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Elkaar kennen, elkaar helpen



Jan van der Werf

VOORWOORD

Met dit Vrijwilligersboekje laten wij met trots zien hoe 
groot de inzet is van onze vrijwilligers die iets voor hun 
buurtgenoten willen betekenen. Wij hebben getracht 
zoveel mogelijk vrijwilligers, met hun bijbehorende 
functies, vast te leggen.

Steeds weer worden wij verrast door de enorme 
bereidwilligheid wanneer wij een beroep doen op de 
inwoners van het stadsdeel om zich in te zetten voor 
de meest kwetsbare Scheveningers. Wij zien onze 
528 vrijwilligers als drijvende kracht achter Welzijn 
Scheveningen.

Namens de medewerkers van Welzijn Scheveningen,

Jan van der Werf
directeur Welzijn Scheveningen
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ACTIVITEITEN COUVÉEHUIS

De activiteiten in het Couvéehuis worden allen begeleid 
door een activiteitenbegeleider. De begeleiders zorgen 
voor de administratie, geven inhoud aan de activiteit en 
overleggen met de locatiemanager.

Maria Freyre-López Aguilar & 

Maritza Ninette Urrutia Garcia 

(Spaanse les)

Foto 1: Jeanette Ritmeijer, Maarten van der Hout (Boetseren)
Foto 2: Anneliese Kröger (Duitse les)
Foto 3: Irina Gomzina (Russische les)

Rechts:
Giok Tie-so (Bridge)

V.l.n.r.: Nelleke Roeleveld, Tamara Gregoire, Greet Mensinga, 
Trees van der Zijde (gastvrouwen)

 Hannah Smeets (Boekenclub)

 Henk Wardenaar (Schaken)

Giok Tie-so (Bridge)

Henriëtte Biesaart en
Corrie van Veen (Bridge)
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V.l.n.r.:
Willemijn Swarte (Vilten)

Liesbeth Bras (MbvO Volksdansen)
Marieke Nieuwenhuyzen (Bridge) 

Albertine van Kesteren (Statenkoor, Tafeltennis)

Links: Karenina van Gessel en
Hermine Swarte (Fietsles)

Frits Scheelings (Gastheer)

 Joyce Goddijn (Mahjong)

Radjen Dwarka (stoff eren)

Lida van Ruijven 

(Ouder-Kindgroep)

Anita Ramsaran en

Radjen Dwarka (Stoff eren)

 Desirée Harst (Statenkoor)

Boven: 
Willy de Groot (Boetseren)
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ACTIVITEITEN KALHUIS

De activiteiten in het Kalhuis worden begeleid 
door activiteitenbegeleiders. De begeleiders zorgen 
voor de administratie, geven inhoud aan de activiteit 
en overleggen met de locatiemanager.

V.l.n.r.: Edith Bergansius, Sakthi Krishnamurthy, Wies van der Doll 
(Spaans, Engelse conversatie, Engels)

V.l.n.r.: Carmen Burghouwt-Vidal (Spaanse les), Yun Xie (Chinese les) en 
Wilma Schaap (PR en verjaardagskaarten)

door activiteitenbegeleiders. De begeleiders zorgen 
voor de administratie, geven inhoud aan de activiteit 

Ercilia Da Costa(Workshop taarten bakken)

Dina Jongman, Edwin Saiboo, 

Laura Saiboo (Activiteiten-

begeleiding)

Adrie van Gampelare, Samef Alokia 

en Maria Nelck (Graaikistje)

voor de administratie, geven inhoud aan de activiteit voor de administratie, geven inhoud aan de activiteit 
Dina Jongman, Edwin Saiboo, 

Laura Saiboo (Activiteiten-

begeleiding)

Marijke Uitterwijk, Lenie van Zoelen, 
Marianne Claassen, Johan Claassen, 
en Reyad Alaas (Kookmaaltijd)

9
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ACTIVITEITEN MALLEMOK

De activiteiten in de Mallemok worden allen 
begeleid door een activiteitenbegeleider. 
De begeleiders zorgen voor de administratie, 
geven inhoud aan de activiteit en overleggen 
met de locatiemanager.

ACTIVITEITEN TREFPUNT

De activiteitenclubs in het Trefpunt worden 
allen begeleid door een activiteitenbegeleider. 
De begeleiders zorgen voor de administratie, 
zij geven inhoud aan de activiteit en overleggen 
met de locatiemanager. Voorbeelden van 
activiteiten zijn sport en spel, creaclubs, 
senioren ontmoeting, klaverjassen, bridge, 
dansen, zingen en biljart.

V.l.n.r.: Beppie Keus (Sporten), Jaap Groen en Willem Tuit (Biljart) en Linda Kok (Sporten)

V.l.n.r.: Marcel Keus, Sabina Hofman, Kirby Noordzij, 
Jacqueline Houttuin, Stephanie Kuiper en Coby Roos (Kids Club)

Jan Toet en 

Gerrit de Jong (Biljart)

Koos Plugge en Jan Pronk (Klaverjas)
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ADMINISTRATIE 
CENTRAAL BUREAU

Elly ondersteunt de HR-medewerkers bij 
de vrijwilligersadministratie. 
Daarnaast handelt Elly binnenkomende 
telefoontjes af en ondersteunt zij de 
offi  ce manager bij verschillende taken.

ADMINISTRATIE 
COUVÉEHUIS

De vrijwilligers van de administratie 
houden zich bezig met de boekhouding 
en de administratieve ondersteuning van 
de locatiemanager.

ADMINISTRATIE 
KALHUIS

De vrijwilligers van de administratie 
houden zich bezig met de boekhouding 
en de administratieve ondersteuning van 
de locatiemanager.

Elly Hoitingh-van Kints 
Elly Hoitingh-van Kints 

 Joke van Goor

Ewa Talecka
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ALGEMENE 
ONDERSTEUNING 
COUVÉEHUIS

De vrijwilligers van de algemene 
ondersteuning houden zich bezig 
met eenmalige activiteiten en zijn 
breed inzetbaar in het Couvéehuis.

ALZHEIMERCAFÉ

Het Alzheimer Café is een maandelijkse 
bijeenkomst voor mensen met dementie, hun 
naasten en belangstellenden. Elke maand 
kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar 
praten over een leven met dementie onder 
leiding van een deskundige gespreksleider. 
De bijeenkomsten starten meestal met een 
inleiding door een deskundige of de vertoning 
van een fi lm, waarna de bezoekers ideeën,
informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.

Els Thijsse (Algemene ondersteuning)

Alice Weve (Algemene ondersteuning en Bibliotheek)

V.l.n.r.: Diana Smit,
Isabelle van Leeuwen-Poort, 
Hans van Toor, 
Monique van Bussel-Broers, 
Ingmar van Bussel, 
Frank Kerver (Alzheimercafé)
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BIBLIOTHEEK 
TREFPUNT

Het Trefpunt beschikt over een 
uitgebreide bibliotheek. De dames 
van de bieb zorgen voor de 
administratie, houden de collectie 
op orde en zorgen dat de boeken 
ververst worden. Daarnaast hebben 
de dames van de bieb ook een 
belangrijke functie als luisterend 
oor voor de mensen die op bezoek 
komen.

Pauline Donkersloot (Bezoek aan Huis)

BEZOEK AAN HUIS

De dienst Bezoek aan Huis is er 
voor senioren die zelfstandig thuis 
wonen en graag wat aanspraak 
willen. De vrijwilligers gaan bij de 
senioren thuis op bezoek.

Links: Marja den Heijer (Bibliotheek)

Janny de Jong en Hartati Sribudi (Bezoek aan Huis)

V.l.n.r.: Heidy Siemens, Dolf Barendrecht, Henny 

Westerduin, Ad Fermin, Olga Bosscher-Cardoso, 

Guus de Wit (Bezoek aan Huis)
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BOODSCHAPPENDIENST

De Boodschappendienst is er voor zelfstandig wonende 
senioren, die om wat voor reden dan ook niet meer in 
staat zijn om zelf of met hulp uit de eigen omgeving 
boodschappen te doen.

BUFFET KALHUIS

Het Kalhuis heeft een uitgebreide keuken waar 
bezoekers dagelijks allerlei dranken, broodjes,
soep en dergelijken kunnen kopen.

Hanneke de Ruiter (Boodschappendienst)

V.l.n.r.: Leatitia Starke, Marion de Zwijger, Louise Schröfet en 
Vanesse de Boom (Buff et)

Antoinette van de Ven

Els Oosterling (Buff et)

14



15

BUS- EN 
ROLSTOELVERVOER

Het Bus- en Rolstoelvervoer wordt voor 
verschillende doeleinden voor kwetsbare 
inwoners van stadsdeel Scheveningen 
ingezet, bijvoorbeeld om senioren van 
huis naar de dagbehandeling te brengen. 
Daarnaast zijn de bussen bedoeld voor 
personen die rolstoelafhankelijk zijn; voor 
vervoer naar familie, een activiteit, de 
huisarts of het ziekenhuis. Ook worden de 
bussen ingezet voor diverse leuke uitstapjes 
met senioren en mensen die afhankelijk zijn 
van een rolstoel.

BUURTKAMER

Een Buurtkamer is de  ‘huiskamer’ van de buurt. 
Het is een plek om elkaar te ontmoeten, om te 
praten en om samen iets te ondernemen. 
Goed contact tussen de buren is waardevol. 
Bewoners uit de directe omgeving runnen 
vrijwillig de Buurtkamer. Zij organiseren diverse 
activiteiten voor buurtbewoners, zoals een 
klaverjasmiddag, een koffi  eochtend, een bingo, 
een rommelmarkt en een maaltijdproject op 
dinsdag.

CLUB BEHOUDEN TEELT

Club Behouden Teelt is een club van oud vissers 
die is opgericht in 1993. Elke 3e dinsdag van de 
maand is er een fi lmavond en daarnaast worden 
er veel uitjes georganiseerd.

V.l.n.r.: Clasina Jansen,Wil Bal, 
Hanna van Geest, Dina Jongman, 
Cees Kruithof, Hanneke Oortgiesen, 
Marijke Uitterwijk, 
Toos van der Harst 
(De Buurtkamer)

V.l.n.r.: Reinier de Boer, Bob van der Mark, Hendrik Ruijgrok, 
Klaar Pronk, Jan Pronk (Trefpunt Bus- en Rolstoelvervoer)

V.l.n.r: Toos van der Harst, Lenie van 

Zoelen, Cees Kruithof en Hanneke 

Oortgiesen (Kookclub Buurtkamer)

V.l.n.r: Frits Turfboer, Aad Taal, 
Danny Holstein, Kevin Batenburg en 

Herman de Graaf (Club Behouden Teelt)

Hanna van Geest, Dina Jongman, 
Cees Kruithof, Hanneke Oortgiesen, Cees Kruithof, Hanneke Oortgiesen, 

V.l.n.r: Toos van der Harst, Lenie van 

Zoelen, Cees Kruithof en Hanneke 

Oortgiesen (Kookclub Buurtkamer)

15



16

FACILITAIRE ZAKEN 
COUVÉEHUIS

Deze facilitaire medewerkers worden ingezet voor 
diverse werkzaamheden, afhankelijk van hun kwaliteiten 
en interesse. De beheerders zijn tevens BHV’er en 
verantwoordelijk voor het afsluiten van het pand.

FACILITAIRE ZAKEN 
TREFPUNT

Deze vrijwilligers verzorgen de faciliteiten in de verschillende ruimtes en 
doen klussen in het pand en de tuin.

V.l.n.r.: Alex van der Laag (Beheerder), José Corrêa Inácio (Facilitaire Zaken) en Frans Weijers (Tuinonderhoud).

Ingrid van Tent en Lucia Kamperman 
(Beheerders)

Hans van Marle (Facilitair)
Robby Blokland (Facilitair)
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FIETSKEET EN 
KLUSSENDIENST

Door de gemeente worden 
oude weesfi etsen van straat 
gehaald en bij de Mallemok 
afgeleverd. Vrijwilligers maken 
van de wrakken weer goede 
fi etsen. Vervolgens worden de 
fi etsen voor een laag bedrag 
beschikbaar gesteld aan 
buurtgenoten die een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken.

GASTHEREN EN GASTVROUWEN 
COUVÉEHUIS

De gastvrouwen en –heren zorgen voor de koffi  e, de thee en de frisdranken 
voor alle deelnemers van de activiteiten en vergaderingen. Soms maken ze ook 
wat lekkers klaar voor bij de koffi  e. 

V.l.n.r.: Nelleke Roeleveld, Tamara Gregoire, Greet Mensinga 

enTrees van der Zijde (Gastvrouwen Couvéehuis)

V.l.n.r.: Anthony Pronk, Aazdine Kooijman, Edwin Guijt, Jeroen Rijnveld en Remco Hattink 
(Mallemok Fietskeet en Klussendienst)
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GASTHEREN EN GASTVROUWEN 
TREFPUNT

In de ontmoetingsruimte in het Trefpunt staat een gastvrij 
team van ruim 20 gastvrouwen en - heren dagelijks van 
8 tot 22 uur klaar om de bezoekers te verwelkomen. 
Met een vriendelijke glimlach verzorgen zij bijvoorbeeld 
een kopje koffi  e, een tosti, een balletje gehakt en de 
pannenkoeken op zaterdag. Ook organiseren zij de 
Theemiddag. 

Daarnaast doen zij veel achter de schermen, zoals de 
bestellingen, de was, het strijkwerk, het schoonhouden 
van de keuken, het bijhouden van de voorraad en het 
netjes houden van de ontmoetingsruimte.

HULP BIJ ADMINISTRATIE

De vrijwilligers bij het Algemeen 
Maatschappelijk Werk ondersteunen cliënten 
bij allerlei praktische vragen. Dit varieert van 
hulp bij het opstellen van zakelijke brieven tot 
bijvoorbeeld hulp bij (fi nanciële) administratie 
en schulden.

HULP BIJ MANTELZORG

De vrijwilligers van de dienst Hulp bij 
Mantelzorg nemen de zorg tijdelijk over en 
bieden de mantelzorger een time-out. Het gaat 
daarbij niet om verplegende taken, maar om 
het bieden van gezelschap, samen een spelletje 
doen of een wandeling maken.

V.l.n.r.: Thea de Jonge, Arina Kuijt, Koos Plugge, Ankie de Jong, 
Cora Dijkhuizen, Gerda Valk, Corrie Steff ens, Atie Spaans, 

Loes Visser, Klaar Pronk, Miranda Dalmeijer, 
Cobie Verheij en Hans van Marle

 Akke Dijkman-Rekers en Rob Pieterse 

(Hulp bij Administratie)(Hulp bij Administratie)

Ineke Mulder en

Hansje van Douwen

(Hulp bij Administratie)

 Akke Dijkman-Rekers en Rob Pieterse 

Sjane Hristova (Hulp bij Administratie)

Hansje van Douwen

(Hulp bij Administratie)

(Hulp bij Administratie)

Dolf Barendrecht 
(Hulp bij Mantelzorg)
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KINDERWERK

Deze groep kanjers ondersteunt het Kinderwerkteam bij talloze activiteiten zoals de kinderclub, de 
meiden- en jongensclub en diverse sportactiviteiten. Ze zijn overal voor in. Ook in de vakanties kan 
het Kinderwerk op ze rekenen.

KLEDINGKLUSSENDIENST

De vrijwilligster van de Kledingklussendienst voert 
al vele jaren kleine kledingreparaties uit.

Radjen Jankie (Kinderwerk)

V.l.n.r.: Jenny Ros, Tom Spaans, Lucia dos Passos, Henry Hacketh,
Ria Hania en Jill Schoenmaker (Kinderwerk)

Radjen Jankie (Kinderwerk)

al vele jaren kleine kledingreparaties uit.

Radjen Jankie (Kinderwerk)

Rechts: Co Terol
(Kledingklussendienst)
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KLUSSENDIENST

De vrijwilligers van de Klussendienst zijn er om senioren te helpen met kleine klussen in en om hun 
woning. De klussen lopen uiteen van het ophangen van een schilderij tot het nakijken van 
de computer. 

LUNCH COUVÉEHUIS

Deze gastvrije dames zorgen één keer per maand voor 
een smakelijke en uitgebreide lunch.

V.l.n.r.: Peter Geleijnse, Petra van Paassen, Arie Herwijn, Els van Dam (Klussendienst)

V.l.n.r.: Ank Ammeraal, Lyda Mos en Adrie van der Zwan (Lunch Couvéehuis)
Leo van der Graaf , Michiel Geleijnse en

Peter Geleijnse (Klussendienst)

20



21

MAALTIJDPROJECTEN 
COUVÉEHUIS

De vrijwilligers van de maaltijd-
projecten bereiden overheerlijke 
maaltijden voor de bewoners uit 
de wijk zodat zij er samen van 
kunnen genieten en een gezellige
middag of avond beleven.

MAALTIJDPROJECTEN
KALHUIS

De vrijwilligers van de maaltijdprojecten 
bereiden overheerlijke maaltijden voor de 
bewoners uit de wijk zodat zij samen 
kunnen genieten van een maaltijd en 
een gezellige middag of avond.

MAALTIJDPROJECTEN
MALLEMOK

De bewoners uit de wijk worden door 
deze enthousiaste vrijwilligers verwend 
met een heerlijke maaltijd en een 
gezellige middag of avond.

V.l.n.r.:  Claudia Jansson, Chanel Rozenblad 
en Coby Roos (Maaltijdprojecten Mallemok)

V.l.n.r.: Harry Nieuwstraten, Wil Aldenhuijsen, Jolanda Letterie, 
Olga Dogadailo, Jet Veenkamp en José Snijders 

(Maaltijdprojecten Couvéehuis)

Toos van der Harst, Ignas Hallegraeff  
en Dina Jongman (Maaltijdprojecten)

Toos van der Harst, Ignas Hallegraeff  
en Dina Jongman (Maaltijdprojecten)

Wim Romijn (Maaltijdprojecten en 
Klussendienst)

Luc Rodriguez-Merino, Ruby Kaur, 

Daiva Welling, Olga Dogadailo, 

Nita Bharos-Pahlandingh 

(Maaltijdprojecten Couvéehuis)
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MAALTIJDPROJECTEN 
TREFPUNT

Er wordt wat afgekookt in het Trefpunt, want eten 
verbindt mensen. Er wordt naar gestreefd om met 
verse, gezonde producten te koken. Het Kinder- en 
Jongerenwerk kookt hier regelmatig met de kinderen.

Op woensdag maakt de Middin groep koekjes en taart 
voor het buff et en de Theemiddag. Op donderdag 
maken zij een lekkere, gezamenlijke lunch. Op vrijdag 
serveren zij Hollandse Pot. Er wordt samen gekookt, 
samen gegeten en samen afgewassen.

MAATJES 
STATUSHOUDERS

De vrijwilligers helpen statushouders bij hun sociale integratie in 
Den Haag. Dat doen ze als maatje of als vrijwilliger bij activiteiten 
op het gebied van bijvoorbeeld sport, cultuur en eten. Via de 
maatjes en de activiteiten leren de statushouders hun buurt, 
de stad en vooral de mensen kennen.

V.l.n.r.: Miep Keijzer, Hannie de Voogd, Rianne Zoutenbier, Marry Kuper en 
Michelle Asruf (Maaltijdprojecten Trefpunt)

Links: Monica Sinkora

Sylvia van der Zwan, Tine de Ruiter

en Loes Visser (Maaltijdprojecten Trefpunt)

Yvette Tuurenhout, Michelle Asruf, 

Jan-Willem Vervoort en Jill 
Schoenmaker (Maaltijdprojecten)MAATJES 

STATUSHOUDERS

De vrijwilligers helpen statushouders bij hun sociale integratie in 
Den Haag. Dat doen ze als maatje of als vrijwilliger bij activiteiten 
op het gebied van bijvoorbeeld sport, cultuur en eten. Via de 
maatjes en de activiteiten leren de statushouders hun buurt, 
de stad en vooral de mensen kennen.

Links: Monica Sinkora

STATUSHOUDERS

Yvette Tuurenhout, Michelle Asruf, 

Jan-Willem Vervoort en Jill 
Schoenmaker (Maaltijdprojecten)

22
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DE ONTMOETING

De vrijwilligers van De Ontmoeting 
bezorgen ouderen een leuke tijd 
door in groepsverband activiteiten te 
organiseren. Ook wordt er gezellig met 
met elkaar geluncht.

PARTICULIERE 
VERVOERSDIENST EN 
DIENSTENCENTRALE

Bij de Particuliere Vervoersdienst 
en Dienstencentrale werken circa 
52 vrijwilligers; 33 chauff eurs en 19 
medewerkers die de telefoon bemensen. 
Met z’n allen zorgen zij ervoor dat er 
inmiddels 627 Scheveningse ouderen 
een stukje zelfredzaamheid terug krijgen.           
Dit doen zij door middel van het bieden 
van vervoer en begeleiding. 

De chauff eurs zijn ook ‘s avonds en in 
het weekend bereid om een rit te rijden, 
binnen Den Haag maar ook daar buiten.

Janny de Jong, Toos van der Harst, Cees Kruithof, Joep Janse, Ida Bouwer-Vossers, Jeff rey Salomonson, Wim Bogers, Noud de Bruin (boven) en Frans van Velden, Anneke Bastiaan, Hanneke Bakker-Maas (onder)

Marianne Froger, Loyce Ros, Adri Spaans, Ella Bool. Peter Evers en Iris Hariz (De Ontmoeting)

Adriaan Zwolsman (Vervoersdienst)

(De Ontmoeting)

V.l.n.r.: Wim Bogers, Monica Sinkora, 

Fred Broekman, Janny de Jong en 

Joep Janse (Vervoersdienst)

V.l.n.r.: Els Stuip, Andrea von Kriegenbergh, Noud de Bruin, Mink Keus. 
Anneke Bastiaan, Cees Kruithof, Hanneke Bakker, Monica Sinkora, Gerda Gilbert, 
Rita Roeleveld, Mirjam Fioole, Sophie van Geenhuizen, Karin den Dulk, Pieter Taal, 
Barbara Keus, Doreen Rooseboom, Jeff rey Salomonson 
(Particuliere Vervoersdienst en Dienstencentrale)
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RAAD VAN TOEZICHT

De leden van de Raad van Toezicht houden belangenloos toezicht op het beleid van de directeur 
en op de algemene gang van zaken binnen Welzijn Scheveningen.

RECEPTIE COUVÉEHUIS

De vrijwilligers beantwoorden graag alle vragen van bezoekers en verstrekken informatie over 
de activiteiten in het Couvéehuis. Daarnaast verrichten zij administratieve taken en zijn zij het 
gezicht van het Couvéehuis.

V.l.n.r.: Sandra van Koningsbrugge, Peter van der Loo, Daniël Kruithof en Peter van der Zwan (Raad van Toezicht)

Adri Korving (Receptie)

Elly Kuijper (Receptie)

Mia Land (Receptie)
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RECEPTIE KALHUIS
De vrijwilligers van de receptie beantwoorden 
graag alle vragen van bezoekers. Zij verstrekken 
informatie en helpen iedereen op weg.

RECEPTIE MALLEMOK

De vrijwilligers informeren bezoekers over alle 
activiteiten en diensten, waaronder Schappelijk, 
de Kast van Lotje en de Kledingbeurs.

V.l.n.r.: Arie Spaans, Vanessa de Boom, Esther Mathoera 

en Arina Kulk (Receptie Kalhuis)

V.l.n.r.: Elly Zwiers, Richard Kerstholt en Nel Roeleveld (Receptie Kalhuis)

V.l.n.r.: Sabina Hofman en Martha Verheul (Receptie Mallemok) 25
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RECEPTIE TREFPUNT

De dames van de receptie zijn het eerste 
aanspreekpunt van het Trefpunt. Bij de receptie 
kunnen onze bezoekers terecht met vragen op 
het gebied van wonen, welzijn, zorg, gemeente, 
wijkaangelegenheden. Ook zijn zij beschikbaar voor 
een praatje.

SCHAPPELIJK EN
KAST VAN LOTJE

Schappelijk is een sociale 
winkel en ontmoetingsplaats 
waar cliënten van de Voedsel-
bank (uitdeelpunt Scheveningen) 
aanvullende boodschappen 
kunnen doen. 

De Kast van Lotje is er voor 
kinderen van ouders die wel 
een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. De kast zit vol 
kleding en speelgoed. 

V.l.n.r.: Sabine Rom, Sylvia van der Zwan, Nel Verbaan, 
Melanie Taal en Lenie de Niet (Receptie Trefpunt)

gebruiken. De kast zit vol 
kleding en speelgoed. 

V.l.n.r.: Edwin Guijt, Nel van Rijswijk, 

Sabine Ooms, Corrie van der Groot, 

Kirby Noordzij en Anthony Pronk 

(Schappelijk)

 Isabelle Otto (Schappelijk)

RIKSJA

Een riksjavrijwilliger gaat 
met een passagier op stap, 
bijvoorbeeld langs plaatsen 
waar mensen hebben 
gewoond of gewerkt.  
Onderweg kan ergens een 
kopje koffi  e of een drankje 
worden gedronken. Daarna 
wordt men ook weer thuis 
gebracht. Deze riksjadienst is 
bestemd voor mensen die zelf 
niet meer kunnen fi etsen.

Rein Hamersma 

(Riksjabestuurder)
Rein Hamersma 

(Riksjabestuurder)

Leen van Zaanen(Chauff eur Schappelijk)
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SERVICEPUNT XL

Bij de vrijwilligers van de 
Servicepunten XL in het Kalhuis en het 
Trefpunt kunnen bewoners terecht 
met vragen over werk, inkomen, zorg, 
participatie en welzijn. Ook wordt 
hulp en ondersteuning geboden bij 
(digitale) gemeentelijke aanvragen 
voor voorzieningen op DenHaag.nl.

TELEFOONCIRKEL

De vrijwilligers van de Telefooncirkel 
bellen ‘s morgens een vaste groep 
ouderen in het kader van veiligheid 
en sociaal contact.

THUISADMINISTRATIE

De dienst Hulp bij Thuisadministratie helpt senioren hun privé-
administratie op orde te brengen. De ervaren vrijwilligers geven 
ondersteuning bij het creëren van overzicht en structuur en 
bemiddelen of adviseren waar nodig.

Dorine van Nifterik (Telefooncirkel)

V.l.n.r.: Jaap de Boer, Elly van der Meer en Bas Wijk (Servicepunt XL)

V.l.n.r.: Jaap de Boer, Elly van der Meer 

Elly van der Meer en Monique 

Laagewaard (Servicepunt XL)

V.l.n.r.:  Ryan Voûte, Ad Flinterman, Wieneke Toby en hond (Telefooncirkel)

V.l.n.r.:  Sjane Hristova, Ineke Mulder, Hansje van Douwen, Akke Dijkman-Rekers en Rob Pieterse (Thuisadministratie)

27
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VERJAARDAGS-
BEZOEKGROEP

De vrijwilligers van de Verjaardagsbezoekgroep 
bezoeken ouderen vanaf 70 jaar die een 
jubileumjaar vieren. Ze nemen een presentje 
mee en informeren de jarigen over verschillende 
voorzieningen.

VOEDSELBANK

De vrijwilligers van de Voedselbank, 
uitdeelpunt Scheveningen, staan iedere 
week klaar om aan iedereen die dit 
nodig heeft een voedselpakket uit te 
delen.

VRIJWILLIGERSPUNT SCHEVENINGEN

Het Vrijwilligerspunt is het centrale punt binnen stadsdeel 
Scheveningen voor het promoten, stimuleren en ondersteunen 
van vrijwilligerswerk. 

De vrijwilligers van het Vrijwilligerspunt 
verwelkomen de inwoners en gaan 
samen met hen op zoek naar de 
juiste vrijwilligersfunctie.

Karin den Dulk-Haarsma en Jolijn van Leeuwen-Hallema

Karin den Dulk-Haarsma en 

Geertje Winkler en Mia Smeenk

Joop Duinkerk en Sandra Tulen (Vrijwilligerspunt)

V.l.n.r.: Kevin Batenburg, Stef Bom, Danny Holstein, Vannessa de Boom, 
Belia van der Ham, Wil Rietveld-Vrolijk en Arina Batenburg-Nijhuis 
(Voedselbank)
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V.l.n.r.:  Monique Laagewaard, Els Thijsse, Hanneke Oortgiesen, Menno Horning en Gerrit de Jong (Vrijwilligersraad)

VRIJWILLIGERSRAAD

Binnen Welzijn Scheveningen is een gekozen Vrijwilligersraad actief. 
De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van alle vrijwilligers binnen Welzijn Scheveningen.



Elkaar kennen, elkaar helpen
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Het Vrijwilligersboekje 2018 is een uitgave van Welzijn Scheveningen.
Ondanks de zorg en aandacht die Welzijn Scheveningen heeft besteed aan de samenstelling 
van het Vrijwilligersboekje en de daarin opgenomen gegevens, kan zij niet instaan voor de 
volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Helaas is het niet haalbaar 
om alle 528 vrijwilligers, die werkzaam zijn voor Welzijn Scheveningen, te fotograferen.

Met dank aan alle medewerkers en vrijwilligers van Welzijn Scheveningen.

COLOFON

Uitgave: Welzijn Scheveningen, december 2017
Tekst: Welzijn Scheveningen
Vormgeving/opmaak: Printed.nl
Fotografie: Medewerkers van Welzijn Scheveningen

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



Welzijn Scheveningen is er voor alle inwoners van Stadsdeel Scheveningen. Als brede 
welzijnsorganisatie biedt zij een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen in en om haar vier wijk- en dienstencentra. Daarnaast wordt 
ondersteuning geboden aan kwetsbare inwoners met het doel hen te faciliteren in 
het volwaardig participeren in de samenleving. Welzijn Scheveningen staat voor haar 
bemiddelende rol om te zorgen dat het steuntje in de rug er is. Dat kan alleen wanneer 
mensen ‘elkaar kennen, elkaar helpen’. Dit motto wordt met grote betrokkenheid uitgedragen 
door de 50 beroepskrachten en 528 vrijwilligers die werkzaam zijn bij Welzijn Scheveningen. 
Onder begeleiding van de beroepskrachten organiseren onze vrijwilligers dagelijks vele 
ontmoetingen en vrijwillige diensten voor de inwoners van stadsdeel Scheveningen.

Volg en Like Welzijn Scheveningen 
op Facebook en LinkedIn

Wilt u ook vrijwilliger worden bij Welzijn Scheveningen 
of meer informatie ontvangen over de mogelijkheden?

De beroepskrachten en vrijwilligers van het Vrijwilligerspunt Scheveningen heten u graag 
welkom met een vers kopje koffi  e of thee. U kunt hen bereiken via (070) 416 20 20 en 
info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl. Op www.vrijwilligerpuntscheveningen.nl vindt u 
alle actuele vacatures in stadsdeel Scheveningen.

Welzijn Scheveningen

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




