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Voorwoord

Redactie 
Welzijn Scheveningen
Prins Mauritslaan 82
2582 LV Den Haag
Tel. (070) 416 20 20
info@welzijnscheveningen.nl

www.welzijnscheveningen.nl

Volg ons op Facebook:
facebook.com/WelzijnScheveningen

Beste vrijwilligers,
 
Het jaar 2020 gaat als COVID-jaar de geschiedenis 
in. Het is een periode geweest met veel aandacht 
voor de kwetsbare mensen. Reden en noodzaak 
waarom de ontmoetingen in de wijkcentra tijdens 
de tweede golf niet zijn gesloten en zelfs het 
gezamenlijk eten (op afstand) door mocht blijven 
gaan. Een deel van de (kwetsbare) vrijwilligers 
hebben gelukkig gehoor durven te geven aan 
de bezorgdheid voor hun eigen gezondheid. 
We houden contact en gaan samen de winter door.
 
Ik wil u allen hartelijk danken voor uw inzet dit jaar. 
De laatste dagen zijn er positieve vaccin-berichten 
en  gloort er perspectief voor 2021. Dan hopen 
wij weer met u allen samen te werken voor onze 
kwetsbare inwoners.

Ik wens u een goede gezondheid, prettige 
kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een 
gelukkig 2021.
 
Jan van der Werf
Directeur

Eindejaarsgroet Wethouder Balster
youtu.be/aplwBzFBBJ8
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Nieuws vanuit het Sociaal Werk

Maarten van der Hout 
wint Statenkwartier begroot!
Welzijn Scheveningen bedankt haar vrijwilliger Maarten van der Hout, die op eigen initiatief 
een plan indiende voor Statenkwartier begroot: ‘ Behoud Couvéehuis voor de wijk’, waarmee 
hij een flink bedrag wist te winnen. In het afgelopen jaar is intensief overleg gevoerd over 
mogelijkheden om de sluiting van het Couvéehuis te voorkomen. WS heeft inmiddels intern 
een bezuiniging weten te realiseren en zocht naar mogelijkheden om haar inkomsten te 
vergroten ter behoud van het Couvéehuis. Daartoe zouden de deelnemersbijdragen voor 
meerdere activiteiten worden verhoogd. Het door Maarten gewonnen bedrag wordt gebruikt 
om deze verhoging een jaar uit te stellen en komt daarmee direct ten goede aan bewoners 
uit het Statenkwartier die deelnemen aan de activiteiten op het Couvéehuis. 

Zo tegen het eind van 2020 eens terugblikkend op 
het afgelopen jaar… 
We kunnen niet anders dan concluderen dat het 
een heel bijzonder jaar was, met veel beperkin-
gen als gevolg van corona: een enorme impact op 
ieders dagelijks leven. Ook onder ons waren er 
vrijwilligers die zelf, of in hun directe omgeving te 
kampen hadden met ziekte/corona.  

Gaaf hoe, juist in deze tijd, met zóveel vrijwillige 
inzet, we met elkaar toch weer enorm hebben 
kunnen bijdragen aan het welzijn van kwetsbare 
buurtgenoten. Ook mooi stil te staan bij hoe vaak* 
jullie samen iets voor iemand doen, waarachter 
dan nog schuilt hoeveel dat voor hen betekent!

Eens op een rijtje ... in 2020 hebben:

 ✔ de vrijwilligers van de Particuliere Vervoersdienst samen meer dan 1300 keer  
senioren van vervoer en begeleiding voorzien;

 ✔ vrijwilligers van de Boodschappendienst ruim 500 keer een boodschap voor  
iemand gedaan; 

 ✔ Klusvrijwilligers bijna 300 keer een (noodzakelijk) klusje gedaan bij senioren thuis;
 ✔ de vrijwilligers van de Dienstencentrale ontelbaar veel telefoontjes aangenomen, 

dagelijks bovenstaande vragen naar ritten, boodschappen en klussen gekoppeld  
aan vrijwilligers, planningen gemaakt, leden ingeschreven en informatie over de 
diensten geboden;

 ✔ de Bezoek aan Huis vrijwilligers ruim 1500 keer ouderen met weinig contacten  
thuis bezocht, of (als alternatief) telefonisch contact onderhouden; 

 ✔ vrijwilligers Hulp bij Administratie met elkaar meer dan 450 keer mensen  
geholpen om weer inzicht te krijgen in hun administratie en op hun financiën;

 ✔ de vrijwilligers bij de Servicepunten XL 150 keer praktische informatie en advies 
geboden of geholpen bij invullen van digitale (aanvraag) formulieren. En dat alleen  
al in de maanden dat er nog open inloop was of er weer op afspraak werd gewerkt;

*hoe vaak is heden een schatting, begin 2021 zijn de definitieve aantallen over 2020 bekend!
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Van iedereen is dit jaar veel flexibiliteit gevraagd, 
om deels op andere wijze in de veranderde  
omstandigheden de diensten te kunnen verlenen. 
Zo hebben veel van jullie je werkzaamheden van-
uit huis vorm gegeven, en/of met beschermende 
middelen en maatregelen in contact met onze 
kwetsbare doelgroep. Ook hebben we geëxperi-
menteerd met digitaal/online contact onderhou-
den en vergaderen. Soms ging dat zelfs heel goed, 
vaak is dat ook nog even wennen. 

Heel veel dank aan de 300 van jullie die zich in 
2020 vrijwillig, belangeloos, korte of langere tijd 
met ons samen hebben willen inzetten voor het 
welzijn van buurtgenoten!
Ontzettend gaaf dat zóveel van hen dat ook in 
2021 met veel plezier willen blijven doen!
We wensen u een prachtjaar, in goede  
gezondheid, met veel mooie contacten!

 ✔ de vrijwilligers van de Telefooncirkel meer dan 3000 telefoontjes gepleegd,  
en zo dagelijks contact gehouden met senioren (onder hoede van Marja van het 
Couvéehuis);

 ✔ de (nieuwe) vrijwillige Belmaatjes sinds maart meer dan 3500 keer gebeld naar  
totaal 275 mensen, aan wie zij zo 1 of 2 wekelijks sociaal contact bieden;

 ✔ de vrijwilligers van het Schevenings (Haags) Ontmoeten aan zo’n 125 vaste  
deelnemers over meerdere locatie verspreid, elke week een gevarieerd  
dagprogramma geboden, en (als alternatief) telefonisch contact onderhouden;

 ✔ de vrijwilligers van het Alzheimercafé na 3 succesvolle cafés begin 2020 (normaal 10 
per jaar), door corona veel geduld moeten uitoefenen…  én hard gewerkt hebben  
aan de voorbereidingen voor cafés in 2021;

 ✔ de vrijwilligers van de Verjaardagsbezoekgroep tot maart bijna 40 mensen bezochten 
die een ‘kroonjaar’ bereikten. Met een nu aangepaste werkwijze hebben zij sinds 
september nog eens bijna 30 mensen telefonisch informatie en advies geboden.  
We hopen dat deze contacten gauw weer middels een huisbezoek kunnen  
plaatsvinden. Juist tijdens een huisbezoek komt er in contact met elkaar veel ter 
sprake en wordt er geregeld gesignaleerd dat er een hulpbehoefte is, die op dat  
moment voor het eerst geuit wordt. Op al die nieuwe vragen bieden we met elkaar 
het antwoord, vaak middels inzet van een van de andere vrijwillige diensten!

Graag tot gauw ziens en met hartelijke groet
, 

Laura, Arjen, Amber, Robert-Jan, Lisanne
, 

Eline, Arlette, Roos, Anne, Emilie
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Locatiemanager 
Daniëlle Harthoorn 

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

Nieuws vanuit het Trefpunt
In de geschiedenis van het Trefpunt hebben we nog nooit zo’n rare periode gehad. Vol leuke 
plannen startten wij 2020. In maart kwam echter de lockdown. Niemand kon voorspellen dat 
het zo lang zou gaan duren. In de maanden dat we dicht waren hebben we heel wat telefoontjes 
gepleegd en zo hebben we contact gehouden. 

Gelukkig ging op 1 juli de deur weer open. We moesten werken met diverse aanpassingen. 
Daarbij hebben we ruime medewerking gehad van al onze bezoekers en vooral van onze vak-
krachten en vrijwilligers. Samen hebben we het toch nog een beetje gezellig gemaakt dit jaar. 

We weten niet wat volgend jaar gaat brengen. Maar gelukkig zijn we flexibel en creatief. 
En we staan nog zeker open voor jullie leuke initiatieven en ideeën. 2021 wordt een echte  
uitdaging!

Team Trefpunt 

wenst iedereen w
arme 

en fijne feestdagen
! 

We hopen dat 2
021 een 

mooi jaar wordt, waarin 

we samen weer gezellige 

activiteiten ku
nnen 

doen.
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Zijn jullie wel of toch niet open? Het antwoord  
op die vraag kost soms even tijd. En als we het  
antwoord hebben proberen wij dat zo snel moge-
lijk te sturen naar alle ouders, kinderen, opa’s en 
oma’s en is het ook te lezen op onze Facebook-
pagina’s.  De activiteiten van het Kinderwerk op de 
Mallemok en het Trefpunt mochten toch doorgaan! 

En het was niet stil bij de Mallekidsclub.  
Op de Mallemok zijn er fantastische activiteiten 
georganiseerd. De club zat helemaal vol toen 
Sherell Martini een workshop TikTok kwam geven. 
Tijdens Halloween leek de Mallemok wel te zijn 
omgetoverd tot een spookhuis! De kinderen  
waren onherkenbaar verkleed. 

In de herfstvakantie was er weer een bingo en 
zijn de kinderen naar het Archeon geweest. Het 
Archeon laat je de geschiedenis van Nederland 
ervaren en beleven, dat was even spannend en 
gek om te zien hoe ze zo leefden. 

Slechts 650m verder richting Duindorp zit het  
Kinderwerk van het Trefpunt. Leuk nieuws, Ida is 
een nieuwe collega bij het Kinderwerk. En wat het 
nog leuker maakt is dat we nu kunnen uitbreiden 
naar nóg meer kinderactiviteiten!

De kinderen hebben kookles gehad en doen  
momenteel mee met chemielessen. Het is altijd 
een verrassing of het proefje slaagt. De meiden-

club staat weer op 
het programma net 
als de kinderclub. 

Op de donder-
dag komt Muzee 
Scheveningen op 
bezoek. Samen 
met Merel van 
Muzee duiken de 
kinderen voor een 
paar weken in een hele andere wereld. 
Ze gaan strandbeesten en zeedieren ontdekken 
en zelf maken. 

In de herfstvakantie gingen de 
kinderen twee keer met een 
grote touringcar op pad. De 
ene keer naar het Archeon. 
Hier mochten we kanoën, 
boogschieten, armbandjes 
maken en nog veel meer! 
De andere keer waren we 
in de Kinderwerkplaats 
te vinden. Je mocht hier 
knutselen, proefjes doen 
en je kon er (veilig) aan het werk 
gaan met écht gereedschap. 

We staan te springen om nog meer leuke  
activiteiten te mogen organiseren. Blijf vooral  
op de hoogte via onze Facebook pagina’s. 

Groetjes Esther Broere 
Namens het Kinderwerk Mallemok & Trefpunt

Nieuws vanuit het Kinderwerk
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Nieuws vanuit het Couvéehuis
Dit was een jaar om nooit te vergeten.  
Het Couvéehuis dicht door de lock-down,  
daarna weer open en toen weer dicht.  
Een hoop geregel, gebel en gemail om iedereen 
op de hoogte te houden of ze nu wel of niet  
mochten komen. Voor sommige vrijwilligers was  
het wel een teleurstelling dat het niet mogelijk 
was om hun werk te doen i.v.m. de 1,5 meter.   
Gelukkig mochten we de laatste week van  
november weer beginnen met onze maaltijd-
projecten. We hopen echt voor alle deelnemers 
dat de geplande kerstmaaltijden door kunnen 
gaan, iedereen is al uitgenodigd.

Het goede nieuws is dat we te horen hebben  
gekregen dat het Couvéehuis toch open kan  
blijven. We hebben een paar jaar vol spanning 
moeten afwachten wat de gemeente zou  
besluiten. 

Verder zijn we hier volop bezig met energie-
besparende maatregelen. Alle lampen zijn  
vervangen door led-verlichting. De thermostaat 
gaat voortaan in het weekend uit. Weekend-
gebruikers moeten dus zelf de thermostaat  
aan- en uitzetten.

Iedereen wordt verzocht de radiatoren niet op 
stand 5 te zetten (temperatuur tropisch). Omdat 
we goed moeten ventileren staan de ramen open 
en dat is niet echt handig nu het kouder wordt.

Ondanks alle tegenslagen zijn er toch nieuwe  
activiteiten bijgekomen, zoals Afrikaanse dans, 
twee nieuwe praatgroepen, twee leesclubs die  
niet meer thuis bij elkaar kunnen komen i.v.m.  
de 1,5 meter. 

Op dit moment zijn er 110 vrijwilligers aan het 
Couvéehuis verbonden, waarvan er 85 in het 
Couvéehuis actief zijn. De vrijwilligers van de 
telefooncirkel en de Riksjadienst werken vanuit 
huis of op locatie. Wij hopen dat volgend jaar 
iedereen weer ingezet kan worden met of 
zonder mondkapje en wel of niet op 1,5 meter, 
alles afhankelijk van het vaccin voor Corona.

Voor iedereen prettige kerstdagen 
en de beste wensen 
voor 2021

Marja Verhoeve & Tamara Gregoire

Locatiemanager 
Marja Verhoeve

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

Lekker knus en gezellig bij elk
aar (2019)
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Terwijl de wereld op zijn kop stond bleven wij 
recht overeind staan! Corona of geen corona, wij 
welzijns werkers bleven zorg en aandacht hebben 
voor (kwetsbare) bewoners in de wijk. Was het niet 
linksom, dan wel rechtsom. Wij maakten er met 
elkaar gewoon iets moois van! Met de een hadden 
we wat meer contact, met de ander wat minder, 
maar wat was het, ondanks alle ellende, toch weer 
een mooi jaar. We zijn zeker van plan om 2021 ook 
weer succesvol te maken! Wij redden het wel!

We gingen in januari van start met een mooi  
programma. In maart moesten de panden van  
Welzijn Scheveningen opeens dicht, maar we  
bleven actiever dan ooit en maakten ervan, wat 
ervan te maken viel. Welzijn zit ons in het bloed, 
welzijn doet ons leven! Vanaf 1 juni was het 
Kalhuis weer open!  Het bleef passen en meten 
om op 1,5 meter van elkaar zorg en aandacht 
voor elkaar te hebben, maar we hadden er 
alle vertrouwen in en het lukte!

We bedachten tal van (nieuwe) activiteiten. We zijn 
gaan tafeltennissen, ook ik heb leren klaverjassen, 
velen gingen sjoelen, het meer bewegen voor 
ouderen was populairder dan ooit. De soepjes, de 
tosti’s, de kopjes koffie, de kopjes thee gingen met 
liefde over de toonbank en we leerden van elkaar, 
we leerden van de natuur en leerden dat niets 
zomaar iets is! Het kleine werd weer geëerd en het 
grote is niet zo belangrijk meer! 

 
Op dit moment 
blijven nog 
steeds vele 
vrijwilligers 
thuis omdat ze 
het of nog niet 
aandurven om 
op de werk-
vloer te zijn of 
het nog wel 
even prettig 
vinden om 

thuis te blijven. Echter, het familiegevoel blijft en 
met Kerst en met Nieuwjaar blijven we aan elkaar 
denken en voor elkaar zorgen. 

Het was af en toe effe zuchten, maar wat is het 
mooi geworden in het Kalhuis. Een nieuwe keuken, 
nieuwe vloeren, brandveilige muren en deuren en 
tot slot overal milieuvriendelijke ledverlichting.

Helaas heeft Addy afscheid genomen. We wensen 
hem en zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alle 
goeds voor de toekomst. Verder is Dirk Spaans 
goed ingewerkt, blijven Hanneke, Zohreh en ik flink 
actief en ook vele vrijwilligers vonden het wel fijn, 
leuk en oké om te komen.   

Voor nu, pas op jezelf, pas op elkaar en hoe het 
verder gaat weten we niet, maar we gaan ervoor! 
Tot gauw, en weet je bent welkom!  

Hartelijke groet, 
Dirk, Hanneke, Zohreh 
en Marike  

 

Nieuws vanuit het Kalhuis 

Locatiemanager
Marike Vermeulen

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

We laten ons niet kisten 

en blijven in beweging!

In het Kalhuis word je 
helemaal ZEN! 
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Vertrek Jolanda en Herman de Graaf
Jolanda en Herman de Graaf nemen afscheid van het uitdeelpunt 
van Voedselbank Haaglanden.

‘De Scheveningse moeders’, een project wat vanuit 
opvoeden in de buurt door Jolanda de Graaf is  
opgezet, hadden ooit een leuke actie: Ze deelden 
zelfgemaakte kerstpakketten uit aan deelnemers 
van de Voedselbank Haaglanden. Dit werd zo ’n 
succes dat zij steeds meer ondersteuning boden 
aan het Scheveningse uitdeelpunt. Naast het 
uitdelen van de wekelijkse voedselbankpakketten 
werden ook veel extra activiteiten georganiseerd. 
Jolanda: “Ik weet nog de voedselbankdag in  
Solleveld, compleet met barbecue na afloop, de 
etentjes bij Zarautz en Oma Toos, de contacten 
met de kerken en de plaatselijke winkels, de eerste 
NLdoet inzameldag bij de Jumbo, de ‘laat ze maar 
lachen acties’, de dagjes naar Duinrell, het strand, 
De sinterklaas en kerstfeesten en nog veel meer.”  
Doordat er steeds meer producten werden 
ingezameld uit Scheveningen zelf, kwam er zo’n 
voorraad in de Mallemok dat het teveel werd om 
zomaar uit te delen. Zo ontstond de Sociale Winkel 
Schappelijk. Ook werden er steeds meer andere 
dingen uitgedeeld zoals kleding en spulletjes voor 
in en rond het huis.”
Jolanda zorgde dat er steeds meer vrijwilligers 
meededen. Het werd een ‘heel bedrijf’. Zo werd 
ook haar man Herman de Graaf betrokken bij  
het uitdeelpunt.  Hij deed in het begin alleen de 
administratie voor Voedselbank Haaglanden,  
maar ook hij stond vaak op de vloer!
Na ruim 10 jaar is het genoeg. Jolanda en Herman 
hebben nog veel plannen. Ze blijven actief bij 

Welzijn Scheveningen, maar de voedselbank 
zal het vanaf januari zonder hen moeten doen.  
Jesse Hardeman neemt het stokje als coördina-
tor over. Dank jullie wel! Succes met jullie nieuwe 
bezigheden!

Jolanda en Herman: “Wij gaan de voedselbank  
missen, maar het is tijd voor nieuwe dingen.  
Het was een leerzame tijd. We hebben samen met 
de mensen en met ondersteuning van het Sociaal 
Werk, veel problemen proberen op te lossen.  
Er zijn veel mensen geholpen en weer op de
goede weg terechtgekomen. 
Wat wij geleerd hebben van de voedselbank, 
is dat men niet te gauw moet oordelen wanneer 
iemand gebruik moet maken van de voedselbank. 
Iedereen kan in een situatie terechtkomen waar  
je zelf niet meer uitkomt. 
Wij zeggen altijd, achter iedere deur zit een verhaal 
en het is niet aan ons om daar over te oordelen. 
Bij het uitdeelpunt hebben we veel gedaan met  
anderen, met o.a. de andere vrijwilligers, de kerken,  
de winkeliers, bewoners van  Scheveningen,  
verenigingen, Welzijn Scheveningen en tenslotte 
Voedselbank Haaglanden. We hebben vele klanten 
elke week van een voedselpakket kunnen voorzien. 
Wij kunnen maar één ding zeggen. Iedereen  
bedankt voor jullie hulp. Onze dank is groot.  
En voor al onze klanten van de voedselbank:  
het ga jullie goed!”

Dank 
jullie wel! Succes met jullie nieuwe bezigheden!
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Dit jaar was een bijzonder jaar voor iedereen. 
Door alle verschillende coronamaatregelen 
gingen activiteiten soms wel door, soms aan-
gepast en soms helemaal niet. 
Gelukkig is er nu meer mogelijk. Er wordt  
weer volop gesport in de Mallemok, Helpdesk 
geldzaken is weer gestart met fysieke spreekuren 
en op zaterdag zijn er taallessen in het kader van 
inburgering. 

Sinds oktober wordt er onderdak geboden aan de 
groep Haags Ontmoeten die voorheen bijeenkwam 
in de kantine van SVV Scheveningen. Elke donder-
dag  komen zij in de Mallemok om met elkaar te 
gymmen, bij te praten en te lunchen. 

De Mallemok heeft sinds enkele weken sfeervolle 
led-verlichting in de verschillende zalen. Afhankelijk 
van de activiteiten kunnen de kleuren aangepast 
worden. Daarnaast gaat de gemeente de buiten-
muren van de Mallemok isoleren. Dit alles in het 
kader van de verduurzaming.

Schappelijk, de Sociale Winkel van Welzijn  
Scheveningen, is al weer enkele maanden op  
afspraak geopend. Dagelijks komen er gemiddeld 
15 klanten om extra boodschappen te doen. 
Helaas zijn de schappen minder vol, doordat de 
reguliere donaties uitblijven. Gelukkig ontstaan 
er mooie initiatieven van bijvoorbeeld een basis-
school die met St. Maarten houdbare producten 
heeft ingezameld. Rotary Scheveningen, één van 
de initiatiefnemers van de jaarlijkse supermarkt-
actie, heeft als compensatie samen met andere 
Rotaryclubs geregeld heeft dat er een mooi bedrag 
is gedoneerd. Ook hebben zij bij verschillende  
supermarkten gestaan om producten in te  
zamelen. 

Nieuws vanuit de Mallemok
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Het Jongerenwerk mag weer volop program-
meren en daardoor zijn er weer veel nieuwe 
activiteiten. Een voorbeeld is op stap met 
Raymon en Sacha en de metaaldetector, op 
zoek naar verborgen schatten. 
Een ander voorbeeld is magneetvissen.  
De kinderen gaan onder begeleiding van 
een jongerenwerker vissen naar gezonken 
schatten van metaal. Zij doen dit veelal bij het 
kanaal of de sluis. 

Ook de reguliere inlopen in de Mallemok en 
het Trefpunt worden steeds drukker bezocht. 
Hierdoor zijn er extra inloopavonden en wor-
den er plannen gemaakt om een ruimte in de 
Mallemok leuk in te richten voor tieners. 

In het Trefpunt wordt de bestaande tiener-
ruimte samen met de tieners opgeleukt.
In de Blinkerd kunnen tieners tussen 10 en 
17 jaar onder begeleiding van jongerenwer-
kers Cilio en Janou, elke vrijdagavond zaal-
voetballen. De tieners maken hier dankbaar 
gebruik van.

De jongerenwerkers zijn 6 avonden per 
week outreachend. Zij bezoeken dan de 
hangplekken van de jongeren. De jongeren 
worden dan o.a. doorverwezen naar 
activiteiten van het Jongerenwerk. 
In de kerstvakantie komt het Jongerenwerk 
met een leuk activiteitenaanbod met 
inachtneming van de dan geldende RIVM 
maatregelen. 

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een mooi en gezond nieuwjaar!

Locatiemanager 
Paul van der Veen

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

Nieuws vanuit het Jongerenwerk
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Beste vrijwilligers,

Het is alweer een half jaar geleden dat de laatste 
nieuwsbrief is verschenen. Ondanks of juist door 
de Corona perikelen vliegt de tijd voorbij. Het is al 
met al een roerig jaar geweest, met elke keer weer 
de hoop dat wij snel terug konden naar normaal. 
Niet alléén voor onszelf, maar juist voor de kwets-
bare ouderen die bij het wegvallen van vervoer en 
sluiting van de dagbehandeling, gedoemd waren 
om thuis te blijven en in veel gevallen te vereen-
zamen. Gelukkig heeft de politiek op tijd ingezien 
dat het op slot gooien van zorgcentra en dagbe-
handeling géén juiste keus is geweest en was dit 
bij de tweede golf niet meer aan de orde. Gelukkig 
hebben wij ons vervoer voor de kwetsbare oude-
ren weer op kunnen pakken.

Nu ik het woord dagbehandeling heb laten vallen 
wil ik jullie via deze weg op de hoogte brengen van 
de laatste ontwikkelingen van het vervoer voor 
Respect. Per 1 januari 2020 is ons vervoer van de 
WMO cliënten al komen te vervallen en door Noot 
overgenomen. Nu is het zo dat de WLZ cliënten 
vanaf 1 januari 2021 onder de Zorgverzekerings-
wet gaan vallen en in deze voorziening géén ver-
voersvergoeding is opgenomen. Respect heeft om 
deze reden besloten om het contract met Welzijn 
Scheveningen per 1 januari 2021 op te zeggen. Dit 
besluit is ons per 1 oktober proforma meegedeeld 
en op 30 november definitief gemaakt. De cliënten  
moeten voortaan zelf een vervoerspas aanvragen 
bij de Gemeente voor het vervoer met Noot. 

Ik heb dit niet formeel kunnen laten weten omdat 
ik, ondanks mijn aandringen op openheid van 
zaken, niet eerder dan 30 november jl. officieel 
op de hoogte ben gebracht door de directie van 
Respect.

Is dit het einde van onze mooie dienstverlening? 
Welzijn Scheveningen en ik gaan hier voorals-
nog niet van uit. Omdat er voldoende financiële 
middelen zijn om 2021 een overgangsjaar te 
laten zijn, heb ik  mijn contract, in overleg met de 
directie, met een jaar verlengd tot 1 december 
2021 en zullen wij gezamenlijk inspanning doen 
om nieuwe inkomsten te genereren om een groot 
gedeelte van deze mooie dienstverlening overeind 
te houden. 

Wij zullen ons vanaf 1 januari meer gaan richten 
op vervoer van kwetsbare ouderen, maar ook 
andere doelgroepen, voor deelname aan de door 
de wijkcentra georganiseerde activiteiten en wij 
zullen óók zelf uitstapjes voor ouderen gaan 
organiseren. Dit alles natuurlijk wel afhankelijk 
van de geldende coronamaatregelen.

Per kwartaal gaan wij evalueren wat het behaalde 
resultaat is en zullen hier op anticiperen. Ik heb er 
vertrouwen in en ik hoop van harte dat jullie aan 
mijn zijde blijven staan om dit in te gaan vullen. 
Wij zijn en blijven een vooral door vrijwilligers 
gedragen dienstverlening en ik zal dit niet zonder 
jullie willen en kunnen gaan doen!

Ik wens jullie en jullie naasten ondanks 
alles hele fijne feestdagen en een goed begin 
toe en vergeet niet dat het om de kwaliteit 
en niet de kwantiteit van leven gaat.

Hopelijk tot gauw in 
het nieuwe jaar! 

Nieuws vanuit het Groeps- en rolstoelvervoer

Coördinator Groeps- en rolstoelvervoer 
Rob Steegers

(070) 416 20 20
rob.steegers@welzijnscheveningen.nl
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Van de Vrijwilligersraad
Het jaar 2020 loopt ten einde en het zal zeker de 
geschiedenis ingaan als het jaar van de corona 
pandemie. Het zal ook geen jaar worden waar we 
straks met veel plezier aan zullen terugdenken. 
In ons privéleven zal veel gebeurd zijn: eenzaam-
heid, ziekte, zorgen en het uit- of misschien wel  
afstellen van zaken waar wij ons zeer op hadden 
verheugd. Denk maar aan vakanties of het vie-
ren van bijzondere gebeurtenissen als jubilea en 
huwelijken. Maar corona heeft ook velen belet om 
tijdens een begrafenis goed afscheid te kunnen 
nemen van een dierbare, of om op bezoek te 
gaan bij familie en vrienden. Het gezamenlijk de-
len van vreugde en verdriet is geen vanzelfspre-
kendheid dit jaar. Misschien is het positieve effect 
van dit alles, dat wij ons beter bewust zijn van wat 
het persoonlijke contact voor ons zelf en onze 
naasten  betekent. 

Ook het vrijwilligerswerk liep dit jaar forse deu-
ken op. De vier locaties van Welzijn Scheveningen 
waren, nog afgezien van de zomerperiode, in het 

voorjaar 3 maanden dicht en nu tijdens de twee-
de golf ook weer een tweetal weken. Maar ook 
veel van het ouderenwerk stond onder druk, zoals 
met name het ouderenbezoek. Met de inzet van 
onze vrijwilligers is de eenzaamheid en praktische 
hulpverlening met telefoongesprekken en internet  
voor een deel gepoogd op te lossen. Maar het 
contact van mens tot mens verdient natuurlijk 
toch de voorkeur. Wij hopen dan ook van harte 
dat in 2021, met de komst van de vaccinaties in de 
loop van het jaar, alle activiteiten van ons vrijwil-
ligersnetwerk in Scheveningen weer terugkeren 
naar het ‘gewone normaal’. Want de pandemie, 
waar we nog even mee moeten leven, heeft ons 
ook laten zien dat het doen van en het deelnemen 
aan het vrijwilligerswerk een belangrijke zingeven-
de en sociaal verbindende rol in ons leven spelen. 

Helaas kunnen we dit jaar niet met elkaar het glas 
heffen tijdens onze jaarlijkse kerstbijeenkomst, 
maar dat halen we volgend jaar hopelijk snel in! 
Wij wensen u daarom allen via deze weg ...

Namens de Vrijwilligersraad, v.l.n.r. Menno Horning, Jan Toet, Mirjam Fioole, Els Thijsse, 
Wil Spaans (lid tot medio 2020), Hanneke Oortgiesen, Monique Laagewaard en Gerrit de Jong. 

... alle goeds en veel gezondheid 

nú in de komende weken én in het nieuwe jaar.
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Buurtgenoot gezocht 

Welzijn Scheveningen helpt senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. 
Met uw hulp gaat dat een stuk prettiger. Helpt u mee?

Vrijwilliger Particuliere Vervoersdienst
Voor senioren die vanwege hun gezondheid 
of mobiliteit geen gebruik kunnen maken van 
het openbaar vervoer is er de Particuliere 
Vervoersdienst. Als vrijwillige chauffeur vervoert 
u senioren in uw eigen auto. U ontvangt een 
vergoeding voor onkosten.

Vrijwilliger Boodschappendienst
Als vrijwilliger van de Boodschappendienst doet 
u, al dan niet samen met de oudere, zijn of haar 
wekelijkse boodschappen. U ondersteunt daarmee 
uw buurtgenoot en biedt wat aanspraak en 
gezelligheid op de koop toe.

Vrijwilliger Bezoek aan Huis
Een vrijwilliger Bezoek aan Huis draagt bij aan het 
doorbreken van eenzaamheid en sociaal isolement 
bij alleenstaande senioren. Als vrijwilliger gaat u 
wekelijks op bezoek en biedt u aanspraak en 
gezelligheid, bijvoorbeeld door samen een spelletje 
te doen, voor te lezen, naar buiten te gaan of 
gewoon een praatje te maken.

Voor meer vacatures of een vrijblijvend gesprek:
www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl 
(070) 416 20 20
info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Kom binnen voor 

meer informatie;

De koffie staat klaar!



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


