
Vrijwilliger worden?
Als vrijwilliger bij Evita maakt u deel uit van het 
team dat Evita Lokaal bijzonder maakt; dé plek in 
het Benoordenhout waar iedereen altijd welkom 
is voor een luisterend oor, leuke activiteiten 
en interessante bijeenkomsten. Regelmatig 
ontstaan vriendschappen en worden er nieuwe 
initiatieven ontplooid. Bent u geïnteresseerd, dan 
gaan we graag met u in gesprek over passend 
vrijwilligerswerk binnen Evita Lokaal.

Contact
Heeft u vragen of wilt u kennismaken? 
Neem dan contact op.

www.evitalokaal.nl

 Volg ons op

Evita Lokaal
Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ  Den Haag
 
t 070-314 16 06
info@evitalokaal.nl
www.evitalokaal.nl

Voor ontmoeting, zingeving en informatie

Evita Lokaal,
huis van de wijk

N.B.: Evita Lokaal is toegankelijk voor mindervaliden.



Lezingen en informatie 
Maandelijks is er een interessante lezing over een onderwerp op het 
gebied van vitaal ouder worden, zelfstandig wonen, ziektebeelden en de 
organisatie van zorg en begeleiding. Ook informeren wij u graag over de 
mogelijkheden op het gebied van toeleiding naar zorg en dienstverlening 
in de wijk en stad. Zo bereidt u zich goed voor. Hiervoor kunt u op 
werkdagen bij ons terecht en op afspraak buiten kantooruren.  

Sociëteit voor dames en heren
Op woensdagochtend is het Evita Lokaal geopend als sociëteit. Van 10:00 
tot 13:00 uur worden actuele en inspirerende onderwerpen besproken 
en mooie voordrachten en ideeën met elkaar bedacht en uitgewerkt. Dit 
alles onder het genot van koffie en later op de ochtend een snack.

Dagbesteding
Onder begeleiding van vaste, toegewijde professionals is er 4 dagen per 
week dagbesteding voor mensen met regiebeperking of beginnende 
geheugenproblemen. Er wordt een gevarieerd en boeiend programma 
aangeboden dat wordt afgestemd op de persoonlijke wensen en 
interesses. In de prettige sfeer van het Evita Lokaal wordt dagelijks 
gezamenlijk een warme en smaakvolle maaltijd bereid en genuttigd. 

Ondersteuning mantelzorgers
Vraagt u zich weleens af: “Hoe kan ik mijn partner blijven ondersteunen?” 
of “Welke voorzieningen zijn er waarmee mijn vader/moeder langer thuis 
kan blijven wonen?” of “Hoe houd ik mijn taken zo lang mogelijk vol?” 
Met deze vragen kunt u in het Evita Lokaal terecht voor een persoonlijk 
advies. Tevens zijn er lotgenotengroepen en worden er speciale 
workshops voor mantelzorgers georganiseerd. 

Evita Lokaal huren 
Evita Lokaal is af te huren voor vergaderingen en cursussen. Voor 
informatie of reservering kunt u contact met ons opnemen.

  

Het Evita Lokaal is een plek in de wijk waar u op een laagdrempelige 
manier in contact kunt komen met gelijkgestemden. Er wordt 
een vast programma van zingevende en informatieve activiteiten 
en lezingen aangeboden, deze worden door professionals en 
vrijwilligers georganiseerd. Vier dagen per week is er dagbesteding 
voor mensen met regieverlies en/of beginnende dementie. 

4 zekerheden Evita Lokaal
• Laagdrempelige en vertrouwde plek in de wijk
• Voor en door bewoners van Benoordenhout en Evita klanten
• Zingevende activiteiten en informatie over de wijk, zorg en welzijn
• Iedere werkdag geopend en op afspraak ’s avonds of in het weekend 
 

Activiteiten en clubs
Bij Evita Lokaal kunt u dagelijks terecht voor diverse activiteiten, zoals 
schilderen, mindfulness, Tai Ji – Qi gong, de lees- en poëzieclub, 
wandelclub, koffieochtend en eetavonden. Alle activiteiten worden 
met veel enthousiasme begeleid door vrijwilligers of professionals. 

Digitale ondersteuning
Onze vaste ambassadeurs van SeniorWeb verzorgen het hele jaar door 
diverse digitale cursussen en workshops, zoals werken met de telefoon, 
tablet of laptop. Er is een (online) inloopspreekuur voor alle digitale 
vragen. Ook kunnen zij bij u thuis komen voor advies en ondersteuning.


