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Nieuwsbrief     
Voor Senioren in 
Loosduinen 
 

Voor Welzijn Loosduinen    april  2020 
 
 
Voorwoord  
 
Ons leven ziet er anders uit dan normaal, dus ook onze nieuwsbrief heeft een wat andere inhoud 
dan gebruikelijk. Graag informeren we u over allerlei initiatieven die er zijn om deze periode zo 
prettig en gezond mogelijk door te komen. Pas goed op uzelf! 
 
 

 
 
Ondersteuning 
 
Heeft u in deze tijd hulp nodig of kent u iemand die dat nodig heeft? Onderstaand overzicht helpt 
hier een handje bij. 

Wijkcentrum de 
Henneberg,  
Tramstraat 15 
T 070 – 2052590 
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Hulp en andere 
vragen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Xtra Welzijn:1 centraal telefoonnummer voor kwetsbare Hagenaars 
(070) 205 30 03 

Sinds donderdag 19 maart 2020 is er 1 centraal 
telefoonnummer beschikbaar voor kwetsbare 
inwoners van Den Haag die door corona in de knel 
komen. Zij kunnen op telefoonnummer             
(070) 2053003 terecht voor (hulp)vragen, of een 
goed gesprek. Dit telefoonnummer is bereikbaar 

van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en in het weekend van 10.00 
tot 16.00 uur. 

Kan iemand me helpen met mijn boodschappen als ik thuis moet blijven? Hoe kom ik 
aan een betaalbare maaltijd nu mijn buurtmaaltijd niet meer doorgaat? Hoe ga ik om 
met mijn sombere gedachten nu ik geen praatje meer kan maken in het 
buurtcentrum? Hoe kan ik mijn vaste lasten betalen nu ik mijn freelance baan niet kan 
uitoefenen? Hoe ga ik om met opstandige tieners die geen rekening willen houden 
met de coronarichtlijnen? Kan er flexibeler omgegaan worden met betalingstermijnen 
tijdens de crisis? 

Met al deze, en andere, vragen kunnen bewoners terecht op dit nieuwe centrale 
telefoonnummer. Naast het telefoonnummer kan uiteraard nog steeds gebruik 
gemaakt worden van de chatfunctie op servicepuntxl.nl  en kunnen mensen die al 
ondersteuning ontvangen nog steeds terecht bij hun vertrouwde contactpersonen. 

 

Boodschappen 
hulp: 

➢ Burenhulp via Burenhulp.DenHaag@xtra.nl of www.denhaagdoetburenhulp.nl 

➢ https://www.versmarktvreeburg.nl/ of tel. 070-3204252 

➢   https://www.bbddenhaag.nl/ biedt aangepaste boodschappenbezorging, tel. 

070 364 66 61 

➢ Bezorgdiensten van supermarkten 

Maaltijden: • Versmarkt Vreeburg: boodschappen- en maaltijdbezorging. 

www.versmarktvreeburg.nl; info@versmarktvreeburg.nl; 070-320 42 52 
• Apetito, levert vriesverse maaltijden aan huis. Grote/kleine, vegetarische en 

halal porties. www.apetito.nl,  0800-023 29 75 

• Thuisgekookt:  Buurtgenoten die voor elkaar koken.  
www.thuisgekookt.nl, 06 83447197 

• De Maaltijd Express. Leveren niet meer aan restaurants, wel aan individuen. 
Bestellen kan via e-mail of tel. bestel@demaaltijdexpress.nl 06 51812312 

• Thuisbezorgd: Meerdere bezorgdiensten van warme maaltijden online. 
      www.thuisbezorgd.nl  

•   https://www.tafeltjedekjemaaltijd.nl/ 

•   https://uitgekookt.nl/maaltijdservice 

•   https://www.etenmetgemak.nl 

• https://foodconnect.nl 

• Veel plaatselijke restaurants bezorgen op dit moment i.v.m. de 
coronamaatregelen. 

•   https://www.versenvrij.nl 

• https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/pers/klanten-van-voedselbank-
haaglanden-krijgen-supermarktbon.htm  

Eenzaamheid/ ➢   Telefooncirkels in de wijk 
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Contact ➢   Ouderenbond ANBO: 0348-46 66 66 voor een luisterend oor en algemene 
vragen over het coronavirus.  

➢   Het Rode Kruis: 070-44 55 888 voor een luisterend oor, praktische tips en hulp 
bij het online boodschappen doen. 

➢   De Luisterlijn: dag en nacht kunt een luisterend oor: 0900-07 67. 

➢ De Zilverlijn, belservice voor senioren van het Nationaal Ouderenfonds. 
Ouderen die zich aanmelden voor de Zilverlijn, krijgen wekelijks een telefoontje 
van een vrijwilliger. Aanmelden via de website of via 088-344 2000.  

➢ Kompassie is bereikbaar van ma t/m vrijdag op telefoonnummer 070-4273240 
en via de mail: info@kompassie.nl. Zij verwijzen naar de website voor de 06-
nummers. www.kompassie.nl  

➢ Familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid, die 
behoefte hebben aan ondersteuning in deze tijd, kunnen een telefonische 
afspraak maken met een familiecoach. Als die behoefte er is kunnen mensen 
een mail sturen naar mantelzorg@kompassie.nl met daarin naam, 
telefoonnummer en verzoek tot belafspraak. Een familiecoach zal dan contact 
opnemen voor een luisterend oor gesprek. 

➢ Vraagelkaar, de Vraagelkaar coaches staan extra paraat en bieden extra 
aandacht via e-mail, chat en telefoon om een luisterend oor te bieden, een 
hulpvraag op te lossen en mensen met elkaar in verbinding te brengen. 
Vraagelkaar coaches zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur via 
088 787 89 01. In het weekend te bereiken via e-mail of via 
vraag@vraagelkaar.nl 

Financiën: ➢ Volgens het Cultureel Plan Bureau stevenen we binnenkort af op een 
financiële crisis. Om ons daar alvast op voor te bereiden heeft het Nationaal 
Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) een speciale online editie van de 
Geldkrant uitgebracht: de special Minder inkomen. Met de gratis digitale krant 
biedt het Nibud veel informatie over nieuwe regelingen waar gedupeerden 
wellicht aanspraak op kunnen maken, bespaar- en bewaartips en 
voorbeeldbrieven. 

Lezen • Leden van de bibliotheek kunnen gratis boeken lenen via 
www.onlinebibliotheek.nl Ook luisterboeken. 

• https://www.bibliotheekdenhaag.nl/nieuws/pilot-veilige-
thuisbezorgservice-voor-leden-ouder-dan-70-jaar-.html 

Musea • Ondanks dat we thuisblijven en geen cursus of musea kunnen bezoeken, 
kunnen we toch van kunst genieten dankzij Google Arts & Culture. Dit 
fantastische kunstproject maakt het mogelijk om online meer dan 1200 
musea en verschillende culturele plekken over de hele wereld te 
bezoeken. Van het Guggenheim tot het Rijksmuseum: 
https://artsandculture.google.com/partner 

Films ➢ Via Ziggo voor de abonnees: Op kanaal  101,102, 103 en 104 kun je gratis 
films kijken. 

Spelletjes 
Online: 

➢ Pubquiz: https://deonlinepubquiz.nl/ 

Pas op: Cybercriminelen misbruiken maatregelen rondom corona 
Ze gebruiken de situatie om persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld via nep-
mails of nep-sms’jes of via malafide websites of nep-apps mensen op te lichten. Wij 
zien dat er onder andere e-mails en  sms’jes rondgaan die  zogenaamd vanuit 
overheidsinstanties, (nep)bedrijven of werkgevers worden verstuurd. Bij deze vorm 
van phishing wordt misbruik gemaakt van de situatie rondom het coronavirus. Het is 
belangrijk om niet op de links in deze berichten te klikken en direct deze berichten te 
verwijderen. 
Malware 
Cybercriminelen grijpen het coronavirus aan om nepmails en sms’jes  te versturen 
met besmette links. Hiermee kunnen zij persoonlijke gegevens inzien of uw computer 
infecteren met een virus of malware. Klik daarom niet op deze link en reageer niet op 
de mail maar verwijder de mail direct. 
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Nep-webshops 
Het landelijk meldpunt internetoplichting (LMIO) ziet de laatste dagen dat meer 
mensen worden opgelicht door malafide-webshops die corona gerelateerde 
producten, zoals mondkapjes, aanbieden. De producten worden wel betaald, maar 
niet geleverd. Je herkent deze nep-webshops vaak aan het feit dat ze alleen een 
betaal mogelijkheid via een link aanbieden, in plaats van reguliere mogelijkheden 
zoals iDeal.  Klik hier voor een actuele lijst van uit de lucht gehaalde malafide 
webshops. 
Babbeltrucs 
Ook andere vormen van criminaliteit kunnen extra de kop opsteken, zoals 
babbeltrucs. Oplichters bellen bij ouderen aan als verpleger of met de smoes om 
boodschappen voor hen te doen. Geef nooit uw pinpas of pincode af. Let daarom ook 
extra op elkaar om te voorkomen dat je of iemand uit je omgeving slachtoffer wordt 
van dit soort praktijken. 
Tips 
Lees hier meer informatie:  
Bekijk hier de volledige themapagina over phishing.  
Lees hier meer over wat u kunt doen om babbeltrucs te voorkomen. 

Diverse 
initiatieven: 

➢ Lief&Leed-potje: https://liefenleeddenhaag.nl/ (€75 voor je straat om iemand in 
het zonnetje te zetten) 

➢ De kerken en organisaties zijn verenigd in een landelijk initiatief 
https://nietalleen.nl/. Hierbij zijn 20+ Haagse initiatieven betrokken.  

➢ Via de website www.kleinecoronahulp.nl kunnen initiatieven die kwetsbare 
mensen ondersteunen in deze tijden van coronamaatregelen een financiering 
van max. € 2500 krijgen. Fonds 1818 is één van de partners die hierbij 
betrokken is. 

 ➢ Noodhulp voor patiënten van Parnassiagroep: www.vriendenparnassiagroep.nl  
(Voor o.a maaltijdbonnen etc) 

 ➢ Hulpfonds van het Oranjefonds om sociale initiatieven te ondersteunen die 
zich extra inzetten om de nood op het gebied van armoede, informele zorg en 
eenzaamheid ontstaan door de coronacrisis te beperken: 
https://www.oranjefonds.nl/acute-coronahulp 

Bewegen https://www.beteroud.nl/nieuws/5-tips-thuis-bewegen-tijdens-
coronacrisis 

 https://www.beteroud.nl/images/beteroud/nieuws/VIL_BEWEGEN_POS
TER_LIGGEND_DIGI.pdf 

Muziek www.youtube.com/watch?v=FZManLCJdEY 
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