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Goed voor elkaar festival, doet u ook mee? 

Xtra welzijn, Welzijn Scheveningen en de gemeente Den Haag organiseren samen een serie 

wijkevenementen. Het Goed voor elkaar festival laat de inwoners van Den Haag zien en ervaren wat 

er allemaal  aan hulp en ondersteuning in de wijken is. We willen de (potentiële) doelgroep 

informeren en wegwijs maken. We laten zien dat hulp vragen niets is om voor te schamen en vaak 

makkelijker is dan men denkt.  

Om de evenementen laagdrempelig en toegankelijk te houden, gaan we naar de mensen toe. Ieder 

stadsdeel krijgt zijn eigen festival. Qua opzet en concept zijn deze gelijk, de invulling wordt bepaald 

door de organisaties, activiteiten en voorzieningen in de wijken zelf. Wij hebben voor de naam ‘Goed 

voor elkaar’ gekozen, omdat we in Den Haag goed voor elkaar zorgen en omdat we het best goed 

voor elkaar hebben. In de ondertitel maken we duidelijk om welk het stadsdeel het gaat, 

bijvoorbeeld: Goed voor elkaar festival.  Heel Ypenburg/Leidschenveen  doet mee!  

Om een gezellige sfeer te benadrukken en de zichtbaarheid te vergoten vinden de evenementen 

plaats in tenten op centrale en goed bereikbare plekken in het stadsdeel. Het slotfestival vindt plaats 

in het Atrium van het stadhuis. De festivals zijn van 12 tot 17 uur geopend.  

Datum  Stadsdeel Locatie 

Vrijdag 1 september  Scheveningen Kapitein de Rijkplein 

Vrijdag 8 september Loosduinen Loosduinse Hoofdplein 

Vrijdag 15 september Segbroek Regentesseplein 

Vrijdag 22 september Laak Slachthuisplein 

Vrijdag 29 september Escamp Winkelcentrum Leyweg 

Vrijdag 6 oktober Haagse Hout Spaarwaterstraat 

Vrijdag 27 oktober  Leidschenveen-Ypenburg Wijkcentrum Piet Vink 

Zondag 5 november Centrum Atrium stadhuis 

 

Voor elkaar en met elkaar 

Gemeente, Servicepunten, welzijnsorganisaties, wijk- en buurtcentra, zorgaanbieders, 

bewonersorganisaties en verenigingen en clubs die zich op de doelgroep richten, slaan de handen 

ineen, bepalen per stadsdeel de inhoud van het festival en zorgen gezamenlijk voor het programma. 

Dit zal in ieder geval uit de volgende onderdelen bestaan: 

 Informatie en advies 

 Luisteren naar de klant 

 Doe-dingen 

 Optredens 

 Horeca 
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Meedoen of meer weten? 

Wij zoeken per stadsdeel vertegenwoordigers van de genoemde organisaties. Bent u enthousiast, 

kent u de organisaties in uw stadsdeel goed, weet u wat de doelgroep nodig heeft en vindt u het leuk 

om mee te werken aan het evenement in uw stadsdeel?  Meld u dan snel aan bij:  

 Coline Zoon (coline.zoon@denhaag.nl,  06- 53657685) 

 Menno van Ginkel (menno.ginkel@denhaag.nl,  06-21885742) 

U kunt ook contact met ons opnemen als u vragen, tips, suggesties of aanbevelingen heeft.  We 

horen graag van u.  

 

Samen krijgen we het voor elkaar! 
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