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Voorwoord
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2582 LV Den Haag
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Beste vrijwilligers,
 
Het was een jaar van lockdowns en een jaar van 
mogelijkheden. Zo hebben wij rond de zomer  
vanuit onze wijk- en dienstencentra en onze 
vrijwillige diensten gelukkig veel voor ons mooie 
stadsdeel kunnen betekenen. We hebben in de 
afgelopen maanden mogen genieten van vele 
activiteiten waar u aan bijgedragen heeft en  
waarover u meer kunt lezen in deze nieuwsbrief. 
Bij alle activiteiten die georganiseerd zijn, is  
rekening gehouden met de op dat moment  
geldende coronamaatregelen. 

Zoals u ook gemerkt heeft, steekt het coronavirus 
de afgelopen weken weer de kop op en dat heeft 
ook effect op het vrijwilligerswerk binnen  
Welzijn Scheveningen. Daarover bent u onlangs 
geïnformeerd, en ook is aangegeven dat de  
kerstborrel dit jaar helaas niet door kan gaan. 
Toch willen wij u alvast informeren dat we in  
de zomer van 2022, wanneer het coronavirus 
hopelijk meer onder controle is, een vrijwilligers-
bijeenkomst willen geven. Voor nu willen wij u 
bedanken voor uw inzet in het afgelopen jaar.  

Fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2022.

Jan van der Werf
Directeur Welzijn Scheveningen
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Nieuws vanuit het Trefpunt
Lieve vrijwilligers, op dit moment is het lastig  
plannen in Het Trefpunt. Welke activiteiten gaan 
door, welke niet? We proberen zo veilig mogelijk 
zo veel mogelijk door te laten gaan. 

Gelukkig hebben we in de afgelopen maanden 
toch wat activiteiten kunnen organiseren.  
We kunnen terugkijken op een aantal fijne en  
gezellige maanden, waarin we ondanks de  
maatregelen toch nog leuke activiteiten hebben 

kunnen organiseren voor jullie! Hieronder een 
foto-impressie van de activiteiten die hebben 
plaatsgevonden.

We willen iedereen bedanken voor de inzet en 
hopen dat er volgend jaar meer lichtpuntjes zijn. 
Voor nu wensen wij iedereen hele fijne feestdagen 
met jullie dierbaren en tot in 2022!

Liefs, Team Trefpunt

Een bakkie bij de bibliotheek in het Trefpunt

Biljarten in het Trefpunt

Het buffet in het Trefpunt 
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Fotoproject van het Kinderwerk in het Trefpunt

Een optreden van Kneutelaars tijdens het Haags Ontmoeten in de Trefpunt 

Een gezellige theemiddag in het Trefpunt

Sjoelen in het Trefpunt
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We beginnen er al aan te wennen, die 1,5 meter 
en ook weer mondkapjes op. Leuk is anders.  
Door de aangescherpte coronamaatregelen sluit 
het Couvéehuis sinds 28 november om 17:00 uur. 
Na wat creatieve aanpassingen kunnen gelukkig  
3 van de 4 kerstmaaltijden voor vaste gasten  
van Diner Couvée toch plaatsvinden. 

Af en toe melden er zich bij ons mensen aan  
die graag op vrijwillige basis een activiteit willen 
starten. Zo wil iemand hier Turkse les geven  
en een ander een workshop Batikken. Zodra  
de maatregelen versoepelen gaan we hiermee  
aan de slag. Ook is het de bedoeling dat er  
een nieuwe groep bijkomt van Schevenings  
Ontmoeten, daar zullen wij vrijwilligers voor 
moeten gaan zoeken die willen koken. 

De laatste twee weken van december hebben  
de vrijwilligers van het Couvéehuis kerstvakantie 
en zijn er geen activiteiten. Maar er is altijd wel 
een vrijwilliger die toch moet komen. Zo zal onze 
José op woensdag al om 07:45 uur aanwezig zijn 
voor de trombosedienst want dat gaat wel  
gewoon door (zie foto).

In de herfstvakantie hebben 3 van onze  
vrijwilligers, Wim, Daiwa en Margareth een kook-
workshop gegeven voor kinderen. Dit was zeer 
geslaagd en voor herhaling vatbaar (zie foto).

Verder hebben we de laatste maanden wol  
verzameld voor onze breiclub in oprichting.  
De hele kast is vol (zie foto), nu nog een  
vrijwilliger die de breiclub wil gaan aansturen.

Nieuws vanuit het Couvéehuis

De bolletjes wol

José die in de ochtend het Couvéehuis opent. 

Koken met kids in het Couvéehuis
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Het werd het jaar van mondkapje op, mondkapje 
af en mondkapje weer op. Het werd een jaar van 
afstand, nabijheid en weer afstand. Het werd een 
jaar met vóórs en tegens! Toch bleef het in- en 
rond het Kalhuis een jaar van ontmoeting! Het 
Kalhuis vulde zich met vakkrachten, bezoekers, 
kwetsbare- en minder kwetsbare bewoners,  
vrijwilligers, collega’s en sociaal werkers.  
Bezoekers kwamen voor een bakkie koffie/thee, 
een gezellig praatje, een maaltijd, ontmoetingen 
of deden mee met één van de vele activiteiten. 
Daarbij heeft het Kalhuis een splinternieuwe  

keuken waar al volop  
gebruik van is  
gemaakt. Verder 
biedt het Kalhuis 
onderdak aan het 
Vrijwilligerspunt, 
netwerkpartners, 
het uitdeelpunt  
van de Voedselbank 
en nog veel meer! We hadden en hebben 
een thuis. Het Kalhuis is een fijne plek waar  
iedereen zich welkom voelt. 

Nieuws vanuit het Kalhuis 
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In het bijzonder
Soms komen alle dingen even tegelijk. 
Hoe ga je daarmee om? Waar vind je de 
rust in een wereld vol tegenstellingen? 
Het Kalhuis heeft zich op de kaart gezet!  
We doen, we beleven, we laten zien  
en worden gezien!  Dat zagen ook  
verschillende wethouders én de  
burgemeester die vorige maand op 
bezoek is geweest. 

De vrijwilligers
Vrijwilligers weten het als de beste: het is niet 
altijd gemakkelijk om vrijwilligerswerk te doen 
binnen het welzijnswerk. Je moet kunnen omgaan 
met verschillende mensen, het kost tijd en soms 
lukt het even niet. Eén ding staat vast, in deze snel 
veranderende tijd kunnen we wel ALTIJD  iets voor 
onszelf en elkaar blijven betekenen.

Gedurende het jaar hebben steeds meer  
vrijwilligers de weg naar het Kalhuis gevonden  
en hun oude vertrouwde werk weer opgepakt. 

We hebben ook verschillende nieuwe vrijwilligers 
mogen verwelkomen. Het Kalhuis is een thuis 
voor iedereen!  

Dank aan eenieder die zich heeft ingezet.  
Het was een apart jaar en we gaan proberen de 
feestdagen speciaal te maken. Met vertrouwen 
zien we de toekomst tegemoet! 

Voor nu, alle liefs, alle goeds en alle gezondheid 
voor 2022!  
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Nieuws vanuit de Mallemok

In de vorige vrijwilligersnieuwsbrief meldden wij 
dat de Mallemok volop in verbouwing was. Dat is 
inmiddels achter de rug en met een mooi nieuw 
dak, muren die geïsoleerd zijn en een nieuw 
naambord, staat de Mallemok er weer mooi op.
De speeltuin is nu aan de beurt. De oude speel-
toestellen zijn verwijderd, de grond is geëgaliseerd 
en de nieuwe speeltoestellen staan al weer. Als 
laatste is de mooie groene grasmat aan de beurt.

Dankzij een buurtinitiatief hangt 
er sinds een aantal weken een 
AED bij de hoofdingang van de 
Mallemok. In geval van nood 
kan men door middel van een 
code de AED gebruiken. 

In de Mallemok is het één en al bedrijvigheid. 
Zo vindt Haags Ontmoeten op woensdag en 
donderdag plaats. Op beide dagen is er een nieuw 
kookteam die de sterren van de hemel kookt. 
Van boerenkool tot Indische hap, ze zijn van alle 
markten thuis. Een gezellig spelletje, sport vanuit 
de stoel en een kletspraatje. De mensen gaan na 
deze ochtend weer tevreden naar huis.

De speeltuin zal in januari 2022 officieel geopend worden.  
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Wist u dat er in de Mallemok ook een fitness
ruimte is? In deze ruimte staan diverse apparaten 
waar dagelijks gebruik van wordt gemaakt door 
verschillende doelgroepen. 

Op woensdagmiddag gaan de kinderen uit de 
buurt naar de Mallekidsclub. Onder leiding van 
een beroepskracht en 5 vrijwilligers, wordt er elke 
week een activiteit georganiseerd waar veel  
kinderen graag aan mee willen doen. Knutselen, 
bingo, cup cakes bakken of gewoon een fijne 
strandwandeling.

Vanaf de zomervakantie zijn er ook weer een  
aantal stagiaires werkzaam in de Mallemok.  
Zij lopen stage bij de Mallekidsclub, Haags  
ontmoeten en het jongerenwerk.
 

Schappelijk, de sociale winkel in de Mallemok,  
is nog steeds elke dag op afspraak geopend.  
Dagelijks komen 10 cliënten van de Voedselbank 
extra boodschappen doen. Zij kunnen dan zelf 
kiezen wat zij nog extra nodig hebben op het 
mooie pakket wat zij van Voedselbank Haaglanden 
krijgen.
 
Iedereen met een Ooievaarspas is van harte 
welkom bij de Kledingbank. Er wordt dagelijks veel 
kleding gedoneerd. De kleding wordt met zorg 
uitgezocht door een team van 10 vrijwilligers. 

Ook bij de Fietskeet wordt hard gewerkt. Bij de 
laatste opruimactie van de Gemeente stonden wij 
op het Radio Hollandplein en zijn er door buurt-
bewoners 35 fietsen gedoneerd. Deze fietsen  
worden door de vrijwilligers nagekeken, voorzien 
van goede verlichting en van een slot. Is de fiets 
weer rijklaar dan kan een cliënt van de voedsel-
bank of iemand met een Ooievaarspas de fiets 
tegen een lage prijs kopen.
 

Halloween Bingo 

Stagiaire Amber
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In oktober heeft het jongerenwerk in samen-
werking met de jongeren een muntenbeurs  
georganiseerd. De beurs was een enorm succes, 
vele munten zijn van eigenaar gewisseld. Vanwege 
het succes is de volgende beurs een feit, zondag 
30 januari 2022 kunnen er opnieuw munten  
geruild worden in de Mallemok. 
    
Vanuit het jongerenwerk worden er ook  
verschillende stagiaires begeleid. Naast stagiaires 
die hun stage lopen tijdens de activiteiten en  
outreachende rondes is er ook een groep  
studenten van de Haagse Hoge School die voor 
ons een stage opdracht/onderzoek uitvoeren.
Tijdens de herfstvakantie was er een mooi  
programma voor de jongeren. Elke dag was er  
een andere activiteit, zoals karten, een bezoek  
aan het Louwman Museum en het beachevent  
in Lindobeach. De meidenclub is naar een  
Escape Room geweest.  
 

In de wintermaanden is er voor gekozen om i.p.v. 
in de middag outreachend te gaan, meer inlopen 
te organiseren. Tijdens de inlopen kunnen de 
jongeren gamen, darten, chillen en muziek maken, 
maar ook kunnen zij bij het Jongerenwerk terecht 
voor een luisterend oor. 

Van 27 november tot en met kerst zijn wij ook op 
zaterdagmiddag geopend. Veel jongeren hebben 
aangegeven hier behoefte aan te hebben. 

In de kerstvakantie zijn er ook weer volop  
activiteiten voor de jongeren van Scheveningen. 
Zo staat o.a. een bezoek aan de Efteling op het 
programma. 

Team Jongerenwerk wenst iedereen  

fijne kerstdagen 
en een gezond 2022!

Nieuws vanuit het Jongerenwerk

Louwman Museum

Lindobeach
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Nieuws vanuit het Sociaal Werk

Team Sociaal Werk, met v.l.n.r.  Laura, José, Arjen, Amber, Izaak, Robert-Jan, Lisanne, Emilie, Eline & Arlette

Zo tegen het eind van 2021 eens terugblikkend op het afgelopen jaar. Echt bijzonder hoe we met elkaar 
weer ontzettend hebben kunnen bijdragen aan het welzijn van meer dan 1500 kwetsbare buurtgenoten! 
Dat kunnen we alleen samen met alle vrijwilligers die zich ook in 2021 weer samen met ons vrijwillig, 
belangeloos, korte of langere tijd, hebben willen inzetten bij één van de vele vrijwillige diensten vanuit 
het Sociaal Werk van Welzijn Scheveningen. Ontzettend gaaf dat zóveel van u dat ook in 2022 met veel 
plezier willen blijven doen!

Samen met eenieder die zich inzet voor een van onze vele vrijwillige diensten 
vormen wij Team Sociaal Werk! Uw inzet maakt de puzzel compleet!
 

Kerstpuzzel Sociaal Werk 
 
Wist u dat puzzelen, naast leuk, ook goed is voor uw brein en welzijn? 
Wellicht wel juist in deze tijd, waarin corona nog een flinke impact heeft op ieders dagelijks leven. 

Wij wensen u veel plezier met het oplossen van de woordzoeker, speciaal voor u gemaakt! 
En… (vul hier de oplossing in van de puzzel):

 
Hartelijke groeten van 
Laura, Arjen, Amber, Robert-Jan, Lisanne, José, Izaak, Eline, Arlette, Mohamed, May, Cansu, Emilie.
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Streep onderstaande 24 woorden weg in de puzzel. De woorden kunnen horizontaal, digitaal en verticaal staan. 
De overgebleven letters, cijfers en tekens vormen de oplossing.

(hulp bij) ADMINISTRATIE 
ALZHEIMERCAFÉ
BEZOEK AAN HUIS
BOODSCHAPPENDIENST
CLIËNTONDERSTEUNING
DIENSTENCENTRALE
ELKAAR KENNEN
ELKAAR HELPEN

HULPVERLENING
INFORMATIE EN ADVIES
INNOVATIES
KLUSSENDIENST
MAATSCHAPPELĲK WERK
OUDERENWERK
SCHEVENINGS ONTMOETEN
SERVICEPUNT XL

TEAM SOCIAAL WERK
TELEFOONCIRKEL
TERRASBUS
VERJAARDAGSBEZOEK
(particuliere) VERVOERSDIENST
VRĲWILLIGE BELMAATJES
VRĲWILLIGE DIENSTEN
VRĲWILLIGERS

Oplossing:  We wensen u een prachtig 2022, in goede gezondheid, met veel mooie contacten!

 
Streep onderstaande 24 woorden weg in de puzzel. De woorden kunnen horizontaal, digitaal en verticaal staan. 
De overgebleven letters, cijfers en tekens vormen de oplossing. 
 

Kerstpuzzel Sociaal Werk 
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Nieuws vanuit het Kinderwerk
Het was een jaar om niet te vergeten!

Begin 2021 gingen we van de digitale activiteiten 
naar activiteiten die zich buiten in de wijk  
afspeelden zoals speurtochten en stoepkrijt-
wedstrijden. Achter de schermen is er veel  
opgeruimd en zijn de voorbereidingen getroffen 
voor de activiteiten binnen en de zomervakantie. 
Dat was een hele klus, maar met een geweldig 
resultaat: 6 weken lang, voor 5 dagen in de week 
zomeractiviteiten. Zo zijn we o.a. naar het Archeon 
en World of Dino’s geweest en hebben we een 
schitterende rondvaart met de Ooievaart gehad. 

Na de zomervakantie volgt altijd snel de herfst-
vakantie. Deze keer hebben we meegedaan aan 
een dansworkshop van de Betovering, zijn we  
een kampvuur gaan maken bij scoutinggroep  
Brigitta/Valentijn en mochten we op bezoek bij  
de Egel opvang. Tot slot hebben we de theater-
voorstelling Couscous gezien bij Koomans  
Poppentheater en hebben we zelf een herfst-
maaltijd gekookt.

Tussen de vakanties door waren uiteraard de 
clubs waarbij veel trefbal is gespeeld bij de  
meiden en de jongens flink zijn wezen timmeren. 
Het vrij spelen blijft een favoriet net als het  
knutselen. De kookclub blijft ook maar groeien  
en we hebben gemerkt dat de kinderen graag 
brownies en appeltaarten bakken. Kortom, we 
zitten niet stil!

Mede dankzij de inzet van de nieuwe vrijwilligers, 
jarenlang vaste vrijwilligers én ouders konden bij 
het kinderwerk de activiteiten in en buiten het 
Trefpunt wekelijks doorgaan. Wij willen jullie  
daarom extra bedanken voor jullie flexibiliteit, 
gezelligheid en inzet!

Wij wensen jullie een goed nieuwjaar toe en  
hopen daarbij op nog meer (nieuwe) blije  
kindergezichten.

Vriendelijke groeten,
Nel, Miranda, Ida, Jita, Paul, Else, Guus en Esther 
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Nieuws vanuit de Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad wenst alle vrijwilligers 
 een heel voorspoedig en gezond nieuwjaar!

Graag hadden we jullie allen het bovenstaande natuurlijk persoonlijk gewenst tijdens onze 
jaarlijkse borrel van de vrijwilligers in het ons vertrouwde en geliefde Muzee! Helaas liep 
ook dit jaar weer alles anders dan gehoopt door de nieuwe coronagolven en daarop  
volgende maatregelen. Het vrijwilligerswerk heeft eigenlijk het hele eerste halfjaar  
grotendeels stilgelegen en kon pas kort voor de zomer weer worden opgepakt.  
Ook in november zijn we weer overvallen door restricties vanwege de pandemie, die veel 
van onze activiteiten stillegt of beperkt tot werken in kleinere groepjes. Hier valt helaas  
weinig aan te doen en dat raakt ons allen binnen en ook buiten Welzijn Scheveningen. 

Wat ons nu zorgen baart is wat dit alles betekent voor het vrijwilligerswerk in Scheveningen. 
Vragen komen op zoals, raken er mensen in onze omgeving ernstig ziek? Of gaan er  
vrijwilligers, om wat voor reden dan ook, afhaken? Of vereenzamen er niet te veel mensen 
waarvoor de activiteiten van Welzijn Scheveningen vaak een belangrijk lichtpuntje in de 
week zijn? 

Het vinden van antwoorden op deze vragen is belangrijk en iedereen van ons zal daarbij 
kunnen helpen door met elkaar in contact te blijven, ook als dit niet altijd kan op de oude 
manier op de locaties. Ook als Vrijwilligersraad houden we ons hiermee bezig en zullen wij 
ons inzetten om de activiteiten van Welzijn Scheveningen ‘op stoom’ te houden, zoveel als 
dat mogelijk is. Praktische suggesties en andere hartenkreten horen wij graag en die  
zullen we in deze in veel opzichten zo ‘kille dagen’ goed kunnen gebruiken!  
U kunt ons het best persoonlijk of anders per mail bereiken via ons algemene email-adres: 
vrijwillgersraad@welzijnscheveningen.nl.  

Wij wensen alle vrijwilligers en medewerkers 
van Welzijn Scheveningen 

fijne feestdagen en ook veel gezondheid toe! 

Jolanda de Graaf, Menno Horning, Gerrit de Jong, Monique Laagewaard, 
Hanneke Oortgiesen, Els Thijsse en  Jan Toet. 
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Nieuws vanuit het Vrijwilligerspunt Scheveningen
Bij het Vrijwilligerspunt Scheveningen hebben wij in de afgelopen maanden tientallen nieuwe 
vrijwilligers gesproken die vervolgens zijn ingezet binnen Welzijn Scheveningen. Van vrijwillige planners 
bij de Dienstencentrale tot wandel maatjes, van vrijwillige keukenhulpen tot receptionistes en van 
vrijwillige fietsenmakers tot chauffeurs. De juiste vrijwilliger op de juiste plek krijgen, is wat bij het 
Vrijwilligerspunt Scheveningen voorop staat. Hoe wij dat doen? Door samen met de vrijwilliger te 
bespreken wat iemand leuk vindt om te doen, zodat we diegene naar de juiste functie kunnen helpen.

Wat doet het Vrijwilligerspunt Scheveningen?
Het Vrijwilligerspunt Scheveningen is het centrale punt waar alle vrijwilligersvacatures van Welzijn 
Scheveningen samenkomen en van een aantal andere organisaties binnen stadsdeel Scheveningen. 
Het Vrijwilligerspunt is er voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen binnen stadsdeel Scheveningen 
en heeft hierin een adviserende en bemiddelende rol. 

Contactgegevens Vrijwilligerspunt Scheveningen
Binnenkort kennismaken? Het Vrijwilligerspunt Scheveningen is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
(vrijdag tot 12.00 uur) via 070 416 2020 en vrijwilligerspunt@welzijnscheveningen.nl.  
We nodigen nieuwe vrijwilligers graag uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. 

Vorige maand stond het Vrijwilligerspunt Scheveningen met een mooi artikel in de Scheveninger!
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Overzicht Vrijwilligersvacatures
Bij het Vrijwilligerspunt Scheveningen staan momenteel  
+- 25 uiteenlopende vrijwilligersvacatures open die te vinden  
zijn op www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl.  
Hieronder een greep uit de actuele vacatures.

+- 1 á 2 uur per week over en direct iets betekenen voor buurtgenoten?  
Dan hebben wij de volgende vrijwilligersvacatures openstaan:

   Breng kwetsbare buurtgenoten van A naar B  
als Chauffeur bij de Particuliere Vervoersdienst

  Breng een Bezoek aan Huis bij een buurtgenoot die behoefte  
heeft aan wat sociaal contact

  Word Wandelmaatje van een buurtgenoot die graag een ommetje maakt
  Bied Hulp bij Administratie voor buurtgenoten die daar begeleiding  
bij kunnen gebruiken

  Haal 1 keer per week boodschappen voor buurtgenoten die hulp  
kunnen gebruiken

  Word Fietsvrijwilliger bij de Riksja en rijd buurtgenoten voor een  
gezellig ritje door Scheveningen

Voor minimaal één dagdeel/4 uur per week hebben wij onderstaande  
vrijwilligersvacatures openstaan bij onze wijk- en dienstencentra:

Het Kalhuis
  Vrijwillige receptioniste – dagdeel te bepalen in overleg
  Vrijwillige gastheer/gastvrouw – dagdeel te bepalen in overleg

Het Couvéehuis
  Keukenhulp bij Diner Couvée - vrijdagavond 

Het Trefpunt
  Vrijwillige gastheer/gastvrouw   maandagmiddag 
  Vrijwillige Klusjesman/beheerder  dagdeel te bepalen in overleg

De Mallemok
  Vrijwillige fietsenmaker  dagdeel te bepalen in overleg

Deze en alle andere vacatures zijn te vinden via www.vrijwilligerspunt-scheveningen.nl
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Centraal Bureau
Prins Mauritslaan 82
2582 LV Den Haag
Tel. (070) 416 20 20
info@welzijnscheveningen.nl
www.welzijnscheveningen.nl

Volgt u ons al op Facebook?

Zo blijft u op de hoogte van  

de nieuwste activiteiten en alle  

successen van onze vrijwilligers!

www.facebook.com/WelzijnScheveningen


