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Nieuwsbrief  
Voor Senioren in 
Loosduinen 
 

Voor Welzijn Loosduinen    December 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! 
 
 
 

Stille nacht, tovernacht - Een kerstverhaal over ware vriendschap 
 
Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die nog buiten waren 
haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel was gedekt, de kaarsen waren 
aangestoken. Het was kerstnacht. 
Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was gebogen en hij liep maar 
voort door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op 
hem. Riton had geen familie en geen thuis. 
De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder achterom te kijken, 
vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn baard 
hangen. 
 

Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep achter hem aan. Waar kwam hij 
vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een ster. Toen Riton het hondje zag, begonnen 
zijn ogen te stralen. "Ben je verdwaald? Dan kunnen we beter bij elkaar blijven." De hond keek 
hem aan. Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn rugzak 
en sneed het in tweeën. "Hier!" zei hij met een glimlach. "Het is een mager maaltje voor een 
avond als deze, maar meer heb ik niet." 
 
Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als 
kind heel mooi had gevonden. Daarna floot hij nog wat. Ook de 
wind floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en kouder. 
"Kom," zei Riton. Hij zette de kraag van zijn oude, versleten 
winterjas op. "Laten we schuilen in die hut." 
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen 
klonk er opeens een stem: "Schrik niet en luister. Ik ben geen 
hond. Ik ben een tovenaar." 

Wijkcentrum de Henneberg,  
Tramstraat 15 
T 070 – 2052590 
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"Jij? Een tovenaar?" zei de oude man verbaasd. "Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, 
omdat ik degene die goed voor me zou zijn wilde belonen," zei de tovenaar. "En jij bent de enige 
die goed voor me was. Om je te bedanken zal ik je liefste wens vervullen. Vertel me wat die wens 
is." "Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig," zei Riton. "Maar ik heb altijd al een hond 
gewild."  
De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij dat hij graag de beste 
vriend van de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op. 
 
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder te trekken. En zijn vriend, 
de hond, volgde hem. 

 
 
Tien signalen dementie 
 
Wilt u meer weten over signalen rond dementie? Graag geven we u onderstaande informatie door.  

Tien signalen Dementie 

1. Vergeetachtigheid 
Een van de meest voorkomende kenmerken bij dementie is het vergeten van nieuwe informatie. 
Ook belangrijke feiten of gebeurtenissen uit het eigen leven vergeten, duidt op 
geheugenproblemen. Bijvoorbeeld als je naaste niet meer weet welke dag van de week het is.   
2. Dingen lukken minder goed (apraxie) 
Hobby’s als breien gaan moeizamer. De financiële administratie is een rommeltje. Koffie zetten 
roept vragen op en iets plannen blijkt steeds vaker een probleem. De dingen die altijd zo 
vanzelfsprekend waren, lukken niet meer of niet goed meer. Als dagelijkse handelingen ineens 
opvallend veel moeite kosten, kan dit een symptoom zijn van dementie. Dit wordt ook wel apraxie 
genoemd.  
3. Verdwalen in tijd en plaats 
Even niet weten waarom je ook alweer naar boven bent gelopen is normaal. Maar verdwalen op 
de vaste route van de supermarkt naar huis is zorgwekkend. Iemand met dementie kan ook meer 
moeite krijgen met klokkijken of zeggen welke dag, welk seizoen of welk jaar het is.  
4. Taalproblemen 
Een kenmerk van dementie is dat iemand gesprekken steeds moeilijker kan volgen. Soms stopt 
iemand midden in een gesprek omdat ze niet meer weet hoe het verder moet. Namen van 
mensen of gebruiksvoorwerpen kunnen mensen met dementie niet meer in het geheugen vinden. 
Praten gaat minder vloeiend en ook het handschrift is niet meer zo duidelijk als het was. 
5. Spullen kwijtraken 
Het handtasje in de koelkast, de portemonnee in de oven en het kunstgebit in de linnenkast… 
Iemand met dementie raakt spullen kwijt en kan deze niet meer vinden. Vaak kan ze zich ook niet 
meer herinneren waarom ze het gezochte voorwerp op die ongewone plek heeft neergelegd. 
6. Verminderd beoordelingsvermogen 
Iemand met dementie kan situaties niet meer goed inschatten en moeilijker keuzes maken. Je 
naaste kan hierdoor bijvoorbeeld aanbiedingen verkeerd beoordelen en komt dan thuis met zaken 
die niet nodig zijn. De bedragen kunnen soms flink oplopen. 
7. Terugtrekken uit sociale activiteiten 
Iemand met dementie wil niet mee op visite. Ze zoekt redenen om niet naar de bridgeavond te 
hoeven en urenlang voor de televisie zitten is eerder gewoonte dan uitzondering. Dit lijkt op 
desinteresse of luiheid, maar in feite is het faalangst. Je terugtrekken uit het sociale leven is 
veiliger voor iemand met dementie, omdat het falen voorkomt.  
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8. Veranderingen in gedrag en karakter 
Dementie kan het gedrag en het karakter aantasten. Daardoor krijg je te maken met onverwachte 
stemmingswisselingen, verward, achterdochtig, depressief of angstig gedrag. Je naaste kan 
ineens boos of verdrietig zijn, of ongeremd dingen doen die ze anders nooit deed. 
9. Onrust 
Het lijkt of iemand met dementie steeds iets zoekt, moet opruimen of iets anders moet doen. Dat 
uit zich in onrust en veel heen en weer lopen. Dat onrustige gevoel leidt vaak tot slaapproblemen. 
10. Visuele problemen 
Iemand met dementie kan moeite krijgen met lezen, afstanden inschatten en kleur of contrast 
onderscheiden. Dat terwijl de ogen op zich goed werken. Soms herkent iemand met dementie 
zichzelf meer niet in de spiegel. 
 
 

Ouderenwerk Loosduinen winnaar van de Xtra Innovatieprijs! 
 
De medewerkers van het Ouderenwerk dienden een plan in om mee te dingen naar de Xtra 
Innovatieprijs. En zij wonnen de prijs, samen met een ander project!  
Hun project heet Haagse Ouderen voor elkaar (Hove). Hove wil het tekort aan maatjes opvangen 
door ouderen die om een maatje vragen zelf een maatje te laten worden. Veel ouderen zijn op 
zoek naar een maatje om samen leuke dingen te doen of iets te ondernemen.  Omdat er een 
groot tekort is aan vrijwilligers, worden ouderen onderling in contact gebracht met anderen en 
gaan ze hopelijk met elkaar dingen ondernemen.  
Er worden 5 bijeenkomsten georganiseerd waarin men 
kennis maakt met andere mensen uit Loosduinen die 
ook op zoek zijn naar iemand om iets  mee te 
ondernemen.   
De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennis 
maken met elkaar en ontdekken wat men leuk vindt en 
wat belangrijk is. Dan wordt gekeken hoe de volgende 
bijeenkomsten ingericht gaan worden. De 5e 
bijeenkomst wordt afgesloten met een feestelijke 
activiteit.  
 
 

Aanbod Amadeus 
 
Amadeus op Zondag! Muziekcafé | Live muziek 
 

Zondag 29 december van 16.00-18.00 uur, toegang gratis 
Optreden door Joop Colsen, singer/songwriter. Joop Colsen zingt eigen nummers 
en favoriete covers. Hij speelde in vele muziekgezelschappen, deed mee aan de 
Sound Mix Show en trad op bij Parkpop in Den Haag.  

 
Oudejaarsmiddag - Oliebollenmiddag 
Dinsdag 31 december van 13.00-16.00 uur. We sluiten het oude jaar af 
met een Oliebollenmiddag op Oudejaarsdag. Vrijwilligster Marianne bakt 
dan verse oliebollen! Voor een euro vijftig krijgt u bij de oliebol ook nog 
een kopje koffie/thee of een glas (glüh)wijn. En de gezelligheid neemt u 
zelf mee!   
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Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 
Vrijdag 3 januari om 16.00 uur. We starten 2020 met op vrijdag 3 januari een 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Een ieder is hiervoor van harte uitgenodigd.  
 
Collegereeks In vogelvlucht langs de grote religies 
Dinsdagen 7, 14, 21 en 28 januari (gratis toegang) van 14.00-16.00 uur. 
We bespreken de vijf grote religies: christendom, hindoeïsme, boeddhisme, 
islam en jodendom.  
De colleges worden verzorgd door een religiewetenschapper. 
 
Klassiek in Amadeus! Concert door leden Residentie Orkest 
Zondag 19 januari van 11.00-12.00 uur. Zondagochtendconcert door leden 
Residentie Orkest. Het programma wordt nog samengesteld. Entree incl. kopje koffie/thee € 5,-. 
Zaal open 10.30 uur. 
 
Amadeus op Zondag! | Live Muziekcafé 
Zondag 26 januari (gratis toegang) van 16.00-18.00 uur. Optreden door de band Group Go!  
Met bekende covers uit de popmuziek. 
 

Lezingen kunstgeschiedenis Haagse Kunst 
Woensdag 29 januari (en 19 februari, 6 mei en 20 mei) van 14.00-16.00 uur. 
Serie lezingen kunstgeschiedenis door kunsthistorica Anne Marie Boorsma.  
29 januari: ‘Haagse portretten, 1890-1950’  
19 februari: ‘Haags theaterleven, 1910-2010’ 
6 mei: ‘Schrijversportretten uit het Haags Literatuurmuseum’ 
20 mei: ‘Haagse figuratieve kunst, 1945-1980’ 
Kosten: € 12,50 per lezing of € 40,00 voor vier lezingen. 
Voor aanmelding en informatie www.annemarieboorsma.nl of 070-3822130. 
 

Eind van de week - Gezellige middag! 
Vrijdag 31 januari (gratis toegang) van 14.00-16.00 uur. We sluiten niet alleen de week, maar ook 
de eerste maand van het nieuwe jaar af met hapjes en een optreden door de band Plugify.  
Een mooie gelegenheid om eens bij te praten of uw wijkgenoten  
beter te leren kennen. 
 
Stichting Amadeus Den Haag, ontmoeting & activiteiten; Traviatastraat 25, 070 – 406 37 83,  
info@stichtingamadeusdenhaag.nlwww.stichtingamadeusdenhaag.nl  

 
 
Alzheimer Café Loosduinen 
 
Hieronder vindt u het programma van het Alzheimer Café in 2020.  

 

9 januari 2020  Gedragsveranderingen 

Als gevolg van dementie kan iemand zich heel anders gaan gedragen. Iemand kan vaak boos of 

verdrietig worden, of zich steeds meer terugtrekken en niets meer willen doen. Wat is daarvan de 

oorzaak? Hoe kun je er mee omgaan?  

 

http://www.annemarieboorsma.nl/
http://www.annemarieboorsma.nl/
mailto:info@stichtingamadeusdenhaag.nl
mailto:info@stichtingamadeusdenhaag.nl
http://www.stichtingamadeusdenhaag.nl/
http://www.stichtingamadeusdenhaag.nl/
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13 februari 2020  Grenzen stellen en rol van de mantelzorger 

Zorg voor een naaste met dementie kan veel vragen van de draagkracht van mantelzorgers. 

Waar liggen uw grenzen bij de verzorging van uw naaste? Onder begeleiding van professionals in 

het lokale veld is er veel ruimte om uw vragen te stellen en om eventueel uw eigen ervaring te 

delen. 

12 maart 2020  Slaapgedrag en dementie 

Onrustig gedrag in de nacht komt veel voor bij mensen met dementie. Het is vermoeiend als je 

naaste ’s nachts slecht slaapt. Wat zijn de oorzaken en wat kun je doen om de slaapproblemen 

op te lossen? 

9 april 2020  Dementie en rouw 

De gevolgen van dementie betekenen voor de persoon die het overkomt maar ook voor de 

directe omgeving vaak een groot verlies waardoor iemand emotioneel diep geraakt kan worden. 

De persoon met dementie is steeds moeilijker te bereiken en hierdoor moet steeds weer een  

beetje meer afscheid genomen van degene die hij of zij was. 

14 mei 2020  Als opname in zicht komt  

De verzorging van iemand met dementie wordt vaak zwaarder naarmate de ziekte erger wordt. 

Opname in een verpleeghuis kan dan een oplossing bieden, maar dat is wel een moeilijke 

beslissing. Hoe bereidt u zich voor als opname van uw naaste in zicht komt? Op deze avond 

bepreken we hoe dit proces verloopt en wat u daarvoor moet regelen. Ook geven we u een indruk 

waar u bij de keuze voor een verpleeghuis of kleinschalige woonvoorziening op kunt letten en wat 

u van het verpleeghuis kunt verwachten.  

11 juni 2020  Wat kun je nog wel met iemand met dementie? 

Wanneer bepaalde vaardigheden verdwijnen kunnen de dingen die u eerder samen deed vaak 

niet meer. Welke mogelijkheden zijn er dan nog wel? Op deze avond vertelt de spreker wat 

mogelijke aanknopingspunten kunnen zijn om een gezamenlijke activiteit te kiezen en geeft zij 

hiervan een aantal praktische voorbeelden. 

 

Het Alzheimer Café Loosduinen is gevestigd op de Mozartlaan 211A in Den Haag.  

Tijd: Elke 2e donderdag van de maand (behalve in juli en augustus) is het café open  

vanaf 19 uur. Om 19.30 uur begint de thema avond die tot 21 uur duurt. Tot 21.30 uur is er 

gelegenheid om na te praten. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jozien Wolthers, JWolthers@cardia.nl, tel 06-13802118. 

 
 

Activiteiten in Dekkersduin  

Vrijdag 17 januari: Verkoop Tap schoenen: Vanaf 14.00 uur in het restaurant 

Vaste activiteiten in Dekkersduin: 
 
Spelmiddag: iedere maandagmiddag  
Bewegen voor ouderen: iedere woensdagochtend van 11-12 uur                                                                                              
Biljarten, op maandag en woensdagmiddag wordt er gebiljart in het restaurant  
Wandelclub: iedere woensdagmiddag wordt er gewandeld met bewoners van Dekkersduin 
die dat zelf niet meer kunnen. Vindt u het gezellig om mee te wandelen; er wordt om 13.15 
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uur verzameld in het restaurant.  
Tai Chi: elke donderdag van 10.30 tot 12.00 uur. Kosten € 30,- per maand of € 100,- voor  5 
maanden.  
Happy Hour: elke vrijdagmiddag organiseren de bewoners van de huurappartementen 
Campanulastraat en Mimosastraat een Happy Hour in het restaurant van Dekkersduin. Alle 
wijkbewoners zijn van harte welkom. Consumpties zijn voor eigen rekening.    
Tijd: 16.30 tot 17.30 uur 
 
Campanulastraat 6, 2555 DE Den Haag, Telefoon 070-7540000 
 

 

Activiteiten in Duinhage  
 

Woensdag 8 januari: Sociëteit Duinhage. U bent 
van harte welkom van 13.00-16.00 uur. Voor een 
lunch met aansluitend een optreden van het duo ‘Inge 
en Klaas’. Zij spelen en zingen vrolijke, swingende 
muziek vanaf de jaren ’20 tot ’50.  Zij begeleiden 
zichzelf op contrabas en gitaar.  De kosten zijn € 7,50 
voor de lunch en het optreden. U kunt zich opgeven bij 
afdeling welzijn van Duinhage,  
De Savornin Lohmanlaan 202. Telefoon: 070-7541621 
of per mail: evelien.hakvoort@florence.nl 
 
Donderdag 9 en 23  januari: Bingo, kosten zijn € 3,50 (exclusief consumptie), van 14.00-
16.00 uur  
Woensdag 14 januari: modehuis Meijssen, aanvang 14.00 uur 
Woensdag 15 januari: Koersbal. Kosten € 2,50 exclusief consumptie, van 14.00-16.00 uur 
 
 

Gespreksgroep voor Ouderen 
 
De gesprekgroep komt eenmaal per maand bijeen en 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. Om het gesprek richting te geven, gebruikt  Ton soms ook 
artikelen over belangrijke levensthema’s zoals zingeving, verlies en behoud van 
gezondheid, inspanning en ontspanning, zorgen voor elkaar. 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.  
 

 

 
 
 
 
 

mailto:evelien.hakvoort@florence.nl
mailto:evelien.hakvoort@florence.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvltneou3gAhWBDOwKHZbBBlYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.smartworkcenter013.nl/vrijdagmiddagborrel&psig=AOvVaw2EpwCP5geIcuw8J_ubnLpX&ust=1551953296080436
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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. 
 

 


