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Voorwoord 
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over diverse initiatieven en projecten in Loosduinen.  
We nodigen u van harte uit om gebruik te maken van de vele mogelijkheden tot ontmoeting 
met anderen en leren van elkaar. Veel leesplezier toegewenst! 
 
 

Blijf je nog even?  

Het project Blijf je nog even? is een samenwerking tussen Stek en Cardia en bestaat sinds 
2015. In dit project wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een oudere, die hij of zij gedurende 
een jaar geregeld bezoekt om te praten over de vragen die de oudere bezighouden.  

Als je ouder wordt, komen bepaalde vragen en gedachtes vaker naar voren. Zoals vragen 
naar de zin van het bestaan, gedachten over gemaakte keuzes, verdriet, vreugde en 
verlangen, je moed en je moeite. Het doet mensen goed om deze met een betrokken 
gesprekspartner te delen.  

Eén van de ouderen vertelt: “Yvonne, 
mijn gespreksmaatje, is er echt voor mij. 
In het begin moesten we natuurlijk best 
even aan elkaar wennen. Wat ik echt 
heel fijn vond, was dat ik meteen een 
kaart met een glimlach van haar kreeg 
toen ik gevallen was. Dat doet je zó 
goed! We praten ook steeds meer over 
andere dingen dan over koetjes en kalfjes. Over hoe m’n leven is gegaan, of over boeken en 
de wijsheid die daarin zit. En weet je wat ik zo belangrijk vindt: ze luistert ook echt naar me 
en zegt niet ‘o, dat heb ik ook gehad’ of ‘maar dan moet je dit of dat doen’. Het overkomt je te 
weinig dat er iemand is die echt naar je luistert!” 

Voor meer informatie: Contactpersoon: Anita del Monte Lyon-Hendriks, 070-3181616, 
info@stekdenhaag.nl  

Wijkcentrum de Henneberg,  
Tramstraat 15 
T 070 – 2052590 

 

mailto:info@stekdenhaag.nl


Meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag 

Door het verhogen van de maximale inkomensgrens met circa 5000 euro komen meer 
mensen in aanmerking voor huurtoeslag. De ANBO rekent voor dat een alleenstaande 
AOW’er met een inkomen van 23.000 euro en een huursom van 600 euro per maand 
(inclusief 12 euro servicekosten) vorig jaar geen recht had op een toeslag, maar nu wél. De 
AOW’er kan nu 171 euro huurtoeslag per maand kan ontvangen. 

Ouderenbond ANBO helpt mensen na te gaan of ze volgens de nieuwe regels per 1 januari 
2020 recht hebben op huurtoeslag. Volgens de organisatie dreigen duizenden ouderen een 
toeslag mis te lopen, omdat ze niet op de hoogte zijn van de wijzigingen. 

Voor meer informatie: www.anbo.nl; tel:0348 46 66 66 

 

Programma Buurtkamer Notenbuurt 

Heeft u wel eens een bezoekje gebracht aan de Buurtkamer in de Notenbuurt? Deze is 
gelegen aan de Walnootstraat 181 en biedt een leuk en gevarieerd programma. Hieronder 
vindt u een overzicht. 

Maandag 
14.00 – 16.00 Senioren les IPad  
17.00 - 19.00 Tekenen & schilderen  
20.00 - 22.00 Tekenen & Schilderen  
Dinsdag 
17.00 – 19.00 Tekenen & Schilderen  
19.00 – 21.00 Zielskaarten maken  
Woensdag 
09.00 – 12.00 Sociale wijkzorgteam  
14.00 – 17.00 Creaclub  
Donderdag 
13.00 – 14.00 Snuffelhoek; spullen krijgen een 
2e kans  
14.00 – 18.00 Muziek, voorlezen, handwerken 
& koken  
19.00 – 20.00 Muziekschool 
Vrijdag 
17.00 – 20.00 Overige activiteiten zoals Koken, Ladiesnight, make up, Bingo, etc.  

Het meest actuele weekoverzicht vindt u op de flyer op het raam voor de buurtkamer. Meer 
informatie: l.coelman@casema.nl of loop gerust even binnen! 

Valentijns Ontbijt 
Woensdag 12 februari 
SV Madestein 
10.00 – 15.00 uur 
Georganiseerd door Wendy & Suus 
06-42090390 of 06-18197007 
Facebook: Hartvooriedereen Lems 
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20 FEBRUARI & 5 MAART 2020   

INFORMATIE CAFÉ 
LOOSDUINEN  
 

Thema : Artrose 

Van alle Nederlanders heeft ongeveer 4% te kampen met artrose. Maar dit aantal stijgt snel bij 
het ouder worden. Onder de 65-plussers heeft ruim 17% last van deze aandoening.  

Wat is artrose; hoe ontstaat het en kun je er zelf iets aan doen? En welke hulpmiddelen bestaan 
er? Ingeborg Hussen van Tim Fysiotherapie en Joelle van Saane, ergotherapeute bij Saffier, 
vertellen u meer over dit thema.  
 
Data: 20 februari van 14.00 - 15.30 uur in het Woonzorgpark Loosduinen, Willem lll straat 36 en  
5 maart van 14.30-16.00 uur in het Wijndaelercentrum,Catharina van Rennesstraat 8 
 

Het Informatie café bestaat uit informatieve bijeenkomsten voor senioren,  
waar kennis opgedaan kan worden en ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Er is ruimte om 
vragen te stellen en van elkaar te leren. Voor de bijeenkomst en na afloop is er gelegenheid om 
met elkaar in gesprek te gaan. 

Het informatie café is een samenwerking tussen Cardia, Florence, Saffier, Staedion, Voorwelzijn 
en Haags Ontmoeten 



Ockacademie: Lering en vermaak 
 
Op het mooie landgoed Ockenburgh kunt u Brasserie Ock vinden. U kunt daar 
heerlijk eten; ook worden er regelmatig muziek- en andere evenementen 
georganiseerd. De OCKADEMIE organiseert lezingen, presentaties, optredens en 
filmvoorstellingen om mensen bij elkaar te brengen rond gemeenschappelijke 
interesses.  Hieronder vindt u het programma.  
 
Vijf voor twaalf – actualiteit, muziek, theater en interviews 
Zondag 9 februari; Tijd: 11:55 uur | Toegang 7,50 in de Theaterzaal van de Vleugel 
Improtheater/Theatergroep Improfessioneel  
Zondag 16 februari; Tijd: 14.30 uur | Toegang € 7.50 In de Theaterzaal van de 
Vleugel 
Filmclub bijeenkomst 27 februari/Veel bekroonde Poolse film  
Donderdag 27 februari; Tijd: 20:00 uur | Toegang € 6.00 (vrijwilligers krijgen 
€ 3.00 retour bij entree) in de Theaterzaal in de Vleugel 
Vijf voor twaalf – actualiteit, muziek, theater, interviews 
Zondag 8 maart; Tijd: 11:55 uur | Toegang 7,50 in de Theaterzaal van de 
Vleugel 
Lezing Jan Terlouw 
Zondag 8 maart, Tijd: 14:00 uur | Toegang € 15.00 In de Theaterzaal in de 
Vleugel 
Theatervoorstelling door Sjaak Bral  
Vrijdag 20 maart; Tijd: 20:00 uur | Toegang € 15.00 In de Kasserie 
Filmclub bijeenkomst 26 maart/Indrukwekkende Libanese film  
Donderdag 26 maart; Tijd: 20:00 uur | Toegang € 6.00 (vrijwilligers krijgen € 3.00 retour 
bij entree) in de Theaterzaal in de Vleugel 
Toneelvoorstelling Draaikonten 
Zondag 22 maart; Tijd: 14.00 uur | Toegang € 7.50 In de Theaterzaal van de Vleugel 
 
Brasserie OCK, Monsterseweg 4 
 
 

Gespreksgroep voor Ouderen 
In wijkcentrum de Henneberg komt eenmaal per maand een gespreksgroep bijeen; deze  
wordt geleid door Ton Smal. De groep bestaat uit ouderen van verschillende leeftijden 
met allemaal passie voor een goed gesprek. Tijdens een kopje koffie of thee wordt niet 
alleen gesproken over onderwerpen uit het Nieuws (televisie, krant en sociaal media), 
maar ook over persoonlijke onderwerpen, die de deelnemers zelf inbrengen. De 
ochtenden zijn niet alleen gezellig, maar zeker ook informatief en vertrouwelijk. Juist een 
moment om jezelf te kunnen zijn! 
 
Woensdag (1x p/m) van10.00 tot 12.00 uur, Wijkcentrum de Henneberg, Tramstraat 15. 
Koffie/thee voor eigen rekening. Aanmelden/Informatie: Ton Smal , Mobiel 06 36 59 61 
93.  
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Activiteiten bij Amadeus 
 
 
Amadeus op Zondag | Concert leden Residentie Orkest  
De volgende optredens zijn gepland op de zondagen: 15 maart, 19 april, 3 mei en 14 juli, 
van 11.00-12.00 u. Toegang € 5,- incl. kopje koffie/thee, te voldoen aan de kassa. 
Ingang Händellaan 50. 
 
Amadeus op Zondag | Muziekcafé | Live optredens 
Zondag 23 februari en Zondag 29 maart – Tijd 16.00-18.00 u.  
 
Ramses Shaffy 
Dinsdag 25 februari (gratis toegang). Tijd 14.00-16.00                 
Lezing door Inge Camfferman over het stormachtige leven en de 
muziek van Ramses Shaffy, chansonnier en acteur.  
 
Vrouwelijke Kopstukken 
Dinsdag 10 maart (gratis toegang). Tijd 14.00-16.00 u 
In het kader van Internationale Vrouwendag, die wereldwijd op 8 maart gevierd wordt, 
houdt Inge Camfferman een presentatie over vrouwelijke kopstukken in o.a. politiek, 
wetenschap en kunst.  
 



Toon Hermans, de conferences 
Dinsdag 24 maart (gratis toegang). Tijd 14.00-16.00. 
Toon Hermans behoorde met Wim Kan en Wim Sonneveld tot de groten van het 
Nederlands cabaret. We kijken naar een selectie van zijn conferences, met een inleiding 
door Nellie Spaans. 
 
Ik wens je een goede dood 
Zaterdag 28 maart, tijd 10.00-16.00 u. Op 28 maart organiseert het Humanistisch 
Verbond in Amadeus een verdiepingsdag over het onderwerp een goede dood. De dag 
is voor iedereen toegankelijk. 
Hoe kijk je naar de dood? Die van jezelf en de ander. Praten over de dood helpt ook bij 
het nadenken over wat je belangrijk vindt in het leven. En bij een goed leven hoort ook 
een goede dood. Docente is Reine Rek, filosofe en cursusleidster. Kosten (inclusief 
koffie/thee): € 60,- (voor leden Humanistisch Verbond € 40,- leden). Aanmelden via de 
website https://www.cursushumanisme.nu/ (onder kopje Den Haag). We zorgen ook 
voor een lunch ad € 6,-. Hiervoor aanmelden bij Amadeus: info@amadeusdenhaag.nl of 
aan de balie van Amadeus.   
 
Stichting Amadeus Den Haag,  ontmoeting & activiteiten, Traviatastraat 25, 070 – 
406 37 83; e. info@stichtingamadeusdenhaag.nl 
 
 
 
Aanbod Voor Welzijn in Loosduinen (meer informatie bij het Serviceplein XL in 
wijkcentrum 
De Henneberg, Tramstraat 15, tel. 070-2052590. 
 
Ouderenconsulent: er is een groot aanbod van verschillende organisaties voor ouderen en veel  
regelingen en vormen van ondersteuning die voor ouderen van belang kunnen zijn. Een  
ouderenconsulent helpt om vragen en problemen op een rijtje te zetten en zoekt samen naar 
oplossingen.  
Wijkservicepunt, voorheen i-shop. Voor gratis en onafhankelijke informatie en adviezen op het 
gebied  
van wonen, welzijn, zorg, werk, inkomen en ontspanning.  
Vriendschappelijk Huisbezoek, deze dienst is er voor ouderen die behoefte hebben aan meer 
contact.  
Een vrijwilliger komt regelmatig op bezoek om samen een kopje koffie te drinken,  een praatje te 
maken,  
een spelletje te doen of een wandeling te maken.  
Informatieve huisbezoeken: vrijwilligers leggen een eenmalig bezoek af bij ouderen vanaf 75 
jaar.  
Het doel hiervan is om ouderen te informeren over voorzieningen en  mogelijke problemen 
vroegtijdig te signaleren. 
Mantelzorgbrigade: deze dienst is er ter ondersteuning voor diegenen die zorgen voor iemand  
die niet alleen thuis kan zijn, bijvoorbeeld een dementerende, lichamelijk gehandicapte of  
chronisch zieke oudere.  
Administratieve ondersteuning: Voor ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning op  
dit gebied van een vrijwilliger.  

https://www.cursushumanisme.nu/
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Boodschappendienst: de boodschappendienst is er om ouderen te ondersteunen die om wat  
voor reden dan ook niet meer zelf hun boodschappen kunnen doen.  
Telefooncirkel: bedoeld voor ouderen die behoefte hebben aan dagelijks telefonisch contact. Dit 
contact  
dient om de veiligheid van de deelnemers te bewaken, anderzijds heeft het ook een sociale 
functie.  
Begeleiden en Rijden: vervoer door vrijwillige chauffeurs binnen het stadsdeel, maar ook  
daarbuiten voor 60-plussers die geen gebruik kunnen maken van het OV vanwege gezondheid  
of beperkte mobiliteit. Meer informatie: Kosten € 5,- voor een retour binnen Loosduinen, buiten  
Loosduinen € 0,40 per km. Verplicht lidmaatschap van € 10,- per jaar. Voor meer informatie  
bel: 070 205 1863 van ma t/m do (10-13 uur) 
Den Haag Doet Burenhulp Loosduinen: men kan de burenhulpcentrale inschakelen voor  
kleine en kortdurende hulpvragen. Bijvoorbeeld als u een keer zelf geen boodschappen  
kan doen, de hond niet kan uitlaten, een klein klusje in huis heeft, maar ook als u samen  
wilt koken en samen eten, iemand wil helpen met de computer of tv etc. Aanmelden via  
070-205 2590 of www.denhaagdoetburenhulp.nl.  
Computerinloop: voor buurtbewoners met vragen op het gebied van computer, laptop,  
mobiele telefoon, tablet. Iedere maandag van 9.30 tot 14.30 uur. 
Ontmoetingscentrum Mozartduin: het Ontmoetingscentrum is er voor ouderen met lichte  
dementie en hun mantelzorgers en is van maandag tot en met vrijdag geopend.  
Deelnemers kunnen daar lotgenoten ontmoeten en meedoen met een breed aanbod aan  
activiteiten.  
Alzheimercafé Loosduinen: iedere 2e donderdag van de maand is er een voorlichting over 
onderwerpen  
die met dementie te maken hebben. Dementerenden, mantelzorgers en professionals zijn 
welkom  
van 19.00-21.30 uur.  
Meer Bewegen Voor Ouderen: op verschillende locaties in de wijk vinden oudere  
wijkbewoners in MBVO-groepen een gezonde en gezellige bewegingsactiviteit. 
Activiteiten: in wijkcentra wordt een breed aanbod aan activiteiten georganiseerd door  
vrijwilligers, van leeskring tot uitjes, van creagroepen tot Franse conversatie en nog veel meer. 
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