
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door 
Team Couvéehuis. Van links naar rechts: 
Tamara Gregoire, Edith Nuss en Marja 
Verhoeve

Frankenslag 139   -   Tel: 070-3500694   -   Mail: balie.hch@welzijnscheveningen.nl

Vertrokken:
Hossein Asgarian – Engelse conversatie
Frits Lawa – Diner Couvée
Anneliese Kröger – Duitse les
Hans van der Vaart – Riksjapiloot
Adri Korving  - Receptie
Jos Beijk – Riksjapiloot
Reshma Karaya – Receptie
Rein Hamersma – Riksjapiloot
Liesbeth Bras – Assistent Line dance
Julius Pantel – Diner Couvée
Luz Rodriguez – Diner Couvée

Vrijwilligers komen - vrijwilligers gaan
Tussen 1-1-2018 en 1-5-2018 zijn er 11 vrijwilligers vertrokken en 17 vrijwilligers bijgekomen. 
Dat maakt de eindstand op totaal 94 vrijwilligers die actief zijn voor Het Couvéehuis.

Begonnen:
Barbara Eidmann – Duitse les
Rolf Korff de Gidts – Nederlandse les
Ryan Vouté – Diner Couvée
Harry Nieuwstraten – Diner Couvée
Anneke Brandt – Gastvrouw
Linda Bennett – Engelse les
Mary Baak – Diner Couvée
Ineke Friessen - Receptie
Bryan Heijnen – Gastheer
Maarten Hofland – Diner Couvée
Nico Schaap – Riksjapiloot
Lia Nuyens - Riksjapiloot
Hanneke Clement – Riksjapiloot
Ruud van Leeuwen - Riksjapiloot
Peter van Raalte – Riksjapiloot
Vito Romijn – Diner Couvée
Jack Rogerio – Diner Couvée

Op dit moment staan de volgende vacatures 
open. Mocht u iemand weten neem dan 
contact met ons op.
Fietsdocent(e), de 2 vrijwilligers die dit nu doen 
kunnen nog iemand erbij gebruiken om fietsles te 
geven.

Gastvrouw/-heer, bij voorkeur op de vrijdag-
morgen, een ander dagdeel is bespreekbaar.

Dirigent(e) en pianist(e) voor ons Statenkoor, 
de pianist is alleen voor inval, de dirigent voor 
elke week.
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Vakantieperiode
Ook dit jaar is het Couvéehuis weer 2 
weken gesloten, van 6 augustus t/m 
19 augustus. Verder is het per activiteit 
verschillend hoe lang de zomervakantie 
duurt. Sommige groepen gaan alleen 
die twee weken met vakantie, andere 
groepen langer.

Gehuldigd
De Koninklijke onderscheiding voor Hagenaars die 
onder andere vrijwilligerswerk hebben gedaan is dit 
jaar op 26 mei uitgereikt in Diligentia. Zo heeft ook onze 
gewaardeerde oud-vrijwilligster Lien Thierry, onder 
toeziend oog van onze locatiemanager Marja Verhoeve 
en natuurlijk haar familie,  een lintje ontvangen. Zij heeft 
maar liefst 35 jaar vrijwilligerswerk gedaan o.a. in het 
Couvéehuis en is nu onderscheiden als Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. 

“Lien mag met recht een trouwe en betrouwbare 
vrijwilliger worden genoemd” luidt één van de 
citaten van onze directeur Jan van der Werf.

100-jarige
Bij de woensdagbridge is Rita Beekhuizen 100 jaar 
geworden. Zij werd die dag natuurlijk in het zonnetje 
gezet. De medebridgers hadden gezorgd voor lekkere 
hapjes en leuke kadootjes. 
Ook namens het Couvéehuis kreeg Rita een presentje, 
een beeldje van het Scheveningse vrouwtje.

BBQ zondag 1 juli
Alle vrijwilligers die actief zijn voor het 
Couvéehuis zullen binnenkort een 
uitnodiging ontvangen voor een BBQ op 
zondag 1 juli. Deze BBQ wordt bekostigd 
uit de fooienpot  van het Couvéehuis 
en Marja, Edith en Tamara zullen deze 
happening gaan organiseren, zonder 
hulp van vrijwilligers om een keer iets 
terug te doen.
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Het laatste nieuws over onze Riksja
De coördinator van ons Riksjaproject, Ankie Vingerling is volop 
bezig met het regelen van introductiedagen voor ritjes met de 
Rikjsa van het Couvéehuis. De Riksjavrijwilligers zijn al naar Huize 
Royal, De Eshoeve en Woonzorgcentrum Duinrust geweest en 
binnenkort gaan ze naar Het Dreeshuis.  De bewoners die mee 
hebben gereden vonden het geweldig. Wilt u meer weten over 
onze Riksja, vraag dan naar de brochure bij de receptie, want 
er wordt niet alleen gereden voor bewoners van zorgcentra, 
ook als u nog thuis woont, kunt u een keer mee.  Daarnaast 
is er elke eerste dinsdag van de maand gelegenheid om een 
kleine proefrit te maken met onze Riksja, zonder afspraak. De 
vrijwilligers rijden een rondje door het Statenkwartier.
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Groeten & Ontmoeten voor senioren
Bent u 70-plus, wilt u graag nieuwe leeftijdsgenoten ontmoeten en uw kennissen- en vriendenkring 
uitbreiden? Dan is deze Groeten & Ontmoeten-bijeenkomst op dinsdag 5 juni iets voor u! De inloop is 
om 13.45 uur in het Couvéehuis op de Frankenslag 139. De deuren sluiten om 14.00 uur, waarna we 
starten met een korte introductie. Tijdens deze middag kunt u met verschillende mensen één op één 
in gesprek gaan om te kijken of het klikt. De ouderenadviseurs van Welzijn Scheveningen dragen zorg 
voor een persoonlijke sfeer zodat u, onder het genot van een kopje koffie of thee, op een informele 
en ontspannen manier met andere mensen kennis kunt maken. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 
16.00 uur. Voor meer informatie en uw aanmelding kunt u terecht bij de ouderenadviseurs van Welzijn 
Scheveningen T. 070-4162020 of E. ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl.

Royal Delft
Het programma voor het volgende uitstapje ziet er als volgt uit:
10.00 uur Koffie met iets lekkers in het Couvéehuis
10.30 uur  Vertrek Couvéehuis naar Royal Delft,  Rotterdamseweg 196
11.15 uur Aankomst Royal Delft
11.30 uur Start rondleiding
12.30 uur High tea. De ultieme combinatie van de Engelse high tea en het Nederlandse Delfts   
  Blauw: de Delfts Blauwe high tea. De high tea wordt geserveerd met uitzicht op onze   
  prachtige binnentuin en bestaat uit zowel hartige als zoete hapjes. Uiteraard ontbreken   
  de scones niet! 
14.00 uur Bezoek showroom Royal Delft 
15.00 uur Terug naar Den Haag
15.45 uur Aankomst Couvéehuis koffie, 
  rondleiding en high tea.

Weekenduitstapjes voor senioren
De eerste twee weekenduitstapjes hebben we inmiddels achter de 
rug en de deelnemers hebben het reuze naar hun zin gehad. Wilt u 
ook een keer mee met één van onze uitstapjes dan is dat mogelijk, 
ook als u in een rolstoel zit. De kosten van onderstaand uitje bedragen 
€ 30,00 inclusief koffie, rondleiding en high tea. Vrijwilligers van 
Welzijn Scheveningen en houders van een ooievaarspas krijgen 
10% korting.


