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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

Onze wijkcentra 
zijn weer open!

Wel moeten we de 1,5  
meter en de aanwijzingen 
van de locatiemanagers 
respecteren. Zij geven in deze nieuwsbrief hun 
nadere informatie en kijken ernaar uit u weer 
te ontmoeten. Natuurlijk respecteren zij ook uw 
voorzichtigheid en terughoudendheid. Wel hoop 
ik dat u bij (nog even) thuisblijven niet schroomt 
om onze medewerkers te bellen en contact te 
onderhouden. Wellicht kunnen wij meer voor u 
betekenen dan u denkt.
Bewoners met hulpvragen kunnen weer op 
afspraak op de Servicepunten in de wijkcentra 
terecht en de vrijwillige diensten worden deze 
zomer zo veel mogelijk weer opgestart.
Voor de kinderen en jongeren organiseren we 
deze maanden vooral buitenactiviteiten en is er 
een zomerprogramma in de maak.
Het busvervoer mag de meest kwetsbare ouderen 
die nog thuis wonen weer overdag naar Respect 
brengen in aangepaste bussen.
Tenslotte worden de cliënten van de Voedselbank 
Scheveningen nu persoonlijk gebeld om op 
afspraak (twee per half uur) bij Schappelijk hun 
wenselijke boodschappen te komen doen van hun 
maandbudget. De NL-doet collecte bij de super-
markten kon in maart helaas niet doorgaan. Na 
de zomer proberen we eventueel verspreid over 
een aantal weken alsnog een inzamelingsactie te 
houden zodat de schappen voor de winter alsnog 
gevuld zijn.

Ik wens u een gezellige en gezonde zomer.

Hartelijke groet, 

Jan van der Werf
Directeur
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Er zijn dit jaar, mede dankzij al uw ingeleverde reacties tijdens de kerstbijeenkomst, totaal 1809 reacties 
binnengekomen op de Tevredenheidsonderzoeken 2019. U heeft Welzijn Scheveningen gemiddeld een 
8,5 gegeven. 
En als vrijwilliger heeft u ook een hoog cijfer gekrégen voor het werk dat u geleverd heeft! 
Want misschien heeft u wel een bijdrage geleverd aan één van de vrijwillige diensten, die met een 
8,8 gemiddeld beoordeeld zijn, of aan de activiteiten op één van de wijk- en dienstencentra, die met 
een  8,7 en 8,8 gemiddeld  beoordeeld zijn. Dus: complimenten daarvoor en heel hartelijk bedankt!
In de bijlage van het volledige rapport, www.welzijnscheveningen.nl/tevredenheidsonderzoeken.php,  
kunt u de opmerking terugvinden.

Wilt u meer weten over de Tevredenheidsonderzoeken 2019, bel of mail dan naar Sharon Deé, 
(070) 416 20 20 of sharon.dee@welzijnscheveningen.nl

Vrijwilligers Van de 530 vrijwilligers hebben 275 gereageerd met gemiddeld een 8,5.

Deelnemers  
activiteiten  
Couvéehuis

Het formulier is door 734 deelnemers ingevuld.  
Gemiddeld geven zij een 8,8.

Deelnemers  
activiteiten  
Mallemok

Het formulier is door 57 deelnemers ingevuld.  
Gemiddeld geven zij een 8,7.

Deelnemers  
activiteiten  
Kalhuis

Het formulier is door 234 deelnemers ingevuld.  
Gemiddeld geven zij een 8,7.

Deelnemers  
activiteiten  
Trefpunt

Het formulier is door 138 deelnemers ingevuld.  
Gemiddeld geven zij een 8,8.

Klanten vrijwillige 
dienstverlening

Het tevredenheidskaartje is door 255 klanten ingevuld  
met een 8,8 gemiddeld.

Deelnemers  
Schevenings  
Ontmoeten

Het tevredenheidskaartje is door 41 deelnemers ingevuld  
met gemiddeld een 8,8.

Sociaal Werk In totaal hebben 22 klanten van het Sociaal Werk hun tevredenheid  
doorgegeven. Het gemiddelde cijfer van de tevredenheidskaartjes is een 9,9.

Samenwerkings- 
partners

53 Samenwerkingspartners geven Welzijn Scheveningen  
gemiddeld een 8,7.

Tevreden?
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Ontzettend gaaf, alle dankbare berichten van  
wijkbewoners die ons in de afgelopen tijd hebben 
bereikt. We betekenen ook nu zoveel voor de 
mensen die praktische hulp of een steuntje  
kunnen gebruiken. Zo zijn er bijvoorbeeld de  
mensen die wekelijks gebeld worden door hun 
vaste vrijwilliger of juist door een nieuw belmaatje.  
Ook voelen de mensen zich zó geholpen die  
(juist nu) hulp krijgen bij o.a. administratie-vragen, 
boodschappen, een noodzakelijke rit of klusje. 
Met veel dank voor uw inzet!

Waar mogelijk zijn inmiddels de meeste diensten, 
activiteiten en ontmoetingen weer gestart, met 
échte ontmoeting aan huis of op locatie, of zijn we 
daartoe aan het voorbereiden. We zijn daar heel 
erg blij mee, zeker ook voor onze veelal kwetsbare 
doelgroep. Zó fijn om onze bezoekers en cliënten 
de hen vertrouwde dienstverlening geleidelijk 
weer te kunnen bieden mét de voor hen beken-
de vrijwilligers; face-to-face, op huisbezoek, bij 
de Servicepunten XL, etc. Tegelijk willen we geen 
risico’s nemen en werken we volgens de geldende 
richtlijnen, dat betekent bijvoorbeeld dat we altijd 
op afspraak werken en vooraf een ‘checkgesprek’ 
houden. We zullen nog wel langere tijd op aan-
gepaste wijze onze hulp- en vrijwillige dienstver-

lening uitvoeren. We kijken uit naar de tijd 
dat ook een open inloop weer mogelijk is.

In de wijkcentra hebben al aanpas-
singen plaatsgevonden zodat we ook 

weer veilig op locatie en in spreek-
kamers kunnen werken en daar 

cliënten (op afspraak) kunnen 
ontvangen. Zo is op de foto’s 

te zien hoe de indeling van het Servicepunt XL in 
het Kalhuis is aangepast, om op 1,5 meter afstand 
cliënten informatie en advies te geven. 

Trots zijn we op de manier waarop u, onze  
vrijwilligers, om weet te gaan met deze periode,  
hoe ontzettend moeilijk dat ook kan zijn. Dank u wel 
voor alle begrip, geduld, inzet en het meedenken 
over hoe we op aangepaste wijze de dienstverlening 
op locatie, middels huisbezoek of onderweg met de 
auto geleidelijk weer meer kunnen oppakken!
Per groep / vrijwillige dienst zullen we u op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen daarin en 
hoe we omgaan met de verdere versoepelingen 
van de landelijke maatregelen.

Telefonisch, per mail én via chat zijn we 
bereikbaar en we houden contact! 
Mail of bel ons gerust bij vragen via sociaalwerk@
welzijnscheveningen.nl en (070) 416 20 20.
Nieuw is dat we inmiddels ook tijdens onze 
chatspreekuren bereikbaar zijn via Whatsapp 
en Webchat voor informatie, advies en onder-
steuning. De chatspreekuurtijden en de WhatsApp 
zijn te vinden op www.welzijnscheveningen.nl. 
Een bericht via WhatsApp kan gestuurd worden 
aan (070) 416 20 20.

Wij hopen dat u allen deze periode goed én 
gezond doorkomt. We kijken ernaar uit u weer te 
ontmoeten, want: we missen u! 

Namens het team,
met hartelijke groet,

Emilie Ceulemans, Coördinator Sociaal Werk

Bericht vanuit het Team Sociaal Werk
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Nieuws vanuit het Trefpunt
Het Trefpunt gaat vanaf 1 juli voorzichtig open.
We hebben de afgelopen maanden allemaal hard 
ons best gedaan om het Coronavirus af te remmen. 
Het lijkt ons daarom niet wenselijk, dat wij nu het 
aantal Coronagevallen blijft dalen, het risico lopen 
dat de curve weer zou stijgen. Daarom gaan de  
acti viteiten weer starten, maar alleen op afspraak. 
Achter de schermen zijn inmiddels maatregelen 
genomen voor onze inrichting/hygiënevoor-
zieningen, zodat als we weer opengaan, we u 
veilig binnen kunnen laten.
De leden van clubs die starten worden gebeld.
  
De koffieochtend gaat ook van start:
• U bent welkom van maandag t/m vrijdag,  

van 9.00 tot 13.00 uur. 

• U meldt zich van tevoren aan via (070) 338 54 99.
• Wij rekenen erop dat iedereen die komt zich 

houdt aan de richtlijnen t.a.v. Corona en aan de 
aanwijzingen op locatie.

• Aan het buffet kunt u alleen betalen met een 
strippenkaart, die u bij de balie kunt kopen.

Tot gauw! 
Sabine, Sylvia, Ismarie, 
Nel, Miranda en Danielle

Locatiemanager 
Daniëlle Harthoorn 

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

In de maand juni is een aantal van onze vrijwilligers, 
vakkrachten en huurders uitgenodigd om weer 
te beginnen met het verzorgen van een les of 
activiteit. Na een rondleiding en uitleg over het 
protocol mochten ze hun deelnemers bellen dat 
ze welkom zijn. Niet iedereen wil al starten maar 
een groot aantal wel. Week na week komen er 
groepen bij. Men moet wel even wennen aan de 
nieuwe regels, maar iedereen is blij weer te  
kunnen beginnen, zeker nadat ze gezien hebben 
dat het Couvéehuis een veilige plek is om naar toe 
te gaan. We moeten in de maand juni natuurlijk 
wel goed in de gaten houden dat er niet meer  
dan 30 deelnemers in het pand aanwezig zijn.
Er is al één keer gekookt voor 10 personen door 
twee van onze vrijwilligers. Deze eerste gasten 
waren blij na zo lange tijd weer in het Couvéehuis 

Locatiemanager 
Marja Verhoeve

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

te zijn en elkaar in goede gezondheid aan te  
treffen (zie foto). Omdat er nog geen gastvrouwen 
en gastheren aanwezig zijn, moet men zelf voor 
koffie zorgen. Voorlopig nog even geen karretjes 
met kannen koffie en thee.
De vrijwilligers bij de receptie zijn nu aan de beurt 
om te worden ingewerkt, want er gaat gepind 
worden en dat is helemaal nieuw.
Zodra de plexischermen binnen zijn kan er ook 
weer gebridged worden, enkele bridgers hebben 
al geoefend met het bridgen op afstand. 
Sporten mag wel in de tuin en 23 juni was de 
eerste Tai Chi-les. Daarvoor moest wel al het tuin-
meubilair opgestapeld worden, maar dat mocht 
de pret niet drukken. Vanaf 1 juli mogen er ook 
weer beweegactiviteiten binnen uitgevoerd  
worden, onder voorwaarde dat de 1,5 meter  
afstand bewaard kan worden. Alleen de 
zangkoren mogen nog niet 
beginnen. 

Nieuws vanuit het Couvéehuis
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Bericht vanuit het Kalhuis

Het is voor iedereen een lastige tijd. De wereld 
staat op zijn kop en ons wordt gevraagd om op  
1,5 meter afstand van elkaar te blijven en om zorg 
te hebben voor (kwetsbare) bewoners in de wijk.  
Dat is nog een hele klus zo blijkt. Met sommige 
vrijwilligers hebben we wat meer contact, met 
anderen wat minder, maar wat missen we elkaar 
en wat missen we het Kalhuis!

Vanaf 1 juni zijn we weer open. Het hele Kalhuis 
is eenrichtingsverkeer gemaakt. Door de poort 
komen we binnen en door de voordeur gaan we 
weer naar buiten. Pijlen in een vrolijk kleurtje 
laten onze looproutes zien en alle hygiënemaat-
regelen worden serieus genomen. In de maand 
juni kunnen 30 bezoekers in het Kalhuis terecht. 
Vanaf 1 juli kunnen we meer bezoekers ontvangen. 
Het uitdeelpunt Scheveningen van de voedsel-
bank is in volle gang. De verbouwing van de 
keuken laat nog even op zich wachten, maar de 
voorbereidingen zijn al getroffen. Het blijft passen 
en meten om op 1,5 meter van elkaar zorg en 
aandacht voor elkaar te hebben, maar we hebben 
er alle vertrouwen in dat het lukt.

Gelukkig zijn er bij de vrijwilligers geen corona 
zieken (geloof ik), maar het was niet voor iedereen 
even makkelijk om de tijd door te komen. Velen 
van u sprak ik aan de telefoon, kwam ik tegen op 
de werkvloer of op straat en sommigen zocht ik 
thuis voor de deur op. We hebben geprobeerd de 
aandacht te verdelen, maar dit is misschien niet 
overal even goed gelukt, onze excuses hiervoor, 

maar aan het einde van onze tijd bleef er nog veel 
te doen over. Ontzettend veel dank voor alle lieve 
woorden, de bloemetjes, het lekkere eten hier en 
daar, de appjes en de kaartjes die we de afgelopen 
periode van u kregen! Wat bent u toch een kanjer! 
En wat zijn we benieuwd naar al uw avonturen, 
wat werd er veel gewandeld in de prachtige 
natuur, wat werden er veel puzzels gemaakt, wat 
was u creatief in het verzinnen van alternatieve 
activiteiten en wat was er veel aandacht en zorg 
voor elkaar!

Op dit moment blijven nog vele vrijwilligers thuis 
omdat ze het of nog niet aandurven om op de 
werkvloer te zijn of het nog wel even prettig  
vinden om thuis te blijven. Voorlopig redden Addy, 
Zohreh, Hanneke en ik het nog en zijn blij met de 
vrijwilligers die het wel fijn, leuk en ok vinden om
weer te komen. 
Vanaf 1 juli komt Dirk Spaans ons team als nieuwe 
Stipbaner versterken. Hij zal te zijner tijd Addy 
vervangen die bijna met pensioen gaat.

Tot gauw, en weet u bent welkom!

Groet, Addy, Hanneke, 
Zohreh en Marike

Locatiemanager
Marike Vermeulen

(070) 306 99 00  
marike.vermeulen@welzijnscheveningen.nl
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Nieuws vanuit de Mallemok en het Jongerenwerk 
In de afgelopen periode was de Mallemok  
gesloten voor bezoekers. Desondanks was er toch 
veel bedrijvigheid omdat de voedselpakketten 
vanuit Schappelijk werden thuisbezorgd. Tevens 
kwamen er veel donaties binnen die opgehaald 
werden door de vrijwillige chauffeurs van het 
Groeps- en Rolstoelvervoer en werden gesorteerd 

door de medewerkers van  
Schappelijk en de Mallemok.

Ook het Jongerenwerk had de 
Mallemok als thuisbasis voor 
het outreachend Jongeren-
werk. Twee jongerenwerkers 

lopen dan door Scheveningen 
langs de plekken waar jongeren 

vaak bij elkaar komen. 
In de meivakantie werden er online activiteiten 
georganiseerd, zoals een online Tienerbingo,  
een Pubquiz, een Fortnite toernooi en een Call  
of Duty Event. Deze online activiteiten werden  
aangekondigd in het Coronajournaal van het  
Jongerenwerk en trokken veel kijkers en  
deelnemers. 

Inmiddels is de Mallemok Coronaproof gemaakt 
Vanaf 1 juni zijn de activiteiten in de Mallemok 
weer langzaam opgestart. Schappelijk en de  
Kledingbank worden op afspraak bezocht.  
De Fietskeet is weer begonnen met opknappen 
van weesfietsen. 

Het Jongerenwerk is weer gestart met de  
meidenclub en de huiswerkklas. Buiten zijn de 
jongeren weer lekker aan het sporten bij de  
verschillende activiteiten. 

Per 1 juli kan men in de Mallemok tussen 9.00 en 
13.00 uur weer een kop koffie komen drinken. 
Natuurlijk met de dan geldende RIVM richtlijnen. 

Hartelijke groet en blijf gezond!

Namens Team Mallemok 
en Team Jongerenwerk
Paul van der Veen

Locatiemanager 
Paul van der Veen

(070) 338 06 90
paul.vanderveen@welzijnscheveningen.nl
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Groeps- en Rolstoelvervoer
Beste vrijwilligers,

Het is al enige tijd geleden dat er een nieuwsbrief 
is verstuurd. Fijn, dat ook ik nu de mogelijkheid 
heb om jullie in deze voor allen moeilijke tijd  
een hart onder de riem te steken en jullie op de  
hoogte te brengen wat er zoal in de afgelopen 
maanden is gepasseerd. En toch ook weer  
enigszins een toekomstperspectief te geven,  
ondanks alle onzekerheden die er nog steeds zijn.

Ook het Groeps- en Rolstoelvervoer was en is 
natuurlijk gebonden aan de maatregelen die de 
regering vanwege het Coronavirus heeft opgelegd 
en nog zal opleggen. Dit is de reden dat wij vanaf  
11 maart al het reguliere Groepsvervoer naar en van 
de dagbehandeling van Respect en voor Haags en 
Schevenings Ontmoeten hebben moeten stilleggen.
Wel prijzen wij ons gelukkig dat wij, met hulp van 
een kleine groep gemotiveerde vrijwilligers en de 
planmatige aansturing van Reinier, ons hebben 
kunnen inzetten voor de kwetsbare groepen in de 
samenleving. De bussen zijn onder de bezielende 
leiding van Edith ingezet voor het bezorgen van 
voedselpakketten en maaltijden in een samen-
werking met de voedselbank van het Kalhuis en 
Schappelijk. Deze pakketten werden met veel  
plezier door onze vrijwilligers in het stadsdeel  
Scheveningen bezorgd, zie de bijgaande foto’s. 
Naast deze wekelijkse activiteit hebben onze 
vrijwilligers met de bussen ook donaties van o.a. 
Jumbo en Sligro opgehaald, zodat deze ook weer 
in de kratten verdeeld konden worden en uitein-
delijk weer terecht kwamen bij degenen die het 
nodig hebben.

Voor particuliere rolstoel gebonden inwoners van 
stadsdeel Scheveningen hebben wij ons ingezet voor 
dringend vervoer naar bijv. ziekenhuis e.d. Daar-
naast hebben wij ons best gedaan om waar het echt 
nodig was hulpbehoevende ouderen van A naar B 
en weer retour te brengen, zo hebben wij bijv. een 
oude dame een week lang van de Scheveningse 
weg naar het Erasmus in Rotterdam gebracht  
omdat haar man plotseling werd opgenomen met  
hartklachten en een operatie moest ondergaan.
Al het bovenstaande vervoer is gereden volgens 
de richtlijnen van de RIVM en het protocol Taxi  
en doelgroepen vervoer, hoewel het eerlijkheids-
halve wel in het begin de nodige aan- en bijsturing 
nodig had.

Op het moment van schrijven is de voedselbank 
in het Kalhuis al weer een maand open en kunnen  
de cliënten gelukkig weer hun eigen pakket  
ophalen. Ook hebben wij eind mei voor het laatst 
de kratten van Schappelijk bezorgd en deze is 
op 8 juni weer open gegaan om haar cliënten te 
ontvangen in de Mallemok.
Op 11 mei zijn wij gestart met het vervoeren 
van cliënten naar een tijdelijke dagbehandeling 
die door Respect is opgezet in Het Trefpunt. Het 
betreft een kleine groep cliënten die één of twee 
dagen per week een aangepaste dagbehandeling 
volgen, om hun mantelzorger enigszins te  
ontlasten. Wij vervoeren deze cliënten individueel 
en per 15 mei per twee in een bus om het risico 
van besmetting zo klein als mogelijk te houden 
en volgens het protocol Taxi- en doelgroepen 
vervoer. Op 15 juni is deze groep met een aantal 
personen per dag uitgebreid en is ook een tweede 
externe locatie in gebruik genomen. Ook naar 
deze locatie vervoeren wij weliswaar maar één 
cliënt op drie dagen per week.
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Vanaf 29 juni zal Respect haar dagbehandeling  
in Bosch en Duin weer gedeeltelijk in gebruik  
nemen en zullen wij hun clientèle naar deze  
locatie vervoeren.
Langzamerhand komen er ook weer aanvragen 
binnen om in het kader van Haags en Schevenings 
Ontmoeten personen op te halen en naar diverse  
locaties te brengen voor een activiteit en een 
maaltijd.

Wat mijzelf betreft ben ik al een paar weken weer 
twee dagen per week op kantoor en dit geldt ook 
voor Reinier. Wij zullen zo langzamerhand deze 
dagen gaan uitbreiden.
Het perspectief is dan ook dat ik redelijk  
optimistisch ben naar de toekomst. Zes van onze 
acht bussen zijn in de week van 22 juni bij Tribus 
in Utrecht voorzien van afscheidende polycarbo-

naat schermen om de veiligheid van zowel  
vrijwilligers als cliënten zoveel als mogelijk te  
kunnen waarborgen. Met deze maatregel kunnen  
wij met een goed gevoel vier cliënten tegelijk 
vervoeren. Ook zijn de chauffeurs en eventuele 
begeleider van chirurgische mondkapjes voorzien  
en zijn de te vervoeren cliënten verplicht om 
niet-medische mondkapjes tijdens het vervoer te 
dragen. Dit alles volgens het laatste protocol Veilig 
Zorgvervoer, opgesteld KNV, FNV en CNV.
Ik vertrouw erop dat ditzelfde optimisme ook bij 
jullie aanwezig is en wij binnenkort gezamenlijk 
weer kunnen optrekken in het vervoer.

Blijf gezond en hopelijk tot gauw in het nieuwe 
normaal!

Groet, Rob

Beste vrijwillig(st)ers!

Net als vele andere activiteiten bij Welzijn  
Scheveningen heeft ook de Vrijwilligersraad  
tijdens de lockdownperiode sinds begin maart jl. 
de maandelijkse vergaderingen af moeten  
gelasten. Wel hebben wij op individuele basis  
contact gehouden met de leiding van Welzijn 
Scheveningen.

Wij vinden dat er, in lijn met de instructies van  
de overheid, goed beleid is gevoerd door sluiting  
van onze vier locaties en het voornemen om 
stapsgewijs over te gaan tot de opening van de 
diverse locaties met ingang van 1 juli a.s. Wij 
weten dat er diverse mensen al staan te trappelen 
om hun groeps activiteiten op de locaties weer te 
kunnen hervatten. Vanuit de raad zullen wij nauw 
contact houden met de leiding en aandringen op 
een heldere en actuele berichtgeving aan alle vrij-
willigers en onze ‘cliënten’ via website van Welzijn 
Scheveningen en deze Vrijwilligersnieuwsbrief 
over de stand van zaken.

Gelukkig zijn er vele vrijwilligers wél actief  
gebleven vooral op het terrein van de 
individueel gerichte dienstverlening. Juist tijdens 
een crisisperiode, zoals we die nu meemaken, 
blijkt deze vrijwillig geleverde steun van groot 
belang voor de meer kwetsbaren in onze 
samenleving. Denk daarbij aan de inzet van de 
voedselbank, de winkel Schappelijk en bijvoor-
beeld het doen van boodschappen voor hulp-
behoevenden en andere mantelzorgtaken.

Het ergste van de corona-pandemie lijkt nu  
voorbij te zijn, maar we moeten wel voorzichtig 
blijven en op verantwoorde wijze doorgaan met 
ons vrijwilligerswerk en in de omgang met elkaar!. 
We hebben gelukkig er weer zicht op dat in de 
zomer de activiteiten in de locaties langzaamaan 
kunnen worden hervat. Mocht je hierover of aan 
ons in het algemeen vragen hebben dan kun je 
ons bereiken door een mail te sturen naar:  
vrijwilligersraad@welzijnscheveningen.nl.

Hartelijke groet en alle goeds gewenst, namens de 
Vrijwilligersraad, Hanneke Oortgiesen en Menno 
Horning.

Van de Vrijwilligersraad
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Opknappen verouderde keuken Kalhuis  
mogelijk gemaakt door gulle donaties van verschillende fondsen

Zowel het Oranje Fonds als Fonds1818 hebben 
ieder ruim € 30.000 geschonken aan Welzijn 
Scheveningen. Samen met de aanvullende 
gift van het Haags Groene Kruis Fonds is er 
voldoende geld beschikbaar om de keuken 
van het Kalhuis en de kinderruimte van het 
Trefpunt te renoveren en de verlichting van de 
Mallemok te verduurzamen. 

De vrijwilligers van het Kalhuis zijn ontzettend 
blij dat het gaat gebeuren omdat veel van de 
keukenapparatuur verouderd is. Wekelijks koken 
zij maaltijden voor meer dan 50 ouderen en zij 
kunnen dan ook niet wachten om in een frisse, 
nieuwe keuken aan de slag te gaan. Ook de  
kinderen van het Trefpunt zullen blij zijn met een 
nette nieuwe vloer, mooie tafels en gezellige trein-
zitbankjes. En het aanschaffen van LED verlichting 
in de Mallemok leidt niet alleen tot verduurzaming 

van het wijkcentrum, maar zorgt ook voor een 
gezellige sfeerverlichting tijdens gezamenlijke 
maaltijden of bijvoorbeeld de yogales.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samen-
leving, waar mensen er voor elkaar zijn en ieder-
een mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt 
en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en 
organisaties die zorgen dat niemand er alleen 
voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, 
kennis en geld. Het Fonds kan dit 
doen dankzij o.a. de Postcode 
Loterij, de Nederlandse  
Loterij, Vrienden en  
bedrijven. Koning Willem- 
Alexander en Koningin 
Máxima zijn het bescherm-
paar van het Oranje Fonds.

Oproep, tuinonderhoud
Welke vrijwilliger heeft tijd om 1 keer per week de borders (circa 5 vierkante meter) 
van de Buurtkamer, aan de Doornstraat 415, te onderhouden? 
Heb jij groene vingers, meld je dan aan!

Voor verder informatie kun je bellen met Hanneke Oortgiesen tel: 06-1223 5656.  
We horen graag van je.

Herman de Graaf en Hanneke Oortgiesen
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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

Trainingsaanbod voor vrijwilligers
We zitten nu helaas veel meer thuis dan normaal, maar hierdoor heeft u wellicht 
wel tijd om een leuke training te volgen. Door de coronacrisis is het helaas niet 
mogelijk om fysiek trainingen te volgen, maar gelukkig is er digitaal veel aanbod 
beschikbaar. Hieronder een overzicht van interessante gratis trainingen: 
• samendementievriendelijk.nl  

Hierbij kunt u de basistraining volgen, maar ook losse modules, zoals taxi, 
vrijwilligerswerk en telefoon  

• rodekruis.nl/nieuwsbericht/gratis-thuiscursus-ehbo
• elearning.pepdenhaag.nl/aan-de-slag-als-maatje/story_html5.html?lms=1
• humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-vrijwilligers
• hersenstichting.nl/hersencoach

Alvast veel leerplezier toegewenst!


