
 

1 
 

Nieuwsbrief  
Voor Senioren in 
Loosduinen 
 

Voor Welzijn Loosduinen     September 2019 

 

 
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! 
 
 

MBvO 40 jaar 
 
Den Haag viert veertig jaar Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Al sinds 1979 is het een 
succesformule. Verspreid over de stad komen elke week zo’n 1.300 Haagse senioren in 
beweging. Wat trekt hen in MBvO? En waarom zouden nog veel meer 55-plussers moeten 
aanhaken?    
Bewegen is een wondermiddel met alleen maar positieve bijwerkingen. Je hebt er tot op 
hoge leeftijd profijt van. Meer Bewegen voor Ouderen zorgt voor behoud van stevige 
botten, gezonde gewrichten en soepele spieren. Het remt de vooroudering. Om lang 
zelfstandig te blijven wonen, zijn een goede conditie en spierkracht van vitaal belang.  

 
De meeste groepen MBvO doen aan gym, maar bij het aanbod zit onder meer ook 
volksdansen en watergym. De oefeningen zijn afgestemd op senioren. De docenten letten 
goed op wat deelnemers individueel aankunnen. Het is geen wedstrijd. Elke beweging is 
winst en af en toe een oefening overslaan mag.    

 
De toevoeging ‘meer’ in MBvO heeft een dubbele betekenis. Het gaat om de lenigheid van 
lichaam én geest. Bij veel oefeningen trainen de deelnemers in één moeite door ook hun 
geheugen en alertheid. Een goed voorbeeld is volksdansen waarbij het zaak is de passen 
en figuren te onthouden. De muziek is meestal genoeg om een dans in herinnering te 
roepen. Met onze hersens is het net als met spieren. Door het gebruik blijven ze in conditie.        

 
Maar er is nog ‘meer’. MBvO is bij uitstek een sociale activiteit. De deelnemers leren elkaar  
goed kennen, vaak blijven ze na afloop nog een half uurtje kletsen en alles verloopt in een  
ontspannen luchtige sfeer. De gym, watergymnastiek of het dansen is een vast moment in  
de week om naar uit te zien. Ook sociale contacten helpen vitaal te blijven.    
 
GRATIS KENNISMAKEN 
 
In de week van 16 t/m 20 september kunt u gratis een MBvO-kennismakingsles gymnastiek,  
dans en watergymnastiek volgen. In Loosduinen kunt u daarvoor terecht op de volgende locaties: 

Wijkcentrum de Henneberg,  
Tramstraat 15 
T 070 – 2052590 
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GYMNASTIEK 
Kantine voetbalver. RAS, Alberdastraat 15 Maandag 09.30-10.15 en 10.30-11.15 
Buurtcentrum de Wiekslag, Molenbrink 68A Dinsdag 09.15-10.15 en 10.15-11.15 
De Wiekslag, Molenbrink 68A   Dinsdag 13.15-14.15 en 14.30-15.30 (aerobics) 
Zorgcentrum Houthaghe, Toon Dupuisstraat 10 Woensdag 14.15-15.00 
Buurtcentrum de Wiekslag, Molenbrink 68A Donderdag 13.30-14.30 en 14.30-15.30  
Wdc de Henneberg, Tramstraat 15  Vrijdag 12.15-13.15 en 13.30-14.30  
Wdc. de Henneberg, Tramstraat 15  Vrijdag 10.30-11.15 
 
 
VOLKSDANS/WERELDDANS 
BC de Wiekslag, Molenbrink 68A   Maandag 14.45-15.45 
HPC, Burgemeester Hovylaan 12   Dinsdag 09.30-10.30 
Bokkefort, Dr.H.E.v.Gelderlaan 260  Vrijdag 09.45-11.00 
 
De bijdrage voor deelname aan MBVO is € 8,00 per maand. Met ooievaarspas 35% korting. 
 
 

Informatieve huisbezoeken 
 
Wat zijn informatieve huisbezoeken? 
Dicky Knoester, vrijwilligster bij de groep die deze 
huisbezoeken verzorgt, vertelt er over. Iedere oudere in Den  
Haag die 75 jaar is of wordt krijgt zo’n huisbezoek  
aangeboden. Dat gebeurt opnieuw als hij of zij 80 wordt en 
vervolgens bij elk kroonjaar. De gemeente verstrekt de 
gegevens daarvoor aan de welzijnsinstellingen, dus in 
Loosduinen aan Voor Welzijn. Bij de welzijnsinstelling zijn het  
Als regel vrijwilligers die de bezoeken afleggen.  
De vrijwilliger krijgt van de ouderenconsulent een lijst met de  
namen en adressen van hen die voor een bezoek in 
aanmerking komen. Dicky doet dit werk al sinds 2013. 
 
Na ontvangst van de lijst verstuurt zij een brief  aan de 
ouderen waarin staat wat de bedoeling is van het bezoek en  
dat zij binnen twee weken telefonisch contact zal opnemen om een  
afspraak te maken. 
Soms blijkt tijdens dat telefoongesprek dat het de ontvanger nog niet helemaal duidelijk is  
wat zo’n bezoek inhoudt. Dicky vertelt dan dat zij informatie wil geven over wat voor ouderen  
van belang kan zijn en dat zij met de man of vrouw wil nagaan of er misschien ergens hulp bij  
nodig is waarvoor zij de weg kan wijzen. Hierna wordt de afspraak gemaakt tenzij de betrokkene  
het bezoek (nog) niet nodig vindt. Indien gewenst doet Dicky de papieren informatie die zij  
normaal tijdens het bezoek overhandigt bij de oudere in de bus. Als de betrokkene dat wil kan  
hij/zij alsnog contact opnemen. 
Tijdens het huisbezoek legt Dicky uit dat zij een lijst bij zich heeft waarop een aantal onderwerpen 
staan die tijdens het gesprek aan de orde zullen komen. Die lijst is door de gemeente verstrekt  
en wordt door alle welzijnsinstellingen in Den Haag gebruikt. Aan de hand van de vragen op  
de lijst ontstaat een beeld van de situatie van de oudere. Deze gegevens zijn van belang voor  
de welzijnsorganisatie en voor een deel voor de gemeente. De gemeente krijgt deze gegevens   
altijd anoniem. Zij kan uit die gegevens dingen leren, bijvoorbeeld welke voorzieningen ontbreken, 
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welke wensen er leven en hoe de gemeente kan beïnvloeden dat daar verbetering in wordt 
aangebracht.  
Dicky vertelt dat er na haar introductie als regel een heel prettig gesprek ontstaat dat vaak   
langer duurt dan de in de brief aangegeven tijd.  Zij hoort tijdens het bezoek hoe het met  
de oudere gaat. Zij vertelt wat er allemaal mogelijk is aan activiteiten en voorzieningen  
voor ouderen in de omgeving en waar men terecht kan als er ergens hulp voor nodig is.  
In de gesprekken komt nogal eens naar voren dat het omgaan met internet voor veel ouderen  
niet zo gewoon is als door instanties vaak wordt gedacht. Het blijft dus nodig hen ook op een 
andere manier te informeren. 
We horen vaak dat er veel eenzaamheid is onder ouderen. Aan de andere kant is er ook  
veel te doen voor deze leeftijdsgroep maar dan moeten de mensen wel weten wat er is en  
waar. Het is ook belangrijk dat zij weten hoe vervoer kan worden geregeld als dat nodig is.  
Tijdens het gesprek komen deze onderwerpen en nog veel meer aan de orde. Dicky laat  
een map met informatie achter waar het allemaal in staat en waar nadere informatie of hulp 
kan worden gevraagd. Zij wijst altijd  nadrukkelijk op de mogelijkheid van contact met de 
ouderenconsulente als mensen ergens mee zitten. 
Dicky vertelt dat ze het heel zinvol vindt om deze huisbezoeken te doen. Ze vindt het interessant  
en ze steekt er zelf ook het een en ander van op want ouderen hebben meestal veel te vertellen 
over hun leven! 
 
Het is jammer dat er op dit moment in Loosduinen achterstand is bij het afleggen van de  
huisbezoeken omdat er te weinig bezoekers zijn. Het zou fijn zijn als de groep bezoekers  
groter wordt. Als u, na het enthousiaste verhaal van Dicky, denkt dat het doen van deze 
huisbezoeken ook misschien wel iets voor u is kunt u contact opnemen met het Ouderenwerk 
Loosduinen in Wijkcentrum de Henneberg, telefonisch 070- 2052590 of via e-mail 
h.taalat@voorwelzijn.nl. 
 
Rini van Rooij 
 
 

Programma van Amadeus 
 
Culturele middag: Art Nouveau en Franse 
Chansons Dinsdag 10 september, 14.00-16.00 
(gratis toegang) 
 

Studiedag: Muzikale Omwenteling rond 1900 
Zaterdag 14 september, 10.30 – 15.30 (eigen 
bijdrage € 45,- incl. lunch). Toelichtingen door 
musicologen en een historicus/filosoof. Deze 
studiedag wordt georganiseerd door het  
Humanistisch Verbond.  
 

High Tea 
Dinsdag 24 september (Kerkzaal ), 14.00-16.00 u (eigen bijdrage € 7,50) 
Een gezellige middag met een heerlijke High Tea en een quiz waarin u uw kennis over Loosduinen  
en uw wijk kan testen.  
 

Excursie Sportcampus Zuiderpark  
Zaterdag  28 september, 9.30-15.00 u (eigen bijdrage € 12,50 voor de lunch) 
Bezoek met rondleiding aan de Campus Zuiderpark, waar de lunch klaarstaat.  
 

mailto:h.taalat@voorwelzijn.nl
mailto:h.taalat@voorwelzijn.nl
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Amadeus op Zondag!  
Zondag 29 september, 16.00-18.00 u (gratis toegang). Muzikaal Café met live muziek en  
hapje&drankje. Live optreden door Next Move Combo.  
 
Voor alle activiteiten geldt: aanmelden bij de balie of via info@stichtingamadeusdenhaag.nl.  
 
Alvast een voorproefje voor oktober t/m december: 
Dinsdag 8 oktober, 14.00-16.00 u - Lezing Vincent van Gogh   
Zaterdag 19 oktober, 12.00-16.00 u - Excursie Museum Beelden aan Zee  
Dinsdag 22 oktober, 14.00-16.00 u - Ierland, een magisch land  
Vrijdag 25 oktober, 16.00-18.00 u – Lezing Paleis op de Dam 
Zondag 27 oktober, 16.00-18.00 u - Amadeus op Zondag! Live optreden band Sax & Rythm 
Dinsdag 5 november, 14.00-16.00 u !, 16.00-18.00 u - Film: De Tweeling  
Dinsdag 19 november, 14.00-16.00 u - Muziektheater Briza  
Zondag 24 november, 16.00-18.00 u - Amadeus op Zondag! Live optreden Quiet Colours (Latin) 
Zaterdag 30 november, 10.00-15.00 u - Excursie Panorama van Mesdag en/of Mesdagmuseum  
Dinsdag 3 december, 14.00-16.00 u - Oud-Hollandse middag  
Zondag 22 december, 14.00-17.30 u - Kerstbijeenkomst in Dickens stijl  
Zondag 29 december, 16.00-18.00 u - Amadeus op Zondag! Live optreden door Joop Colsen 
 
Dineren bij Amadeus! 
Op de 1e en 3e vrijdag van de maand kunt u gezellig komen eten bij Amadeus.  
Cindy Staal Kookt! en Menu Authentiek! verzorgen om de beurt een heerlijke maaltijd.  
Tijd: 17.30-19.30, kosten € 7,50, drankjes voor eigen rekening. De maaltijden zijn  
bedoeld voor wijkgenoten. Inschrijven en betalen tot uiterlijk 1 week van te voren bij de balie van 
Amadeus.  
 
Wekelijkse activiteiten 
Maandag:  
• Inloopspreekuur Welzijn - 15.00-16.00 u – (gratis) 
• Bridge BCL - 19.30-22.00 u - t. 06-44591535  
 
Dinsdag: 
• Taiji-Qigong - Voice&Movement - 9.45-10.45, 11.00-12.00 en 19.00-20.00   
• Yoga Wendy Stam - 18.45-20.00 en 20.15-21.30  
• Mozaïek Maken - 13.00 en 15.00 u (gratis) 
• Taoyoga-Qigongmeditatie - Voice&Movement - 20.15-21.15  
 
Donderdag: 
• Cognitieve Fitness - 9.30-10.45 en 11.00-12.15 u - t. 06-41359364  
• Cursus Aquarelleren - 10.00-12.00 u - t. 06-48181601  
• Computerspreekuur - 14.00-15.00 u - (gratis) 
• Klaverjassen - 20.00-22.00 u - t. 06-53745490 (ook op zaterdag) 
 
Amadeus is gevestigd in de Traviatastraat 25, tel. 070-4063783, info@stichtingamadeus.nl,  
www.stichtingamadeus.nl 
 
    

mailto:info@stichtingamadeus.nl
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Bibliotheek Nieuw Waldeck nodigt u uit: 
Voorproefje van het nieuwe culturele seizoen! 

 
Houdt u van kunst, muziek, lezingen, theater of dans? En bent u nieuwsgierig naar wat 
er in het komende culturele seizoen te verwachten is?  
In een avondvullend programma op vrijdag 6 september lichten wij in bibliotheek Nieuw 
Waldeck een tipje van de sluier. Inloop vanaf 18.30 uur, u bent welkom! 

 
Preview Violeta in Nederland – ‘Gracias a la Vida’ 
Een muziektheatervoorstelling over de Chileense zangeres Violeta Parra door Pauline ten 
Böhmer, Stijn van der Lier en Diederik ten Böhmer. 

 
Max Douw 
(Vooruitblik op) een poëtisch liedjesprogramma vol humor en ontroering, waarin zanger, 
songwriter en dichter Max Douw vertelt over hoe hij in het ‘Gekkenhuis’ terecht is gekomen. 
Maar vooral ook hoe hij er weer uitkwam. 

 
JOAZ 
Zoë Tausk (14 jr), gitaar en zang, en Joanne Gertenaar (15 jr), viool en zang, spelen al drie 
jaar popmuziek. Sinds kort schrijven zij hun eigen nummers. Samen vormen zij JOAZ. 

 
Dansschool Salseros 
Demonstratie en workshop Latin American Dance. 

 
Eric de Vroedt  
Regisseur en artistiek leider van Het Nationale Toneel (HNT). De Vroedt maakte naam met 
onder andere de theatermarathon The Nation. Hiermee won hij de Toneelschrijfprijs 2018. 
Vanavond vertelt hij over zijn nieuwste voorstelling The Children die in september in première 
gaat. 

 
Black Gospel Experience 
Blackgospelmuziek is een energieke vorm van samenzang die vol overtuiging en vreugde 
wordt gezongen. Het Black Gospel Experience Choir, onder leiding van Clifton Grep, geeft 
een spetterend optreden! 

 
Reserveren is niet nodig, het is een avond met vrije inloop. 
Houd rekening met een beperkt aantal zitplaatsen. 
 
  
                                                                   
Rossinilaan 141 
T: 3538610 
E: nieuwwaldeck@bibliotheekdenhaag.nl 
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5 SEPTEMBER 2019 
van 19.00 tot 21.00 uur 

Loosduinse Hof 

“Hollandse Avond” 
Lekker meezingen met Hollandse hits en natuurlijk een 

avond vol Hollands vermaak en gezelligheid. 
O.a met zanger Alfons Lovink. 

 
Kosten zijn 4 euro, alcoholische dranken niet inbegrepen. 
Van te voren opgeven en betalen bij de balie van het Loosduinse hof, Glenn Millerhof 5 
Geopend: ma. t/m do. 9.30-16.30, vrij. 9.30-12.30 
 
 
Training Grip en Glans  
 
Geniet u van het leven? Of is er ruimte voor verbetering? Iedereen kan bijdragen aan zijn of  
haar eigen geluk. Soms is het goed om even de balans op te maken en te kijken hoe het  
plezieriger of beter kan. De groepscursus ‘Grip en Glans’ helpt u daarbij: aan de hand van de 
glansschijf krijgt u inzicht in vijf elementen die uw leef-plezier en geluksgevoel beïnvloeden.  
Op basis van dit hulpmiddel gaat u zelf aan de slag en brengt u uw situatie in kaart. Het versterken 
van uw sociale netwerk is hier een onderdeel van.  
We geven ook tips en handvatten hoe u plezieriger kunt leven. Laat u inspireren!  
 
De training vindt plaats op vrijdag 20, 27 september en 4, 11, 18  
en 25 oktober van 13.30 tot 15.30 uur in wijkcentrum de Geest,  
Georges Bizetstraat 25. Er zijn 6 bijeenkomsten van 2 uur en een 
terugkombijeenkomst 2 maanden na afloop.  
Na aanmelding volgt een kort gesprek waarin gekeken wordt of  
de training past bij uw situatie. Deelname is kosteloos. 
Trainers: Marja Janson en Annemiek Hulleman  
 
Aanmelding via Indigo Preventie, tel 088-3571060/ 
preventie@indigohaaglanden.nl  
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Maatjes gezocht 
Een oudere heer in Loosduinen zoekt iemand om op vrijdagmiddag mee te dammen.  
Is dat ook een hobby van u? Meldt u zich dan aan bij Hafida Taalat, h.taalat@voorwelzijn.nl. 
Een dame van 87 jaar zoekt iemand om op zondagmiddag af en toe iets te ondernemen, bv  
ergens een kopje koffie drinken. Lijkt het leuk om kennis te maken? Monique Krommenhoek kan  
u met elkaar in contact brengen, m.krommenhoek@voorwelzijn.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.  
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. 

mailto:h.taalat@voorwelzijn.nl
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