nederland 
waar u met de taxibus of de regiotaxi niet kunt komen. Voor het reizen met Valys 
heeft u een Valyspas nodig. Voor meer informatie en het aanvragen van een  
Valyspas kunt u terecht op de website of bellen met Valys.

Valys   0900 96 30 
   www.valys.nl

Gratis reizen met het Openbaar Vervoer (OV) in Den Haag
Bent ouder dan de AOW-leeftijd en heeft u recht op een Ooievaarspas? Dan kunt 
u elke dag gratis reizen met alle HTM-trams, RandstadRail-lijnen en buslijnen van 
HTMbuzz. Wanneer u een Ooievaarspas aanvraagt, ontvangt u van de gemeente 
automatisch een informatiepakket. Heeft u dit pakket niet ontvangen?  
Neem dan contact op met de Klantenservice SZW van de gemeente. 
Voor informatie en hulp bent u welkom bij een Servicepunt XL bij u in de buurt.  
U vindt de telefoonnummers, locaties en openingstijden op pagina 6.

Gemeente Den Haag - Klantenservice SZW (070) 353 75 00
    www.denhaag.nl/servicepuntsociaal
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2.6 Wonen

In deze paragraaf vindt u informatie met betrekking tot zelfstandig wonen.   
Informatie over wonen met zorg vindt u in paragraaf 4.3 op pagina 34.
 
Woonnet Haaglanden
Wilt u verhuizen naar een (andere) huurwoning? Op de website van Woonnet  
Haaglanden vindt u alle informatie over het woningaanbod van de woning-
corporaties in de regio Haaglanden. Wanneer u voor een huurwoning in aanmerking 
wilt komen, heeft u een 'woonpas' nodig, welke u aanvraagt via de website.  
Met die woonpas kunt u vervolgens 'reageren' op woningen die vrijkomen.  
Voor meer informatie of voor hulp bij het aanvragen van een woonpas en voor  
het reageren op het woningaanbod, bent u welkom bij een Servicepunt XL of een 
spreekuur van de ouderenadviseurs. U vindt de telefoonnummers, locaties en  
openingstijden op pagina 5 en 6.

Woonnet Haaglanden    www.woonnet-haaglanden.nl

Groepswonen Door Ouderen (GDO)
Groepswonen Door Ouderen (GDO) is een woonvorm voor zelfredzame en  
zelfstandige mensen van 50 jaar en ouder. U deelt er een aantal voorzieningen maar 
behoudt uw privacy. In het woongebouw heeft ieder een eigen woning met een eigen  
voordeur. In de meeste gevallen zijn er gemeenschappelijke ruimtes en een tuin of 
terras. De leden van een groepswonen-complex vormen samen een vereniging.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met GDO. De locaties in  
Scheveningen staan hieronder op een rij.

Groepswonen Door Ouderen (GDO)   (070) 887 71 83 
   www.gdo-denhaag.nl
Woongemeenschap Doornhoek 
Doornstraat 2-A, 2584 AM Den Haag
Woongemeenschap de Oude School 
Korendijkstraat 38-E, 2586 RP Den Haag
Woongemeenschap Prinsenheem 
Heemraadstraat 201-F, 2586 SV Den Haag
Woongemeenschap De Sierkan 
Stadhouderslaan 92, 2517 JC Den Haag
Woongemeenschap Verhulstplein 
Lübeckstraat 135, 2517 SB Den Haag
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3. Mantelzorg; zorg voor elkaar

Zorgt u voor iemand die hulpbehoevend, chronisch ziek, gehandicapt of  
dementerend is? Dan bent u een mantelzorger. De taken van een mantelzorger 
kunnen soms zwaar zijn. Dat geeft het risico overbelast te raken.  
Om mantelzorgers te ondersteunen en overbelasting te voorkomen, bestaan  
er vele vormen van informatie en advies, (praktische) hulp, lotgenotencontact 
en respijtzorg. Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken  
tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kan de mantelzorger de zorg  
beter volhouden, waardoor degene die de zorg nodig heeft vaak langer thuis  
kan blijven wonen. In dit hoofdstuk noemen we enkele voorbeelden.

3.1 Informatie, advies en ondersteuning

Spreekuur voor mantelzorgers
Elke situatie is uniek en het kan daardoor lastig zijn de (juiste) weg te vinden in het 
aanbod van zorg, voorzieningen of in de wet -en regelgeving. Vaak is het prettig 
om uw zorgen te kunnen delen of te bespreken hoe u het bieden van mantelzorg 
(langer) vol kunt houden. Heeft u behoefte aan een luisterend oor of informatie en 
advies over de mogelijkheden van ondersteuning die passen bij úw situatie? Neemt 
u dan contact op met de ouderenadviseurs. Zij kunnen u vrijblijvend informeren en 
adviseren. U vindt de telefoonnummers, locaties en openingstijden op pagina 5. 

Hulp bij Mantelzorg 

Hulp bij Mantelzorg van Welzijn Scheveningen biedt ondersteuning aan  
mantel zorgers. Een vrijwilliger kan een aantal uur per week enkele taken van u  
overnemen zodat u even tijd voor uzelf heeft. Dat kan bijvoorbeeld door het bieden 
van aandacht, gezelschap, samen een spelletje doen of een wandeling maken met  
degene voor wie u zorgt. Een vrijwilliger heeft geen verplegende taken. 
Een ouderenadviseur van Welzijn Scheveningen komt, wanneer u zich aanmeldt, 
eerst vrijblijvend op huisbezoek om uw situatie en wensen te bespreken. Indien 
wenselijk kunnen dan ook de mogelijkheden voor ondersteuning bij verpleging  
met u worden besproken.

(070) 416 20 20

Hulp bij Mantelzorg
Even een time-out
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Er zijn geen kosten verbonden aan deze dienst. Voor meer informatie of uw  
aanmelding kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs.

De ouderenadviseurs  (070) 416 20 20
   ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
   www.welzijnscheveningen.nl

Gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met geheugenproblemen en 
dementie
Het zorgen voor iemand met geheugenproblemen of (beginnende) dementie kan 
het leven ingrijpend veranderen. Daarnaast roept het ziektebeeld veel vragen op.  
De Gespreksgroep voor mantelzorgers biedt ondersteuning. Het bespreken en  
delen van ervaringen onder deskundige begeleiding kan verlichting geven.  
U kunt steun en (h)erkenning vinden bij anderen. Het kan u helpen beter met de 
situatie om te gaan en een gezonde weg te vinden in het zorgen voor de ander.  
U hoeft zich niet aan te melden en aan deelname zijn geen kosten verbonden.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs  
via (070) 416 20 20 of ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl.

Gespreksgroep voor mantelzorgers   (070) 416 20 20
Het Couvéehuis, Frankenslag 139, 2582 HJ Den Haag 
 Elke 2e woensdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur (m.u.v. juli en aug.)

Alzheimer Café Scheveningen
Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, 
hun naasten, mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden. De bijeenkomsten 
starten met een vraaggesprek tussen de gespreksleider en de deskundige.  
Na een korte pauze kunnen de bezoekers vragen stellen en informatie en ervaringen  
uitwisselen. Het Alzheimer Café Scheveningen vindt elke eerste woensdag van de 
maand in het Couvéehuis plaats (met uitzondering van de maanden juli en augustus). 
U hoeft zich niet aan te melden en aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs  
via (070) 416 20 20 of ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl.

Alzheimer Café Scheveningen   (070) 416 20 20
Het Couvéehuis, Frankenslag 139, 2582 HJ Den Haag 
 Elke 1e woensdag van de maand (m.u.v. juli en aug.)
 Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur
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Respijtwijzer
Voor mantelzorgers (en professionals) heeft de gemeente Den Haag de  
‘Respijtwijzer’ ontwikkeld. De ‘Respijtwijzer’ geeft informatie en wijst u de weg in  
het grote aanbod aan vrijwillige en professionele respijtzorg in Den Haag. In drie 
stappen wordt een bij uw situatie passend aanbod gepresenteerd en kunt u direct 
een aanvraag doen. Voor meer informatie of hulp bij de aanvraag bent u welkom 
bij een Servicepunt XL of een spreekuur van de ouderenadviseurs.  
U vindt de telefoonnummers, locaties en openingstijden op pagina 5 en 6.

Respijtwijzer   www.respijtwijzerdenhaag.nl

Mezzo
Mantelzorgers of zorgvrijwilligers die behoefte hebben aan informatie, advies of  
een luisterend oor kunnen hiervoor ook terecht bij Mezzo. Mezzo is de landelijke 
vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Op de website van Mezzo  
kunt u veel informatie vinden over thema's die voor u als mantelzorger interessant 
kunnen zijn. Liever iemand aan de telefoon? Belt u dan de Mantelzorglijn.

Mezzo Mantelzorglijn   0900 202 04 96
   Maandag t/m vrijdag 9.00 – 16.00 uur
   www.mezzo.nl

Kompassie
Kompassie is een onafhankelijk informatie- en steunpunt voor mentale gezondheid 
in Den Haag. De dienstverlening wordt geboden door ervaringsdeskundigen en 
richt zich op versterking en herstel van álle Haagse burgers met een psychische 
kwetsbaarheid én hun naasten. Ook als mantelzorger kunt u bij Kompassie  
terecht voor informatie, advies, praktische en emotionele ondersteuning en  
belangenbehartiging. U kunt bellen om een afspraak te maken.

Kompassie - Spreekuur mantelzorgondersteuning (070) 427 32 40
Laan 20, 2512 GN Den Haag    www.kompassie.nl

Logeervoorziening
Mantelzorgers die bijvoorbeeld op vakantie willen gaan of tijdelijk niet in staat  
zijn om de mantelzorgtaken uit te voeren, kunnen voor degene voor wie zij zorgen 
gebruik maken van de Logeer voorziening. Om voor een Logeervoorziening in  
aanmerking te komen, vult u het formulier Wmo-melding in op de website van de 
gemeente. Voor meer informatie of voor hulp bij het invullen van het formulier bent 
u welkom bij een Servicepunt XL of een spreekuur van de ouderenadviseurs.  
U vindt de telefoonnummers, locaties en openingstijden op pagina 5 en 6. 

Gemeente Den Haag - Klantenservice SZW  (070) 353 75 00 
   www.denhaag.nl/servicepuntsociaal
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3.2 Waardering en kortingen voor Haagse mantelzorgers 

Het bieden van waardering en ondersteuning aan mantelzorgers is in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) opgenomen als taak van de gemeente.

Website Den Haag Mantelzorg
De Gemeente Den Haag heeft de website Den Haag Mantelzorg ontwikkeld om 
mantelzorgers te informeren over de vele (praktische) ondersteuningsmogelijk-
heden die er zijn. Ook wil de gemeente via deze website haar waardering aan  
mantelzorgers uiten. Hierover leest u hieronder meer. 
Heeft u vragen over mantelzorg of over het invullen van de (digitale) formulieren, 
dan bent u welkom bij een Servicepunt XL of een spreekuur van de  
ouderenadviseurs. U vindt de telefoonnummers, locaties en openingstijden  
op pagina 5 en 6.

Den Haag Mantelzorg   www.denhaagmantelzorg.nl

Kortingspas voor mantelzorgers
Zorgt u één of meer dagdelen per week voor iemand die u dierbaar is?  
Als mantelzorger heeft u dan recht op de Kortingspas als waardering voor uw 
inzet.	Met	de	Kortingspas	profiteert	u	van	diverse	aantrekkelijke	kortingen.	U	vindt	
deze op de website. Wanneer u zich op de website Den Haag Mantelzorg registreert 
als mantelzorger, kunt u aanvinken dat u de Kortingspas wenst te ontvangen.

Den Haag Mantelzorg   www.denhaagmantelzorg.nl

Waardering in de webwinkel 
Verleent u minimaal acht uur per week en/of gedurende minimaal drie 
aaneengesloten maanden zorg? En woont de persoon voor wie u zorgt in Den 
Haag? Dan kunt u een waardering uitzoeken uit de webwinkel. In de webwinkel 
kunt	u	kiezen	uit	de	categorieën	uitgaan,	wellness,	vervoer	en	hulp	in	en	om	 
het huis. U kunt zelf kiezen welke waardering het meest bij uw situatie past.  
Voordat u toegang krijgt tot de webwinkel moet u zich eerst registreren als  
mantelzorger op de website Den Haag Mantelzorg.

Den Haag Mantelzorg    www.denhaagmantelzorg.nl
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Waardebon huishoudelijke hulp 
Bent u mantelzorger of zorgvrager voor ten minste 8 uur per week? Dan kunt 
u voordelig hulp bij het huishouden inkopen. De waardebon die u koopt via de 
website van de gemeente is geldig voor zowel het huis van de zorgvrager als van 
de mantelzorger. Wilt u weten of u als mantelzorger in aanmerking komt voor de 
waardebonnen? Neem dan contact op met de Klantenservice SZW.

Gemeente Den Haag - Klantenservice SZW  (070) 353 75 00  
    www.denhaag.nl/servicepuntsociaal

Parkeervergunning voor mantelzorgers
Verleent u mantelzorg in een gebied waar betaald parkeren geldt? Met een  
parkeervergunning voor mantelzorgers kunt u parkeren zonder ter plekke te  
hoeven betalen. Met deze parkeervergunning krijgt u ook meer parkeeruren dan 
een gewone (bezoekers)parkeervergunning. Op de website van de gemeente staan 
de voorwaarden en ook het formulier om de parkeervergunning aan te vragen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Parkeerbeheer  
van de gemeente.

Gemeente Den Haag - afd. Parkeerbeheer van de Dienst Publieke Zaken  14 070
   www.denhaag.nl/servicepuntsociaal



28

4. Dagbesteding, verzorging en verpleging

Wanneer het zelfstandig thuis wonen moeilijker wordt of niet meer gaat, dan zijn 
er verschillende vormen van zorg en ondersteuning mogelijk, zoals dagbesteding, 
thuiszorg of verblijf in een zorgcentrum. In dit hoofdstuk zijn de mogelijkheden 
voor u op een rij gezet.

4.1 Dagbesteding

'De Ontmoeting'

(070) 416 20 20

De Ontmoeting
Inclusief lunch

Bij 'De Ontmoeting' ontmoeten senioren elkaar wekelijks voor sociaal  
contact, een gevarieerd activiteitenprogramma en een gezamenlijke lunch.  
De inhoud van het programma varieert van bewegen of creatieve activiteiten tot 
een spelletje doen of een interessante presentatie bijwonen. Om deel te nemen 
aan 'De Ontmoeting' betaalt u alleen een bijdrage in de kosten voor de maaltijd. 
Voor meer informatie of uw aanmelding, kunt u contact opnemen met de  
ouderenadviseurs. 'De Ontmoeting' vindt op onderstaande locaties plaats.

Het Trefpunt (Welzijn Scheveningen)  
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag  Maandag 10.30 – 14.00 uur
Het Couvéehuis (Welzijn Scheveningen) 
Frankenslag 139, 2582 HJ Den Haag  Dinsdag 10.00 – 14.00 uur
Het Trefcentrum Duinoord (Bewonersoverleg Duinoord) 
Sweelinckplein 42, 2517 GP Den Haag Dinsdag 10.30 – 14.00 uur
Rudolf Steiner Zorghuis (Raphaëlstichting) 
Nieuwe Parklaan 58, 2597 LD Den Haag Woensdag 10.30 – 14.00 uur
Het Kalhuis (Welzijn Scheveningen)   
Badhuisstraat 177, 2584 HH Den Haag Donderdag 10.30 – 14.00 uur
De Wijkwinkel (Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen) 
Gentsestraat 22a, 2587 HT Den Haag Donderdag 12.00 – 16.00 uur 
De Thuishaven (Cardia)   
Neptunusstraat 1 2586 GP Den Haag   Vrijdag 10.30 – 14.00 uur
De ouderenadviseurs  (070) 416 20 20
   ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
   www.welzijnscheveningen.nl
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Ontmoetingscentrum Dementie

(070) 416 20 20

Ontmoetingscentrum Dementie
Een gezellige dag

Het Ontmoetingscentrum Dementie biedt ondersteuning aan mensen met  
geheugenproblemen of beginnende dementie en aan hun mantelzorgers. Door 
deze ondersteuning kunnen mensen met geheugenproblemen of beginnende  
dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Het Ontmoetings-
centrum biedt een gevarieerd dagprogramma, inclusief lunch. Onderdelen van  
het programma zijn onder andere geheugentraining, creatieve en recreatieve 
activiteiten en sport en beweging onder begeleiding van een activiteiten begeleider. 
Het Ontmoetingscentrum Dementie is geopend op dinsdag en vrijdag van  
10.00 tot 15.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de  
ouderenadviseurs van Welzijn Scheveningen via onderstaande contactgegevens.

Ontmoetingscentrum Dementie (Scheveningen)  (070) 416 20 20
Duinrust (Cardia)   ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl 
Duinweg 35, 2585 JV Den Haag  www.welzijnscheveningen.nl

Dagbesteding Rudolf Steiner Zorg
Rudolf Steiner Zorg biedt activiteiten voor mensen met dementie. Er wordt  
zowel individueel als in groepsverband een programma aangeboden, gericht  
op het trainen van het geheugen en dagelijkse vaardigheden. Daarnaast zijn  
er verschillende kunstzinnige en literaire activiteiten waaraan men kan  
deelnemen. Bij de gezamenlijke lunch wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt  
van biologische producten. Voor een kennismakingsgesprek, meer informatie  
over de groeps activiteiten en de indicatie die u nodig heeft, kunt u contact  
opnemen met Rudolf Steiner Zorg.

Rudolf Steiner Zorg	(Raphaëlstichting)	 	 (070) 306 83 06
Nieuwe Parklaan 58, 2597 LD Den Haag    www.raphaelstichting.nl

Dagbesteding Residence Bel Park
Ouderen met (beginnende) dementie die behoefte hebben aan gezelschap en  
activiteiten, kunnen deelnemen aan de dagbesteding van Résidence Bel Park.  
De activiteiten tijdens de dagbesteding zijn bijvoorbeeld geheugenoefeningen, 
bewegingstherapie, creatieve bezigheden of wandelen. Met een indicatie wordt 
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deelname grotendeels vergoed, maar u kunt ook zonder indicatie deelnemen. 
Voor een kennismakingsgesprek, meer informatie over de dagbesteding, de  
indicatie en de kosten kunt u contact opnemen met Residence Bel Park.

Residence Bel Park  (070) 306 10 00 
Belgischeplein 37, 2587 AT Den Haag    www.residencebelpark.nl

Studiegroepen Bosch en Duin
Respect Zorggroep biedt op locatie Bosch en Duin speciaal voor hoogopgeleide  
senioren 'Studiegroepen' aan. Dit zijn wekelijkse bijeenkomsten waarbij de circa  
negen deelnemers met elkaar in gesprek gaan over uiteenlopende onderwerpen  
en actuele thema’s. De studiegroepen zijn er voor hoogopgeleide 65-plussers die 
(extra) ondersteuning of begeleiding nodig hebben of dat wenselijk vinden.  
Met een indicatie wordt deelname grotendeels vergoed, maar u kunt ook zonder 
indicatie deelnemen. Voor een kennismakingsgesprek, meer informatie over de 
dagbesteding en de kosten kunt u contact opnemen met Respect Zorggroep.

Bosch en Duin (Respect Zorggroep)  (070) 306 91 70 
Scheveningseweg 76, 2517 KZ Den Haag   www.respectzorggroep.nl

Deeltijdbehandeling Bosch en Duin
Respect Zorggroep biedt op locatie Bosch en Duin verschillende deeltijd-
behandelingen aan mensen met een lichamelijke beperking of geheugenproblemen. 
Het doel van de deeltijdbehandeling is een functionele en zinvolle dagbesteding  
bieden, gedurende één of meer dagen per week. Naast ruimte voor ontspanning  
en	activiteiten	kunnen	bezoekers	ook	deelnemen	aan	therapieën	door	onder	andere	
een fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut. De behandeling ondersteunt de  
deelnemers bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.  
Voor een kennismakingsgesprek, meer informatie over de deeltijdbehandeling  
en de indicatie die u nodig heeft, kunt u contact opnemen met Respect Zorggroep.

Bosch en Duin (Respect Zorggroep)  (070) 306 91 70 
Scheveningseweg 76, 2517 KZ Den Haag    www.respectzorggroep.nl

Dagbesteding voor mensen met een visuele beperking
Voor mensen met een visuele beperking biedt de Thuishaven in samenwerking 
met Koninklijke Visio dagbesteding aan. Doel van deze dagbesteding is slechtziende  
en blinde mensen ondersteuning en begeleiding te bieden, waarmee zij zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor een kennismakingsgesprek en 
meer informatie over de dagbesteding of de indicatie die u nodig heeft, kunt u  
contact opnemen met de coördinator dagbesteding.

De Thuishaven (Cardia)   (070) 350 29 00
Neptunusstraat 1, 2586 GP Den Haag   www.cardia.nl
Coördinator dagbesteding   06 206 148 60
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4.2 Zorg aan huis

Huishoudelijke hulp
Huishoudelijke taken kunnen steeds moeilijker worden door bijvoorbeeld een ziekte, 
een handicap of ouderdom. Wanneer mensen in uw eigen omgeving u daarbij niet 
(voldoende) kunnen helpen, dan kan de gemeente u hierbij ondersteunen. Bij hulp 
bij uw huishouden kunt u denken aan het schoonmaken en schoon houden van de  
woning en hulp bij het organiseren van uw huishouden. Wanneer u voor hulp in  
aanmerking wilt komen, doet u een Wmo-melding via de website van de gemeente  
(zie ook pagina 9). Voor meer informatie of hulp bij de aanvraag bent u welkom  
bij een Servicepunt XL of een spreekuur van de ouderenadviseurs. U vindt de  
telefoonnummers, locaties en openingstijden op pagina 5 en 6.

Gemeente Den Haag - Klantenservice SZW  (070) 353 75 00
   www.denhaag.nl/servicepuntsociaal

Thuiszorg; verzorging en verpleging aan huis
Persoonlijke verzorging is gericht op het ondersteunen of overnemen van  
activiteiten op het gebied van de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL).  
U kunt daarbij denken aan hulp bij wassen/douchen, aan- en uitkleden, in- en uit 
bed gaan, eten en drinken, het aan- en uittrekken van steunkousen of prothesen en 
het aanreiken van medicatie. Dankzij deze hulp blijft u verzorgd en behoudt u het 
dagelijkse ritme. 
(Wijk)verpleging is gericht op het goed in de gaten houden van de gezondheid en 
biedt ook zorg, zoals het geven van injecties, het verzorgen van een wond of het  
toedienen van sondevoeding. Een wijkverpleegkundige kan u ook voorlichting en 
advies geven. Waar mogelijk leert u handelingen weer zelf te doen, met of zonder 
ondersteunende hulpmiddelen. Deze zorg valt onder de Zorg verzekeringswet (ZvW). 
Wanneer u zorg nodig heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van de 
onderstaande zorgaanbieders. De wijkverpleegkundige kijkt samen met u naar  
welke indicatie gesteld moet worden.

Buurtzorg Scheveningen Belgisch Park  06 206 553 13
   www.buurtzorgnederland.com
Buurtzorg Den Haag Statenkwartier/Duinoord  06 131 131 31
   www.buurtzorgnederland.com
Duinrust (Cardia)  (070) 35 02 100
   www.cardia.nl/zorg-aan-huis
De Thuishaven (Cardia)  (070) 350 29 00
   www.cardia.nl/zorg-aan-huis
Evita Zorg   (070) 314 16 00
   www.evitazorg.nl
Florence Thuiszorg   (070) 413 10 00
	 		 www.florence.nl
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HWW zorg   (070) 379 50 00
  www.hwwzorg.nl
Bosch en Duin en Het Uiterjoon (Respect Zorggroep) (070) 306 91 70
  www.respectzorggroep.nl 

Persoonsalarmering 
Persoonsalarmering is een hulpmiddel om veiliger (alleen) thuis te wonen. Het 
systeem bestaat uit een alarmtoestel dat bij u thuis geplaatst wordt en een zender 
met een knop erop. Mocht er iets gebeuren, dan kunt u met één druk op de knop  
contact opnemen met een familielid of met een meldkamer die hulp inschakelt.  
U kunt persoonsalarming aanvragen via thuiszorgaanbieders, welke hierboven 
vermeld staan. 
Naast de persoonsalarmering die u alleen binnenshuis kunt gebruiken, bestaan  
er ook mobiele alarmsystemen die overal werken, zowel binnen als buiten. Met een 
druk op de knop maakt u contact met familie, vrienden of een alarmcentrale. Door 
het gebruik van GPS weten zij waar u bent. Er zijn verschillende vormen van deze 
alarmering, zoals de Wuzzi Alert, Zembro Braceler en Fysic Alarm. U kunt ze kopen 
bij thuiszorgwinkels. Enkele thuiszorgwinkels zijn hieronder voor u op een rij gezet.

Hulpmiddelen en uitleen verpleegartikelen
U kunt voor het lenen, huren en kopen van diverse handige hulpmiddelen en  
verpleegartikelen terecht bij een thuiszorgwinkel. Enkele thuiszorgwinkels zijn  
hieronder voor u op een rij gezet. 

Vegro Thuiszorg Winkel   0800 288 77 66 
  www.vegro.nl
Medipoint   (088) 102 01 00 
  www.medipoint.nl
Comfortland (online thuiszorgwinkelen)   (070) 221 05 80 
  www.comfortland.nl

Sommige hulpmiddelen en verpleegartikelen worden vergoed door uw  
zorgverzekering. Voor meer informatie over welke dat zijn, wat de voorwaarden 
zijn en hoe u de vergoeding aanvraagt, kunt u contact opnemen met uw  
zorgverzekeraar.
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Ergotherapeut
Een ergotherapeut kan u helpen wanneer u beperkingen of problemen ondervindt 
bij dagelijkse activiteiten. Denkt u daarbij aan wassen, aan- en uitkleden, het  
huishouden, in en uit bed komen, uzelf verplaatsen, reizen of het uitvoeren van uw 
hobby's. Ook geeft de ergotherapeut adviezen over bijvoorbeeld hulpmiddelen en
woningaanpassingen en helpt hij u bij het aanvragen daarvan. Na een verwijzing  
van uw huisarts of specialist wordt ergotherapie vergoed door uw zorgverzekeraar. 
Voor ergotherapie kunt u onder andere terecht bij de volgende organisaties.

Respect Zorggroep, afdeling Ergotherapie  (070) 306 91 70 
   www.respectzorggroep.nl
De Eshoeve (HWW zorg), afdeling Ergotherapie    (070) 306 47 00
   www.hwwzorg.nl

Casemanager dementie
Een casemanager is een vaste begeleider voor mensen met dementie én hun  
naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en helpt 
keuzes te maken. Maar ook wordt een luisterend oor en emotionele begeleiding 
geboden zowel aan de persoon met dementie als aan diens naasten. Zo helpt de 
casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks 
leven. Een casemanager kan u ook helpen bij het aanvragen en regelen van hulp 
en zorg waar u op een bepaald moment aan toe bent. In Den Haag kan iedereen 
met een vermoeden van dementie en iedereen bij wie de diagnose dementie is 
gesteld een casemanager krijgen. U kunt een casemanager dementie aanvragen 
via uw huisarts of zelf contact opnemen met het centraal aanmeldpunt van het 
Geheugensteunpunt.

Geheugensteunpunt  (070) 700 00 83 
  dementie@transmuralezorg.nl 
  www.geheugensteunpunt.nl/casemanager-dementie

Palliatieve zorg
Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde  
boodschap. Deze boodschap kan veel vragen oproepen. Er zijn verschillende  
zorg- en hulpverleners die u kunnen helpen. Op de website van het Netwerk  
Palliatieve Zorg vindt u de aanbieders van deze zorg in de regio.
Palliatieve	zorg	is	zorg	die	de	kwaliteit	van	leven	verbetert	van	patiënten	en	 
hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening.
Bijvoorbeeld door de behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, 
psychosociale	en	spirituele	aard.	Als	patiënt	of	mantelzorger	kunt	u	met	uw	vragen	
ook bellen met het Informatiepunt Palliatieve Zorg Haaglanden.

Informatiepunt & Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 06 444 589 36
  Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
  www.netwerkpalliatievezorg.nl/haaglanden
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4.3 Wonen met zorg

Er zijn verschillende vormen van wonen met zorg. Een aantal daarvan staan hier  
beschreven. Voor meer uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met de  
zorgaanbieders die in deze paragraaf vermeld staan. Ook de ouderenadviseurs 
van Welzijn Scheveningen helpen u graag op weg. U vindt de contactgegevens van 
de ouderenadviseurs op pagina 5.

Serviceflat en aanleunwoning 
Een	serviceflat	is	een	appartementencomplex	met	zelfstandige	woningen,	 
gewoon in de wijk. Vaak zijn er voorzieningen aanwezig waarvan u gebruik  
kunt maken. Wanneer u zorg nodig heeft, dan wordt dat door de thuiszorg bij  
u geboden (meer informatie hierover vindt u op pagina 31). 
Een aanleunwoning (soms ook inleunwoning genoemd) is een zelfstandige woning, 
in de nabijheid van een zorginstelling. U huurt of koopt een eigen (aangepast) 
appartement, van waaruit u een beroep kunt doen op de zorg en diensten van de 
zorginstelling.

Woonzorgcentrum
'Woonzorgcentrum' is de benaming voor verschillende vormen van wonen met 
zorg, of een combinatie daarvan. Vaak worden verzorgingshuizen en verpleeg-
huizen zo genoemd, maar ook aanleunwoningen kunnen er een onderdeel van 
zijn. In een woonzorgcentrum krijgt u de begeleiding en ondersteuning die u nodig 
heeft en wordt ook intensieve verzorging, verpleging en behandeling geboden.  
In de meeste centra wordt ook tijdelijke zorg geboden, bijvoorbeeld wanneer u 
moet revalideren na een operatie of om een andere reden tijdelijk niet thuis de  
benodigde zorg kunt krijgen. Meestal heeft u een Wlz-indicatie van het CIZ nodig 
om in een woonzorgcentrum te wonen, afhankelijk van de zorg die u nodig heeft 
(wat een Wlz-indicatie van het CIZ inhoudt, leest u op pagina 36).  
Er zijn verschillende woonzorgcentra in stadsdeel Scheveningen, met een gevarieerd 
aanbod en verschillende mogelijkheden. Voor meer informatie vindt u hieronder de 
contactgegevens.

Duinrust (Cardia)   (070) 350 21 00
Duinweg 35, 2585 JV Den Haag     www.cardia.nl
De Thuishaven (Cardia)   (070) 350 29 00
Neptunusstraat 1 2586 GP Den Haag   www.cardia.nl
De Eshoeve (HWW zorg)  (070) 306 47 00
Doorniksestraat 150-152, 2587 AZ Den Haag    www.hwwzorg.nl
Bosch en Duin (Respect Zorggroep)   (070) 306 91 70
Scheveningseweg 76, 2517 KZ Den Haag    www.respectzorggroep.nl 
Het Uiterjoon (Respect Zorggroep)   (070) 306 91 70
Vissershavenstraat 277, 2583 DG Den Haag    www.respectzorggroep.nl
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Rudolf Steiner Zorg (Raphaëlstichting)  (070) 306 83 06
Nieuwe Parklaan 58, 2597 LD Den Haag    www.raphaelstichting.nl 
Mechropa (Saffier	De	Residentiegroep)	  0800 723 34 37
Scheveningseweg	96,	2584	AC	Den	Haag		 		 www.saffierderesidentie.nl
Huize Royal & Royal Rustique (Saffier	De	Residentiegroep)	 0800 723 34 37
Rusthoekstraat	38,	2584	CV	Den	Haag	 			 www.saffierderesidentie.nl
Oldeslo (Zorggroep Oldael)   (070) 530 05 30
Maurits de Brauwweg 18, 2597 KE Den Haag   www.oldael.nl

Particuliere woon- en zorgvoorzieningen
Ouderen die zelfstandig willen wonen maar wel gebruik willen maken van diverse 
faciliteiten, waaronder 24-uurszorg en toezicht, kunnen hiervoor terecht bij een 
particuliere woon- en zorgvoorziening. Hier heeft een bewoner zijn eigen  
appartement met de gebruikelijke privacy. Deze woon- en zorgvoorzieningen  
variëren	van	eenvoudig	tot	luxe.	Enkele	particuliere	woon-	en	zorgvoorzieningen	 
in stadsdeel Scheveningen zijn hieronder voor u op een rij gezet. Voor meer  
informatie over de verschillende locaties, de voorzieningen en de kosten kunt  
u rechtstreeks contact met hen opnemen.

Huize Statigh   (070) 306 17 02 
Statenlaan 111, 2582 GH Den Haag   www.huizestatigh.nl
Résidence Bel Park   (070) 306 10 00 
Belgischeplein 37, 2587 AT Den Haag    www.residencebelpark.nl
Résidence Chateau   (070) 306 60 60 
Kanaalweg 3, 2584 CC Den Haag   www.residencechateau.nl
Martha Flora   (070) 720 09 45 
Badhuisweg	165	–	167,	2597	JN	Den	Haag	 			 www.marthaflora.nl

Hospice
Een hospice is een plek met een huiselijke sfeer, waar ernstig zieke mensen in  
de laatste fase van hun leven de benodigde (medische) zorg kunnen krijgen.  
In een hospice zijn de medewerkers en vrijwilligers gespecialiseerd in het bieden 
van terminale zorg. Enkele hospices in stadsdeel Scheveningen en omgeving  
staan hieronder vermeld. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt  
u rechtstreeks contact opnemen.

Hospice Scheveningen Bosch en Duin (Respect Zorggroep) (070) 306 91 70 
   www.hospicescheveningen.nl 
Jacobshospice   (070) 308 10 81 
   www.jacobshospice.nl 
Hospice Claude Monet (Stichting Eykenburg)   (070) 750 70 00 
   www.eykenburg.nl
Hospice WZH Waterhof (WoonZorgcentra Haaglanden)  (070) 890 20 00 
   www.wzh.nl
Nolenshaghe	(Saffier	De	Residentiegroep)		 	 (070) 447 01 00 
 		 www.saffierderesidentie.nl
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Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare  
ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. 
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of iemand in aanmerking komt 
voor zorg vanuit de Wlz. U komt mogelijk in aanmerking als u intensieve zorg of 
toezicht nodig heeft, zoals in een verpleeghuis. Wanneer u aan de voorwaarden 
voldoet, geeft het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie af. In sommige situaties kunt u 
er ook voor kiezen met een Wlz-indicatie thuis te blijven wonen met intensieve  
zorg. Het zorgkantoor beoordeelt of dat in uw situatie mogelijk is. Voor meer 
informatie en voor het aanvragen van zorg vanuit de Wlz kunt u terecht bij het CIZ 
en het Zorgkantoor. Ook de ouderenadviseurs van Welzijn Scheveningen helpen u 
graag. U vindt de contactgegevens van de ouderenadviseurs op pagina 5.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)   (088) 789 10 00
   www.ciz.nl 
Zorgkantoor Haaglanden  (076) 524 30 00
   www.cz.nl/zorgkantoor
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5. Activiteiten en ontmoeting

5.1 Vitaliteit

Het nieuwe actieprogramma van de gemeente Den Haag ‘Den Haag  
seniorvriendelijke stad’ heeft tot doel om samen met de ouderen en andere  
initiatiefnemers te bereiken dat oudere inwoners actief en vitaal blijven, zich  
minder eenzaam voelen en in een veilige omgeving kunnen wonen met  
toegankelijke en passende voorzieningen. 
In stadsdeel Scheveningen zijn tal van mogelijkheden om als oudere te blijven  
meedoen en daardoor vitaal te blijven. Vitaliteit en meedoen is van belang, omdat 
het bijdraagt aan een betere gezondheid en omdat het bewoners in staat stelt sociale  
contacten op te doen, waarmee gevoelens van eenzaamheid kunnen afnemen.
In dit hoofdstuk vindt u een greep uit het activiteitenaanbod in stadsdeel  
Scheveningen. Voor degenen die een drempel ervaren om voor het eerst aan  
een activiteit mee te doen is er de Begeleidingsdienst.

5.2 De Begeleidingsdienst

(070) 416 20 20

De Begeleidingsdienst
Samen over de drempel

De Begeleidingsdienst van Welzijn Scheveningen is bedoeld voor zelfstandig  
wonende senioren die een drempel ervaren om aan activiteiten deel te nemen.  
De vrijwilligers van deze dienst begeleiden senioren in het proces om deze  
drempel weg te nemen. Bijvoorbeeld door de eerste keer samen te gaan.  
De begeleiding naar activiteiten is tijdelijk, tot degene die begeleid wordt het  
vertrouwen heeft om zelfstandig verder te kunnen. 
Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u contact opnemen met de  
ouderenadviseurs. Aan de Begeleidingsdienst zijn geen kosten verbonden.

De ouderenadviseurs  (070) 416 20 20
   ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
   www.welzijnscheveningen.nl
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5.3 Activiteitenprogramma van het Couvéehuis

Frankenslag 139, 2582 HJ  Den Haag
(070) 350 06 94
balie.hch@welzijnscheveningen.nl 
www.welzijnscheveningen.nl

Het Couvéehuis

Onderstaand activiteitenprogramma van het Couvéehuis wordt maandelijks 
bijgewerkt. 
Neemt u contact op met het Couvéehuis voor het meest actuele  
activiteitenprogramma.

Maandag Tijd Docent/begeleider Prijs
Nederlands – beginners groep 1   9.15 – 10.15 Hermine Swarte € 2,00 Per les

Tekenatelier   9.30 – 12.30 Els Thijsse € 55,00 Per 8 lessen

Nederlands – lichtgevorderd   9.15 – 10.15 Menno Horning € 2,00 Per les

Naailes   9.30 – 11.30 Marry Zonneveld € 50,00 Per 8 lessen 

Engelse conversatie groep 1 10.00 – 11.00 Hossein Asgarian € 2,00 Per les

De Ontmoeting 10.30 – 14.00 De ouderenadviseur Op afspraak:  
(070) 416 20 20

Nederlands – beginners groep 2 10.30 – 11.30 Hermine Swarte € 2,00 Per les

Engelse conversatie groep 2 11.00 – 12.00 Ewa Szemraj € 2,00 Per les

Engelse conversatie groep 3 11.00 – 12.00 Hossein Asgarian € 2,00 Per les

Bridge 13.00 – 16.00 Greet Mensinga € 4,00 Per maand

Mantrakoor –  
Zingen met hart en ziel

13.30 – 15.00 Marion Kuipéri € 17,50 Per maand

Talentplus	jobfinding	hoger	 
opgeleiden

13.30 – 16.30 Lex van Houte Info: www.talentplus.nl

Teken- en schilderles 13.30 – 15.30 Els Hillen € 40,00 Per 8 lessen

Portugees – licht gevorderd 14.00 – 15.00 Rosi Bertoni € 36,00 Per 8 lessen

Poëzieschrijfles	voor	senioren 14.00 – 16.30 Martine Lekkerkerk Info: 06 – 53 302 128

Engels voor kinderen (7-12 jaar) 15.30 – 16.30 Rosi Bertoni € 24,00 Per 8 lessen

Tekenles voor kinderen in het 
Russisch

16.45 – 18.15 Gregory Kohelet Info: 06 47 010 019

Russische les – niveau 2 17.30 – 18.30 Irina Gomzina € 24,00 Per 8 lessen

Naailes 18.00 – 20.00 Marry Zonneveld € 50,00 Per 8 lessen 

Tai Chi - beginners 18.00 – 19.00 Dick Plug € 24,00 Per 8 lessen

Tai Chi - (half)gevorderd 19.00 – 20.30 Dick Plug € 34,00 Per 8 lessen

Mahjong - 
2e en 4e maandag v.d. maand 

19.30 – 22.00 Joyce Goddijn € 7,50 Per kwartaal

Vilten – workshops van 4 lessen *** 19.30 – 21.30 Willemijn Swarte € 24,00 Per 4 lessen

Koor 'Haagse Herrie' 20.00 – 21.30 Annick van Gennip Info: 06 46 084 309

Frans – half gevorderd 20.00 – 21.30 Danielle Kurent € 24,00 Per 8 lessen

Naailes 20.00 – 22.00 Marry Zonneveld € 50,00 Per 8 lessen 
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Dinsdag Tijd Docent/begeleider Prijs
Boetseren   9.00 – 12.00 Maarten van der Hout € 10,00 Per maand

Welkom buitenlandse vrouwen   9.15 – 11.45 Hermine Swarte gratis

Spaans - gevorderd   9.30 – 10.30 Maria Freyre € 24,00 Per 8 lessen

Franse les – niveau 4   9.30 – 10.30 Remco Lodeweges € 30,00 Per 8 lessen

Teken- en schilderles   9.30 – 12.00 Sandra Thie Info: 06 51 49 51 02

Lezing vaderlandse gesch.  
1e dinsdag v.d. maand

  9.45 – 11.45 Janny Jonkman € 1,50 Per keer

Ouder/peutergym 10.00 – 10.45 Carol van Lingen € 32,00 Per 8 lessen

Inloop-uur Vrijwilligerspunt 11.00 – 12.00 Vrijwilligerspunt 
Scheveningen

gratis

Filosofie	voor	beginners	-	 
2e dinsdag v.d. maand

10.00 – 12.00 Meijer Stad € 2,50 Per keer

Spaanse les – niveau 1 10.45 – 11.45 Maria Freyre € 24,00 Per 8 lessen

Franse conversatie 11.00 – 12.00 Remco Lodeweges € 30,00 Per 8 lessen

Spaanse les - niveau 3 12.00 – 13.00 Maria Freyre € 24,00 Per 8 lessen

Lunch - 1e dinsdag v.d. maand 12.00 – 13.00 Ank Ammeraal/ 
Lyda Mos

€ 3,50 Per keer

Spaanse les - niveau 2 13.15 – 14.15 Maria Freyre € 24,00 Per 8 lessen

Tekenatelier 12.15 – 14.45 Els Thijsse € 45,00 Per 8 lessen

Bridge 12.45 – 16.00 Giok Tie-So € 4,00 Per maand

Cursus	voetreflexzonetherapie	 13.30 – 15.00 Truus Rademaker € 24,00 Per 8 lessen

Tekenles voor kinderen in het 
Russisch

16.45 – 18.15 Gregory Kohelet Info: 06 47 01 00 19

Tai Chi – licht gevorderd 17.30 – 18.30 Dick Plug € 24,00 Per 8 lessen

Naailes 19.00 – 21.00 Marry Zonneveld € 50,00 Per 8 lessen 

Yoga 19.30 – 20.30 Ine Stomps € 27,50 Per 8 lessen

Nohbem	–	Portugese	Filosofische	
studiegroep

19.15 – 21.30 Christiane de Freitas € 2,50 Per maand

Teken- en schilderles 19.30 – 22.00 Sandra Thie Info: 06 51 49 51 02

Hypnotherapie en healing 19.00 – 22.00 Vinod Bhagwandin Info: 06 48 98 13 75

Frans – half gevorderd 20.00 – 21.30 Danielle Kurent € 24,00 Per 8 lessen

Yoga 20.45 – 21.45 Ine Stomps € 27,50 Per 8 lessen 

Woensdag Tijd Docent/begeleider Prijs 
Naailes   9.30 – 11.30 Marry Zonneveld € 50,00 Per 8 lessen 

Franse les – niveau 4   9.30 – 10.30 Veronique Jullian € 30,00 Per 8 lessen

Gespreksgroep mantelzorgers 
dementie 2e woensdag van de 
maand

10.00 – 11.30 Ouderenadviseurs gratis

Statenkoor 10.30 – 11.30 Albertine van 
Kesteren

€ 3,50 Per maand

Spaans (Volksuniversiteit) 10.30 – 12.00 Claudia Garcia 
Capacho

Info: (070) 32 80 341

Stoelyoga 10.00 – 11.00 Yvonne van Helvoirt € 28,00 Per 8 lessen

Franse les – niveau 2 10.45 – 11.45 Remco Lodeweges € 30,00 Per 8 lessen

Franse les – niveau 1 12.00 – 13.00 Remco Lodeweges € 30,00 Per 8 lessen

Het Couvéehuis
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Poffertjes	eten 12.00 – 13.00 Frits Scheelings € 0,75 Per portie  
(8 stuks)

Duitse les voor beginners 11.45 – 12.45 Anneliese Kröger € 24,00 Per 8 lessen

Duitse les conversatie  
en grammatica

13.00 – 14.00 Anneliese Kröger € 24,00 Per 8 lessen

Boetseren 12.00 – 15.00 Mary-Ann Soree  
en Willy de Groot

€ 10,00 Per maand

Bridge 12.30 – 16.00 Wil Breeuwer en 
Corrie van Veen

€ 40,00 Per jaar

Lego Challenge – Young engineers 13.00 – 14.15 Joost Luttge joost@youngeng.nl

Franse conversatie 13.00 – 14.30 Daniëlle	Kurent € 24,00 Per 8 lessen

Schaken 14.00 – 16.00 Henk Wardenaar € 2,50 Per maand

Filosofieles 14.30 – 16.30 Tom Dommisse Info: 06 51 891 764 

Burgerschap voor Braziliaanse 
vrouwen

19.00 – 21.00 Miriam Sommer gratis Open inloop

Tekenatelier 19.00 – 21.00 Els Thijsse € 35,00 Per 8 lessen

Mindfulness 19.00 – 21.00 Robert Bronnewasser € 60,00 Per 8 lessen

Alzheimer Café - 1e woe. vd. mnd. 19.00 – 21.30 Ouderenadviseurs gratis Open inloop

Boetseren 19.30 – 22.00 Nel Taal € 7,50 Per maand

Donderdag Tijd Docent/begeleider Prijs
Vilten voor gevorderden   9.30 – 12.30 Willemijn Swarte € 20,00 Per 4 lessen

Bridge   9.30 – 12.30 Marike van 
Nieuwenhuyzen

€ 40,00 Per jaar

Volksdansen 55+   9.45 – 10.45 Marijke Gorter € 24,00 Per 8 lessen

Ouder- en kindgroep 10.00 – 12.00 Lida van Ruijven € 1,50 Per keer

Country on Line 55+ 11.15 – 12.30 Marijke Gorter € 24,00 Per 8 lessen

Bridgeles voor lichtgevorderden 13.00 – 15.30 Andrea	Dickhoff € 48,00 Per 8 lessen

Voetjes van de Vloer - 
Seniorengym 65+

13.30 – 14.45 Dick Plug € 24,00 Per 8 lessen

Mindfulness en trancemeditatie 13.30 – 15.30 Robert Bronnewasser € 60,00 Per 8 lessen

Tai Chi – vergevorderd 14.30 – 16.30 Rick Verbaan € 62,50 Per 8 lessen

Lijn Tien – training groep 7 en 8 15.00 – 16.30 Leontien en Marjolijn Info: 06 25 005 920

Muziekles in het Spaans 4-7 jaar 16.00 – 17:00 Ilein Bermudez Info: 06 27 836 291

Diner Couvée – warme maaltijd 17.00 – 19.00 Luz Rodrigues-Merino 
en Michiel de Vrijer

€ 5,00 3 gangen 
maaltijd

Spaans - licht gevorderd 19.00 – 20.00 Maritza Urritia € 24,00 Per 8 lessen

Mindfulness en trancemeditatie 19.00 – 21.00 Robert Bronnewasser € 60,00 Per 8 lessen

Fotoclub - in de even weken 19.30 – 22.00 Sue	Arloff € 30,00 Per jaar

Frans – licht gevorderd 20.00 – 21.45 Daniëlle	Kurent € 24,00 Per 8 lessen

Spaans - conversatie gevorderd 20.15 – 21.15 Maritza Urritia € 24,00 Per 8 lessen

Vrijdag Tijd Docent/begeleider Prijs
Boekenleesclub – laatste vrijdag 
v.d. maand

  9.30 – 11.30 Hannah Smeets gratis Open inloop

Engels – licht gevorderd   9.30 – 10.30 Rosi Bertoni € 24,00 Per 8 lessen

Chinese Schilderkunst –  
Far East Art

  9.30 – 11.30 Veronique Jullian Info: 06 34 580 025

Het Couvéehuis
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Mahjong - op de oneven weken   9.45 – 12.30 Joyce Goddijn € 7,50 Per kwartaal

Yoga 3 10.00 – 11.15 Johan Hoft € 32,00 Per 8 lessen

Teken- en schilderles 10.00 – 12.00 Kunstenaar € 90,00 Per 16 lessen

Bridgeles (half)gevorderd 10.00 – 12.00 Selma van Geldere € 48,00 Per 8 lessen

Country on Line 55+ 10.00 – 11.15 Kees Bras € 24,00 Per 8 lessen

Engels – half gevorderd 10.30 – 11.30 Rosi Bertoni € 24,00 Per 8 lessen

Portugees - half gevorderd 11.30 – 13.00 Rosi Bertoni € 36,00 Per 8 lessen

Yoga 4 11.30 – 12.45 Jan Willem Hilbrands € 32,00 Per 8 lessen

Pannenkoeken eten 12.00 – 13.00 Bianca IJzerman € 0,75 Per  
pannenkoek

Tafeltennis 13.15 – 16.00 Albertine van  
Kesteren

€ 3,50 Per maand

Cursus	stofferen	-	4	lessen	 13.30 – 15.00 Radjen Dwarka € 25,00 Per cursus

Franse les – beginners 14.00 – 15.30 Daniëlle	Kurent € 24,00 Per 8 lessen

Sloveense les – kinderen 16.00 – 17.30 Danica S. Novosel Info: 06 86 254 288 

Muziekles in het Spaans 4-7 jaar 16.00 – 17:00 Ilein Bermudez Info: 06 27 836 291

Sloveense les – volwassenen 17.30 – 19.00 Danica S. Novosel Info: 06 86 254 288 

Tekenen en schilderen 12-18 jaar 16.30 – 18.30 Els Thijsse € 35,00 Per 8 lessen 

Diner Couvée – warme maaltijd 17.00 – 19.00 Hans Walison (kok) € 5,00 3-gangen 
maaltijd

Spaanse les voor kinderen  
8-12 jaar 

17.00 – 18.00 Yolanda Tupiza Info: 06 39 371 155

Zaterdag Tijd Docent/begeleider Prijs
Robotics 6/8 - 8/12 jaar 10.00 – 11.00 Banzita Mwilambwe

Info: 06 47 820 422
€ 42,00 Per maand

Robotics/Electronics/Coding/3D  
8 -12 jaar

11.00 – 12.00 Banzita Mwilambwe
Info: 06 47 820 422

€ 42,00 Per maand

Diner Couvée – 1e en 3e zaterdag 
v.d. maand

17.00 – 19.00 Wim Romijn (kok) € 5,00 3-gangen 
maaltijd

Luxe maaltijd Maison de Kú Kú 18.00 – 21.30 Mariëtte	Bauer Info: 06 14 408 727

Zondag Tijd Docent/begeleider Prijs
Theorielessen rijbewijs -  
in het Engels

  9.00 – 16.00 Niki Dielissen Info: (020) 48 90 801

Diner Couvée –  
2e zondag v.d. maand

12.30 – 15.00 Giok Tie-So € 6,50 Per keer

Op afspraak Op afspraak Docent/begeleider Prijs
Fietsles (maandag t/m vrijdag) Op afspraak Hermine Swarte € 2,00 (070) 364 38 98

Zwemmen in de Blinkerd  
(maandag t/m vrijdag)

Op afspraak Hermine Swarte € 3,25  (070) 364 38 98

Pianoles (dinsdag t/m vrijdag) Op afspraak Maria de los  
Angeles Esteves

piano.maria@ 
hotmail.com

Accordeonles-gratis	proefles	
(woensdag)

Op afspraak Bosz de Kler Info: 06 15 465 232

Voetreflexzonemassage	 
(woensdag)

Op afspraak Truus Rademaker Info: 06 44 786 649

Ontspanningsmassage / reiki  
(maandag t/m vrijdag)

Op afspraak Maria Nastawska Info: 06 53 927 794

Het Couvéehuis
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Taalles: Engels-Spaans- 
Hongaars-Dutch (vrijdag)

Op afspraak Conny van Sluijs Info: 06 18 777 545

Diensten Dag Tijd Prijs  
Boekenuitleen Ma. t/m vrijdag   9.00 – 17.00 € 0,20 Per boek

Kledingklussendienst Maandag 10.00 – 12.00 divers Open inloop

Pedicure – Norma Maandag   9.00 – 17.00 € 25,00 Op afspraak

Spreekuur computervragen/-problemen 3e Maandag 16.00 – 17.30 gratis Open inloop

Pedicure – Juliana Dinsdag   9.00 – 17.00 € 25,00 Op afspraak

Spreekuur ouderenadviseur Dinsdag 10.00 – 11.00 gratis Open inloop

Inloop-uur Vrijwilligerspunt Scheveningen Dinsdag 11.00 – 12.00 gratis Open inloop

Spreekuur wijkagent 3e Dinsdag 19.30 – 20.00 gratis Open inloop

Trombosedienst Woensdag   9.00 – 10.00 n.v.t. Open inloop

Alzheimer Café 1e woensdag 19.00 – 21.30 gratis Open inloop

Gespreksgroep mantelzorgers dementie 2e Woensdag 10.00 – 11.30 gratis Open inloop

Er zijn twee activiteiten die plaatsvinden in 'Groot Hertoginneduin' op de Voltastraat 
107.	U	kunt	vrijblijvend	op	onderstaande	tijden	een	proefles	volgen.

Activiteit Dag Tijd Prijs  
Kom in beweging (seniorengym) maandag 12.30 – 13.30 € 8,00 Per maand

Tai Chi (65+) donderdag 11.00 – 12.00 € 10,00 Per maand

Naast het grote aanbod aan activiteiten heeft het Couvéehuis ook een gezellige 
koffiekamer.	Daar	kunt	u	van	maandag	tot	en	met	vrijdag	van	9.00	tot	17.00	uur	
genieten	van	een	lekker	kopje	koffie,	een	krantje	lezen	en	andere	buurtbewoners	
ontmoeten.

Vrijwilligerswerk 
Mocht u geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk in het Couvéehuis: er zijn tal van  
mogelijkheden! Neem contact op met de locatiemanager, Marja Verhoeve, via  
marja.verhoeve@welzijnscheveningen.nl of bel (070) 350 06 94.

Ruimtes huren en buurtinitiatieven
Het Couvéehuis ondersteunt haar buurtbewoners. Zelf initiatief 
nemen levert veel op. Het brengt mensen dichter bij elkaar en 
zorgt voor betrokkenheid bij de wijk. Voor buurtbewoners stelt 
het Couvéehuis haar ruimtes gratis of voor een gering bedrag 
ter beschikking, zodat buurtgenoten éénmalige of doorlopende 
activiteiten op kunnen zetten en/of cursussen kunnen organi-
seren. Ook kunt u ondersteund worden bij het aanvragen van 
verschillende soorten subsidies. Voor meer informatie kunt u 
op contact opnemen met de locatiemanager, Marja Verhoeve, 
via (070) 350 06 94 of marja.verhoeve@welzijnscheveningen.nl.

Marja Verhoeve
Locatiemanager

Couvéehuis

Het Couvéehuis



43

5.4 Activiteitenprogramma van het Trefpunt

Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag
(070) 338 54 99
trefpunt@welzijnscheveningen.nl
www.welzijnscheveningen.nl

Het Trefpunt

Onderstaand activiteitenprogramma van het Trefpunt wordt maandelijks 
bijgewerkt. 
Neemt u contact op met het Trefpunt voor het meest actuele  
activiteitenprogramma.

Maandag Tijd Prijs
Open ontmoeting   8.00 - 17.00 Gratis 

Vrij biljarten   8.00 - 12.00 € 0,50 Per half uur

Yoga   9.00 - 10.15 € 12,00 Per maand

Opgeven voor de Wijkbus   9.00 - 11.00 N.v.t.

Servicepunt XL   9.00 - 12.00 Gratis 

Sociale Winkel Schappelijk   9.00 - 12.00 N.v.t.

Klaverjas inloop   9.00 - 12.00 Gratis 

De Ontmoeting 10.00 - 13.30 € 3,50 Per keer

Spreekuur ouderenadviseur 10.30 - 11.30 Gratis 

Yoga 10.30 - 11.45 € 12,00 Per maand

Inloop-uur Vrijwilligerspunt Scheveningen 11.00 - 12.00 Gratis

Bibliotheek 11.00 - 13.00 € 5,00 Per jaar

Lunch 11.30 - 13.00 Variabel 

Biljartclub (tafel 1) 12.00 - 16.00 € 2,50 Per maand

Biljartclub (tafel 2) 12.00 - 16.00 € 2,50 Per maand

Vrij biljarten   9.00 - 13.00 € 0,50 Per half uur

Computer cursus 13.30 - 15.30 € 70,00 Per cursus

Kinderwerk Naschoolse Activiteit 15.00 - 17.00 € 1,00 Per keer

Vrij biljarten 16.00 - 17.00 € 0,50 Per half uur

Inloop SeniorWeb (1e maandag van de maand) 16.00 - 17.30 € 2,50 

Meidenclub 10-14 jaar 18.00 - 19.30 € 1,00 Per keer

Wenskaarten maken 19.00 - 21.30 € 2,50 Per maand

Tekenen en schilderen 19.30 - 21.30 € 18,00 Per maand

Conditie en weerbaarheidstraining 19.00 - 21.30 € 2,50 Per maand

Line dance 20.00 - 22.00 € 12,50 Per maand
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Dinsdag Tijd Prijs
Open ontmoeting   8.00 - 17.00 Gratis 

Vrij biljarten   8.00 - 10.00 € 0,50 Per half uur

Opgeven voor de Wijkbus   9.00 - 11.00 N.v.t.

Servicepunt XL   9.00 - 12.00 Gratis 

Klaverjas inloop   9.00 - 12.00 Gratis 

Computer cursus   9.00 - 13.00 € 70,00 Per cursus

Massage 10.00 – 13.00 Gratis Per keer

Naaiclub 10.00 - 12.00 € 2,50 Per maand

Meer Bewegen Voor Ouderen 10.15 - 11.00 € 5,00 Per maand

Meer Bewegen Voor Ouderen 11.15 - 12.00 € 5,00 Per maand

Lunch 11.30 - 12.00 Variabel 

Biljartclub 12.00 - 16.00 € 2,50 Per maand

Sjoelen 13.30 - 15.30 € 2,50 Per maand

Creaclub 13.30 - 15.30 € 2,50 Per maand

Inloop Wijkberaad Duindorp 13.30 - 16.00 N.v.t.

Kinderwerk Naschoolse activiteit 15.00 - 17.00 € 1,00 Per keer

Sociale Winkel Schappelijk 16.00 - 19.00 N.v.t.

Jongensclub 10-13 jaar 18.00 - 19.30 € 1,00 Per keer

Meidenclub 8 -10 jaar 18.00 - 19.30 € 1,00 Per keer

Scheveningse Moeders 2 18.00 - 22.00 Gratis

Behoudenteelt Oud-Vissersgroep 3e dinsdag v/d maand 18.00 - 23.00 € 10,-- Per Jaar

Aerobics 19.30 - 20.30 € 7,50 Per maand

Naaigroep 19.00 - 21.00 € 12,50 Per maand

Woensdag Tijd Prijs  
Open ontmoeting   8.00 - 17.00 Gratis 

Vrij biljarten   8.00 - 12.00 € 0,50 Per half uur

Koffie	uurtje	(ouders)   9.00 - 10.00 Gratis

Opgeven voor de Wijkbus   9.00 - 11.00 N.v.t.

Klaverjas inloop   9.00 - 12.00 Gratis 

Computer cursus   9.00 - 13.00 € 70,00 Per cursus

Tai Chi Chuan beginners   9.30 - 12.00 € 25,00 Per maand

Massage 10.00 - 12.30 Gratis Per keer

Lunch 11.30 - 12.00 Variabel 

Biljartclub tafel 1 12.00 - 16.00 € 2,50 Per maand

Biljartclub tafel 2 12.00 - 16.00 € 2,50 Per maand

Computer cursus 13.30 - 15.30 € 70,00 Per cursus

Kinderwerk Naschoolse Activiteit 14.00 - 16.00 € 1,00 Per keer

Theemiddag 55+ (om de week) 14.00 - 16.00 Gratis 

Vrij biljarten 16.00 - 17.00 € 0,50 Per half uur

Klaverjassen 19.30 - 22.00 € 2,50 Per maand

Het Trefpunt
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Donderdag Tijd Prijs
Open ontmoeting   8.00 - 17.00 Gratis 

Vrij biljarten   8.00 - 10.00 € 0,50 Per half uur

Bloedprikken trombosedienst   8.45 - 9.15 N.v.t.

Inloop Vestia/Wijkagent/maatsch.werker/ouderenadvis.   9.00 - 10.00 Gratis 

Opgeven voor de Wijkbus   9.00 - 11.00 Gratis

Inloop Wijkberaad Duindorp   9.00 - 12.00 N.v.t.

Servicepunt XL   9.00 - 12.00 Gratis 

Klaverjas inloop   9.00 - 12.00 Gratis 

Tai Chi Chuan gevorderden   9.30 - 12.00 € 25,00 Per maand

Bibliotheek 10.00 - 12.00 € 5,00 Per jaar

Biljartclub-het Raakpunt 10.00 - 16.30 € 2,50 Per maand

Lunch 11.30 - 12.00 Variabel 

Warme Hap 55+ 12.00 - 14.00 € 3,00 Per keer

Computer cursus 13.30 - 15.30 € 70,00 Per cursus

Creaclub/Haken is Hip 13.30 - 15.30 € 2,50 Per maand

Creaclub/Prutsers (3e donderdag v.d. maand) 14.00 - 16.00 € 1,00 Per keer

Vrij biljarten 16.30 - 17.00 € 0,50 Per half uur

Scheveningse Moeders 1 18.00 - 22.00 Gratis

Schiemanswerk 18.30 - 21.00 € 2,25 Per maand

Conditie en weerbaarheidstraining 19.30 - 21.30 € 2,00 Per keer

Bingo (iedere 3e donderdag v.d. maand) 19.30 - 22.00 € 4,00 Per plankje

Vrijdag Tijd Prijs
Open ontmoeting   8.00 - 17.00 Gratis 

Vrij biljarten   8.00 - 17.00 € 0,50 Per half uur

Pedicure   8.00 - 15.30 € 23,00 Per keer

Opgeven voor de Wijkbus   9.00 - 11.00 N.v.t.

Klaverjas inloop   9.00 - 12.00 Gratis 

Sociale Winkel Schappelijk (via AMW)   9.00 - 12.00 N.v.t.

Biljart	de	Buffers   9.00 - 12.00 € 2,50 Per maand

Computer cursus   9.00 - 13.00 € 70,00 Per cursus

Hollandse Pot 55+ samen koken 10.30 - 14.00 € 3,00 Per keer

Lunch 11.30 - 12.00 Variabel 

Tekenen en schilderen 13.00 - 15.30 € 22,50 Per maand

Zaterdag Tijd Prijs
Pannenkoeken (iedere laatst zaterdag v.d. maand) 10.00 - 14.00 v.a. € 0,80 

Stijldansen (iedere 3e zaterdag v.d. maand) 20.00 - 22.30 € 3,00 

Zaterdag openstelling (incidenteel) 10.00 - 13.00 variabel 

Het Trefpunt
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Dagelijks bezoeken veel inwoners uit Duindorp het Trefpunt. Naast alle activiteiten 
beschikt het Trefpunt ook over een mooie ontmoetingsruimte, waar u van  
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur van harte welkom bent om  
wat te drinken of te eten. De vrijwillige gastvrouwen en –heren heten u van harte 
welkom.	Onder	het	genot	van	een	kopje	koffie	of	thee	worden	de	laatste	(dorps-)
nieuwtjes besproken. Er is gratis WiFi.
Natuurlijk is het ook mogelijk om mee te doen met tal van activiteiten die in het 
Trefpunt plaatsvinden. Loop eens binnen en leer uw buurtgenoten kennen!

U staat er niet alleen voor!
In het Trefpunt wordt iedereen warm welkom geheten. De medewerkers aan  
de balie beantwoorden graag uw vragen en u vindt in dit wijkcentrum tevens  
een Servicepunt XL. Schroom niet om met uw vragen over werk, wonen,  
zorg en welzijn langs te komen. In het pand zijn tevens ouderenadviseurs en  
maatschappelijk werkers aanwezig om u te ondersteunen. 
In het Trefpunt vinden dagelijks allerlei activiteiten plaats waaraan u kunt  
deelnemen. De medewerkers begrijpen dat de drempel overgaan soms lastig is. 
Daarom streven zij zo veel mogelijk naar persoonlijk contact met u, zodat u het  
gevoel heeft er niet alleen voor te staan. Als u voor het eerst wilt deelnemen aan 
een activiteit, dan kunt u zich aanmelden bij de balie. Dan wordt er voor gezorgd 
dat u wordt opgevangen door de activiteitenbegeleider. U voelt zich vast snel thuis!

Vrijwilligerswerk 
Mocht u geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk in het Trefpunt: er zijn tal van  
mogelijkheden! Neem contact met op met het Trefpunt via (070) 338 54 99 of  
trefpunt@welzijnscheveningen.nl.

Ruimtes huren en buurtinitiatieven
Het Trefpunt ondersteunt haar buurtbewoners. Zelf  
initiatief nemen levert veel op. Het brengt mensen  
dichter bij elkaar en zorgt voor betrokkenheid bij de  
wijk. Voor buurtbewoners stelt het Trefpunt haar ruimtes 
gratis of voor een gering bedrag ter beschikking, zodat 
buurtgenoten éénmalige of doorlopende activiteiten  
op kunnen zetten en/of cursussen kunnen organiseren.  
Ook kunt u ondersteund worden bij het aanvragen van 
verschillende soorten subsidies. Voor meer informatie 
kunt u op dinsdag, woensdag, donderdag en  
vrijdag contact opnemen met de locatie manager,  
Daniëlle	Harthoorn,	via	(070)	338	54	99	of	 
danielle.harthoorn@welzijnscheveningen.nl.

Daniëlle Harthoorn
Locatiemanager 

Trefpunt
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5.5 Activiteitenprogramma van het Kalhuis

Badhuisstraat 177, 2584 HH  Den Haag
(070) 306 99 00
balie.kalhuis@welzijnscheveningen.nl 
www.welzijnscheveningen.nl

Het Kalhuis

Onderstaand activiteitenprogramma van het Kalhuis wordt maandelijks 
bijgewerkt. 
Neemt u contact op met het Kalhuis voor het meest actuele 
activiteitenprogramma.

Maandag Tijd Docent/begeleider Prijs
Open inloop voor ontmoeting   9.00 - 16.00 Vrijwilligers Gratis

Servicepunt XL/
Maatschappelijk werk

  9.00 - 17.00 Maatschappelijk wer-
ker/meerdere 
vrijwilligers

Gratis

Boetseren   9.30 - 11.30 Peter Waltman € 28,00 Per 4 lessen

Country line dance 11.00 - 12.30 Yvonne Groenedijk € 14,00 Per maand 

Boetseren 12.00 - 14.30 Peter Waltman € 28,00 Per 4 lessen

Tai Chi 13.00 - 15.30 Rick Verbaan € 20,00 Per 4 lessen

Tekenen/Schilderen 14.30 - 17.00 Els Thijsse € 22,50 Per 4 lessen

Damclub 18.30 - 24.00 Activiteit van externe partij; info via het Kalhuis

Zumba 19.30 - 20.30 Elisabeth Coonen € 16,00 Per 4 lessen

Vechtsport 19.30 - 20.30 Activiteit van externe partij; info via het Kalhuis

Dinsdag Tijd Docent/begeleider Prijs
Open inloop voor ontmoeting   9.00 - 16.00 Vrijwilligers Gratis

Servicepunt XL/ 
Maatschappelijk werk

  9.00 - 17.00 Maatschappelijk wer-
ker/meerdere 
vrijwilligers

Gratis

Nederlands voor licht gevorderden 10.00 - 11.30 Ewa Telecka € 18,00 Per 4 lessen

MBvO Gymnastiek 10.30 - 11.30 Cecile Eekhout € 7,00 Per maand

Wenskaarten (1e di. v/d maand) 13.30 - 16.00 Dina Jongman € 3,50 Per keer

Meer Bewegen voor Ouderen 
(MBvO)

13.30 - 14.30 Zeher Aydoghu € 7,00 Per maand 

Patchwork/Quilt 14.00 - 16.00 Riet	Hofland € 16,00 Per 4 lessen

Nederlands voor beginners 18.30 - 20.00 Ewa Telecka € 18,00 Per 4 lessen

Mindfullness 18.30 - 19.30 Truus Rademaker € 16,00 Per 4 lessen

Spaans l gevorderd 19.00 - 20.30 Carmen Cuadra € 18,00 Per 4 lessen

Bingo (laatste dinsdag v/d maand) 19.00 - 22.00 Jopie te Pas € 8,50 Per 8 ronde

African Fusion Dance 20.00 - 21.15 Stella Mendez € 12,00 Per 4 lessen

Boetseren 19.30 - 22.00 Peter Waltman € 28,00 Per 4 lessen
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Woensdag Tijd Docent/begeleider Prijs  
Open inloop voor ontmoeting   9.00 - 16.00 Vrijwilligers Gratis

Servicepunt/ XL/
Maatschappelijk werk

  9.00 - 17.00 Maatschappelijk  
werker/meerdere 
vrijwilligers

Gratis

Spaanse les gevorderd (groep 1)   9.00 - 10.00 Carmen Burghouwt €12,00 Per 4 lessen

Boetseren   9.30 - 12.00 Peter Waltman € 28,00 Per 4 lessen

Meditatiecirkel   9.00 – 10.30 Activiteit van externe partij; info via het Kalhuis

Graaikistje 2e hands kinderkleding 10.00 - 13.00 Meerdere vrijwilligers N.v.t. Open inloop

Spaanse les lichtgevorderden 
(groep 2)

10.15 - 11.15 Carmen Burghouwt € 12,00 Per 4 lessen 

Spaanse les lichtgevorderden 
(groep 3)

11.30 - 12.30 Carmen Burghouwt € 12,00 Per 4 lessen

Inloop-uur Vrijwilligerspunt  11.00 - 12.00 Vrijwilligerspunt 
Scheveningen

Gratis

Yoga-Pilates 11.15 - 12.15 Marja Schelling € 16,00 Per 4 lessen

Meer Bewegen voor Ouderen 
(MBvO)

12.30 - 13.30 Dick Plug € 7,00 Per maand

Gezondheidsclub 12.30 - 14.00 Esther Tettero € 0,50 Per keer

Spaanse les beginners (groep 4) 13.00 - 14.00 Carmen Burghouwt € 12,00 Per 4 lessen

Kinderatelier (teken-schilderles) 13.30 - 15.00 Els Thijsse € 18,00 Per 4 lessen

Engelse les voor lichtgevorderden 13.30 - 14.30 Wies van der Doll € 12,00 Per 4 lessen 

Engelse les voor beginners 15.00 - 16.00 Wies van der Doll € 12,00 Per 4 lessen

Bewegingsclub 16.00 - 17.45 Activiteit van externe partij; info via het Kalhuis

Maaltijd 55+ 17.30 - 19.30 Meerdere vrijwilligers € 5,00 Per keer

Nederland beginners 18.30 - 20.00 Ewa Talecka € 27,00 Per 6 lessen

Retrogym (voortkomend uit  
Pilates/Aerobics)

18.45 - 20.00 Marja Schelling € 16,00 Per 4 lessen

Voetreflexzone 19.00 - 20.30 Truus Rademaker € 30,00 Per 6 lessen

Mantracirkel 19.30 – 21.00 Activiteit van externe partij; info via het Kalhuis

Zumba 20.15 - 21.15 Elisabeth Coonen € 16,00 Per 4 lessen

Donderdag Tijd Docent/begeleider Prijs
Open inloop voor ontmoeting   9.00 - 16.00 Vrijwilligers Gratis

Servicepunt XL/ 
Maatschappelijk werk

  9.00 - 17.00 Maatschappelijk  
werker/meerdere 
vrijwilligers

Gratis

Tekenen en schilderen   9.45 - 11.45 Els Thijsse € 22,50 Per 4 lessen

De Ontmoeting 10.30 - 14.00 Vrijwilligers € 3,50 Per keer

Meer Bewegen voor Ouderen 
(MBvO)

11.30 - 12.30 Zeher Aydoghu € 7,00 Per maand

Voedselbank uitgifte 12.00 - 17.00 Vrijwilligers Gratis Per keer 

Meer Bewegen voor Ouderen 
(MBvO)

12.30 - 13.30 Cecile Eekhout € 7,00 Per maand

Textielverven/Creabea 14.00 - 16.00 Laura Saiboo € 1,50 Per aanvraag

Zang 16:00 - 17.30 Magdalena € 10,00 Per 4 lessen

Engelse conversatie 19.00 - 20.30 Sakthi Krishnamurthy € 14,00 Per 4 lessen

Spirituele yoga 20.15 - 21.15 Angela Tait € 16,00 Per 4 lessen

Maandcirkel (1ste don. v.d. maand) 19.00 - 21.30 Activiteit van externe partij; info via het Kalhuis

Het Kalhuis
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Vrijdag Tijd Docent/begeleider Prijs
Open inloop voor ontmoeting   9.00 -16.00 Vrijwilligers Gratis

Servicepunt XL/ 
Maatschappelijk werk

  9.00 - 17.00 Maatschappelijk wer-
ker/meerdere 
vrijwilligers

Gratis

Tekenen en schilderen   9.30 - 12.00 Els Thijsse € 22,50 Per 4 lessen

Spaanse les voor gevorderden   9.30 - 10.30 Edith Bergansius € 21,00 Per 7 lessen 

Spaanse les voor vergevorderden 10.45 - 12.00 Edith Bergansius € 21,00 Per 7 lessen

Yoga 50+ 11.00 - 12.00 Marja Schelling € 16,00 Per 4 lessen 

Mandala tekenen  
(2e en 4e vrijdag v/d maand)

13.00 - 15.00 Laura ten Bokkel € 1,50 Per 2 keer

Crea workshop (3e vr .v/d maand) 13.30 - 16.00 Dina Jongman € 3,50 Per keer

Jokeren (1e vrijdag v/d maand) 13.00 - 15.00 Esther Tettero € 2,00 Per keer 

Sjoelen (2e vrijdag v/d maand) 14.00 - 16.00 Ida Knoester € 2,00 Per keer

Zaterdag Tijd Docent/begeleider Prijs
Wenskaarten  
(1e en 3e zaterdag v/d maand)

13.00 – 16.00 Dina Jongman € 3,50 Per keer

Speciale activiteiten Zie	flyers/posters

Zondag Tijd Docent/begeleider Prijs
Maaltijd 55+ (laatste zondag van de 
maand

17.30 – 19.00 Dina Jongman € 5,00 Per keer

Speciale activiteiten Zie	flyers/posters

Activiteit/Diensten Dag Tijd Prijs  
Servicepunt advies en informatie 
maatschappelijk werk

Maandag 
t/m vrijdag

  9.10 - 17.00 Gratis

Inloop-uur Vrijwilligerspunt
Scheveningen

Woensdag 11.00 - 12.00 Gratis

Spreekuren wijkagent Op afspraak Op afspraak Via politie 
Nieuwe Parklaan

Dagelijks bezoeken vele inwoners uit de wijk het Kalhuis. Naast alle activiteiten
beschikt het Kalhuis ook over een mooie ontmoetingsruimte, waar u van maandag 
tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur van harte welkom bent om wat te drinken 
of te eten. De vrijwillige gastvrouwen en –heren heten u van harte welkom.  
Onder	het	genot	van	een	kopje	koffie	of	thee	worden	de	laatste	(dorps-)nieuwtjes	
besproken. Er is gratis WiFi.
Natuurlijk is het ook mogelijk om mee te doen met tal van activiteiten die in het 
Kalhuis plaatsvinden. Loop eens binnen en leer uw buurtgenoten kennen!

Vrijwilligerswerk 
Mocht u geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk in het Kalhuis: er zijn tal van  
mogelijkheden! Neem contact met op met het Kalhuis via (070) 306 99 00.

Het Kalhuis



50

Ruimtes huren en buurtinitiatieven
Het Kalhuis ondersteunt haar buurtbewoners. Zelf  
initiatief nemen levert veel op. Het brengt mensen  
dichter bij elkaar en zorgt voor betrokkenheid bij de  
wijk. Voor buurtbewoners stelt het Kalhuis haar ruimtes 
gratis of voor een gering bedrag ter beschikking, zodat 
buurtgenoten éénmalige of doorlopende activiteiten 
op kunnen zetten en/of cursussen kunnen organiseren. 
Ook kunt u ondersteund worden bij het aanvragen van  
verschillende soorten subsidies. Voor meer informatie  
kunt u op maandag, woensdag, donderdag en  
vrijdag contact opnemen met de locatiemanager,  
Marike Vermeulen, via (070) 306 99 00.

5.6 Sport en Bewegen

Op de website van de gemeente vindt u de Sport- en Beweegwijzer 50+. Dit is een 
handige brochure met een uitgebreid overzicht van sport- en beweegactiviteiten 
in Den Haag. Ook kunt u voor meer informatie over sport(en) in Den Haag contact 
opnemen met de sport-info-lijn.

Gemeente De Haag / Sport-info-lijn  (070) 353 72 72 
   sportinfolijn@denhaag.nl 
  www.denhaag.nl

Cursus valpreventie 'In Balans'
Welzijn Scheveningen organiseert in samenwerking met Respect Zorggroep elk 
voor- en najaar de cursus 'In Balans'. Het doel van de cursus 'In Balans' is het  
aantal valpartijen te verminderen, u meer zelfvertrouwen te geven en te leren hoe 
u mogelijke gevaren beter kunt herkennen en daarmee om kunt gaan. De cursus 
bestaat uit vier bijeenkomsten onder begeleiding van een professional. Voor de 
gehele cursus betaalt u circa € 15,00. Voor meer informatie of uw aanmelding kunt 
u contact opnemen met de ouderenadviseurs van Welzijn Scheveningen.

De ouderenadviseurs   (070) 416 20 20
   ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
   www.welzijnscheveningen.nl

Marike Vermeulen
Locatiemanager

Kalhuis
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Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)
Voor zelfstandig wonende senioren kan het lastiger worden om dagelijkse  
handelingen zoals aankleden, boodschappen doen of wassen uit te voeren.  
De cursus MBvO kan helpen om deze handelingen gemakkelijker te laten verlopen. 
Tijdens de cursus wordt ook aandacht besteed aan het vermijden van vallen,  
het versterken van het geheugen en het verbeteren van de algehele conditie.  
Voor meer informatie over MBvO of uw aanmelding kunt u contact opnemen  
met de wijkcentra van Welzijn Scheveningen. 

Het Couvéehuis  (070) 350 06 94
Frankenslag 139, 2582 HJ Den Haag
Het Trefpunt  (070) 338 54 99
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag
Het Kalhuis  (070) 306 99 00
Badhuisstraat 177, 2584 HH Den Haag

Buitenfitness
Buitenfitness	is	een	afwisselende	vorm	van	bewegen,	met	of	zonder	begeleiding. 
In de openbare ruimte in Den Haag zijn hiervoor meerdere Fitplaatsen aangelegd. 
In stadsdeel Scheveningen bevinden deze zich op de Vlielandsestraat (ingang  
naast	de	flat)	en	bij	de	Hart	Beach	Surfschool	(Strandweg	3B).	Op	de	website	 
van	de	gemeente	Den	Haag	vindt	u	de	Oefengids	buitenfitness.	 
De	gebruiksaanwijzingen	van	alle	fitnessapparaten	staan	in	de	gids	beschreven.

Gemeente De Haag / Sport-info-lijn  (070) 353 72 72
  sportinfolijn@denhaag.nl 
   www.denhaag.nl

Fitness- en sportclubs
Diverse	fitness-	en	sportclubs	in	stadsdeel	Scheveningen	bieden	speciaal	voor	 
ouderen	die	graag	in	beweging	willen	blijven	onder	andere	'55-fit',	'Trainingen	 
op	Maat',	'Seniorenfit'	of	'Fifty	Fit	Zwemmen'	aan.	Hieronder	zijn	er	een	aantal	 
voor u op een rij gezet.

InTension Health Club Scheveningen  (070) 331 88 11 
Marcelisstraat 200, 2586 RZ Den Haag   www.in-tension.nl
Max Health Club   (070) 354 93 28 
Klatteweg 109, 2597 KA Den Haag   www.maxhealthclub.nl
Total Fit Solution   06 150 934 31 
Zuid	Hollandlaan	7,	2596	AL	Den	Haag	 		 www.totalfitsolution.nl
StatenSport Healthclub   (070) 350 20 66 
Frankenslag 9, 2582 HB Den Haag   www.statensport.nl
SeniorenFit (SVV Scheveningen)  06 4561 67 86 
Laan van Poot 38c, 2566 EC Den Haag   www.svvscheveningen.nl 
Zwembad de Blinkerd  (070) 352 12 22 
Seinpoststraat 150, 2586 HC Den Haag
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5.7 Activiteiten bij overige organisaties

In deze paragraaf is een greep uit de activiteiten bij enkele overige organisaties  
in stadsdeel Scheveningen voor u op een rij gezet. Neemt u voor het actuele
activiteitenoverzicht contact op met de betreffende organisatie.  
Een overzicht van alle activiteiten in stadsdeel Scheveningen vindt u op de  
Sociale Kaart.

Sociale Kaart    www.socialekaartdenhaag.nl

Buurthuis van de Toekomst
In een Buurthuis van de Toekomst delen diverse instellingen en organisaties een  
accommodatie. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld zorg- en welzijnsinstellingen, 
sportclubs of scholen. Organisaties en bewoners werken in het Buurthuis van de 
Toekomst samen aan het welzijn van de buurt. In een Buurthuis van de Toekomst 
kunt u voor diverse activiteiten terecht. In stadsdeel Scheveningen vindt u  
onderstaande Buurthuizen van de Toekomst.  

De Eshoeve (HWW zorg)  (070) 306 47 00 
Doorniksestraat 150-152, 2587 AZ Den Haag   www.hwwzorg.nl/de-eshoeve
YMCA Scheveningen   (070) 355 51 20 
Keizerstraat 58, 2584 BK Scheveningen   www.ymcascheveningen.nl
SVV Scheveningen  (070) 365 31 31 
Laan van Poot 38c, 2566 EC Den Haag   www.svvscheveningen.nl
De Wijkwinkel (Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen) (070) 354 10 81 
Gentsestraat 22a, 2587 HT Den Haag   www.bnsscheveningen.nl
Jumpteam Scheveningen    www.jumpteam.nl
Strandweg 3, 2586 JK Den Haag

Bibliotheek Den Haag – Scheveningen
Bij de bibliotheek in Scheveningen kunt u diverse hoorcolleges volgen, bijvoorbeeld  
op	het	gebied	van	geschiedenis,	filosofie	en	cultuur.	Ook	worden	computer-	en	 
internetcursussen gegeven en kunt u er de kosteloze cursus “Werken met de 
e-overheid” volgen. In die cursus leert u onder andere hoe u een DigiD-code  
kunt aanvragen en wordt u uitgelegd hoe u deze code kunt gebruiken.  
Op dinsdag en donderdag wordt er een Mediaspreekuur gehouden, waar u  
informatie kunt krijgen over tablets, computers en e-books. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de Bibliotheek Den Haag - Scheveningen.

Bibliotheek Den Haag – Scheveningen  (070) 353 86 20 
Scheveningseweg 333, 2584 AA Den Haag     www.bibliotheekdenhaag.nl
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SeniorWeb
Senioren die hulp nodig hebben bij het gebruik van de computer, tablet of internet 
kunnen hiervoor terecht bij SeniorWeb. SeniorWeb heeft als doel om de digitale  
wereld begrijpelijk te maken. SeniorWeb geeft op diverse locaties computer-
cursussen en workshops en houdt er inloopuren. Voor meer informatie of uw  
aanmelding kunt u terecht op de website van SeniorWeb Den Haag.

SeniorWeb Den Haag  06 31 07 90 88 
 E-mail algemeen:  info@seniorwebdenhaag.nl
 E-mail cursussen:  cursus@seniorwebdenhaag.nl
 Website:  www.seniorwebdenhaag.nl

Activiteiten en ontmoeting vanuit de kerk
Verschillende kerken in Scheveningen bieden ouderen onder andere een  
koffieochtend,	diverse	activiteiten,	gespreksgroepen	en	ontmoetingen	aan.	 
Enkele kerken in stadsdeel Scheveningen zijn hieronder voor u op een rij gezet.  
Op	de	website	van	de	betreffende	kerk	kunt	u	meer	informatie	vinden.

Oude Kerk    
Keizerstraat 8, 2584 BJ Den Haag    www.oudekerkscheveningen.nl
Prinses Julianakerk    
Vlielandsestraat 1, 2583 JC Den Haag    www.prinsesjulianakerk.nl
Bethelkerk    
Jurriaan Kokstraat 175, 2586 SG Den Haag    www.bethelkerkscheveningen.nl
Nieuwe Badkapel    
Nieuwe Parklaan 90 2587 BV Den Haag    www.nieuwebadkapel.nl
Ichthuskerk Den Haag    
Duinkerksestraat 11 2587 VS Den Haag    www.ichtuskerkdenhaag.nl
H. Antonius Abtkerk    
Scheveningseweg 233 2584 AA Den Haag    www.rkdenhaag.nl
Maranathakerk    
2e Sweelinckstraat 156 2517 HB Den Haag    www.maranathakerkdenhaag.nl
Houtrustkerk    
Beeklaan 535 (Hoek Houtrustweg) 2562 BE Den Haag www.houtrustkerk.nl
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6. Vrijwilligerswerk en participatie

Een groot aantal senioren doet met veel plezier en voldoening vrijwilligerswerk. 
Niet alleen ondersteunen zij daarmee actief een buurtbewoner of een  
maatschappelijk doel in hun eigen stadsdeel; zij ontmoeten er nieuwe mensen en 
krijgen er positieve energie van. Sommigen ontdekken nieuwe talenten of ervaren 
opnieuw dat hun inzet, kennis en betrokkenheid bijzonder gewaardeerd worden. 

Het Vrijwilligerspunt Scheveningen
Het Vrijwilligerspunt is hét centrale punt binnen stadsdeel Scheveningen voor  
het promoten, stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk. Zij biedt  
concrete, vraaggerichte ondersteuning aan zowel vrijwilligers als aan  
maatschappelijke organisaties binnen stadsdeel Scheveningen. 

(070) 416 20 20
www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Kom kennismaken
Petra Frankfort en Lindsey Grootveld
Adviseurs Vrijwilligerswerk & Participatie

Meer informatie

(070) 416 20 20
info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Maak vrijblijvend

een afspraak

Wilt u iets voor een ander doen?

64 nieuwe vacatures

www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Voor vrijwilligerswerk

Een persoonlijk gesprek 
Via	(070)	416	20	20	kunt	u	een	afspraak	maken	voor	een	vrijblijvend,	oriënterend	
gesprek. Ook bent u van harte welkom op de open inloopuren in onderstaande  
wijk- en dienstencentra.

Het Trefpunt  
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag  Maandag 11.00 - 12.00 uur
Het Couvéehuis  
Frankenslag 139, 2582 HJ Den Haag  Dinsdag 11.00 - 12.00 uur

Het Kalhuis   
Badhuisstraat 177, 2584 HH Den Haag  Woensdag 11.00 - 12.00 uur
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Bekijkt u liever (eerst) zelfstandig de actuele vacatures in stadsdeel Scheveningen? 
Ook dat kan. Op de website vindt u op eenvoudige wijze wel 100 verschillende 
soorten actuele vacatures voor vrijwilligerswerk. U kunt zich er zelfs rechtstreeks 
voor aanmelden. U ontvangt binnen enkele werkdagen een uitnodiging voor een 
kennis makingsgesprek, waarin u alle details omtrent de vacature van uw interesse 
worden verteld en uw eventuele vragen worden beantwoord. Uiteraard onder het 
genot	van	een	kopje	thee	of	koffie.

Vrijwilligerspunt Scheveningen   (070) 416 20 20 
  info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl 
  www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Vrijwilligerswerk bij Welzijn Scheveningen
De vrijwilligers van Welzijn Scheveningen worden begeleid door een beroepskracht. 
De beroepskracht is het aanspreekpunt van de vrijwilligers en verantwoordelijk  
voor de kwaliteit van de dienstverlening. Welzijn Scheveningen zet zich in om haar  
vrijwilligers goed te begeleiden, te informeren en te betrekken bij de organisatie.  
Er vinden jaarlijks verschillende evenementen voor de vrijwilligers plaats.
Welzijn Scheveningen beschikt over het Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. 
Dit is het landelijke keurmerk van de Vereniging Nederlandse Organisaties  
Vrijwilligerswerk (NOV). Organisaties met dit keurmerk hebben het vrijwilligerswerk  
aantoonbaar succesvol en aantrekkelijk georganiseerd. U kunt dan ook rekenen  
op voldoende mogelijk heden om u met succes en plezier in te zetten bij Welzijn 
Scheveningen. 
U bent van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij het  
Vrijwilligerspunt Scheveningen. 

Vrijwilligerspunt Scheveningen   (070) 416 20 20 
  info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl 
  www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Den Haag Doet en Den Haag Doet Burenhulp
Zoekt u vrijwilligerswerk buiten stadsdeel Scheveningen maar in de regio  
Den Haag, dan kunt u dit vinden via www.denhaagdoet.nl, de website van de 
gemeente Den Haag met betrekking tot vrijwillige inzet. Daarnaast kunt u uzelf  
via de website van de gemeente www.denhaagdoetburenhulp.nl aanmelden als 
hulpvrager of hulpbieder in uw buurt, waarmee u zónder de tussenkomst c.q.  
bemiddeling van een professionele organisatie de burenhulp regelt. Geeft u er  
de voorkeur aan Welzijn Scheveningen kostenloos voor u te laten bemiddelen,  
bel de Dienstencentrale of neem contact op met de ouderenadviseurs.

Dienstencentrale Welzijn Scheveningen (070) 338 89 06 of (070) 338 89 07  
 Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur
De ouderenadviseurs  (070) 416 20 20
   ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
   www.welzijnscheveningen.nl
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Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer (politie, brandweer, ambulance) 112

Alarmnummer slechthorenden en doven 0800 81 12
(politie, brandweer, ambulance)

Dienstencentrale Welzijn Scheveningen (070) 338 89 06 of (070) 338 89 07

Gemeente Den Haag 14 070 

Huisartsendienst SMASH (070) 346 96 69

Ouderenadviseurs Welzijn Scheveningen (070) 416 20 20

Pinpas blokkeren alle banken (geen creditcards) 0800 03 13

Politie (geen spoed) 0900 88 44

Slachtofferhulp	Nederland	 0900 01 01

Spoed-apotheek Den Haag - locatie HagaZiekenhuis  (070) 210 14 65

Storingen gas en elektriciteit 0800 90 09
(voor het melden van gaslucht, stroom- en gasstoringen)

Storing waterleiding (088) 347 47 47

Veilig Thuis Haaglanden (ouderenmishandeling) 0800 20 00

Vrijwilligerspunt Scheveningen (070) 416 20 20



Elkaar kennen, elkaar helpen

Welzijn Scheveningen
Centraal Bureau
Prins Mauritslaan 82
2582 LV Den Haag
(070) 416 20 20
www.welzijnscheveningen.nl

De Seniorengids is een uitgave van Welzijn Scheveningen.  
Deze	gids	geeft	senioren	informatie	omtrent	advies	over	wonen,	financiën,	 
vervoer, vrije tijd, ondersteuning en zorg.
Ondanks de zorg en aandacht die Welzijn Scheveningen heeft besteed aan de 
samenstelling van de Seniorengids en de daarin opgenomen gegevens, kan zij niet 
instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. 
Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan 
uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen. 
Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend.

Colofon
Uitgave:  Welzijn Scheveningen, januari 2017
Tekst:  Welzijn Scheveningen
Vormgeving/opmaak:  Knijnenburg Producties
Schilderij omslag:  Toon van Asten
Fotografie:	 Inge	van	Mill	photography	en	Max	Koot	Studio



Heeft u vragen of hulp nodig op het  
gebied van werk, zorg of welzijn dan wijst   
www.denhaag.nl/servicepuntsociaal u de weg. 
Komt u er via de website niet uit?  
Dan bent u van harte welkom bij een  
Servicepunt XL bij u in de buurt. In stadsdeel  
Scheveningen vindt u deze in de volgende  
wijkcentra van Welzijn Scheveningen:

Servicepunt XL Trefpunt 
Adres:  Tesselsestraat 71
Open:  maandag, dinsdag, donderdag 
 van 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt XL Kalhuis 
Adres:  Badhuisstraat 177
Open:  maandag t/m vrijdag 
 van 9.00 - 17.00 uur

Er staat daar iemand voor u klaar om te  
helpen bij het vinden van de juiste informatie, 
hulp of ondersteuning bij vragen op gebied  
van werk, zorg of welzijn. U kunt hier ook 
terecht voor hulp bij het invullen van digitale  
(gemeentelijke) aanvraagformulieren. Daarnaast 
kunt u bij het Servicepunt XL terecht voor:
■  cliëntondersteuning
■  hulp bij administratie en financiën
■  hulp van buren in uw directe omgeving
■  hulp bij het vinden van vrijwilligerswerk

Zo nodig kan er een afspraak voor u worden  
gemaakt met een professional voor verdere  
ondersteuning. Bijvoorbeeld met een  
maatschappelijk werker of ouderenadviseur. 

TIP: Zorgt u dat u ruim voor sluitingstijd  
aanwezig bent bij een Servicepunt XL. Een  
aanvraag duurt namelijk minimaal een half uur. 
Als u op tijd bent, wordt u vaak dezelfde dag  
nog geholpen. Lukt dat niet? Dan maakt de  
medewerker een afspraak met u. 

Ook op de momenten dat het Servicepunt XL 
niet open is, kunt u gebruik maken van de  
computer om zelf uw aanvraag te doen. 
Het Servicepunt XL is goed toegankelijk voor 
mensen met een beperking.

Servicepunten XL  
in wijkcentra van Welzijn Scheveningen

De Servicepunten XL in het Trefpunt en 
het Kalhuis zijn telefonisch bereikbaar via
(070) 416 20 20.


