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‘Een wat opa?’ Een encyclopedie en een typemachine zijn nu museumstukken geworden

Oók ouderen aan de computer en internet
Veel 50-plussers zullen zich goed herinneren wat een kapitaal
bezit een encyclopedie vroeger was. ‘Een
wat opa?’
De 24-delige Winkler
Prins bijvoorbeeld, op
afbetaling per deel
te koop; en voor de
meesten alleen in de
bibliotheek, op school
of op de universiteit
te raadplegen. Monumenten van feitenkennis, die zijn verdrongen door Wikipedia en
Google. ‘Door, wat zeg
je jongen?’
Een special erover!

Dubbeldikke special
van 32 pagina’s:

50+ lekker gezond in
beweging en thuis op
de PC en op internet
is
•Stoelyoga
wat minder
belastend
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- De kamervullende ENIAC computer die in 1946 werd gebouwd voor het Amerikaanse leger. Vrouwelijke programmeurs, als Betty Jean Jennings

(links) en Fran Bilas hadden een groot aandeel in de totstandkoming ervan.Hier bij een ‘klein’ onderdeel van het apparaat, het controlepaneel. -

Digitale revolutie
In de geschiedenisboeken van later
zal de zogenoemde ‘digitale revolutie’ die zich de afgelopen vijftig jaar
voltrok in de (westerse) wereld, een
ﬂink hoofdstuk uitmaken. Door de
ontwikkeling van de PC (‘personal
computer’) in combinatie met het
internet, als infrastructuur om al die
PC’s met elkaar ‘te laten praten’ en
makkelijk informatie te laten opdiepen uit enorme ‘databanken’ (je zou
kunnen zeggen: gigantische
encyclopediën en kaartenbakken), is het dagelijks leven heel erg veranderd. Wat
ons werk betreft, maar ook
privé. Neem bijvoorbeeld
de manier van onderlinge
communicatie. De opkomst
van de (mobiele) telefoon
veranderde er ook veel aan,
maar sinds er tekstverwerkingsprogramma’s zijn
op de PC, e-mail, social
media (als Facebook) en
dergelijke, wordt er
nauwelijks meer een brief
- De Amerikanen Steve Jobs (links) en Bill Gates speelden geschreven, al helemaal niet
met Apple respectievelijk Microsoft een doorslaggevende rol
de hand - en typemachines
bij de popularisatie van de Personal Computer.
Geen geschiedenisboek kan hen meer onvermeld laten. - zijn ook tot museumstukken

week
•Deze
is het Cardio
Beweegweek
- Pag 5

Onder auspiciën van PEP brengt De
Oud-Hagenaar deze week veel informatie over werken met de computer
en de mogelijkheden van internet, in
het bijzonder voor ouderen die daar
(nog) niet echt goed mee vertrouwd
zijn. Het is namelijk zeer de moeite
waard om daar wat verbetering in te
brengen, omdat kunnen computeren
en internetten helpt bij het zo lang
mogelijk zelfstandig blijven. Velen
die het leren vinden het ook leuk!
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•Domotica:
handig thuis
en in de zorg
- Drie beeldschermen, aangestuurd door een enkele PC, en een iPad. Dit is de machinerie

waarop de eindredactie van De Oud-Hagenaar plaatsvindt. Zonder dat? Geen krant ! -

verworden inmiddels. Dat terwijl
de beroemde elektrische ‘IBMbolletjesmachine’ in de jaren 70 van
de vorige eeuw nog als het neusje van
de zalm doorging. Het gaat allemaal
heel hard. Of die rappe technologische ontwikkelingen ons leven ook
verbeteren? Daar zetten mensen, in
sommige opzichten, wel vraagtekens
bij. Toch zijn de voordelen wel erg
markant op veel terreinen, niet in de
laatste plaats als het gaat om zorg en
onze gezondheid.

Domotica en iHealth
Waren computers 50 jaar her kamervullende bakbeesten, ze zijn er nu
al ter grootte van een pakje sigaretten (de ‘Raspberry’). Ook allerlei
slimme hulpjes voor thuis, domotica
genoemd, worden nu met digitale
techniek uitgevoerd - als zelfs een
deurbel en spionnetje; terwijl een
beetje moderne personenweegschaal
nu enorm veel informatie geeft
over uw gezondheid. Ook daarover
(iHealth) leest u meer in deze krant.

SENIOREN BEGELEIDING
BOHEMEN (SBB)
* Begeleiding en vervoer naar ……
* (her)inrichting woning/verhuizing
* Administratieve ondersteuning
* Aangifte IB 2014 (vanaf € 60 incl. btw)

Iedereen verdient aandacht en ondersteuning !
Wij zijn actief in heel Den Haag en omgeving
WWW.SBBOHEMEN.NL - TEL. 06.49.35.97.55

SAMEN KLASSIE
KLASSIEK
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En verder o.a.
• Roodenburg over de
belastingaangifte
• Julius Pasgeld test uw
nostalgisch niveau
• Sudoku breinbrekers

Een passend
afscheid,
een dierbare
herinnering
24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

(070)

346 95 71
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OPROEPJES EN BRIEVEN

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers.
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.email of brieven@deoud-hagenaar.email
Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

Dialoog over Gerrie Vreken en de oorlog

Het leuk houden van voetbal
Bijdragen in De Oud-Hagenaar leiden nogal eens tot reacties van lezers, in allerlei opzichten.
Zelden iets negatiefs maar er steekt wel eens een meningsverschil de kop op, als het om een wat
beladen onderwerp gaat. De oorlogsjaren bijvoorbeeld. Zo bracht het ‘vergissingsbombardement’
op het Bezuidenhout menige pen in beweging. De afgelopen twee weken ontspon zich ook een
boeiende dialoog tussen lezer Rob Lubbersen en onze medewerker Frans van der Helm, over voetballer Gerrie Vreken en de oorlog. U leest het hieronder.
Geachte redactie,

“Duidelijk is F.J.A.M. van der
Helm in De Oud-Hagenaar van 31
maart 2015 erg enthousiast over
ADO en de rol die de gebroeders
Vreken daarin hebben gespeeld.
Dat enthousiasme mag echter niet
leiden tot het doen van geweld aan
de geschiedenis. Dat gebeurt wel.
Zo stelt Van der Helm het voor dat
Gerrie Vreken in de oorlog “geen
enkele politieke aspiratie” had en
alleen “om te kunnen blijven voetballen” bij de Arbeidsdienst ging.
Dat Gerrie na de oorlog een jaar
niet mocht voetballen in Nederland
was niet voor niks. Behalve bij
de Arbeidsdienst zat hij ook bij
de NSB (Nationaal Socialistische
Beweging). Michel van Egmond
schreef in de Voetbal Internationaal
van 13 maart 2013: “Er zijn ADOteamgenoten geweest die hem in
een zwart uniform herinnerden en
zeiden dat hij in de kleedkamer het
NSB-speldje provocerend prominent droeg. Ook liet hij ooit zelf in
Vrij Nederland door Frits Barend
en Henk van Dorp noteren dat hij

dat deed ‘om voor mijn mening uit
te komen’. Terwijl Joodse Hagenaars helemaal niet meer mochten
voetballen en ADO niet eens meer
mochten bezoeken, bleef Gerrie
spelen en meedoen aan “een heerlijk verzetje”. Als NSB´er. Terwijl
het wel degelijk anders kon. Nota
bene de bakkersknecht van zijn
vader ging écht in het verzet tegen
de Duitse bezetters. Dat was Willem
Dolleman uit de Van Beijerenstraat,
wiens biografie is geboekstaafd in
Tesamen Solidair In Alle Hoeken
(ISBN 90-77032-08-8). Op 12 april
1942 werd Gerrie Vreken met ADO
kampioen. Diezelfde dag stierf
Willem Dolleman voor een Duits
vuurpeloton.”

Rob Lubbersen
roblubbersen@ziggo.nl
Geachte heer,

“Hartelijk dank voor de moeite die
u genomen hebt om mij te schrijven. Het is altijd leuk om reacties
te ontvangen ook al herbergen ze
een lichte vorm van kritiek. Daar is

vanzelfsprekend niets op tegen en
gelukkig alle ruimte voor.
De insteek van mijn artikel was een
verhaal te schrijven waar de ADOvoetbalclub trots op kan zijn. De
overwinningen, de sfeer rondom de
hoogtijdagen, het organiseren
van de supporters naar de uitwedstrijden en een kijkje achter de
schermen in die tijd dat eenvoudige
jongens vanuit de Hoefkade daar
voetbalden. Inderdaad we hebben
het over eenvoudige jongens, die
genoten van een partijtje voetbal.
Het is dan ook boeiend om oudspelers aan het woord te laten.
Enkele maanden geleden heb ik
doelman Frans Kok aan het woord
gelaten (hij is deze week op 90-jarige leeftijd overleden) en dit keer
de gebroeders Vreken. Over ADO in
de oorlog, vond ik het zeer boeiend
om Harry Vreken aan het woord te
laten. De broer van Gerrie. Feiten
en fantasie zijn moeilijk uit elkaar te
houden. De oorlog is niet zo zwartwit als aanvankelijk werd voorgesteld. Steeds vaker proberen we
ook de andere kant aan het woord

te laten. In dat kader vond ik het
correct te schrijven hoe de familie
Vreken naar die periode keek.
Ook zij hebben recht hun zienswijze
te etaleren. Voor mijn gevoel moet
alles gezien worden in die tijd. Wat
wist je van de oorlog en vooral
niemand wist wanneer deze zou
aflopen. Dat laatste is een belangrijk
feit. Met hetgeen we nu weten, zou
je kunnen zeggen, ‘nog ff volhouden’. Maar wat moest je in die tijd
als talentvolle voetballer op wie
een beroep werd gedaan? Gerrie als
eersteklasvoetballer staat centraal
en niet zijn lidmaatschap bij de
arbeidsdienst.
Voor dubieuze zaken die er door
anderen over Gerrie Vreken zijn
geschreven, ben ik gelukkig niet
verantwoordelijk. Ik vond het
wel juist om tussen de regels van
de sportieve gebeurtenissen, zijn
verhaal over de oorlog te etaleren.
Heeft ook hij en namens hem, zijn
familie geen recht van spreken?
Op deze wijze is er een evenwicht
over zijn verhaal en dat van zijn
familie. Dat lijkt me zeer correct
voor eventuele geschiedschrijving
in de toekomst. Maar laten we wel
wezen, het artikel ging bovenal over
ADO en niet echt over de oorlog.

Daarover zijn weer zovele andere
artikelen geschreven.
Laten we voetbal vooral leuk
houden!”
Vriendelijke groet,

Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl
Beste Frans,
“Dank voor je snelle reactie inzake

mijn opmerkingen bij je artikel over
ADO en de gebroeders Vreken. In
je reactie weerspreek je niet de door
mij aangedragen feiten over Gerrie
Vreken. Over de beoordeling van
die feiten zijn we het denk ik toch
niet helemaal eens. De donkere
kant van Gerrie, zijn keuze voor de
NSB, komt zo niet voldoende tot
uiting. Er waren ook andere keuzes
mogelijk, zoals ik heb aangegeven
met het voorbeeld van Willem Dolleman, bakker in dienst van vader
Vreken en verzetsman. Het is een
loffelijk streven het voetbal ‘leuk’
te willen houden, maar helaas is de
wereld, inclusief die van het voetbal, niet altijd even leuk.”
Vriendelijke groet,

Rob Lubbersen

Wim Landman

Coördinatenfout Bezuidenhout

Lisa Bense

Zoals in het interview van Roeland Gelink met
fan Rob van den Beukel werd opgemerkt: het
seizoen 70 –71 was voor ADO memorabel.
Inderdaad. Ik studeerde in Amsterdam en mijn
Haagse vrienden gaven hoog op over ADO dat
met Mansveld en Schoenmaker Ajax wel eens
een poepie zou laten ruiken.
Dus wij naar stadion De Meer. Maar ADO viel
tegen. De ploeg maakte geen schijn van kans en
speelde mat. Het hele elftal?
Nee, een kleine mij onbekende speler was niet
onder de indruk en ging de strijd aan. Hij liep
Cruyff voor de voeten en vocht op het middenveld felle duels uit met publiekslieveling
Johan Neeskens. Zijn naam ... Dick Advocaat.
Sindsdien ben ik fan van deze dappere krijger.

Wim Landman was inderdaad de beste keeper
van Nederland. Evenals Frans de Munck noemden wij hem “de zwarte panter”. De schrijver
zal wel uit grote bronnen putten, maar in mijn
herinnering zat de omkopingaffaire toch even
anders in elkaar. In de laatste wedstrijd van het
seizoen speelde (S)Holland Sport tegen NAC
op Houtrust. Het ging om het kampioenschap
en gelet op het elftal wat Holland Sport in het
veld kon brengen zou het normaal zijn als zij
de wedstrijd, op Houtrust, dik zouden winnen.
Echter ze verloren met 3 tegen 1, weg kampioenschap! Met Wim Landman in de goal die
houdbare ballen doorliet en over wie later werd
gezegd dat hij `omgekocht` was. Misschien zijn
er ook nog anderen die zich dit herinneren.

elbense@bergit.nl

Louis Kanneworff

P.C. (Piet) Kuiper

l.a.kanneworff@kpnmail.nl

Naaldwijk
P.Kuiper34@kpnplanet.nl

In De Oud-Hagenaar zijn enkele artikelen
geplaatst over het bombardement op het Bezuidenhout in 1945. Het lijkt dat geen van de
schrijvers weet wie die fout met de coördinaten had gemaakt. Ik heb geaarzeld om hierop
reageren omdat het al zo lang geleden is. Dat
ik dit alsnog doe is omdat ik mij realiseer dat
het de nog levende nabestaanden van deze actie
goed zou doen om dat wél te weten en ook dat
degene die deze menselijke fout maakte, daar
vreselijk spijt van had.
Zestig jaar geleden werkte ik bij de Kanselarij
der Nederlandse Orden, toen gevestigd in Den
Haag. Aan het hoofd daarvan stond de generaal
b.d. H. Koot. Generaal Koot heeft mij in een
gesprek onder vier ogen verteld dat híj voor die
verkeerde coördinaten verantwoordelijk was.
Dat daardoor zoveel mensen om het leven gekomen waren, vond hij vreselijk maar hij moest
daarmee verder leven.

Colofon

Dick Advocaat

Naschrift redactie:
Frans van der Helm heeft de schrijfster uitgenodigd nog wat meer details over ‘de bekentenis’ op papier te zetten, omdat het toch om een
belangrijke historische kwestie gaat – én omdat
generaal Koot “bij de Parlementaire Enquête
–onder ede- hierover niets heeft verklaard.”

De website www.ikwilﬁetsen.nl
is een informatieve website voor iedereen
die graag wil ﬁetsen, maar in het bijzonder
voor mensen met een beperking
Dit is een initiatief van stichting ikwilﬁetsen,
Den Haag, info@ikwilﬁetsen.nl

Internet: deoud-hagenaar.nl
De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
idden De ﬂand eids hendam oor ur
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

Uitgeverij FRT:
Mr. Constant V. Martini
martini@deoud-hagenaar.email
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 75.000 exemplaren,
via circa 350 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Administratie en boekhouding
administratie@deoud-hagenaar.email
Kim Olsthoorn en Jan Vos
Mail of spreek in op tel.: (070) 4275097

Hoofdredacteur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.email

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Adverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een drietal, met
De Oud-Rotterdammer (oplage 122.000), en
De Oud-Utrechter (oplage 55.300). Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.

De Oud-Hagenaar op internet

Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 50 nummers per editie.
Een display wordt kostenloos beschikbaar
gesteld.

Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.email
Advertenties
irene.schaddelee@deoud-hagenaar.email
06 - 23700323
Distributie
distributie@deoud-hagenaar.email
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.email
Puzzeloplossing puzzel@deoud-hagenaar.email

Web: http://deoud-hagenaar.nl
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster@deoud-hagenaar.email

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser
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Kijk mee op donderdag 16 april

Ouderenfonds start wedstrijd • inzenden tot 30 april • win een uitje Dierenpark Amersfoort

Digi-Tales:
Leidschenveen

‘Je mooiste moment met een oudere’

Veel mensen die nu in Leidschenveen wonen, kwamen er eind
jaren negentig vanuit andere
stadsdelen of zelfs van buiten
Den Haag naartoe. Naar een
nieuw huis, op historische grond.

Heb jij de liefste buurman, oma of oudtante van de hele wereld?
Het Nationaal Ouderenfonds roept op om een foto, film, tekening of
verhaal van je leukste moment met deze oudere in te sturen. Dit kan
tot 30 april. Winnaars krijgen een speciale rondleiding in DierenPark
Amersfoort en een 65pluskind-abonnement.

In zeven bijeenkomsten haalden verschillende van die eerste bewoners – aan
een Verhalentafel – herinneringen op aan
die tijd. En zij legden hun verhalen vast
in een Di i a e een su erkort m e.
Presentatie
Donderdag 16 april, 17.00 - 18.30 uur, is
de feestelijke presentatie van de DigiTales in bibliotheek Leidschenveen,
Emmy Belinfantedreef 7. De Digi-Tales
zal worden vertoond en aangeboden aan
Majda el Adlouni, Dienst Publiekszaken
Leidschenveen-Ypenburg.
Benieuwd naar het resultaat? U bent van
harte welkom, maar geef ons wel van te
voren uw komst door. U kunt reserveren
bij de klantenservice van bibliotheek
Leidschenveen, via leidschenveen@
bibliotheekdenhaag.nl of telefonisch:
070 - 353 76 60.

Het Nationaal Ouderenfonds probeert
op alle mogelijke manieren contact
tussen jong en oud te stimuleren”,
aldus Jan Romme, directeur van het
Nationaal Ouderenfonds. “We zijn
erg benieuwd wat kinderen als mooie,
bijzondere momenten met ouderen
ervaren. Zo moet ik meteen denken
aan mijn oma die me voor het eerst
meenam op een rondvaartboot in
Amsterdam. Geweldig! Ik had nog
nooit op een boot gezeten. Daarna heb
ik altijd een grote liefde voor boten
gehouden!”
Dierentuin traktatie
Dierenpark Amersfoort heeft sinds
een paar maanden het 65pluskindabonnement. Dit leuke abonnement
is voor 65-plussers, die hiermee een
jaar lang onbeperkt een kind tot twaalf
jaar kunnen trakteren op een dagje

dierentuin. “Bij ieder bezoek van de
oudere mag er één kind gratis mee.
Dat betekent dat alle kleinkinderen
een keertje mee kunnen, maar ook
alle buurt- en oppaskinderen welkom
zijn. Met het 65pluskind-abonnement
steunt de koper ook nog eens het Nationaal Ouderenfonds”, legt Astrid Wassenaar van DierenPark Amersfoort uit.
Het 65pluskind-abonnement is te koop
bij de kassa van DierenPark Amersfoort voor 69 euro. Het Ouderenfonds
gebruikt de opbrengst om andere ouderen via haar evenementen en uitjes
ook een leuke dag te bezorgen.
Wedstrijd
“Het mooiste moment” kan tot en met
15 april ingestuurd worden naar info@
ouderenfonds.nl of per post naar:
Stichting Nationaal Ouderenfonds,
Postbus 11, 3980 CA Bunnik

Stoelyoga in Haagse Hout
Wilt u graag in beweging blijven, maar is het erg belastend voor
u om lang te staan? Dan kunt u gratis deelnemen aan een van de
workshops Stoelyoga voor senioren bij en in samenwerking met
Voor Welzijn in Haagse Hout.

Deze workshops vinden plaats in Centrum Bezuidenhout, J. Camphuijsstraat
25 op maandag 13 april van 11.00
tot 12.00 uur en donderdag 23 april
van 13.00 tot 14.00 uur. In Wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155 op
donderdag 16 april van 13.00 tot 14.00
uur en dinsdag 21 april van 11.00 tot
12.00 uur.
Minder belastend
Voor mensen die aan yoga willen doen,
maar een uur lang staan erg belastend vinden, is stoelyoga bijzonder

geschikt. Door het activeren van het
lichaam gaan we de strijd aan tegen
stress, stijfheid en stramheid om zo
de beweeglijkheid te vergroten. De
workshop bestaat uit een les waarbij
yogahoudingen worden afgewisseld met ademhalingsoefeningen en
ontspanningsmomenten. Stoelyoga
biedt alle aspecten van een yogales, zij
het op een rustige manier. Daardoor
is de les geschikt voor mensen met motorische of reumatische aandoeningen
en mensen die revaliderend of op een
andere manier fysiek overbelast zijn.

Voor iedereen die graag zijn of haar
bewegingsvrijheid wil behouden of
vergroten, is het mogelijk om zich na
de workshops in te schrijven voor een
vaste groep.
De workshops worden aangeboden
door Yvonne van Helvoirt van www.
stoelyogadenhaag.nl, Hathayogadocente met specialisatie stoelyoga.
Meer info
Geïnteresseerden kunnen voor meer
informatie of om zich aan te melden
voor een workshop contact opnemen
met Yvonne van Helvoirt via telefoonnummer 06-41 28 60 80. Geef bij
aanmelding uw naam, telefoonnummer
en/of e-mailadres en de datum van uw
voorkeur op!

- Beeld uit de documentaire uit 1972 ‘Bij de beesten af’ van Bert Haanstra. -

Haagse flat herdenkt op 24 april
verzetsheldin Elisabeth Brugsma
De Vereniging van Eigenaren Elisabeth
Brugsmaflat en Soroptimistclubs ’s-Gravenhage en Scheveningen organiseren op
vrijdag 24 april om 14.00 uur de herdenking van Elisabeth Brugsma. Op die dag
overleed de verzetsheldin 70 jaar geleden
in vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück. De herdenking is voor iedereen
toegankelijk.

Elisabeth Brugsma werd geboren op
1 januari 1887 in Groningen. Daar
studeerde zij medicijnen en haalde
in 1914 haar artsendiploma. In Den
Haag werkte zij als zenuwarts en
hield spreekuur in een polikliniek
aan de Bierkade. In 1939 werd zij
voorzitter van de eerste Nederlandse
Soroptimistclub, club ’s-Gravenhage. Deze club zet zich in voor het
verbeteren van de positie van de
vrouw.
Gedurende de Duitse bezetting van
Nederland in ’40-’45 was Elisabeth
Brugsma lid van een
verzetsorganisatie van artsen. Ze
werd opgepakt, gevangen genomen en uiteindelijk overgebracht
naar vrouwenconcentratiekamp
Ravensbrück en stierf daar op het
moment dat de bevrijders voor de
deur stonden.

Kranslegging
Tijdens de herdenking zal haar
leven en haar nalatenschap worden
belicht door verschillende sprekers.
Tot slot zal loco-burgemeester en
wethouder Ingrid van Engelshoven
tijdens de herdenking een toespraak
houden en een krans leggen.
Vanaf 13:30 uur staat de deur
open van de naar de verzetsheldin
ernoemde isa eth ru smaﬂat.
Om 14:00 uur vindt de herdenking
aats in de fo er. a aﬂoo a er
oor de aan e i en kof e en thee
worden geschonken in de recreatieruimte an de ﬂat.

Adres: Elisabeth Brugsmaweg 1
Den Haag. Parkeren is gratis. OV:
tram 3 richting Loosduinen, halte
De Savornin Lohmanplein en bus 23
richting Kijkduin, halte Colijnplein.

Sprekende herdenkingen in Open Joodse huizen
Op 3 mei vindt de derde editie van Open Joodse Huizen plaats in
Den Haag, georganiseerd door de stichting Joods Erfgoed Den
Haag, in samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier.

Open Joodse Huizen is een project
met persoonlijke herdenkingen in huizen en andere gebouwen van waaruit
joodse bewoners tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn weggevoerd.
Directe getuigen, hun nazaten en kenners vertellen over het (vooroorlogse)
joodse leven. Er wordt gesproken
over vervolging, onderduik, verzet,
deportatie en terugkeer.

In dertien steden
Veel huidige (buurt-)bewoners zijn
geïnteresseerd in het vooroorlogse
joodse leven van hun huis, straat of
buurt. Er bestaat een behoefte aan
deze persoonlijke manier van herdenken. Open Joodse Huizen vond plaats
in zes steden in 2013, in acht steden in
2014 en vindt in 2015 plaats in dertien
steden: Amsterdam, Bergen op Zoom,
Borne, Den Haag, Deventer, Elburg,

Groningen, Haarlem, Rotterdam,
Sneek, Tilburg, Utrecht en Vught.
Uitgangspunt voor Open Joodse Huizen zijn de adressen en gezinnen die
vermeld staan op de website
www.communityjoodsmonument.nl
Haags programma 3 mei
In Den Haag openen de meeste
bewoners van de 10 adressen hun
deuren om 11.00 uur en daarna om
13.00 en 15.00 uur. Er is dus tijd om
andere adressen te bezoeken. Ook
in de stadsdelen Scheveningen en
Kijkduin worden herdenkingen gehou-

den. Verhalen worden verteld in het
voormalig Joodse Weeshuis in de Pletterijstraat, in het `Haagse Achterhuis’
in de Reinkenstraat en op de plek van
de voormalige deportatieplaats aan de
Paviljoensgracht. Er is een Engelstalige herdenking in de Annastraat.
Ook In de Boekhorststraat en in de
Jacob Catsstraat, in twee zogeheten
Van Ostadewoningen, zijn bezoekers
welkom om te komen luisteren en een
bijdrage te leveren. Alle huizen/gebouwen zijn gratis toegankelijk.
Verdere informatie is te vinden op de
websites, hieronder vermeld.

Posteractie
Ook dit jaar worden bewoners van joodse
huizen opgeroepen om tijdens de meidagen de herdenkingsposter voor hun raam
te hangen.
Via de website kan voor ieder adres een
herdenkingsposter worden geprint: www.
communityjoodsmonument.nl/poster
Extra info op internet
Wilt u meer informatie over het programma van Open Joodse Huizen? Bezoek
dan de websites :
www.openjoodsehuizen.nl en
www.joodserfgoeddenhaag.nl
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

De Lente
begint bij:
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Senior Hotels ‘All Inclusive’ Actieweken tot wel

Senior Hotel Heiderhof
Westerwald / Duitsland € 234,
234,-179,-- p.p
Actie Weken voor € 179,

Senior Hotel Dennenhoeve
Nunspeet / Veluwe € 247,
247,-Actie Weken va. € 199,
199,-- p.p

en nog veel meer Senior Hotels Actieweken
Riviercruises Last Minute Acties
Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige protheses. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzerkeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

Almeloplein 27, 2533 AB Den Haag | tel. 070 3080080
Ma. van 13:00 t/m 17:30, di. t/m vr. 9:00 t/m 17:30
za.van 9:00 tot 17:00

De Jong
Damesmode
mode in maat 38 t/m 52

Opheffings
Uitverkoop

20% tot
50% korting
Op onze
gehele collectie

maandag en koopavond gesloten

Laan van Meerdervoort 555
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3 & 12)
2563 AW Den Haag • Tel: 070 363 01 03
www.dejongdamesmode.nl

24% Korting

Autovakanties Aanbiedingen

ereizen
Voor alle vakanti
ingen
ied
nb
aa
e
laatst
gratis brochures
en reservering

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

“Wij helpen
u graag bij een
goed afscheid.”
Wij zijn John de Groot en Marcus Benjamins. Als
ervaren uitvaartverzorgers in de regio Haaglanden
weten wij dat een betekenisvolle manier van
afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom
ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren
van een begrafenis of crematie.
U kunt ons bellen op 070 325 83 96.
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

10 jaar

10 jaar

Verhuizen?
Speciale service voor senioren

Knip uit

Volledig verzorgde
verhuizingen in héél Nederland:
• In– én uitpakken van uw bezittingen
• (De)montage van grote meubels
• Ophangen van lampen,
klokken en schilderijen
• Af– en aansluiten van uw apparaten
• Stoffeer– en schilderwerk
Correcte woningontruiming van
uw oude woning na uw verhuizing
of na een overlijden
• Netjes en schoon opgeleverd voor
een goede overdracht
• Bruikbare goederen hergebruikt
via diverse stichtingen
• Waardevolle stukken transparant
verkocht via erkende veilinghuizen

21% korting
op huismerk inkt & toners
Originele • INKT & TONER • Huismerk • VHS * DVD €12,50

n
n
n
n

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. www.utsvandergeest.nl

Refill City • Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK
070-360 99 37 • www.dvdlab.nl • www.refillcity.nl
Behang (werk)
Vloerbedekking
Laminaat
Binnen Zonwering
Buiten Zonwering

Behang (werk)

Vloerbedekking

Ruim 40 jaar
een begrip
in de reg io
Haaglanden

Laminaat

WONINGINRICHTING • ZONWERING

WWW.FREDVANRIJN.NL

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

Leyweg 1150, Den Haag
T: 070 - 321 14 00

Gebr.’s van

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT

der Deyl Beheermy B.V.

www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN

Bel ons voor en uitgebreide brochure of meer informatie

Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94

010 - 888 22 15
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• www.denhaagdoet.nl
• www.haagseouderen.nl
• www.cardia.nl
Vrijwilligers
vacatures

Begeleider
jeugdactiviteiten
bij bouwdorp
In de week van 17 t/m 21
augustus organiseert YMCA
Ypenburg een bouwdorp voor
kinderen van 6 tot 14 jaar oud.
Voor deze spelweek zoekt
YMCA nog vrijwilligers die
het leuk vinden om daar gedurende deze week te komen
helpen. U begeleidt groepjes
kinderen bij het bouwen van
hutten, en helpt ’s middags bij
de spelactiviteiten die voor de
kinderen worden georganiseerd. Ervaring met kinderen
is niet nodig, wel de wil om te
leren met kinderen te werken!
Inlichtingen: Joost Vlasblom
Tel.: 06 22 50 83 96
E-mail: joost@ymca.nl.

Buddy gezocht:
loopmaatje voor
visueel
gehandicapten

T/m vrijdag 17 april is het deze week is Cardia Beweegweek

Sportieve activiteiten voor iedereen
Bewegen is niet alleen belangrijk maar vooral ook leuk! En
iedereen kan eraan meedoen. Daarom organiseert Cardia deze
week (t/m vrijdag 17 april) een ‘Beweegweek’.

Dit evenement is niet alleen bestemd
voor bewoners en cliënten van de woonzorgcentra van Cardia. Iedereen die het
leuk vindt om mee te doen is van harte
welkom! Wijkbewoners, familieleden en
vrienden: kom allemaal gezellig meedoen aan de sportieve activiteiten. Die
worden gedurende deze week georganiseerd in de woorzorgcentra Landscheiding, Tabitha en Onderwatershof.
Op alle locaties werd de Beweegweek
op maandag 13 april worden geopend
door niemand minder dan Olga Commandeur, oud-Europees juniorenkampioene op de 800 meter hardlopen en
natuurlijk bekend van het televisieprogramma ‘Nederland in beweging!’ De
opening is dus al gepasseerd als deze
Oud-Hagenaar verschijnt, maar het geeft
wel aan dat Cardia echt werk van deze
Beweegweek heeft gemaakt! En er is
daarna nog genoeg te doen.

Inlichtingen:
Henri van Geffen
Tel.: (070) 355 24 79 /
06 10 16 15 00
E-mail:
denhaag@runningblind.nl
dhwereldhuis@stekdenhaag.nl

Benieuwd naar
meer vacatures?
www.denhaagcares.nl
voor dagvacatures
Of kijk op
www.denhaagdoet.nl

Mariahoeve

- Olga Commandeur was afgelopen maandag aanwezig op de drie adressen om de opening van de Cardia
Beweegweek luister bij te zetten. -

Landscheiding
Woensdag 15 april, 14.00 uur: Multifysio Sporten bij MultiFysio, gevestigd in
het woonzorgcentrum
Vrijdag 17 april, 14.30 uur, Recreatiezaal: Muzieksoos met beweegthema.
Bekendmaking beweegambassadeur

Dinsdag 14 april, 14.30 uur,
Restaurant: Sjoelen en andere spelletjes
(voor iedereen)
Donderdag 16 april, 15.00 uur,
Lobby: Gym onder leiding van de
fysiotherapeut (voor iedereen)
Vrijdag 17 april, 14.30 uur, Restaurant:
Wandelen (voor iedereen)

Rijswijk

Nieuwe gids

Isabellaland 150

Loosduinen
Tabitha
Mozartlaan 280

Running Blind is een vereniging voor mensen met een
visuele beperking die willen
hardlopen of aan Nordic walking willen doen. Met behulp
van vrijwilligers wil Running
Blind de hardloopmogelijkheden binnen de vereniging
in Den Haag vergroten. Op
dit moment zijn er 13 visueel
beperkte lopers en loopsters.
Voor hen en anderen zoekt
Running Blind buddy/loopmaatjes. Deze buddy’s zijn de
ogen voor de lopers! Om het
te kunnen zijn, moet u goed
kunnen communiceren in het
Nederlands of Engels.

slag: Gymnastiek van de fysiotherapeut
Donderdag 16 april, 14.30 uur,
de Golfslag: Koersbal
Vrijdag 17 april, 10.30 uur,
de Golfslag: Introductie van het
Beweegteam. Dit team geeft opstapjes
voor meer beweging (mede mogelijk
gemaakt door de Edwin van de Sar
Foundation)
Vrijdag 17 april, 14.00 uur, de Vuurtoren: Soos met beweegthema

Onderwaterhof
Van Vredenburchweg 26

Dinsdag 14 april, 14.00 uur,
de Vuurtoren: Soos met beweegthema
Woensdag 15 april, 10.00 uur, de Golf-

Dinsdag 14 april, Ochtend, Welgelegen:
Gym (alleen voor bewoners Welgelegen)

Wilt u ook na de Beweegweek blijven
bewegen? Of zoekt u iets anders?
Kijk dan eens in de nieuwe Sport- en
Beweegwijzer 50+ voor 2015. Zie voor
de verkrijgbaarheid ervan in deze krant
meer op pagina 30.

18 april: Dag van de
Haagse Geschiedenis
Op zaterdag 18 april herleven tijdens
de jaarlijkse Dag van de Haagse Geschiedenis weer de tijden van vroeger.
Het Haags Gemeentearchief organiseert
deze dag voor de tiende keer. Er zijn
ee ratis orksho s e in en ms
en stadswandelingen, etc. waarvoor
u om 11.00 uur toegangskaarten kunt
afhalen. Op het Plein is er van 11.00 tot
16.00 uur van alles te beleven. Informatie en het programma vindt u op
www.dagvandehaagsegeschiedenis.nl

Jubileumfeest bij 25 jaar
Stedelijke Ouderen Commissie
Op 30 april bestaat de SOC (Stedelijke Ouderen Commissie) 25
jaar. Dat betekent 25 jaar inspraak en medezeggenschap, 25 jaar
actieve betrokkenheid van Haagse ouderen bij het gemeentebeleid. Dus tijd voor een feestje! Dit jubileum viert de SOC graag
samen met de Haagse senioren op 30 april in het gebouw Opera,
Fruitweg 28.

Het thema van die middag sluit aan bij
de doelstelling van de SOC: medezeggenschap in het gemeentebeleid voor en
door ouderen. De vragen daarbij zijn:
hoe kunnen zoveel mogelijk Haagse
ouderen betrokken worden bij wat er
in de stad gebeurt? Welke kansen en mogelijkheden zien ouderen voor zichzelf?
En hoe kan de gemeente beter gebruik
maken van de ervaringen van ouderen
met de zorg, huishoudelijke hulp, wonen
en welzijn, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning. Kortom, wat willen
ouderen als het gaat om hun eigen
toekomst en hoe willen zij betrokken
worden bij hun eigen stad. Hoe kan de

SOC de stem van ouderen met nog meer
succes laten horen.
Programma

Het programma voor 30 april is informatief én feestelijk:
- De Haagse oud-wethouder Jetta
Klijnsma, nu staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zal
terugkijken op de geschiedenis van de
SOC. Wethouder Karsten Klein schetst
het recente verleden en de betekenis
van de SOC voor de gemeente.
- De directeur van Zorgbelang ZuidHolland zal zijn licht laten schijnen
over de meerwaarde van cliëntenparti-

cipatie, in deze tijd van veranderingen
een belangrijk punt.
- Mevrouw Van Riel, voorzitter van de
Seniorenraad Oegstgeest, brengt een
enthousiast verhaal over de successen
van haar Oegstgeester raad.
- Tot slot zal de voorzitter een tipje van
de sluier oplichten van de toekomst
van de SOC. Het onderzoek onder 500
Haagse ouderen naar hun wensen en
ideeën bij ouderenparticipatie wordt
daarbij betrokken.
- Tussendoor zijn er leuke optredens van
onder andere de cabaretière Jacqueline
de Savornin Lohman en van Grey
Vibes.
Vanaf 11.00 uur is de zaal open. Om
12.00 uur wordt een gratis lunch geserveerd.
Het afwisselende programma start om
13.00 uur en wordt rond 17.00 uur afgesloten met een hapje en een drankje.

Kortingspas
vrijwilligers en
mantelzorgers
Bent u mantelzorger of vrijwilliger?
Dan geeft u veel van uzelf en uw tijd.
Met de Kortingspas van de gemeente
Den Haag en PEP kunt u eens tijd voor
uzelf nemen. U geniet van speciale
voordeelacties in restaurants, winkels,
cultuur en attracties. De acties staan
drie keer per jaar in het gratis magazine
PEP voor iedereen.
Aanvragen

Ga op internet naar www.denhaagdoet.
nl/kortingspas-aanvragen. Vul het formulier in en klik op ‘aanvragen’. U ziet
een bevestiging. Als uw Kortingspas
gereed is, krijgt u bericht waar u hem in
uw buurt kunt (laten) afhalen.
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Crazy Blues
Crazy Blues’ is een eerbetoon aan de blues en dan
met name aan bluesvrouwen. In het diepe zuiden van
de VS was de blues voor de slaven op de katoenplantages dé muziek- en dansvorm om hun gevoelens
in kwijt te kunnen en hun leed te verzachten. Met
die gedachte in het achterhoofd werden de dansers van het Internationaal Danstheater uitgedaagd
uiting te geven aan hun diepste motivatie om te
bewegen, te dansen. Ze worden live begeleid door
de bijzondere stem van zangeres en actrice Joy
Wielkens.

Lezers van de
Oud Hagenaar
kunnen voor deze
bijzonder dansvoorstelling nu met €7,50
korting 1e rangs
kaarten boeken onder
vermelding van Oud
Hagenaar. Deze kosten
dan geen €27,- maar

€19,50.

Internationaal Danstheater
Crazy Blues
Dinsdag 28 april, 20.15 uur
Lucent Danstheater

www.ldt.nl / 070 88 00 333

Mogen wij ons even voorstellen ?
Miedema & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie
en interieuradviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

G
RTIN
O
K
65+

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk
Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waarmee wij al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils,
bankstellen en sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn onder andere gespecialiseerd
in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en
OISTERWIJK meubelen.

Leerbewerking
Wij bekleden al uw zitmeubels met de beste kwaliteiten leder. Tevens kunnen wij diverse leer reparaties
verrichten, o.a stiknaden, uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren banken of stoelen.
Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken. Wij zijn gespecialiseerd in het repareren
en herstofferen van o.a. CHESTERFIELD meubelen.

Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien
van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of
beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen
wij al uw meubels.

48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw
houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect zitcomfort.

Bel voor meer informatie
of een vrijblijvende
afspraak bij u thuis
www.miedemaenzn.nl

Goejanverwelledijk 48a
Gouda
Tel: 0182 – 599220

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22
Bussum
Tel: 035 - 6912905

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

Gewoon
goed geregeld
Open een uitvaartdeposito
en wij storten er € 210,- op!

Word ook lid van De Volharding. Met ons gratis lidmaatschap bent u onder andere verzekerd
van € 210,- uitvaartkorting die - indien gewenst - direct gestort wordt op een depositorekening.
Bent u al lid maar heeft u nog geen depositorekening, vraag deze dan nu aan!
Ja, ik wil me graag - geheel kosteloos en vrijblijvend - inschrijven bij De Volharding:
Voorletter(s):

Achternaam:

M

V

Geboortedatum:
Adres:

Gewrichtspijn?
Wij kunnen u helpen.
Bij DC Klinieken Den Haag kunt u terecht voor de behandeling van
reumatische aandoeningen. Onze ervaren reumatologen helpen u in
een patiëntvriendelijke omgeving. U wordt behandeld in een kleinschalig
medisch centrum met veel ruimte voor persoonlijke aandacht.
Heeft u last van gewrichtsreuma, artrose (gewrichtsslijtage), jicht,
de ziekte van Bechterew, gewrichtsontstekingen bij psoriasis (artritis
psoriatica) of een andere reumatische aandoening? Met een verwijzing
van uw (huis)arts kunt u bij ons snel een afspraak maken voor het
spreekuur Reumatologie.

Postcode & woonplaats:
Telefoon

E-mailadres:

Ik wil graag een aanvraagformulier voor het openen van een depositorekening ontvangen. Op
deze depositorekening wordt direct mijn € 210,- uitvaartkorting gestort.
Ik ben al lid maar heb nog geen depositorekening. Ik wil graag mijn uitvaartkorting op een
depositorekening gestort krijgen.
Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag

• Geen wachttijden, u kunt snel terecht
• Aanvullende onderzoeken, zoals MRI-scan en bloedonderzoek,

op dezelfde locatie mogelijk
• Volledige vergoeding door zorgverzekeraar
(met uitzondering van het eigen risico)

Rijswijkseweg 77
2516 EE Den Haag
t (070) 3301200
denhaag@dcklinieken.nl
www.dcklinieken.nl

Den Haag
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‘Belastingen zijn een boete voor goed gedrag’
Een paar honderdduizend burgers uit de regio Den Haag moeten over
2014 hun aangifte voor de Belastingdienst doen. Als zij dat nog niet
hebben gedaan, hebben zij dit jaar tot 1 mei de tijd gekregen. Het is
overigens ook heel gemakkelijk om uitstel te vragen voor de wettelijk
verplichte invulling.

Opinie &
Informatie
De tijd is weer aangebroken om werk
te maken van uw
belastingaangifte. Een
vervelende klus vinden
velen. Maar er staan
tegenwoordig allerlei
hulptroepen klaar om
daarbij een handje te
helpen. Soms gratis,
maar als het wat
ingewikkeld is kan het
raadzaam zijn om een
specialist in te huren.

Dan is er nog een vrij grote groep mensen i ie de oonhef n eindhef n is.
Maar voor hen is het vaak toch zaak om
te bekijken of zij vooral niet – meestal
door bepaalde aftrekposten – geld terug
kunnen orderen an de e astin dienst.
Het grote voordeel van invulling na 1
maart 2015 is dat de Belastingdienst
al heel veel zelf heeft ingevuld bij uw
digitale aangifte die via uw DigiD-codes
i n in te ien en aan te assen. oor de
enkelingen die niet met internet kunnen
omgaan zijn er nog andere mogelijkheden of he ers.
Een terugkerend item van oudere
gepensioneerden, met name in de
‘ambtenarenregio’ Den Haag, is dat zij
bij inkomsten uit AOW en aanvullend
edri fs ensioen an m r dan .
euro per persoon over 2014 al gauw
honderden euro’s of zelfs duizenden
(bij een hoog maandelijks pensioen) na
moeten betalen aan de Belastingdienst
omdat vooraf onvoldoende verplicht is
in ehouden.
aak oor de enen die het e astin stelsel niet goed doorgronden een
ehoor i ke te en a er a hteraf. Die
nabetaling staat nog los van eventuele
lijfrente-uitkeringen, nevenverdiensten
en vermogen boven de vrijstellingsgrenen in o .
Naheffing
oe is die er e ende nahef n te oorkomen? Eigenlijk vrij eenvoudig door
de e astin dienst om een oorhef n

te vragen, waarbij men al van tevoren in
het e astin aar e f etaa t.
i de of i e aan ifte o er het oorgaande jaar wordt die vooruitbetaling
uiteraard eer errekend. ommi e
mensen vinden het prettig om geen
nahef n te kri en.
Wij kennen mensen die graag (eerlijk)
e astin eta en. ant dan eet ik
ook wat ik in dat jaar verdiend heb,’’
e en e. o t ant in ons ro ressieve belastingstelsel betaalt men méér
naarmate men meer verdiend heeft:
maximaal 52 procent over het belastbaar
inkomen.
Een van de meest gebruikte belastingboeken, de almanak van Elsevier,
schrijft het in zijn voorwoord wat
oso s her en oete is een e astin
e ens fout edra . e astin is een
oete e ens oed edra .
Een van de discussiepunten is de belastin hef n in o
an uiteinde i k
procent over het vermogen na aftrek van
de ri ste in en. en o itiek es uit dat
al vijftien jaar geleden is gemaakt als
opvolging van de destijds nogal omstreden ermo ens roei e astin .
Banken geven bijvoorbeeld vaak minder
(dagelijkse) rente dan 1,2 procent op
s aarrekenin en. er dit dee e ert
men dus iets in! Daar staat echter
tegenover dat bijvoorbeeld op aandelen
vorig jaar veel en veel meer rendement
kon orden ehaa d. De rotere risi onemers met hun geld klagen vaak het
meest a ti d o er de e astin hef n .

Hoewel de politiek in de toekomst misschien zal blijven willen sleutelen aan
het tie e rendement i kt de hef n in
o a es ins een rede i k emidde de.
oora oor de mensen met eini
vermogen is er dankzij de vrijstellingen
hee eini aan de hand.
Grappig is de opmerking van de auteurs
van Elsevier in hun inleiding in de Belasting Almanak 2015: ,,Het wachten is
op de bank die de reclameslogan ‘Als u
bij ons spaart, betalen wij uw belasting’
uit ren t.
Hulptroepen
oor de e ensioneerden en mensen die
nog volop werken staan vele hulptroepen klaar die vaak gratis of voor een
heel klein bedrag de aangifte willen
doen. Dat i n ri i i ers fami ieleden, vakbonden, zorginstellingen,
ouderen onden en . oms e fs de
Belastingdienst zelf!
oor een otte afhande in is het
natuurlijk wel zaak om alle relevante
gegevens van u en uw eventuele partner
bij de hand te hebben, zoals alle jaaropgaven van lonen, AOW, pensioenen,
uitkeringen, documenten van de Belastingdienst, spaarsaldo en beleggingen,
gegevens over de eigen woning, en
– zeker als het gaat om ouderen – alle
uit a en oor hronis he iekten.

Indien u nog beschikt over een kopie
van de aangifte over 2013, komt die bij
aan ifte o er
handi an as. oor
de e hu troe en is het ook een ﬂink
stuk gemakkelijker geworden doordat de
Belastingdienst al van tevoren heel veel
e e ens heeft in e u d.
Wordt de aangifte over 2014 wat
ingewikkelder, dan is het raadzaam de
betaalde specialisten in te schakelen als
men e f niet eker an i n aak is. Dat
gebeurt bijvoorbeeld vaak bij kleine
zelfstandigen en zzp’ers waarbij de
ondernemersactiviteiten zich vermengen
met die van de particulier, bij bezit van
ander onroerend goed, bijzondere belegin en en ﬂink ermo en of i in eikke de e hts heidin s onstru ties.
De prijs van de beroepssector hangt af
van de werkzaamheden en zit vaak in
het totale pakket van administratieve
diensten. De rote ondernemin en
he en nan i e administraties of s hake en dure e astin ureaus is.
Een veel gemaakte fout bij ouderen is
dat zij AOW, pensioenen én vutuitkeringen zetten bij inkomsten uit ‘tegenwoordige’ dienstbetrekking terwijl zij toch
e ht s aan o roe ere aken. De ra en
en tegenwoordig de door de Belastingdienst zelf ingevulde gegevens in de
digitale aangifte geven de richting heel
oed aan.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken.
Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.
U kunt uw kwesties sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Fiscale zaken
Einde fiscale partners
bij uit elkaar gaan
Ik heb als man van een echtpaar
vorig jaar de gezamenlijke woning
er aten. De s heidin is ater dat aar
of iee uit es roken. ns kind i ft
i de moeder onen. i en e
s a e artners at e eurt er met
de kinderopvangtoeslag? We blijven
e o ouders.
U bent géén fiscale partner meer omdat u op een ander adres in de Basisregistratie Personen staat ingeschreven. De kinderopvangtoeslag krijgt
degene die het kind thuis verzorgt. Op
die naam en voor de kosten gebeurt
het ook. Bij de echtscheiding is waarschijnlijk mede uitgesproken dat de
andere partner een onderhoudsbijdrage geeft voor het betreffende kind. Die
staat los van de kinderopvangtoeslag.
Bij scheiding zijn er meerdere fiscale
consequenties.
Over 2015 voorlopige
belastingaanslag
Ik krijg al een voorlopige belastingaans a o er
. k he inderdaad
mede door foute inhoudingen van

mijn werkgever, over 2013 een
nahef n moeten eta en. k he een
paar aandoeningen, darmziekte en
hart ro emen. k he huishoude i ke
hu en or er oer. k s ik ook ee
medicijnen waardoor ik mijn eigen
risi o ieder aar o maak. et is
stijlloos hoe ouderen en de zwakken
in de samenleving door de overheid
orden ehande d. at is u isie o
mijn zaak?
De Belastingdienst kan (over 2015) u
al een voorlopige voorheffing opleggen. U kunt tegen de inhoud bezwaar
aantekenen, maar dan moet u wél met
andere bedragen komen en die kunnen
(voorlopig) aantonen.
In uw geval zijn er wellicht extra
(persoonsgebonden) aftrekposten die
u kunt opgeven.
Wij kunnen ons voorstellen dat u er
tegenop ziet om dit allemaal zelf af te
handelen en dat u liever een ‘deskundige’ inschakelt.
Wat dat betreft kunnen we u alleen
maar verwijzen naar eventuele gratis
diensten of voor een klein bedrag als
u lid bent van een ouderenorganisatie,
vakbond of van andere vrijwilligersclubs. Bent u alleen overgeleverd aan
de commerciële sector (de fiscale

adviseurs) dan bent u al gauw een
paar honderd euro kwijt.
Wij kunnen u daarin niet bijstaan,
want dan is het eind zoek. We geven
alleen maar een eerste advies. U kunt
natuurlijk ook uw voorheffing voldoen
en pas kijken bij de totaalafrekening
(uw aangifte volgend jaar over 2015)
of u nog wat terug kunt claimen.
Inkomsten uit boek
bij belastingaangifte
Binnenkort hoop ik in eigen beheer
een oek uit te e en. oet ik de
opbrengst daarvan ook opgeven voor
de belastingen? En zo ja, kan ik dan
bepaalde posten zoals bijvoorbeeld
gemaakte reiskosten, kosten presentatie e.d. a s aftrek ost o oeren
Ja. Dat moet u doen bij uw aangifte
over het betreffende jaar. Meestal
dus het jaar daarna voor 1 mei.
Indien u het digitaal invult, zoals de
meesten, dan komt u vanzelf bij extra
inkomsten een vraag tegen over de
gemaakte kosten, zoals reiskosten. In
feite worden dus alle netto-inkomsten
belast volgens de hoogste tariefgroep
waaronder u valt.

Neveninkomsten
door postbezorging
n au ustus
erd ik aar.
Ik had tot dat moment een fulltime
baan bij de overheid, maar moest per
1 augustus – helaas – met pensioen. inds no em er ont an ik
edri fs ensioen us
. m to h
iets om handen te hebben ben ik op
1 oktober gestart als postbesteller bij
andd met ie ik een o ereenkomst
an o dra ht en aan e aan. ee
dagen per week ben ik met deze
a ti iteit e i . De inkomsten i n
variabel, afhankelijk van de hoeveelheid te bezorgen post, maar bedragen
tot
euro er maand. et i n
inkomsten, dus ik neem aan dat ik die
nu in mijn belastingaangifte 2014 zal
moeten gaan vermelden?
Zoals u ook al zelf stelt, deze neveninkomsten vallen onder de inkomstenbelasting na aftrek van uw eigen
aftrekbare kosten. Ze hebben geen
invloed op uw andere pensioenen.
We nemen zonder meer aan dat de
opdrachtgever al looninhoudingen
doet voor de sociale premies en
belastingen. Vaak doet men dat tegen
de laagste tariefschijven.
Het hangt echter van het invullen van

de werkgeversverklaring af, ook als u
een ‘overeenkomst van opdracht’ bent
aangegaan. Of heeft u een zogenoemde ‘Verklaring arbeidsrelatie’
(VAR) van de Belastingdienst waarbij
een opdrachtgever aan u bruto mag
uitbetalen?
In dat geval wordt het volle pond aan
inhoudingen later gedaan en zal u
over de (meerdere) neveninkomsten
aan de hand van uw totale inkomen
in het betreffende jaar belasting en
premies moeten betalen.
Heffingskorting wel
of niet op AOW
Bij de uitbetaling van de AOW houdt
de o ia e er ekerin s ank
rekening met de algemene hefn skortin . Die edraa t oor mi
samen met de ouderenkorting bijna
euro. an ik ra en dit niet te
doen? Daarmee voorkom ik misschien
een nabetaling vanwege te weinig
inhoudin en.
Jawel. Dat kan de SVB op uw verzoek
wijzigen. Kan zelfs heel eenvoudig digitaal met uw DigiD-codes. Of bel uw
SVB-regiokantoor. Daarmee voorkomt
u tot op zekere hoogte naheffingen.
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(G)een slechte grap
Een dronkaard, een Marokkaan en een bejaarde zitten samen op
de stoep... Het klinkt als het begin van een slechte grap.

Barbara Bruckwilder is
ergotherapeut. Zij schrijft
over haar ontmoetingen met
cliënten en hun (on)gemakken in het dagelijks leven.
De illustraties zijn van
Erika Flach.

Ik ga op huisbezoek bij een meneer in
verband met het aanpassen van zijn
woning. Vooraf weet ik meestal niet
welke persoon ik in welke toestand aan
zal treffen. Meestal krijg ik een verwijzing van een arts. De ene keer een
uitgebreide met een duidelijke hulpvraag, de medische diagnose van de
cliënt en diens persoonlijke gegevens.
De andere keer staat er alleen: graag
ergotherapie. Mijn collega’s en ik doen
daar niet moeilijk over. Als we het
telefoonnummer van de cliënt hebben
dan maken we een afspraak voor een
huisbezoek. Dat is meteen de eerste
kennismaking met een nieuwe cliënt.
In dit geval zitten de drie bovengenoemde personen mij op te wachten,
op de stoep voor het huis. Mijn cliënt
blijkt de man te zijn die ik schertsend

de dronkaard noem: alles wijst erop
dat hij wel een glaasje lust. Zowel zijn
adem als zijn woning. De woning is
kaal en totaal verwaarloosd. Aan de
inrichting en netheid kan ik helaas
weinig doen. Maar de hulpvraag is
gemakkelijk te ontdekken: door de
drempels kan de man met zijn rollator
niet goed door zijn woning lopen en is
de toiletpot te laag om er goed van te
kunnen opstaan. Dat vergt aanpassing.
Helaas worden deze aanpassingen niet
meer vergoed door de gemeente Den
Haag. Zoals in vele andere gemeentes
het geval is. Daarbij heeft de man een
koopwoning. Hij kan dus niet terugvallen op een woningbouwcorporatie.
Hij zal deze aanpassingen zelf moeten
regelen en betalen.
Gelukkig zijn de buren - de bejaarde

en de Marokkaan - mee naar binnen
gegaan en bereid om de man te helpen.
De bejaarde kent wel een aannemer
en zal deze bellen. De Marokkaan is
bereid de kosten van de aanpassingen
voor te schieten. Zelf heb ik alleen
advies kunnen geven over de hoogte
van de nieuwe toiletpot.
Bij het afscheid zegt de man terloops:
het is allemaal begonnen toen mijn

vrouw overleed. Ik heb geen kinderen.
Gelukkig letten mijn buren een beetje
op me...
Wat leek op een slechte grap, blijkt
nabuurschap ten top!!

Barbara Bruckwilder
ergotherapiemetbarbara@gmail.com

Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
Petra Stienen tijdens vrijheidsfestival About Freedom
APRIL

24, 25 Kerkmusical Straten

APRIL

23

About Freedom

Tijdens het rondreizende
vrijheidsfestival About Freedom worden
op verschillende manieren internationale
verhalen over vrijheid samengebracht. Met
korte films, tafelgesprekken, gerechten
die smaken naar vrijheid en live muziek.
Publiciste Petra Stienen gaat in gesprek
met twee getuigen die de bevrijding in Den
Haag van dichtbij hebben meegemaakt.
www.aboutfreedom.nl

Een musical voor jong en oud
waar Voorburgers mét en zonder ervaring
aan meedoen. Het verhaal begint bij een
afspraak tussen Fleur en haar grootvader.
Beiden zijn deel van een familiebedrijf.
De toekomst van de firma is onzeker en
grootvader belooft zijn kleindochter in te
wijden in de verhalen over wegen en reizen. Zo kan zij kiezen of en hoe ze ermee
verder wil.
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

beeld van het dagelijks leven in Voorhout tussen 1940 en 1945. Elk voorwerp vertelt een
verhaal over een gebeurtenis, een persoonlijke herinnering, grote of kleine symboliek.
www.hkv-voorhout.nl

Historische Kring Voorhout

Tuinzaal Bartholomeuskerk,
Herenstraat 49, Voorhout
ma t/m za van 10.00 – 17.00 uur
Toegang: gratis
APRIL

Kamermuziek Ateliers Nederland

Locatie: Opstandingskerk,
Rembrandtlaan 92, Voorburg
Aanvang: vr 20.00 uur, za 15.00 en 20.00 u.
Toegang: € 7,50, € 8,00 zaal

26

Theaterparade
Zoete Herinneringen

Op verschillende plekken in het centrum
van Zoetermeer worden de deuren geopend
voor bijzondere theateracts. Deze plekken
blijven normaal gesproken gesloten voor het

publiek. Een unieke manier om de stad van een
andere kant te bekijken.
www.zoeteherinneringen.nl

Storytellers

Startlocatie: Stadstheater Zoetermeer
Aanvang: 13.00 uur
Toegang: €10,00, busrit naar locaties €20,00
APRIL

27

Taptoe Zoetermeer

Op Koningsdag organiseert Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids de Taptoe
van Zoetermeer. Een evenement met mars- en
showmuziek. Voor deze editie van de taptoe heeft
de organisatie een spectaculair programma met
diverse topkorpsen samengesteld.
www.harpedavidszoetermeer.nl

APRIL-MEI

Harpe Davids

Freedom You Pass On

25/4-5/5 De Tweede Wereldoorlog in 25 Voorhoutse
voorwerpen

Locatie: De Markt, Zoetermeer
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

Locatie: Humanity House,
Prinsegracht 8, Den Haag
Aanvang: 19.00 uur
Toegang: gratis

In Voorhout is in het kader van 70 jaar
bevrijding een bijzondere collectie te zien.
‘De Tweede Wereldoorlog in 25 Voorhoutse
voorwerpen’ geeft een levend en intiem
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Er op uit!

Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.email

hier zelf uitproberen hoe het is om te schrijven met een
ganzenveer en het resultaat versieren met echt bladgoud!
Doorlopende workshops op zaterdag 18 en 25 april en
zondag 19 en 26 april van 12.00-16.00 uur.
Baron van Westreenen, de vroegere bewoner van Museum
Meermanno, was de eerste in Nederland die Italiaanse paneelschilderijen verzamelde. Vooral het goud trok hem erg
aan! Prachtige devote afbeeldingen versierd met kunstig
bladgoud en edelstenen. Speciaal voor de Museumweek
brengt Meermanno deze rijke panelen eens extra onder de
aandacht. Dagelijks (m.u.v. maandag) om 14.00 uur.
Museum Meermanno | Huis van het boek; Prinsessegracht 30 (tegenover het Mailieveld), 2514 AP Den Haag.
Geopend: dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer activiteiten in de museumagenda op de
website: www.meermanno.nl

Maandag 4 mei

Za. 18 t/m zo. 26 april
Museumweek in Meermanno: schrijven
met een ganzenveer en echt bladgoud!
Museum Meermanno doet mee aan de nationale Museumweek van 18 t/m 26 april. Het thema is ‘Ons echte
goud’. In Museum Meermanno kun je deze week niet
alleen echt goud bewonderen, je kunt er ook zelf mee aan
de slag! Deelname aan de workshops en de rondleidingen is gratis. Reserveren is niet nodig. Daarnaast is het
museum het eerste weekend van de Museumweek, op zaterdag 18 en zondag 19 april, gratis toegankelijk. Tijdens
de twee weekenden in de Museumweek kunt u zelf met
echt goud aan de slag in het middeleeuwse scriptorium.
Deze bijzondere ruimte is besloten, maar speciaal voor de
Museumweek wordt het scriptorium opengesteld. U kunt

AANRADER
Laatste getuigen van de Hongerwinter
vertellen hun verhaal in de schouwburg
De afgelopen maanden heeft het Nationale Toneel
verschillende inwoners van Den Haag geïnterviewd die de
Hongerwinter tijdens het laatste jaar van de 2e Wereldoorlog hebben meegemaakt. Sommige getuigen waren nog
jong, de jongste was vijf, toen de oorlog begon. Anderen
kregen als tiener of twintiger veel meer mee.
Acht Hagenaars, die bewust de Hongerwinter hebben
meegemaakt, komen op een bijzondere wijze aan het
woord. Zij zijn ‘De Laatste Getuigen’, de enigen die zo
een veel bewogen, maar weinig belichte episode uit de
geschiedenis van de stad nog eenmaal tot leven kunnen
brengen. Op maandag 4 mei zitten zij op het podium
van de Koninklijke Schouwburg, met ieder een acteur
van het Nationale Toneel naast zich die hun verhaal, hun
perspectief verteld.
Hongersnood, we kennen het van beelden op tv en
berichten in de krant, zeventig jaar geleden was het harde
realiteit in Den Haag. Een realiteit zo pijnlijk dat er na de

Wassen en Stomen bij
Escamplaan 276 in Den Haag
In onze winkel worden allerlei gemaksdiensten
aangeboden. Stoomgoed en de was kunnen
worden opgehaald.
Wij vermaken en repareren ook kleding.
Bel: 070
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3604077 voor meer informatie.

April en mei

oorlog weinig over werd gesproken. Ook nu nog is het
voor velen een moeilijk gespreksonderwerp. Reden te
meer om een aantal mensen, die ooit de jonge burgers in
een belegerde stad waren, aan het woord te laten.
Maandag 4 mei, 20.00 uur Koninklijke Schouwburg.
We beginnen uiteraard met twee minuten stilte.
De zaal is vanaf 19.30 open om gezamenlijk naar de
herdenking op de Waalsdorper vlakte te kijken. Kaarten
(slechts 5 euro p.p.) via www.ks.nl of 0900-3456789
Hongerwinter óók in Historisch Museum
Van 22 april t/m 16 augustus 2015 wordt de Hongerwinter bovendien herdacht in het Haags Historisch Museum
aan de Korte Vijverberg 7, met de tentoonstelling ‘Naar
de Boeren! – Kinderevacuaties in de Hongerwinter’.
Tijdens de winter van 1944-45 heerste in het westen een
groot voedseltekort. Duizenden mensen stierven van de
honger. Een groot aantal kinderen werd echter gered door
evacuaties naar ‘de boeren’ in het noorden en oosten van
het land. In deze tentoonstelling volgt het museum zeven
kinderen, onder wie vier Haagse, die de Hongerwinter
hebben meegemaakt en overleefd. Zie voor meer info:
www.haagshistorischmuseum.nl

Een uitstapje Rotterdam: feest maar ook
‘sporen van oorlog’ bij Miniworld
Miniworld Rotterdam is voor de derde keer in vier jaar
gekozen tot Leukste Uitje van Zuid-Holland door leden
van de ANWB. Een attractie in hartje Rotterdam, vlakbij
Rotterdam CS. Deze meivakantie, van 25 april t/m 10
mei, is Miniworld Rotterdam elke dag geopend van
10:00 – 17:00 uur. Ga kijken naar de kleine ijsbeertjes,
prairiehondjes en zeeleeuwen? Want vanaf 10 april is ook
Diergaarde Blijdorp te zien in de miniatuurwereld. Of kom
langs tijdens de Rotterdamse Verhalen Vierdaagse van 6
t/m 9 mei en ontdek ‘de Sporen van de oorlog, incl. een
unieke tramtocht langs de brandgrens.
Van 6 tot en met 9 mei staat Miniworld Rotterdam in
het teken van de “Sporen van de oorlog”. Verhalen over
het bombardement en de wederopbouw worden verteld
aan de hand van de miniatuurwereld. Wat deze dagen
extra bijzonder maakt: elke dag, van 6 t/m 9 mei, rijdt er
om 11:00 uur en 13:00 uur een historische tram vanuit
Rotterdam Centraal, langs delen van de brandgrens naar
het Trammuseum Rotterdam. Hier wordt een expositie
getoond: ‘Trammend door het Puin’. Daarna wordt u
teruggebracht naar Rotterdam centraal, waarna u weer de
miniatuurwereld in kan. Om zeker te zijn van een plaats in
één van de historische trams, kunt u vooraf een e-ticket
kopen in de webshop van Miniworld Rotterdam:
www.miniworldshopw.nl/RVV2015. Kijk voor meer info
en openingstijdens op www.miniworldrotterdam.com

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN
INCLUSIEF VERVOER PER LUXE TOURINGCAR
Heerlijk temidden van bossen en vennen in “De parel van brabant” Oisterwijk!
• U verblijft in ruime alle op begane grond gelegen kamers met eigen terras
• In huiselijke sfeer kunt u genieten van onze uitmuntende keuken
• Wij bieden een volledig dag en avond programma met 4 halve dagtochten
• Halen/brengen 4 middagtochtjes
SCHEIBAAN 5, 5062TM OISTERWIJK TEL 013-5282555, 06 53756941 • WWW.HOTELDEPADDESTOEL.NL

Het hele jaar genieten van de lekkerste maaltijden; dat kan met de
maaltijdenservice van 3B Diner. Ean dat dit pure verwennerij is blijkt
al snel, men heeft de keuze uit ruim negentig gerechten tegen een
prijs die veelal een euro per maaltijd goedkoper is dan die van de
meeste andere maaltijdservice bedrijven.
toegevoegd. Telkens weer krijgen
Onze maaltijden bereiden wij in eigen
wij lovende kritieken bij proeverijen:
keuken op ambachtelijke wijze (zie
van senioren, instellingen, koks en
tv-opname op onze website) met de
zelfs verpleegkundigen, diëtisten en
beste ingrediënten, waardoor wij in
welzijnsorganisaties voor ouderen.
staat zijn om een constante hoge
Behalve uiterst smakelijke maaltijden
kwaliteit te kunnen garanderen.
is er meer waardoor
Bovendien luisteren
3B Diner voorop loopt
wij erg goed naar
Nu ook maaltijden van
de wensen van onze
380 gr. voor “de kleine eter” in haar streven om
elke maaltijdgebruiker
groeiende klantenkring
tevreden te kunnen stellen.
en verwerken deze wensen continue
in de maaltijden. Door de jaren heen
Wensen van onze maaltijdgebruikers
heeft dit geleid tot uiterst smakelijke
waren o.a.:
en gezonde maaltijden waar bijv.
Nog meer groenten in de maaltijd.
erg weinig zout en kruiden aan zijn
De maaltijden worden gratis bezorgd en zijn van uitstekende kwaliteit.

Het Hollandse kruimige aardappeltje.
Maaltijden van 380 gram voor “de
kleine eter”. Deze wensen vindt u nu
ook in de maaltijden terug.
Bel ons telefoonteam en vraag onze
nieuwe brochure aan. Wij sturen u
hem samen met alle andere informatie graag toe.
Bovendien stellen wij u in de gelegenheid om 6 maaltijden naar keuze
(geen kerstmenu’s en luxe maaltijden) te proeven voor slechts € 25,3B Diner is onderdeel van “De Jong
Diepvries B.V.” een al 60 jaar bestaande groothandel voor de voedingsbranche.
Voor meer informatie:
www.3bdiner.nl of
bel met 010-529 01 33
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Kom
toneelspelen
bij het
Nationale
Toneel!
Toneelateliers voor
volwassenen

ZO KLINKT
ROMANTIEK

9 & 10 mei
tweedaags atelier 18+
12 mei
eendaags atelier 55+

CHRISTIANNE STOTIJN ZINGT SCHUBERT
met o.a. ‘Die Unvollendete’
Symphonic Friday met muziekhistoricus Leo Sanoma

8 & 9 MEI
DR ANTON PHILIPSZAAL
www.residentieorkest.nl
residentieorkest.nl
nationaletoneel.nl/toneelateliers

Op vertoon van uw Volharding Ledenpas

40% Pathé korting
op alle films bij Pathé Den Haag Buitenhof, Spui en Scheveningen

DE Volhard

STICHTIN

G VOOR S

6 t/m 9 mei: Sporen van de Oorlog - unieke combinatie met historische
tramtocht langs delen van de brandgrens

TEUN EN

ing

TOEVERLA

AT

www.miniworldrotterdam.com
Weena 745 / Rotterdam / 5 minuten lopen vanaf Rotterdam CS

Een mooi cadeau voor moederdag!
Zondag 10 mei is het weer ‘moederdag’. Een mooi cadeau is dan natuurlijk een postabbonement op onze
krant! Elke twee krijgt uw moeder dan De Oud-Hagenaar in de bus, voor € 49,90 een heel jaar lang. Maar
natuurlijk kunt u hem ook gewoon voor uzelf bestellen. Stuur gauw de bon in en ontvang nr. 9 al in de bus.

WWW.VO

LHARDIN

G-VOORD

EEL.NL

Bezorgadres
Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Factuuradres
 Gelijk als het bezorgadres, of:

Lid worden is gratis en voor alle leeftijden

Naam:

Hebt u nog geen Volharding ledenpas? Bel dan naar (070) 87 00 216

Straat en huisnr.:
Postcode:
Telefoon:
Betaling:  overmaking

Woonplaats:

* m.u.v. 3D en IMAX
** korting geldt alleen als de naam op de pas en legitimatie overeenkomt

E-mail:

 via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

Meer weten? Gerard Verspuij | De Volharding | 06 26 13 68 71 | g.verspuij@eerenvolharding.nl
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat de
rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Test
uw
hang
naar
nostalgie
Nostalgie
met Julius Pasgeld

Nostalgie werd een halve eeuw geleden nog beschouwd als een aandoening die werd omschreven als
‘het gevoel iets belangrijks of dierbaars te zijn kwijtgeraakt’. Hoog tijd dus voor een test waarmee u
zelf kunt bepalen of u nog te redden bent.

De test bestaat uit drie onderdelen. In het eerste onderdeel dient u aan te geven of u bepaalde
sfeerbeelden van vroeger herkent. Gewoon dus beantwoorden met ja of nee. Het tweede onderdeel
bestaat uit liedregels waarbij u de ontbrekende woorden moet invullen. Het derde deel tenslotte bevat
een aantal begrippen waarbij u de naam van de bijbehorende persoon moet invullen.

A. Geuren, geluiden en sferen
1. Toen je nog teenager zei. En daarna teener
schreef. Inplaats van tiener.
2. Dick Bos, die in een rechthoekig
tekstballonnetje zei: ‘Prachtig! Die zegt het
eerste halfuur niks meer. Ik pak z’n revolver
en dan: Alleh, marsch!’
3. Op school moest je voor straf in de hoek
staan. Stiekum keek je over je schouder om
kontakt te zoeken met de dichtstbijzijnde
leerling. Als dat lukte zat je allebei zachtjes
te giebelen. Totdat de meester brulde: ‘Wat
valt daar te lachten??’
4. Het gevoel dat je bekroop als de juf je rug
afdroogde na het schoolzwemmen.

5. De geur van Brylcreem, die vette
haarpommade waarmee je je haar tegen je
hoofd aan plakte in plaats van gewoon naar
de kapper te gaan.
. et ﬂuit e an de erron hef en daarna
dat sissende en puffende geluid en het
getsjoektsjoek waarmee de stoomtrein zich in
beweging zette.
7. De stroken krant die je moeder in de wc aan
een touwtje had gehangen als het wc papier
op was en er geen geld was voor nieuw.
8. Toen seks nog een afkorting was van sexappeal.

9. Heinkels, Vespa’s en Lambretta’s. Daar zei
je ‘motor-scooter’ tegen inplaats van gewoon
‘scooter’.
10. Het ‘tweedelig badpak’ met hinderlijke cups
en beugels.
11. Dat je riep: ‘Klaar om te wenden? Ree!’ En
dan bij windstilte terug moest peddelen als je
voor 12,50 gulden per dag een BM-zeilboot
had gehuurd op de Loosdrechtse plassen.
12. Het geklik van het knopje van de
draadomroep waarmee je vier radiostations
kon ontvangen en dat één van die
radiostations soms Radio Luxemburg was
of studio B in Duitsland van waaruit Chris
Howland op dinsdagavond tussen zes en
zeven uur hits liet horen nog voordat ze in
Nederland werden uitzonden.
13. En dat diezelfde Chris Howland toen zelf het
volkomen bespottelijke ‘Fraulein’ op vinyl
zette.
14. De Quickstep, de Valeta, de Jive en jawel, de
Twist tijdens de danslessen op de middelbare
school na schooltijd in de aula.
15. Ouders, die bij de lagere school stonden te
wachten tot je met de bus terugkwam van
schoolreis. En toen een volstrekt lege bus
zagen aankomen. Dachten ze. Dacht jij.
16. En wat was het nou eigenlijk: ‘Bababeloebap’
of ‘AwopBopaLooBobBam Boom’
17. Als je twee grote schroefbouten met een
moer in het midden en daartussen ﬂink at
luciferslijpsel met een touwlus hard tegen een
muurtje aansloeg hoorde je een enorme knal.
Tel nu het aantal items waarbij u volmondig
‘Ja, dat is waar ook’, verzuchtte.

B. Songs
Bedenk, zonder te googelen, hoe het ook al
weer verder ging.
1. Then you better start swimmin’ or you sink
like a stone, for the t ----------2. When the sun goes to bed.
That’s the time you raise your head.

Tel het aantal keer dat u het vervolg wist
of zelfs nog na kon zingen.

C. Namen van personen
Welke persoon hoort bij de volgende
omschrijvingen (niet googelen!):

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

That’s your lot in life, L---------Old man, look at my life.
I’m a lot like -----I see a red door and I want to paint it ----All my love, all of my kissin’.
You don’t know what you been missin’ O --How many roads must a man walk down.
Before you ----------I am sailing to be near you.
I am sailing to be ---------And then she asks me, do I
look all right? And I say yes, you look -------And though she’s not really ill. There’s a
little yellow pill. She goes running for the
shelter, of a ---------------Just head this plea, my love. On bended
knees my love. I pledge myself to -----------Ze woonde in een villawijk. Haar ouders
waren stinkend rijk. Toch was er niets meer
dat haar bond. Ze gaf zich aan een -------For now you know that it’s a fool. Who plays
it cool. By making this world a little colder.
D------------------

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Winonah en Pum-Pum.
Nader tot U.
Johnson, molenaar
Terug naar Oegstgeest.
Lijmen Jan. Lijmen met z’n allen.
‘Ding-dong-di-ki-dikkie-dong-dong-dong’.
Nooit op zondag.
Ben ik te min.
Welterusten, meneer de President.
Baarnse moordzaak
Sammy, loop niet zo gebogen.
Denk eens dat het een jongetje was, dat jij
hier staat te bakken
13. Floris
14. Voor de vuist weg.
15. Uitlaat.
Tel het aantal keer, dat u zeker wist, dat u de
juiste persoon te pakken had.

Tel vervolgens uw totaalscores
van A, B en C op.
Uitslag van uw scoren:
Bij een score van 20:
Het valt allemaal reuze mee.

Tussen 20 en 39:
Hou in de gaten dat het niet erger wordt.

Bij 40 tot en met 44:
U moet er echt eens naar laten kijken. Want
vroeger was echt niet alles beter. Heus, geloof
me. Er is in het hier en nu ook nog zoveel te
genieten.

Mail, in geval van twijfel over de juiste
antwoorden, naar uw hulpverlener nostalgie:

julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email

Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl
Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

Op de begraafplaats aan de St. Barbaraweg 6 (zijstraat Binckhorstlaan)
in Den Haag, op de grens van Voorburg, worden overledenen van alle
gezindten begraven.
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Sudoku weer mee en win!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes
staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u
gebruiken voor uw inzending.

Wat we vragen is dus een reeks
van vier cijfers – ja, u zult ze
allemaal moeten oplossen. Dus
bijvoorbeeld in Sudoku A in het
grijze vakje een ‘6’; in B ook een
‘6’ in C een ‘9’ en in D een ‘5’,
zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 6-6-9-5.

maart vond u ook vier Sudokuopgaves. Veel lezers losten ze goed
op. De goede oplossing luidde:
3-8-7-6. Onder de goede inzenders
werden vijf prijzen verloot. Zij
krijgen hun prijs thuis gestuurd.
e ier ermee en ro iat
• Jan van de Bovenkamp, te Leidschendam
• Jan Hake, te Zoetermeer

Vijf winnaars

In de De Oud-Hagenaar van 31

Sudoku A

3

8
5 9

• Janny Lukaart - Noordegraaf, te
Zoetermeer
• Frans Versluis, te Benthuizen
• Sebastiaan Meijer, te Middelstum

ook u ostadres te erme den
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
uiterlijk binnen hebben op:

Inzenden

Donderdag 23 april

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 8

Stuur per e-mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email

Heeft u geen e-mail? Vraag iemand om het oor u te doen

Voor de puzzel van deze week
worden ook vijf exemplaren van
het boek “Eerst Napels zien …”
verloot onder de goede inzenders.
Vergeet niet om bij de inzending

Sudoku B

6
4
7
1 6
4
8 4
2 3
7

2
3
9

1 2
5

7
5

6
1

4

Sudoku C

Sudoku D

6
9
4

2
2

1
8
9

8
2
6 4
5
3 9

3
4
3
7
1

5
1 8
2
5 9
3

8 9
1
3 5
4
4
1 9
5
6 3
5
4 7
6
8
6 5
3
2
7
5

7

9

7

8
4 9

3
1

1

2

8
7

5

7
4
8 5
2
7
1
3
6 8

9
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Digitale wereld
Special

In deze special:
1 De basis
• Pauline van der Wulp
(79), computeraarster
• De computer: een slim
apparaat
• uw computermannetje
• De mogelijkheden zijn
eindeloos: internet, email, tekstverwerking,
foto’s en beeldbellen
• De iPad: een beetje
digitale magie onder
uw vingers…
• Veilig computeren en
internetten

2 Les en hulp
• Computercursussen en
–hulp in Den Haag – een
overzicht
• Moerwijk Morgen, hulp en
uitkomst bij de computer
• Senioren samen online –
op SeniorWeb

3 De mogelijkheden
• Informatie zoeken
op internet
• De computer voor mensen met handicaps
• Den Haag op internet
• Websites over toen
• Sporen van Herinnering:
Haagse oorlogsgetuigenissen op internet
• Haagse Herinneringen en
de Verhalentafels
• Social media: zoek elkaar
en deel met elkaar
• Contact leggen met
leeftijdgenoten
• Elkaar weer terugvinden… (mooi voorbeeld
uit het netwerk van
Frans Hoynck)
• Den Haag Doet: alles
over vrijwilligerswerk
en maatschappelijke
actief zijn
• De Stedelijke Ouderencommissie, van en voor
Haagse senioren
• Hulp voor mantelzorgers
op internet
• Zorg en gezondheid
op het web
• Domotica: technische
snufjes in de zorg

Een apparaat zonder grenzen

Gebruik maken van de computer
Welkom in deze themakrant van PEP en De Oud-Hagenaar. Bent u een gretige lezer van deze
krant? Dan bestaat de kans dat u ook verder vooral van papieren informatie gebruikmaakt.
Daar staat tegenover dat tegenwoordig 95% van alle burgers ook een of andere computer of
smartphone gebruiken. In alle gevallen vindt u in deze krant iets van uw gading.

De computer en digitale informatie via
internet zijn inmiddels onlosmakelijk
verbonden met ons leven. We hebben
bijvoorbeeld nog nooit zoveel informatie tot onze beschikking gehad als in
deze tijd. Als we tenminste toegang
ertoe hebben!
Ook steeds meer ouderen kunnen bij
die informatie via een computer. Het is
dan ook een apparaat zonder grenzen,
zéker zonder leeftijdsgrenzen. Veel
55-plussers, maar ook steeds meer

75-plussers schrijven er brieven of
e-mails mee, houden geldzaken bij,
bellen via Skype met verre familieleden, bekijken tv-programma’s op
Uitzending Gemist of bezoeken sociale
netwerken. En ze zoeken informatie op
van de overheid en instanties, over hun
hobby of interesse, lezen buitenlandse
kranten en bekijken dienstregelingen.
Enzovoort enzovoort: de toepassingen
zijn eindeloos.

Kennismakers

Gebruikt u zelf nog geen computer?
Waarschijnlijk kent u anderen die dat
wel doen. En misschien begint dat af
en toe wel eens te knagen. Krijgt u het
gevoel dat u misschien wel eens iets
mist. Toch hebt u de sprong nog niet
gewaagd. Vindt u de computer eng of
raadselachtig? Dat is goed mogelijk;
u bent niet de enige. Leest u dan eens
op uw gemak deze special deel van
deze krant door. U vindt er informatie
in over het apparaat zelf, werken met
computers en kennismakingscursussen.
En: letterlijk iedereen kan ermee leren
omgaan. U moet alleen een begin
maken!

Meer ermee doen

Gebruikt u het apparaat al wel eens,
maar zoekt u nog wat meer? In
deze krant leest u bijvoorbeeld over
voorzieningen en interessante websites
voor 55-plussers en mensen met een
beperking. We geven voorbeelden van
plaatsen op internet waar u zinvolle
informatie vindt. Als u misschien
niet meer zo gemakkelijk de deur uit
gaat, kan juist een computer uitkomst
bieden.
Voor gevorderden

Zit u al wel achter de computer, maar
wilt u er meer mee doen? Ook dan bevat deze krant tips en informatie voor
u. Zoals over interessante Haagse of
historische websites. Of over speciale
mogelijkheden voor mantelzorgers of
mensen met een beperking. Deze krant
is uiteraard verre van volledig. Dat is
onmogelijk in deze tijd. Geen excuses
dus, daarvoor!
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De tijd is voorbij om eenzaam en alleen thuis te blijven zitten:

HARFA Bouw

Ontmoet
de Blijmaker

Timmerwerk en onderhoud

De tijd is voorbij om eenzaam 40 enthousiaste en ervaren
en alleen thuis te blijven zitten: vrijwilligers.
Ontmoet de Blijmaker
Maximaal 3 uur in de week
Helaas neemt het aantal komen ze bij u langs. Voor
mensen in Den Haag en een gesprekje, een wandeling,
omgeving sterk toe, die uitzien licht huishoudelijk werk, een
naar een gewoon gesprek, spelletje,
ziekenhuisbezoek
een leuk contact, samen een en noem maar op. Behalve
spelletje te doen, met elkaar dat zij erg gemotiveerd zijn en
te praten over het nieuws in
de krant of weer eens naar

buiten te kunnen en samen
een boodschap te doen of
een terrasje te pikken. Blijf niet heel goed kunnen luisteren
langer alleen thuis zitten en doe beschikken de vrijwilligers over
weer mee aan de samenleving. veel ervaring en zijn ze van
onbesproken gedrag in de zorg.
De Volharding is de coöperatie
die zich het lot van deze Na aanmelding vinden wij het
mensen aantrekt. Daarom belangrijk dat u eerst met ons
heeft De Volharding een kennismaakt door middel van
team samengesteld van ruim een gesprek. Als u dit wilt in het

bijzijn van een familielid of een
bekende van u is dat uitstekend
en doen we dat samen met u.
De kosten bedragen € 4,50 per
uur. Dit geld gaat direct via de
Volharding naar de Blijmaker
en dat is precies de maximale
vrijwilligersvergoeding die een
vrijwilliger mag ontvangen.
Kunt u dat niet missen, dan
helpen we u toch. Kunt u meer
missen, dan doen we het in
de pot om de mensen ook
te helpen die de € 4,50 niet
missen kunnen.
Wacht niet onnodig. De tijd is
voorbij om eenzaam en alleen
thuis te blijven zitten. Ontmoet
de Blijmaker!

Meer weten? Gerard Verspuij | De Volharding | 06 26 13 68 71 | g.verspuij@eerenvolharding.nl

Computermannetje & fora
Straks heeft u deze krant uit, u geeft de computer het voordeel van de twijfel, u gaat zellfs op
een cursus om het e-mailen, internetten en beeldbellen met Skype een beetje te oefenen en
uiteindelijk bent u zover dat u thuis ook wel zo’n apparaat wilt hebben. Hoe nu verder? En wie
helpt u daarbij?

Heeft u inderdaad een cursus gevolgd,
dan is de kans groot dat medecursisten
met dezelfde vraag zitten en dat de
docent behulpzaam is bij een volgende
stap. Misschien is er zelfs wel gebruik
te maken van een leuke aanbieding,
in relatie met de cursus die u heeft
gevolgd. Het kan goed advies zijn om
die weg te volgen.
Nieuw of tweedehands

een oude ets moet e het
leren, zeiden ze vroeger. Maar met
computeren is dat toch een beetje
anders. Met bescheiden wensen, als
gewoon een beetje internetten, wat
leuten op Facebook, en De OudHagenaar lezen wellicht, hoeft u
natuurlijk geen zeer geavanceerde en
zware machine in huis te halen. Maar
neem wel een goeie, die tenminste bij
de tijd is. Dat wil zeggen een PC die
in staat is om de meest recente versie
‘te draaien’ van Microsoft Windows of
van Apple.
Voor Windows is dat op het ogenblik
versie 8.1 - die aanstonds door versie

Windows 10 wordt opgevolgd (de 9
slaat Microsoft over). Voor Apple,
met z’n iMac computers, is dat het
nog niet zo lang geleden uitgebrachte
besturingssysteem met de naam
‘Yosemite’.
Mocht u bijvoorbeeld vanwege de
kosten toch naar een tweedehands
computer willen uitkijken, zoek er
eentje dan bij voorkeur die (zoals dat
op z’n Engels heet) is ge-refurbished.
Zo’n machine is dan professioneel
opgeknapt en alle sporen van het
gebruik van de vorige eigenaar zijn
deskundig verwijderd. Niet per se
uiterlijk, wat krasjes en deukjes
betreft, maar ‘innerlijk’, wat de
softwareprogramma’s op de ‘harde
schijf’ betreft.
Voor iMac’s en Macbooks (laptop /
schootcomputers) van Apple, heb je in
Den aa i oor ee d een oed iaa
van Leapp (zie ook op het internet:
leapp.nl) aan de Thereasiastraat 13A in
het Bezuidenhout. Maar d’r zijn meer
goede adressen voor; die kenissen u
misschien weten te wijzen.

Dealerservice of echte hulp

We waarschuwen alvast dat u zich van
dealerservice na aanschaf niet te veel
moet voorstellen. Niet in de winkel,
niet telefonisch, niet op internet.
Ondienstbaarheid lijkt wat dit betreft
de norm te zijn. Al mag als enig excuus
gelden dat het inderdaad zo is dat een
computer die niet doet wat u wilt, zelden ‘kapot’ is. Het euvel ligt vaak aan
onervarenheid van de gebruiker of het
niet goed bedienen van software. In de
boekhandel en bibliotheek (!) zijn trouwens hele goede en duidelijke boeken,
speciaal voor senioren, te krijgen over
het werken met de meest gebruikelijke
softwareprogramma’s.
Goede hulp en advies krijgt u nog het
best op fora van medecomputeraars op
internet. Of van uw hoogst persoonlijke
‘computermannetje’ binnen uw eigen
familie, of verderop in de straat. U kunt
er donder op zeggen dat hun naam ze
al vooruit is gesneld. Sta overigens niet
versteld als het ‘computermannetje’
niet uw neefje is maar uw nicht, niet de
buurman maar de buurvrouw!

HARFA Bouw

Timmerwerk en onderhoud
Diverse timmerwerken
en onderhoud
Het plaatsen van keukens
Kasten op maat maken
Het leggen van houten vloeren
Het maken van plafonds

Harfa Bouw is een éénmanszaak.
Dus als u mij belt heeft u mij
meteen aan de lijn. Omdat ik
een eigen werkruimte heb zijn
de kosten niet zo hoog.
Daardoor kan ik voor een
redelijk tarief werken.
Is er rondom of aan uw huis
onderhoud nodig, dan kom ik
geheel vrijblijvend bij u langs voor
een prijsopgave.

Harry van der Stap
Van Vredenburchweg 8 II
2282 SG Rijswijk

Tel.+31 (0) 622481438
Email:
harryvanderstap@gmail.com
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‘Al die informatie,
dat is toch

prachtig?’
Pauline van der Wulp is 79 jaar. In haar werkzame leven was ze coupeuse. Ze was toen op geen
enkele manier met een computer bezig. Toch is ze er enkele jaren geleden mee begonnen.
‘Iemand liet me eens zien hoe je een treinreis via internet kunt opzoeken. Dat vond ik direct
heel handig. Toen heb ik zelf een computer gekocht. Die gebruik ik nu wel vaker om iets op te
zoeken, bijvoorbeeld om me te oriënteren op een vakantiebestemming.’

Toch is Pauline niet voor alles op de computer
overgeschakeld. ‘De digitale wereld wordt mij
te snel onpersoonlijk. Corresponderen doe ik
veel liever met een gewone brief.’ Ze vindt ook
een telefoongesprek leuker dan een e-mail. ‘Aan
stemgeluid kun je horen hoe het met iemand gaat.
Het is gewoon veel persoonlijker.’
Aan internetbankieren waagt ze zich evenmin.
‘Daar zijn me te veel risico’s aan verbonden. Net
als aan internetwinkels, waar veel nep onder zit.
Het is me allemaal een brug te ver.’

Maar over de computer als hulpmiddel wil Pauline
geen kwaad woord horen. ‘Het is een ontzettend
handig apparaat. Typen op het toetsenbord gaat
met mijn oude vingers veel lichter en makkelijker dan op een ouderwetse typmachine. En
tegenwoordig is er via internet allerlei informatie bereikbaar, dat is toch prachtig? Je moet er
gewoon voor zorgen dat je het ding op de juiste
manier gebruikt!’

Aan de slag op het eerste model van Apple’s iMac

Een slim apparaat
Wat is een computer eigenlijk? We gaan hier niet te technisch doen. Het is een ‘slim’ apparaat vol met ‘slimme’ chips.
Dat zijn kleine elektronische plaatjes die heel veel gegevens razendsnel verwerken. Daar merkt u niet zoveel van. Een
computer zet u gewoon aan, zoals ieder ander apparaat. Alleen hebt u er nog iets meer bij nodig dan bij bijvoorbeeld
een radio of een wasmachine.

Een computer gebruikt u in combinatie met
drie andere apparaten: een beeldscherm, een
toetsenbord en een muis.
Het beeldscherm werkt hetzelfde als bij een
televisie: daarop ziet u wat u aan het doen
bent. Het toetsenbord is net een typemachine:
u tikt daarmee teksten in, bijvoorbeeld om
een brief te schrijven of een zoekwoord.
Met de muis kunt u op het beeldscherm
dingen aanwijzen. Het is een soort vinger
en tegelijk een verlengstuk van uw arm en
hand. Op het beeldscherm ziet u een pijltje,
de cursor, die u kunt voortbewegen met de
muis. Er zitten ook twee knoppen op om mee
te ‘klikken’ en een wieltje. Voor beginnende
computergebruikers zijn deze apparaatjes

totaal nieuw. Het is een kwestie van oefening
om ermee te leren omgaan. En dat kan echt
iedereen!
Er zijn nog andere apparaten die u aan de
computer kunt koppelen. Zoals een printer,
waarmee u brieven of foto’s uit de computer
op papier kunt afdrukken. Of een scanner,
waarmee u brieven of foto’s juist in de computer kunt ‘opzuigen’! Dat kan handig zijn: u
kunt ze dan in de computer bewaren. Met een
webcam (afkorting voor ‘webcamera’) kunt u
beelden registreren en op de computer laten
zien. Het is als het ware uw eigen kleine
televisiecamera.
Programma’s

Om met een computer te kunnen werken,
hebt u ook programma’s nodig. Dat zijn toepassingsmogelijkheden die eerst als het ware
in de computer moeten worden gestopt. Zo’n
programma maakt het u mogelijk een bepaalde taak uit te voeren met de computer. Er zijn
programma’s voor allerlei taken: schrijven
van teksten; zoeken en kijken op internet;
uw persoonlijke boekhouding; digitale foto’s
bekijken; enz. enz. Als u een computer koopt,
zitten de belangrijkste programma’s daar

meestal bij. Andere programma’s kunt u kopen of zijn
op internet te vinden, soms zelfs gratis.
Bediening

Is een computer bedienen ingewikkeld? Dat
is voor iedereen anders. De een heeft het
snel onder de knie, de ander moddert
wat langer aan. Oefening baart
kunst! En: voor iedereen is er iets.
Sinds enkele jaren is bijvoorbeeld de zogenoemde
tabletcomputer populair
geworden. Die bedient u
heel eenvoudig door met
uw vinger te tikken en te
slepen. Bovendien is een
tablet heel plat en licht.
U kunt er gewoon mee
op de bank zitten. Juist
onder ouderen zonder
computerervaring zijn
tablets populair.
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De mogelijkheden zijn eindeloos
In de 19e eeuw werd de telefoon uitgevonden. Velen vonden het een nutteloos, oninteressant apparaat. Aan het begin van de 20e
eeuw kwam de radio tot ons. “Wat een herrie!” klonk het hier en daar. Halverwege diezelfde eeuw maakten we kennis met de
televisie. Wat moesten we daar nou weer mee, met zo’n rottig klein schermpje?

Waarschijnlijk moet u nu lachen om
deze reacties. U kunt zich het leven
zonder telefoon, radio en televisie
niet voorstellen! Deze drie uitvindingen hebben ons bestaan bovendien
drastisch beïnvloed. Met de computer
is het niet anders. Ook dat apparaat
leidde tot gefronste wenkbrauwen – en
er zijn nog altijd sceptici en critici.
Niettemin kent het ding inmiddels miljarden gebruikers die ermee communiceren en informatie mee verwerken.
Dat heeft vooral te maken met de
enorme ontwikkeling sinds het eind
van de 20e eeuw van internet.
Internet

Informatie, altijd en overal. Internet is
een wereldwijd systeem van computers die met elkaar zijn verbonden. Met
kabels en via satellieten en draadloze
signalen. Iedereen – bedrijven, de
overheid, individuen – kan informatie
op dat systeem plaatsen. Anderen die
kunnen die informatie via datzelfde
systeem met een computer bekijken.
Vergelijk het maar met twee met elkaar
verbonden telefoongebruikers.
De gemeente Den Haag zet bijvoorbeeld veel informatie op internet: folders en rapporten, maar ook de agenda
van de gemeenteraad en nieuwsberichten. En de NS en de HTM hebben hun
dienstregelingen en klanteninformatie
erop gezet. U kunt daar uitzoeken hoe

u het snelst of gemakkelijkst (of het
goedkoopst) van A naar B reist.
Zo’n plaats waar een organisatie
of persoon informatie plaatst, heet
een website. U kunt vele miljoenen
websites met karrenvrachten aan
informatie bekijken, wanneer u wilt.
Daarvoor hoeft u ook niet eens meer
de deur uit.
E-mail

Post direct
aangekomen,
overal ter
wereld. Nooit
meer moeten
wachten met
een brief sturen
omdat u geen
postzegels meer
hebt… Gedaan
met inktvlekken en glibberige pennen… Met de
computer kunt u brieven schrijven en
sturen die direct aankomen! Dankzij
e-mail.
Hoe werkt dat? U hebt een computerprogramma nodig om mee te e-mailen
(er zijn verschillende programma’s).
En een eigen e-mailadres. Dat krijgt
u bij uw internetabonnement. Met het
e-mailprogramma typt u een briefje.
Erboven vult u het e-mailadres in van
degene die u wilt schrijven. Daarna
klikt u op ‘verzenden’ – en klaar is

Kees! De ontvanger kan uw briefje
direct lezen op zijn of haar eigen computer, of later; net wat hij of zij wil.
E-mailen biedt veel handige extra’s. U
kunt één briefje bijvoorbeeld tegelijk
naar verschillende ontvangers sturen.
Desnoods tien of honderd! Handig om
bijvoorbeeld mensen uit te nodigen
voor een feest. Ook kunt u iets aan uw
briefje ‘hangen’ en dat meesturen. Een
foto bijvoorbeeld.
Hebt u (klein)kinderen in Canada of
Australië? E-mail
kent geen grenzen
en gaat zonder
postzegel de hele
wereld over. U kunt
zo veel en zo vaak
als u wilt contact
met hen hebben.
Zonder dure telefoongesprekken en zonder rekening te
hoeven houden met tijdverschillen.
Tekstverwerking

Vroeger pakten monniken en andere
schrijvers een ganzenveer. Later kwamen er veel gemakkelijker inktpennen en balpennen. De schrijfmachine
maakte het geschrevene een stuk
duidelijker en leesbaarder – en het
schrijven ook sneller.
Een computer kunt u zien als een
nog snellere, gebruikersvriendelijke

schrijfmachine met meer mogelijkheden. Het toetsenbord werkt veel
lichter. U kunt veel meer verschillende
leestekens gebruiken. En u kunt tikfouten direct of later corrigeren, of uw
tekst aanpassen. Als u klaar bent met
schrijven en u tevreden bent over uw
tekst, kunt u besluiten er een afdrukje
van te maken. Daarna kunt u de tekst
bijvoorbeeld kopiëren en/of versturen.
Afdrukken hoeft niet. U kunt een tekst
uit de computer ook elektronisch versturen (e-mail). Dan hebt u helemaal
geen papier meer nodig!
Foto’s

Voor fabrikanten van fotorolletjes zijn
dit geen goede tijden. Sterker, de een
na de ander sluit. Waarom? Omdat
bijna niemand meer foto’s maakt om
te laten afdrukken. Tegenwoordig zijn
er digitale camera’s, waarmee u eindeloos foto’s kunt maken. Ze worden
opgeslagen in het geheugen van de
camera. Foto niet goed? U kunt ‘m
meteen wissen. En een nieuwe maken.
Maar hoe bekijkt u ze dan? Op de
computer. Met een kabeltje brengt u ze
over van de camera naar de computer.
Vervolgens kunt u ze op het beeldscherm levensgroot bekijken. Daarna
kunt u foto’s ook naar anderen sturen
(via e-mail) of op internet zetten om ze
met anderen te delen. En als u dat wilt,
kunt u ze ook ‘gewoon’ laten afdruk-

ken of er een album van laten maken.
Beeldbellen

Gratis beeldbellen met Skype. Stel je
voor dat je met een computer zou kunnen telefoneren. Omdat het apparaat
een beeldscherm heeft, zouden we dan
eindelijk het magische beeldbellen
hebben! Twee Estlandse computerliefhebbers bedachten dat ook, en ontwikkelden daar in de jaren negentig een
speciaal computerprogramma voor:
Skype. Dit ‘skypen’ werd in heel korte
tijd razend populair.
Wilt u ook skypen, dan moet u zich
op www.skype.com eerst aanmelden
bij Skype en het programma Skype
op uw computer zetten. Vervolgens
zoekt u uit welke vrienden, familie
of bekenden ook Skype hebben. Uw
computer en die van hen, waar ook
ter wereld, kunnen dan via skype een
geluidsverbinding met elkaar maken.
Dat gaat niet via de (dure) telefoonlijn,
maar via internet. U betaalt dus geen
telefoontikken!
De meeste mensen gebruiken er een
koptelefoon en een microfoon bij. Om
elkaar ook te kunnen zien, moet u allebei een webcam (cameraatje) hebben.
U kunt elkaar dan via het beeldscherm
zien zitten en aankijken. Bijna net zo
n a s e ht i e kaar i n

Een beetje digitale magie onder uw vingers…

Tablets als de iPad
Een computer ziet er nogal groot en zwaar uit, en dat is-ie ook.
Daarom is ooit iemand op het idee gekomen een platte draagbare
computer te maken: de laptop (letterlijk: boven op je schoot).
Toch zijn ook die dingen nog relatief zwaar.

De volgende stap was
dan ook een nog plattere en vooral lichtere
computer: de tablet. Er
zijn er verschillende,
maar de eerste die echt
doorbrak was de iPad.
Die weegt ruim 600
gram en bevat geen
uitstekende delen,
toetsenbord of muis.
Hij werkt zonder snoer
en u kunt ‘m na het
opladen (wel met een
snoer) ongeveer tien
uur gebruiken. De iPad

gaat vanzelf in de slaapstand als u ‘m
even niet gebruikt, maar is ook weer
direct ‘wakker’ als u ‘m nodig heeft.
Een groot voordeel boven gewone
computers.
Een tablet kunt u op schoot of in uw
handen houden om vanuit uw gemakkelijke stoel iets op te zoeken of te
doen. Net zo makkelijk geeft u ‘m aan
iemand anders door, om iets te laten
zien. Buitenshuis computeren of internetten (bijvoorbeeld op de camping
– maar ook in het ziekenhuis…) kan
ook, als er een internetverbinding is.
Internet wordt hierdoor een ‘gewoon’
deel van het leven, net als de krant en
de televisie.

uw vingertop aan wat u wilt zien of
gebruiken. Ook bladeren doet u met
uw vingers: u raakt een pagina aan en
maakt een slepende beweging, naar
beneden, naar boven, naar links of naar
rechts. Daardoor ‘veegt’ u de pagina
weg, en verschijnt de volgende of de
vorige pagina. Met uw vingers kunt u
het beeld ook vergroten: leg uw duim
en wijsvinger op het beeldscherm en
‘trek’ ze van elkaar weg. Zo kunt u bijvoorbeeld letters vergroten, net zo lang
tot ze naar uw zin zijn. Of inzoomen
op een landkaart of plattegrond, tot u
op de gewenste ‘schaal’ bent - bijvoorbeeld op straatniveau!
Parkinsonpatiënten

Fingerspitzengefühl

Een iPad heeft nog meer voordelen.
Hij werkt met aanraking. U tikt met

Een iPad heeft van buiten geen toetsenbord, maar u kunt er wel mee typen. De
toetsen zitten er als het ware binnenin.

U ‘voelt’ die toetsen ook niet. Het is voldoende als u de toetsen op het scherm van
de iPad licht aanraakt met uw vingertoppen.
Duwen hoeft niet: het kost geen inspanning.
Mede hierdoor is de iPad bij uitstek geschikt voor veel senioren. Iemand met de
ziekte van Parkinson of andere spierproblemen kan een iPad goed gebruiken. Slechthorende ouderen die de telefoon niet meer
kunnen horen, kunnen dankzij e-mail en
andere sociale mogelijkheden weer contact
leggen met ‘de buitenwereld’.
Zorg

Ook in zorgomstandigheden kan een iPad
extra’s bieden. Zo bestaan er toepassingen
om de bloeddruk of hartslag mee te meten.
U kunt er een medisch dossier op laten
zetten dat u bijvoorbeeld herinnert aan het
gebruik van medicijnen.
Thuiszorgorganisatie Sensire in Wehl (de
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Veiligheid
en internet
Het is nogal eens in het nieuws: oplichting via de
computer. Tegenwoordig komen ze niet meer alleen
aan de deur met babbeltrucs, maar proberen ze ook
via internet bij u binnen te komen. En vooral u iets
waardevols afhandig te maken. Handige jongens of
meisjes sturen van alles op computergebruikers af,
in de hoop dat ze erop ingaan. Daar tuint u natuurlijk
niet in. Toch…?

We geven een paar tips
die het al een stuk veiliger maken.
• Zorg voor een goed
antivirusprogramma.
Mocht er rommel op
uw computer af komen
die daar kwaad kan,
dan kan zo’n programma die onderscheppen en tegenhouden.
• Haal uw e-mail niet direct binnen. Kijk eerst via webmail wat er
naar u toe is gestuurd. Zit daar iets bij wat u niet bevalt, dan kunt
u het aankruisen en onmiddellijk verwijderen. Het komt dan niet
binnen op uw computer.
• Dat geldt in het bijzonder voor ongevraagde reclame (spam), voor
mailtjes met foto’s van aanlokkelijke Oost-Europese dames en
interessante miljoenenaanbiedingen in steenkolen-Nederlands uit
Koeweit, Gambia of andere verre landen. U bent gekke Henkie
toch niet? Waarom zou u dat dan op de computer wel zijn?
• Verander regelmatig van wachtwoord. Dat maakt het een stuk
lastiger om bij uw accounts binnen te dringen.
• Geef uw inlogcodes, gebruikersnamen of wachtwoorden nooit aan
iemand anders.
• Kijk eens op http://digibewust.nl of www.nederlandveilig.nl/
veiliginternetten, en word nog wijzer over veilig computeren en
internetten.
• Doet u ook aan internetbankieren? Daar gelden niet alleen adviezen voor, maar ook vijf ‘gouden’ uniforme veiligheidsregels waaraan u zich moet houden. Kijk verder op www.veiligbankieren.nl

Achterhoek) deed enkele jaren
geleden een proef met gedeeltelijke ‘beeldzorg’ via de iPad.
720 oudere cliënten meldden
zich daarvoor aan – dus zeg nu
niet dat ouderen ‘bang’ zijn voor
nieuwigheden. Zij kunnen op elk
gewenst moment contact leggen
met de wijkverpleegkundige. In
een beeldgesprek kan zij direct
beoordelen of het goed gaat of
dat ze juist moet langsgaan. Ook
de planning van de thuiszorg en
de foto’s van nieuwe medewerkers kunnen cliënten op de iPad
raadplegen. Inmiddels krijgen
alle cliënten er een iPad, die al is
aangepast aan hun situatie. Ook
mensen met dementie gebruiken
er een. ‘Zelfs een 94-jarige die
nog nooit met een iPad heeft

gewerkt kan ermee overweg,’
vertelt Tonnie Vogel van Sensire.
Boeken

Voor wie geïnteresseerd raakt in
de iPad: er bestaan twee goede
boeken die het apparaat bespreken en toelichten: ‘iPad voor senioren’ (Uitgeverij Studio Visual
Steps, ISBN 9789059052673, €
22,95) en ‘De iPad voor senioren’ door Wilfred de Feiter (Uitgeverij Van Duuren Informatica,
ISBN 9789059405776, € 24,95).
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Maak kennis met de computer
Op de vorige pagina’s hebben we geprobeerd voor iedereen uit te
leggen wat er met een computer mogelijk is. Toch is dat op papier
niet gemakkelijk. Een computer, daar moet u in de praktijk mee
kennismaken.

Bent u nieuwsgierig geworden, maar
weet u niet goed hoe te beginnen? Denkt
u er wellicht al langer aan, maar weerhoudt iets u ervan? Als u iets wilt met
de computer of internet, hoeft u er niet
alleen voor te staan.
Op de volgende pagina leest u meer over
de computercursussen en –begeleiding
bij de Vereniging Moerwijk Morgen.
Dat is een van de organisaties in Den
Haag die u laten kennismaken met de
computer. Dat kan met cursussen voor
beginners, cursussen voor gevorderden
over internet of andere onderwerpen of
bijvoorbeeld met een computerinloop.
Bibliotheek Den Haag

Escamp-Moerwijk
Vereniging Moerwijk Morgen

Computercursussen, ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds
Ledenprijs € 40,- Ledenprijs met Ooievaarspas € 20,- Niet leden € 80,Joan Blasiusstraat 100,
tel. (070) 330 04 92
Escamp-Moerwijk
Computercursussen

Dinsdag van 13.30 – 14.30 uur
voor beginners
Dinsdag van 15.00 – 16.00 uur
voor gevorderden
12 lessen voor € 27,50 en
€ 3,- voor het lesboekje

Kennismakingscursussen (computer of
internet) en cursussen sociale media,
tekstverwerken, zoeken op internet,
veilig op internet, foto’s & muziek op
internet en werken met de cloud of de
e-overheid.
Cursussen vanaf € 15,-, korting voor
leden met Ooievaarspas
De ursussen inden in di erse ia en
plaats. Informeer ernaar bij de bibliotheek in uw buurt.
Algemeen telefoonnummer:
(070) 353 44 55
Centrum-Zeeheldenkwartier
Komp u ter hulp

Computercursussen voor beginners,
maandag t/m zaterdag, overdag
Elandstraat 17, tel. (070) 212 70 93
Centrum-Transvaal
De Paardenberg (STEK)

Computercursussen voor beginners
en gevorderden, maandag en vrijdag,
overdag
10 lessen, € 15,Schalk Burgerstraat 217,
tel. (070) 380 16 67

Laak
Wijkcentrum De Wissel

(Beter) leren werken op
de computer voor 45+’ers
Maandag en dinsdag,
’s ochtends € 6,- voor 6 lessen
Betsy Perkstraat 14, inlichtingen:
tel. (070) 205 23 90
Scheveningen

Stichting SeniorWeb Den Haag
Cursussen Windows, internet & e-mail,
tekstverwerking Word, fotobewerking,
fotoalbums maken, tabletcomputers en
sociale netwerksites
Korting voor leden (lidmaatschap € 26,per jaar) of Ooievaarspashouders
Tesselsestraat 71, tel. (070) 358 56 77
Scheveningen
Het Uiterjoon

Escamp-Morgenstond
Volkuniversiteit

Introductiecursus sociale media
Zuidlarenstraat 57, 4 avonden, € 56,Inlichtingen: Mark Vermin,
tel. (070) 328 03 41,
m.vermin@volksuniversiteitdenhaag.nl
Laak
ROC Mondriaan

Computercursussen
voor volwassenen € 30,Leeghwaterplein 72,
tel. (088) 666 33 00

Computercursus voor beginners,
internet & e-mail
Dinsdag en woensdag, overdag
€ 30,- voor 12 lessen
Vissershavenstraat 277,
tel. (070) 352 92 92
Segbroek
Buurtcentrum ’t
Lindenkwadrant

Gratis computerinloop
Woensdagochtend en donderdagmiddag.
Twee ervaren vrijwilligers helpen wijkbewoners met vragen over de computer
en de mogelijkheden ervan, internet,
e-mail, tekstverwerking, fotobewerking,
sociale media etc.
2e Braamstraat 9a, tel. 070-3083954.

Centrum
Computerwijk

Vrijwilligers uit de wijk geven computerles aan andere wijkbewoners. Dit project
wordt uitgevoerd in de buurthuizen
Parada, Sprong en De Mussen.
Inlichtingen bij Daphne James,
tel. (070) 205 2220.
Centrum
ROC Mondriaan

Computer en internet
10-20 bijeenkomsten, € 30,Brouwersgracht 50, informatie of aanmelden elke maandag 16.00-19.00 uur,
tel. (088) 666 55 55

Websites met hulpmogelijkheden
www.doorinternetblijfjemeedoen.nl

Website van een campagne voor meer computer- en internetgebruik
door ouderen. Kent u nog computerloze ouderen?
Kijk er dan eens naar, samen met hen bijvoorbeeld.
www.seniorennet.nl

SeniorenNet biedt online computerhulp: antwoorden op vragen, oplossingen voor
problemen en tips voor aangenamer werken, via een verklarende woordenlijst,
forums, mailgroepen, lijsten en online cursussen.
www.seniorenplein.nl

Met een pagina over de aanschaf van een tabletcomputer.
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Moerwijk Morgen

Hulp en uitkomst bij de computer
Midden in een grote gezellige ruimte staan tafels in een vierkant tegen elkaar. Steeds meer mensen
schuiven aan. Ze maken een babbeltje en drinken een kopje koffie. Op de achtergrond klinkt muziek.
Helemaal achter in de ruimte is een balie waar nijvere medewerkers de bezoekers ontvangen.

Het heeft er op het eerste gezicht niets
van, maar we zijn op een cursuslocatie.
Meer bepaald in het verenigings- en
cursusgebouw van Moerwijk Morgen.
Niet zomaar een vereniging, maar een
die zich inspant voor de ‘gewone’ man
en vrouw die met de computer willen
leren werken.
Moerwijk Morgen is een bloeiende
vereniging met ruim 400 leden. ‘Veel
oudere en minder draagkrachtige mensen in de wijk willen graag computerles
hebben,’ vertelt een van de bestuursleden. ‘Zij moeten erg wennen aan de
computer, internet en e-mail en zoeken
daarbij begeleiding. Vaak is die erg
duur. Wij zijn een vereniging zonder
winstoogmerk en met vrijwilligers en

streven naar zo goedkoop mogelijke
lessen.’
Veel mogelijkheden

Goedkoop in geld uitgedrukt dan –
want de cursussen zijn vakkundig
en worden gegeven door bevoegde
docenten. Moerwijk Morgen is een
erkend leerbedrijf. Ook beginnende
55-plussers kunnen er terecht voor hun
eerste kennismaking met de computer.
Herintreders kunnen er hun basiskennis
opfrissen. En er zijn allerlei mogelijkheden voor gevorderde computeraars, van
internetbankieren tot social media of
fotobewerking.
Rustig beginnen

Bij Moerwijk Morgen verloopt dit
alles professioneel, maar ook met een
menselijke maat. ‘De cursisten moeten
het naar hun zin hebben,’ vertelt docent
Jan. ‘Wij willen warmte uitstralen en
een plekje midden in de wijk innemen.’
De docenten hebben ook ervaring met
mensen die nooit achter een computer
hebben gezeten. ‘We beginnen heel
rusti met een ko e kof e en een a beltje,’ aldus Jan. ‘We gaan eerst ook
wat oriënteren, want op nieuwe computergebruikers komt heel veel informatie
af. Dus is het tempo rustig en doen we
bijvoorbeeld eerst muisoefeningen.’

Presentielijst

Docent Ben besteedt tijdens de les
veel aandacht aan heldere uitleg: ‘Een
computer is in de eerste plaats een
metalen kast. Zelf vergelijk ik hem wel
eens met een wasmachine,’ begint hij
zijn toelichting. ‘In een wasmachine,
daar stop je iets in en daar komt iets
uit. Wat stop je erin? Was, die vuil is en
die er schoon uitkomt. Er gebeurt dus
iets mee daarbinnen. Daarvoor heb je
programma’s. Zo werkt het bij een computer ook.’ En hop, we zitten midden
in een overzichtelijke introductie tot
de computer. Van tijd tot tijd weet Ben
het apparaat en zijn gebruiker heel raak
te typeren: ‘Een computer heeft een
geheugen, want hij onthoudt dingen, net
als wij. Wij worden geacht ook dingen
te kunnen onthouden. Alleen zijn we er
helaas niet zo goed in!’

Ook bij de aanschaf van een computer
helpt Moerwijk Morgen en ziet er daarbij op toe dat leden niet te duur uit zijn.
‘We verwijzen vaak naar een winkel
in de buurt, met goedkope computers
zonder toeters en bellen,’ aldus Jan.

Sollicitatiebrieven

De deelnemers vertellen ook kort
waarom ze de cursus komen volgen
en waarvoor ze de computer gaan
gebruiken. Dat varieert van nieuws
volgen op internet tot sollicitatiebrieven
schrijven en het ordenen van de eigen
muziekcollectie. Ook voor de wat meer
gevorderden biedt Moerwijk Morgen
cursussen, bijvoorbeeld over werken
met foto s en m.

Hulp

Kortom: Moerwijk Morgen is een
echte vereniging die van alles doet voor
de leden. Die kunnen naar hartenlust
gebruikmaken van een oefenruimte en
vragen stellen aan vrijwillige medewerkers. De vereniging heeft ook een
helpdesk voor computerproblemen.
Het cursuslokaal is trouwens helemaal aangepast voor ouderen en

mensen met een beperking. Wie een
gehoorprobleem heeft, kan rekenen
op een ringleidingsysteem. Het gehele
leercentrum is zeer toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.
Informatie
Op zoek naar een toegankelijke computercursus? Informeer bij Moerwijk
Morgen: verenigingsgebouw ‘De Post’,
het voormalige postkantoor aan de Joan
Blasiusstraat 100, tel. (070) 33 00 492.
e nteresseerden kunnen een roeﬂes
meemaken. Al op internet? Kijk dan op
www.moerwijkmorgen.nl

Senioren samen online - op Seniorweb
Voor de vele senioren met de computer aan de slag gaan en zich op internet begeven, is er ook een
speciale vereniging. Een ‘eigen’ vereniging waar senioren voor en met elkaar zijn. Zodat ze niet alleen
hun handige zoon of buurmeisje te hulp hoeven roepen. En die heel toepasselijk SeniorWeb heet.

SeniorWeb is al 18 jaar dé vraagbaak en
informatiebron voor oudere computergebruikers. Met cursussen in leercentra
(in Den Haag in Het Trefpunt, Tesselsestraat 71; zie het cursusoverzicht in
deze krant), digitale klassen, weblessen en een kwartaalblad, website en
nieuwsbrieven vol tips en handigheidjes. Ook computerhulp is mogelijk, via
telefoon, internet of aan huis. Daarvoor
moet u wel lid worden van SeniorWeb.
Voor 2014 kost dat € 28,-.
Uitleg

In de eerste plaats is SeniorWeb handig
en informatief als u verder wilt op de
computer en op internet. De website seniorweb.nl bevat bijvoorbeeld
leerpagina’s en computerhulp. U vindt
er een computerwoordenboek, waarin

allerlei termen op heldere wijze worden
verklaard. Vaste begrippen en nieuwe
trends worden er snel en duidelijk
uitgelegd – en dat is maar goed ook,
want niets is zo veranderlijk, technisch,
Engelstalig en soms chaotisch als de
computerwereld.
Natuurlijk bevat Seniorweb.nl ook
computer- en ‘surf’-tips. Surfen, als u
de betekenis daarvan nog niet kent, is
zwerven, zoeken en vinden op internet.
Seniorweb maakt u dat wat gemakkelijker met originele tips en tijdbesparende
vondsten.
Interactief

Veel van deze diensten en informatie
van de organisatie SeniorWeb zijn
gratis. Iedereen kan van alles ‘bekijken’ op seniorweb.nl. Maar er zijn ook

interessante interactieve diensten of
activiteiten die alleen voor leden toegankelijk zijn. Welke dat zijn, en hoe u
lid kunt worden - dat vindt u natuurlijk
op seniorweb.nl!

SeniorWeb is ook veel meer dan
een website. Het is de Nederlandse
internetcommunity van en voor ouderen. Op Seniorweb kunnen senioren
letterlijk ‘virtueel’ en interactief bij
elkaar komen. In het forum en in
allerlei mailgroepen kunt u letterlijk
en uur i k aan de raat raken met
andere SeniorWebbers - senioren, net

als u. U kunt het hebben over actuele
kwesties of computerzaken, maar ook
over onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent of hobby’s. Het leuke is dat
u zo mensen leert kennen die misschien
wel ver weg wonen en die u anders niet
had ontmoet. Zo maakt de computer de
wereld kleiner!
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Informatie zoeken op internet
Zie het maar gerust als een grote informatiefabriek, dat internet. Letterlijk duizenden instanties, organisaties, instellingen en
overheden zetten er hun hele hebben en houden op. Er is van alles te vinden. Dikke kans dat ook u er vindt wat u zoekt.

Het internet heeft echter één nadeel:
het is niet gerubriceerd, zeg maar: ingedeeld. Er bestaat geen ‘telefoongids’
van het internet. U moet er zelf uw weg
op zoeken. Daarvoor bestaan zogenoemde zoekmachines, zoals Google.
U vult er een zoekwoord in, klikt op de
zoekknop en u krijgt vervolgens een
resem aan vindplaatsen. Dat lijkt mooi,
maar door die massale hoeveelheid
aan informatie op internet zal Google
u op allerlei sporen zetten rond dat ene
zoekwoord. Misschien hebt u meteen
‘beet’, maar het kan ook zijn dat het
oerwoud alleen maar dichter wordt.
Gelukkig bestaan er ook gespecialiseerde overzichtssites, die informatie over
een onderwerp of voor een bepaalde
groep mensen verzamelen, kanaliseren
en zo toegankelijk(er) maken.
haagseouderen.nl

De website www.haagseouderen.nl verzamelt en bevat bijvoorbeeld allerlei relevante informatie voor 55-plussers in
onze stad. Het is letterlijk een digitale
wegwijzer voor 6 thema’s: Zelfstandig,
Actief, Geldzaken, Vervoer, Wonen en
Advies & Informatie.
Stel, u wilt weten of het mogelijk is om
van uw huis naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Dan kijkt u bij ‘Vervoer’.
U wijst met de muis die categorie
aan. Diverse onderwerpen komen in
beeld, waaronder ‘Vervoer van deur
tot deur’. U klikt daarop en krijgt een

overzicht van de mogelijkheden: het
Rode Kruis, RegioTaxi, Taxibus, Valys
en de wijkbus. Misschien is de wijkbus
wat u zoekt, of juist de Taxibus. Welke
u ook nodig hebt: u klikt erop, en ziet
de informatie per stadsdeel, inclusief
rij-informatie en contactgegevens.
Of misschien vindt u het tijd worden
om gebruik te gaan maken van maaltijdbezorging aan huis. Dan kijkt u onder ‘Zelfstandig’, waar u het onderwerp
‘Eten en boodschappen’ ziet staan. Met
een klik komt u op de mogelijkheden:
maaltijdaanbieders, maaltijden aan
huis of boodschappendiensten. Onder
‘Maaltijden aan huis’ vindt u vervolgens een handzaam overzicht van de
mogelijkheden. Met de knop ‘Diensten
in uw stadsdeel’ kunt die informatie
ook no aten teren a es eki ken
voor heel Den Haag, of alleen voor uw
eigen omgeving. Ook kunt u doorklikken naar de eigen website van die organisatie. Niet de goede? Even teruggaan
en de volgende aanklikken.
wezorgen.nl

Een andere
website, www.
wezorgen.nl,
verzamelt en
presenteert
informatie
waarmee u zo
lang mogelijk
zelfstandig

thuis kunt blijven wonen. Hier gaat het
om pedicures, thuiskappers, audiciens,
fysiotherapeuten, diëtisten, klussers en
aanbieders van computerhulp, administratie e en nan i e ondersteunin
was- en strijkservice, begeleiding en
vervoer, massage en ontspanning en
creativiteit. Daar zijn er talloze van,
maar waar en hoe vindt u goede en
betrouwbare dienstverleners? Wezorgen.nl selecteert zulke aanbieders van
diensten aan huis: ze moeten bevlogen,
betrouwbaar, ervaren en professioneel
zijn en goed kunnen omgaan met
kwetsbare mensen en ouderen. Op
de website wezorgen.nl kunt u hen
bekijken. Ze stellen zich er voor met
een kort m e aarin e ook erte en
over hun diensten en werkwijze. Op die
manier kunt u een indruk krijgen van
diverse dienstverleners. U kunt vervolgens zelf contact opnemen met iemand
die u interessant vindt. Hebt u er geen
goed gevoel bij, dan kunt u gewoon
verder zoeken.
Het gebruik van wezorgen.nl is voor
u gratis. Wie
via wezorgen.
nl iemand heeft
gevonden, zal
uiteraard betalen
voor diens
diensten. Soms
kunt u die kosten
declareren bij uw
zorgverzekeraar of

betalen vanuit een persoonsgebonden budget. Dat hangt
uiteraard van uw ziektekostenpolis of PGB af. De dienstverlener
weet daar vaak ook meer van.

‘eigen baas’. De site van Per Saldo, de
belangenvereniging van pgb’ers, helpt
daarbij.

Meer voorbeelden

Haagseouderen.nl en wezorgen.nl zijn
twee voorbeelden van websites die
het gigantische internetaanbod voor u
‘voorkoken’ en zo wat overzichtelijker
maken. We verzamelden er nog enkele
waarvan we denken dat ze interessant
zijn voor u.

www.meerkosten.nl

www.weethoehetzit.nl

www.ikwilfietsen.nl

Deze website verzamelt informatie over
sociale wetgeving, rechten en plichten.
U vindt er onder meer aparte pagina’s
voor AOW-ontvangers. Daar leest u
meer over leefsituatie en wijzigingen
daarin van AOW-gerechtigden.

k i etsen.n is interessant en ins i
rerend oor iedereen die i etsen
maar oora ook oor ets iefhe ers
met een e erkin . er etsen oa s
een aa se i s an ets e ektris he
etsen aan assin en onderde en ets
maatjes en persoonlijke ervaringen.

Voor chronisch zieken en gehandicapten is de belastingaftrek van extra
kosten wegens hun ziekte of handicap
sinds 2009 sterkt beperkt. Toch zijn
er nog altijd aftrekmogelijkheden. Op
deze site vindt u welke en hoe.

www.roze50plus.nl

Op Roze 50+.nl vinden homoseksuele ouderen allerlei informatie op het
gebied van wonen, zorg, welzijn en
hulpverlening. Met nieuws en een
agenda van activiteiten.
www.pgbcoach.nl

Het gebruik van een persoonsgebonden
budget (pgb) biedt veel mogelijkheden
om zorg aan huis zelf te regisseren.
Het vergt wel meer inspanningen
en administratie. U bent een beetje

www.ongehinderd.nl

De online toegankelijkheidsgids van de
gemeente Den Haag. Met een overzicht
van toegankelijke gemeentelijke
gebouwen, gehandicaptenparkeerplaatsen, restaurants, cafés, musea, sportaccommodaties en andere gebouwen in
de stad.

De pc voor mensen met handicaps
De computer heeft juist voor sommige ouderen grote voordelen.
Dan bedoelen we ouderen met een specifieke beperking of
lichamelijke hindernis. Zij ondervinden heel veel gemak van een
computer of smartphone.

Mensen met een spraak- of gehoorstoornis kunnen dankzij de computer
weer communiceren met de buitenwereld. Ze kunnen e-mailen en chatten

met anderen, deelnemen aan forums
en social media, en niemand hoeft te
merken dat ze bijvoorbeeld doof of
slechthorend zijn.

Andere ouderen beginnen door hun lichamelijke beperking niet aan de computer. Vooral problemen aan de handen
worden dan nogal eens genoemd. Maar
daar valt wel meer over te zeggen.
Parkinson

Mensen met de ziekte van Parkinson
kunnen juist een pen vaak niet meer
goed vasthouden voortbewegen. Bij
een computer blijkt dat ineens heel
anders te zijn. De aanslag van een
toetsenbord van een computer is immers licht.
‘Mijn computer is mijn rechterhand
geworden,’ schreef een lid van de
Parkinson Patiënten Vereniging zelfs
eens op een forum. Deze persoon kon
dankzij het apparaat weer schrijven.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor mensen
met andere aandoeningen aan hand,
pols of arm. Van een iPad of andere tabletcomputer hebben zij vaak overigens
nog veel meer gemak. Daarbij hoeven

ze het scherm alleen heel licht aan te
raken met een vinger om letters of een
andere toepassing op gang te brengen.
Denk dus niet dat een computer niets
voor u is als uw handen niet meer alles kunnen. Hij kan dan juist wél iets
voor u zijn. En er is meer: een speciale
app met dagelijkse oefeningen en
bewegingsadviezen voor mensen met
de ziekte van Parkinson. Het gaat om
oefeningen voor lopen; de houding;
opstaan; draaien in bed; evenwicht;
lenigheid; en lichaamsontspanning.
Deze oefeningen zijn afkomstig uit
fysiotherapeutische behandeling van
Parkinson-patiënten. De app is ontwikkeld door het VU medisch centrum,
Parkinsonnet en Forward Motion
Media. U vindt de app voor Androidsmartphones via https://play.google.
com/store/apps/details?id=nl.efox.
parkinsonss; en voor iPhone of iPad op
https://itunes.apple.com/nl/app/parkinson-oefeningen/id588286823?mt=8.

Artrose

Een veel voorkomende kwaal onder
ouderen is artrose, een aandoening van
het kraakbeen in gewrichten. Artrose
is een hinderlijke en vooral pijnlijke
kwaal aan heup of knie. Veel mensen
met artrose mijden bewegen door die
pijn. Maar juist bij artrose is gedoseerd
en verantwoord bewegen belangrijk.
Dat houdt de conditie op peil, spieren
sterk, gewrichten soepel en de geest
gezond.
Onderzoeker Daniel Bossen van het
NIVEL promoveerde onlangs op een
onderzoek hiernaar. Daarbij ontwikkelde hij met hulp van honderd oudere
vrijwilligers een persoonlijk beweegprogramma. (Destijds stond er ook
een oproep in De Oud-Hagenaar.) Wie
tussen de 50 en 70 jaar is en last heeft
van artrose in heup en/of knie, kan zich
inschrijven voor dat beweegprogramma. Neem eens een kijkje op
www.artroseinbeweging.nl
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De gemeente Den Haag op internet
Natuurlijk is ook uw eigen stad in allerlei vormen en gedaanten aanwezig op internet. Verspreid
door deze krant treft u daar al wat voorbeelden van aan, over de geschiedenis van Den Haag en
de maatschappelijke kant ervan. Maar er is nog veel meer.

Om te beginnen natuurlijk www.
denhaa .n . a at da ht u Dat is de
e site an de emeente Den aa .
et ee informatie o er de emeen
teraad het o e e an ur emeester
en ethouders en of i e stukken die
daarmee te maken he en. indt u
er ook toe an naar a ina s o er hee
praktische, dagelijkse onderwerpen
a s as oort erhui en e astin en
de huis ui ka ender en ri e i s of
arkeer er unnin .

u o een an die onder er en k ikt
wordt u direct doorgeleid naar pagina’s
met erdere informatie ero er.
en s otte indt u o denhaa .n de
a ina s an i oor ee d de tads
krant en het aa s emeentear hief
en aankondi in en an e enementen
en erkeershinder.
eer Den aa o internet
www.haagsetrams.com

e an ri k oor u a s in oner an de
emeente is ook het oket oor e o
ners. Daar indt u onder er en a s
erkeer en er oer onen en ou en
or en e i n of erk en e d. s

aars hi n i k hoe en e niet erder
uit te e en aar de e site o er aat.
et ee oude foto s.
Den Haag uit de lucht

en euke ti o

ou u e u ht

o names an Den aa . e i n
in
emaakt anuit een e
e in. i k o
. outu e. om
at h D
f m .
www.allesoverscheveningen.nl

De e e site et a er ei forums o
een ri aarin iefhe ers en andere
e nteresseerden onta t he en o er
he enin en o er foto oeken
e enementen de isseri . kunt er ook
mee raten o er ets en ande routes
en ook oude k assenfoto s.

www.scheveningenharingroute.nl

Onder het motto ‘Een wandeling door

he enin en iedt de arin route
di erse ande in en. euk om ons
ha endor en iets daar uiten e e en
uurten door de o en an een ander te
erkennen.

an iefhe ers een ei en e site e
kre en. i k oor ien an oude foto s
en interessante historis he informatie
i oor ee d o er de ti d r aduro
dam er was.

www.wittebrugpark.nl

et e ied rond de itte ru heeft

Geschiedenis op het beeldscherm
Tot de leukste bezigheden waarvoor internet zich leent, behoort het zoeken en bekijken van oude
foto’s en filmpjes. Door internet hebben we veel meer van ons verleden tot onze beschikking
gekregen. Niet alleen musea en archieven zetten er informatie op, maar ook verzamelaars,
hobbyisten en andere particulieren. U kunt eindeloos mijmeren bij de oude ansichten, beelden en
plattegronden die ze hebben vergaard.

Iedereen die dat wil, kan dat doen; en
iedereen die op zo’n website langskomt, kan dat materiaal bekijken. Op
de website www.youtube.com worden
m es er ame d. Daar kunt u
oeken naar m es o er Den aa of
o er een onder er dat u interesseert.
YouTube is inmiddels een gigantisch
ere d i d ar hief an e e end
ee dmateriaa o er a er ei onder er
pen geworden. Op zoek naar beelden
an te e isieseries uit u eu d e
staan er n no ee meer.
Speciaal voor internet

er sommi e onder er en orden
s e iaa m es emaakt oor inter
net. oren an erinnerin i oor
beeld is een website met getuigenissen
an oudere a enaars o er de eede
ere door o .
.s oren an
herinnerin .n i n die m es te
bekijken. In het artikel hiernaast leest u

er meer o er.
oeiend is ook aa se erinnerin
en . Daar kunt u erha en e uisteren
an aa se senioren die herinnerin
gen ophalen aan de stad en hun eigen
er eden daarin. ok o er
.
haa seherinnerin en.n kunt u erdero
meer lezen.

er i e of itten ur de oon aat
sen an de ri ken De route onink i k
Den aa erte t i a ei en ee den

Er komen ook steeds meer interessante historische programmaatjes
oor de smart hone de o enoemde
a s. oa s aar toen an het aa s
istoris h useum aarmee u t ee
etsroutes door de aa se historie kunt
maken.
orste i k en de i k e en oert
an s ruim no estaande en er
d enen uiten aatsen in Den aa
Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Wat speelde
i h af o Dui en oorde of i k

et aa s istoris h useum ont ik
ke de ook ier intera tie e ande
routes door de es hiedenis an Den
aa ti dens de eede ere door o .
e i n te eki ken o
.destad
es honden.n . e t u een i hone
Daar kunt u e ook o etten om er
er o ens mee rond te o en

Nog meer geschiedenis
www.denhaagzoalshetwas.nl

Geschiedenisroutes

en monumenten het erhaa an ruim
tweehonderd jaar koninkrijk, onze
orsten en hun i ondere and met
Den aa . uur di itaa naar innen
en ontdek de pracht en praal daar.
De a naar toen is ratis te do n oa
den op www.haagshistorischmuseum.
n a e etsroute o e oor i hones
a s oor ndroid toeste en.

De e e site erte t het erhaa an
Den aa . aarom is Den aa het
regeringscentrum en waarom wordt
het de ofstad enoemd oe komt de
stad aan haar straatnamen en at oor
erha en i n er o er i oor ee d de
e ou en in Den aa
www.haagsefilmbank.nl

en roeiend reser oir an oude m
es uit en o er Den aa an
tot
. ooi erk an het aa s
emeentear hief.

www.geschiedenisvanzuidholland.nl

ieu s o er en erha en uit de e
s hiedenis an on e ro in ie. arte
thema s i n onder meer trek aarten
landgoederen, de Atlantikwall en de
o andse ater inie. ik ook eens
o de kno
eer erha en oor
i oor ee d ar heo o ie enea o ie
een ande in door Den aa in
of de es hiedenis an het o en aar
er oer. De e site is an het rf
oedhuis uid o and met i dra en
an ar hie en musea en historis he
ereni in en.

www.canonrijswijk.nl

De anon an i s i k e at een
o er i ht an de e an ri kste erio
des en gebeurtenissen uit de geschiedenis an i s i k.
www.historischypenburg.nl

De istoris he ereni in uiten
plaats Ypenburg onderhoudt een
e site o er de es hiedenis an
en ur . nformatief onder erdee d
in thema’s en nog altijd groeiend.

www.wiewaswie.nl

Wiewaswie is een landelijke database
een e e ens ank aarin ieder
een oek kan aan naar i n of haar
oorouders. a o e an u eefti d
enoten en e e anderen doen het a
oeken naar hun afstammin en naar
de identiteit an hun oorouders.
ie as ie.n kunt u e f een e in
maken of meeki ken in de s annende
ere d an de enea o ie.

www.oorloginblik.nl

or o in ik.n ren t a e ms en
e uidsfra menten o er eder and
tijdens de Tweede Wereldoorlog
i een. kunt er oeken o tref oord
en op locatie. Oorloginblik.nl is een
onderdee an het ro ramma rf oed
an de or o .
www.watwaswaar.nl

at as aar indt u historis he
informatie o er e ke ek in eder
and. kunt oeken o aatsnaam of
postcode. En u krijgt er direct toegang
tot o e ties an eder andse erf
goedinstellingen die te maken hebben
met o n ek. at is er te inden o er
ekken
www.deoud-hagenaar.nl

a e u i f ad is ook o internet
te inden ent u een nummer k i t
f i t u iets aten ien of e en aan
iemand e ders o de ere d
de
e site an de krant i n a e num
mers in te kijken.
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Sporen van Herinnering

Haagse oorlogsgetuigenissen op internet
Den Haag is tussen 1940 en 1945 niet ontkomen aan het geweld en de andere gevolgen van
de Tweede Wereldoorlog. In onze gemeente was het beruchte Oranjehotel gevestigd; op de
Waaldorpervlakte werden verzetsstrijders gefusilleerd; en Den Haag was ook het toneel van een
van de meest tragische vergissingsbombardementen, dat op de wijk Bezuidenhout op 3 maart 1945
waarbij meer dan 550 mensen omkwamen.

Het project ‘Sporen van Herinnering’
geeft de onvergetelijke herinneringen
aan deze gebeurtenissen een plek op
internet. Er is natuurlijk al het nodige
geschreven over Den Haag in de oorlogsjaren, maar hier komen de echte
getuigen van de oorlog aan het woord
en krijgen hun herinneringen stem.
‘Sporen van Herinnering’ is een web-

site met getuigenissen van de Tweede
Wereldoorlog. Oudere Hagenaars met
herinneringen daaraan zijn geïnterviewd of gewoon aan het woord gelaten. e i n met hun erha en o m
vastgelegd. Op www.sporenvanherinnerin .n kunt u die m es eki ken.
De mensen die hun oorlogsverhaal
vertellen, doen dat op de plek waar dit

verhaal plaatsvond: waar ze vochten
tegen de Duitsers, onderduikers hielpen of gevangen zaten.
oren an erinnerin i n mpjes te bekijken over:
• De gevangenis ‘Oranjehotel’ in
Scheveningen
• Vliegveld Ockenburgh

• Onderduikers in de Reinkenstraat
• Vliegveld Valkenburg
• Dwangarbeid in Buchenwald

• Broodbakkerij Hus
• ‘Op de vlucht’

Haagse Herinneringen via de Verhalentafel
Geschiedenis is overal, en iedereen is zelf geschiedenis. Dat is ongeveer de gedachte achter het
project Haagse Herinneringen. Het brengt Haagse 55-plussers bijeen om hun eigen ‘geschiedenis’
vast te leggen. Ze doen dat aan zogenoemde Verhalentafels. Gedurende zeven weken komen de
deelnemers bijeen, om samen hun eigen histories rond een Haags thema te verzamelen.

Een Verhalentafel is vooral een praktisch evenement: de deelnemers vertellen en noteren verhalen, brengen foto’s
en andere objecten mee, maken daar
selecties uit en smeden al die teksten,
scènes en beelden samen tot een storyboard. Daarvan maken ze, begeleid
door deskundigen, een zogenoemde
di ita e een kort di itaa m e. ok
krijgen ze ‘les’ geschiedenis schrijven
van professionals (soms een bekende
schrijver) en maken ze een excursie
naar een plek die met het thema te
maken heeft.

Geuren en kleuren

Tijdens de Verhalentafels heeft het
cursuslokaaltje in de Centrale Bibliotheek iets weg van een bijenkorf. De
deelnemers zitten met begeleiders achter computerschermen en de tafels zijn
bezaaid met oude boeken en foto’s. Er
heerst een plezierig soort koortsachtigheid. In dit geval zijn negen Hagenaars
aan een Verhalentafel samen bezig hun
‘Indische verleden’ vast te leggen.
Daarbij blijkt dat persoonlijke geschiedenissen vooral ‘zintuiglijk’ zijn. ‘Bij
aankomst in Jakarta zag ik de klapperbomen,’ vertelt een deelneemster die

terugreisde naar Indonesië, ‘en was ik
meteen thuis.’
Ontmoeting

Een andere deelnemer vroeg zich af
of dat na een halve eeuw wortelen in
Nederland zinvol zou zijn: het geboorteland weer opzoeken. Hij deed het,
en die ervaring vormt het hart van zijn
digitale. Ter plekke ontmoette hij een
voormalige Indonesische politieagent
die tijdens de onafhankelijkheidsstrijd
eind jaren veertig met pistolen in de
aanslag tegenover zijn vader had gestaan. Zoveel jaar later was elke vorm

van vijandigheid echter afwezig tijdens
hun ontmoeting. Het was destijds
puur en alleen een strijd om onafhankelijkheid geweest, zoals die van de
Hollanders eeuwen geleden tijdens de
Tachtigjarige Oorlog. Hij drukte uiteindelijk de hand van zijn vaders vroegere
tegenstander. En concludeerde dat het
antwoord op zijn vraag ‘ja’ was!
Erfgoed

Het zijn deze boeiende verhalen die
tijdens Verhalentafels als Haagse Herinneringen worden vastgelegd. ‘Cultureel erfgoed,’ weet programmaleider
Heleen Hebly. ‘We willen proberen te
“bewaren” hoe Hagenaars hun verleden
beleven en hebben meegenomen.
Iemand bracht een opscheplepel mee,
zelfgemaakt keukengereedschap van

zijn grootmoeder uit een jappenkamp.
Het is de moeite waard zulke bijzondere dingen vast te leggen – voor henzelf,
maar ook voor vele anderen. Omdat we
dat digitaal vastleggen en op internet
zetten, is het ook heel gemakkelijk om
ze te verspreiden.’
Meer Haagse Herinneringen

Golden Earring, het bombardement
van Bezuidenhout, de Oranjes, 50 jaar
Turkse Hagenaars, vrouwenemancipatie, Scheveningen: het is maar een
greep uit de vele onderwerpen waar
oudere stadgenoten hun Haagse Herinneringen aan ophaalden.
Kijk voor alle thema’s (en nieuwe) op
www.haagseherinneringen.nl.

Social media

Zoek elkaar en deel met elkaar
Vroeger haalden we ons nieuws op het dorpsplein. Op internet is er ook zo’n dorpspomp, of
eigenlijk: er zijn er verschillende. Social media heten ze, en u kunt daar nu gemakkelijk op de
hoogte blijven van wat er op uw eigen dorpsplein of aan de andere kant van de wereld gebeurt.
Foto’s direct nadat ze zijn gemaakt zijn overal toegankelijk, nieuws wordt supersnel verspreid.
Ook als u slecht ter been bent, kunt u zo uitstekend buiten de deur te komen.

Sociale media als YouTube, Twitter,
Pintereset, Google+ en Instagram veroveren de wereld. Wij houden het hier
even bij Facebook en Instagram.
Facebook

Facebook bestaat inmiddels al weer
ruim elf jaar. Ooit gestart als veredeld
online smoelenboek voor studenten
van de Amerikaanse universiteit
Harvard, groeide de site in rap tempo
uit tot het grootste sociale netwerk

ter wereld; ruim 800 miljoen mensen
maken er dagelijks gebruik van. De ofi e missie an a e ook is akin
the world more open and connected’.
De wereld vergroten door mensen via
internet meer met elkaar te laten delen.
Facebook is het begin van een nieuw
tijdperk.
U meldt zich aan met uw naam en emailadres en vraagt andere gebruikers
of ze uw vriend willen zijn. U voegt
gegevens toe over uw achtergrond en

smaak en u kunt i dit ro e een foto
uploaden van uzelf. Als u vrienden
hebt, suggereert Facebook meer mogelijke vrienden aan de hand van uw
gegevens. Het zal u verbazen hoeveel
vrienden u zo kunt krijgen!
Alles op Facebook is van de gebruikers
afkomstig. U kunt er met vrienden van
alles delen: waar u nu bent (vakantie!), in wat voor gemoedstoestand u
verkeert. Het is natuurlijk heel leuk om
via www.facebook.com in contact te

blijven met kinderen en kleinkinderen
in het buitenland.
Instagram

Instagram – opgericht in 2010 – is een
gratis mobiele app om digitale foto’s of
video’s uit te wisselen. Via Instagram
kunt u uw mooiste foto’s direct delen
met de rest an de ere d. i oenen
gebruikers overal ter wereld posten
dagelijks zo hun favoriete foto’s die
u aan de hand an ters en andere
bewerkingsmogelijkheden nóg mooier
kunt maken. De meeste ters or en
voor een ouderwetse of kleurrijke sfeer
die veel mensen mooi vinden. Ook
veel jongeren geven via Instagram een
kijkje in hun leven. Oud en jong gaan

prima samen op sociale media!
Instagram is simpel in gebruik.
Download de Instagram-app gratis
via www.instagram.com en log in met
uw Facebook-account of registreer
u met uw e-mailadres. Het uploaden
gebeurt met een klik op de knop. En
u kunt Instagram-foto’s koppelen aan
Facebook zodat een foto in één keer
wordt gepubliceerd. Instagram is zelf
ook een sociaal netwerk, compleet met
volgers en zoek- en verkenmogelijkheden. Alleen gebruikt u in plaats van
tekst bij Instagram foto’s om te laten
zien wat u doet, meemaakt of voelt.
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Vrije sector hUUrappartementen
actie: huur nu en krijg

een Gratis vloer!

Thuis blĳven wonen?
We helpen u op weg!

Loosduinse Uitleg
Den Haag

Open huis

Verhuurinformatie:

Modelwoning!
Woont u in Den Haag en heeft u vragen op het gebied van
werk, zorg en welzĳn, ga naar www.denhaag.nl/servicepuntsociaal.
Komt u er zelf niet uit en heeft u hulp nodig? Kom dan langs
bĳ een Servicepunt waar iemand voor u klaar staat bĳ het
vinden van de juiste informatie, hulp of ondersteuning.
Kĳk op de website voor een Servicepunt bĳ u in de buurt!

Vr. 17 april van 15.00 tot 16.00 uur
Adres: Loosduinse Uitleg 138 (Den Haag)

T. 010 229 47 00

Ruime 3- kamerappartementen
Woonoppervlakte van ca. 82 tot 118 m²
Woonzorgpakket mogelijk

T. 070 342 01 01

Gesitueerd tegenover het
Loosduinse Hoofdplein
Per direct beschikbaar

Huurprijs nu
vanaf € 870,- p/m

Garantie verkoop eigen woning*
*Vraag de makelaar naar de voorwaarden

www.denhaag.nl/servicepuntsociaal

www.hureninloosduinen.nl

MIRANDA

Welkom bij
Liever

je eigen plannen
je eigen keuzes
je eigen leven

25 en 26 april Gulden Huis, Steenhouwersgaarde 1, Den Haag
Kom voor jazz van de bovenste plank naar Florence Swingt.
Vier podia met jazzmuzikanten uit binnen- en buitenland.
Muziekworkshops voor jong en oud. Gratis toegang.

Bij Florence heeft u altijd iets te kiezen

Met o.a. Northsea Big Band - Joke Bruijs - Frits Landesbergen Rob Agerbeek trio - Michael Varekamp - Frits Katee - Birdie Seven

Kijk voor meer informatie op www.florence.nl/florenceswingt

Want juist als het gaat om uw gezondheid wilt u ondersteuning hebben die bij u als persoon past. Florence heeft
daarom een breed pakket aan gezondheids- en zorgactiviteiten waarmee u zo zelfstandig en ﬁt mogelijk kunt blijven.

1 + 1 gratis bij de jarige Hortus Botanicus?
Vraag ook een FlorencePas aan. Voor € 18,50 per jaar proﬁteert u van veel voordeel.

www.florence.nl/florencepas

Meer informatie:
W www.ﬂorence.nl, T 070 - 41 31 000,
E info@ﬂorence.nl,
Florencezorg
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“Deelnemers: 36.344. Nieuw deze maand: 292. Nu online: 122.”

Contact leggen met leeftijdgenoten
Als u niet bekend bent met internet, is het bovenstaande waarschijnlijk geheimtaal voor u.
Bent u er wel bekend mee, dan ziet u al snel dat deze club op internet best populair is. Meer
dan 36.000 mensen nemen er deel. En in de maand waarin we dit stukje schreven, waren er
daar weer 292 bij gekomen. En op datzelfde moment waren er 122 tegelijk ‘online’, dus aan
het rondkijken en -snuffelen op deze website – 50plusnet.

Dat is een website waar 50-plussers
nieuwe contacten kunnen leggen. Onder het motto: ‘Er zijn altijd interessante nieuwe mensen die u best zou
willen leren kennen – maar hoe vindt
u elkaar?’ Welnu, www.50plusnet.nl
kan u samenbrengen!
Contactsite

50plusnet is een gratis site die senioren in de gelegenheid stelt meer en
nieuwe contacten te leggen. Alleen:
dat doet u via internet. Zolang u dat
wilt, maakt u geen ‘fysiek’ contact. U
stuurt elkaar e-mails of u gaat chatten
(‘kletsen’ op internet). Bevalt dat,
dan kunt u besluiten een stap verder
te gaan.
Hoe het werkt

Als u deelnemer wilt worden, schrijft
u zichzelf in. Daarbij maakt u een
beschrijving van uzelf. Dat heet
een ersoon i k ro e . een
invulscherm op 50plusnet kunt u
vervolgens één of meer activiteiten
kiezen die u erg interesseren: een
hobby, uw werk of een onderwerp
waar u veel van af weet. U maakt ook
een beschrijving van de mensen die u
zoekt. De computer zoekt vervolgens
andere deelnemers die daarbij passen.

Dat zijn uw ‘matches’ (‘match’ =
overeenstemming). Die deelnemers kunt u vervolgens benaderen
en leren kennen via e-mail en chat.
Of en hoe u daarmee verdergaat,
bepaalt u natuurlijk zelf. Misschien
kunt u elkaar ook eens ontmoeten
of in clubverband activiteiten gaan
ondernemen.
Andere leden van 50plusnet
kunnen
ro e ook ien. n
zij kunnen door de computer
naar u worden doorverwezen. De
computer kan anderen dus ook aan
u ‘koppelen’. Dan ontvangt u zelf
ineens een kennismakingsverzoek.
Misschien denkt u nu: wat een
gedoe! Maar heel veel anderen vinden
het juist heel spannend om eens te
kijken wat en wie hier uitkomt. De
nieuwe contacten kunnen aan de andere kant van het land wonen, maar ook
bij u om de hoek! En: u bent nergens
toe verplicht.
Onder elkaar

Honderden leeftijdgenoten hebben zo
nieuwe vrienden gemaakt of eindelijk
iemand gevonden met wie ze het
uitgebreid en ongeremd kunnen hebben over hun passie of hobby. Bij dit
alles telt natuurlijk ook dat het altijd

Een reactie: ‘Het is mijn uitlaatklep.
Het helpt echt!!!!’
www.iemandzoalsik.nl

Iemandzoalsik.nl is een sociaal platform voor mensen met een chronische
ziekte en hun omgeving. Zij kunnen
er hun emoties, kennis en ervaringen
uitwisselen, vragen stellen en deze
ook zelf beantwoorden. Mensen met
dezelfde aandoening of beperking
kunnen elkaar zo gemakkelijk vinden.
Een initiatief van het Long Fonds en
de Vereniging Spierziekten Nederland.
Meer ontmoeten en op stap

Er zijn op internet nog veel meer
ekken aar hee s e i eke roe en
mensen elkaar opzoeken.
www.clubs.nl

gaat om leeftijdgenoten: 50+’ers. U
bent onder elkaar! Dat betekent dat u
gemakkelijker mensen ontmoet met
dezelfde interesses als uzelf.
Als u op 50plusnet gaat rondkijken,
zult u bovendien merken dat de
omgang ‘beveiligd’ is en aan regels
gebonden. Daarnaast is er heel veel
uitleg te vinden over alles wat met de
website te maken heeft: hoe het werkt,
wat de termen betekenen, hoe u zich
aanmeldt, etc. Komt u er toch niet
uit of wilt u iets vragen, dan is er een
vriendelijke en behulpzame helpdesk
beschikbaar.

Een bonte verzameling van internetclubs rond duizenden onderwerpen,
waarvan sommige juist voor ouderen
interessant zijn. Clubs.nl noemt zich
‘een grote gezellige groep mensen die
elkaar spreken op een van de meer
dan 20.000 clubjes’. Oordeel zelf!
www.lotgenoten.nl

Een kleurrijke website voor ‘lotgenoten’: iedereen, jong of oud, met een
beperking, een aandoening of een andere handicap. Met allerlei informatie
voor lotgenoten, persoonlijke verhalen, actueel nieuws, contact zoeken en
vinden en groepen van lotgenoten met
dezelfde beperking of aandoening.

www.opstapmetoma.nl

Opstapmetoma.nl is wellicht de meest
bijzondere kom-bij-elkaar-website.
Deze koppelt jongeren en ouderen
aan elkaar om samen op stap te gaan.
Jongeren en ouderen leggen contact
met elkaar en betekenen zo iets voor
elkaar. Daarbij kunnen ze gebruikmaken van leuke aanbiedingen.
Datingsites

Hier gaan we verder niet op in – maar
we vermelden ze voor de liefhebbers!
Die zijn er, want online afspraakjes maken is echt in. We zouden zeggen: kijkt
u verder lekker zelf, bijvoorbeeld op …
• www.50plusmatch.nl
• onlinedaten.jouwweb.nl/dating-55
• www.50-dating.nl
• www.actief50.nl
• www.50plus50.nl

Den Haag Doet

Vrijwilligerswerk en maatschappelijk actief zijn
Er zijn in Den Haag veel léúke, interessante en zinvolle activiteiten te doen voor en door alle
Hagenaars. Die maatschappelijke activiteiten staan centraal op een speciale website: Den
Haag Doet. Het is de Haagse ontmoetingsplaats op internet voor betrokken burgers en actieve
organisaties. Ook u kunt er zelf direct aan de slag.

Den Haag Doet is één handig, overzichtelijk en samenhangend platform
voor alle burgers en organisaties.
En laat vooral zien dat iedereen kan
meedoen; of u nu wetenschapper,
huisvrouw of manager bent, met een
beperking leeft, de taal niet goed beheerst of andere problemen hebt. Het
gaat erom dat iedereen kwaliteiten en
talenten heeft. Op www.DenHaagDoet.nl zijn activiteiten en klussen te
vinden die daarbij passen.
Doen!

Het meedoen zélf is het belangrijkst.
Wist u dat een op de vier Hagenaars

al vrijwilligerswerk verricht? Misschien bent u er zelf wel een van. Of
nog niet? Dan hebben we nieuws.
Meedoen aan activiteiten of actief
bijdragen aan de samenleving is ook
een soort ontdekkingsreis. En vrijwilligerswerk is allang niet meer suf,
saai of oubollig. Het is er in allerlei
soorten en maten; ook bedrijven doen
er met personeelsleden aan mee,
bijvoorbeeld, en er zijn tegenwoordig
ook allerlei dagklussen en andere
tijdelijke of kortdurende werkzaamheden voor wie zich niet wil binden.
Als vrijwilliger komt u op onverwachte plaatsen bij onbekende organisaties,

ontdekt u ineens dat u ergens goed in
bent of interesse voor hebt en doet u
nieuwe contacten op. U dacht u Den
Haag en de samenleving al kende? Ga
dan maar eens vrijwilligerswerk doen!
Op DenHaagDoet.nl kunt u naar hartenlust zoeken naar vrijwilligerswerk
of andere maatschappelijke activiteiten. Organisaties kunnen zich met hun
vacatures voor vrijwilligers en andere
interessante activiteiten kenbaar maken aan geïnteresseerde burgers zoals
u. Kortom: DenHaagDoet.nl is een
platform waar betrokken Hagenaars
elkaar kunnen treffen en vinden, en zo

een plek voor inspiratie, ontmoeting
en (inter)actie. Zodat Den Haag Doet!
Wat u vindt op
Den Haag Doet

- Een vacaturebank met interessante,
uitdagende vacatures voor vrijwili ers erk. et handi e oek ters
vindt u gemakkelijk iets in uw
eigen buurt, of op uw eigen niveau.
- Een talentenscan. Door een aantal
vragen te beantwoorden krijgt u een
globaal beeld van uw talenten. En
tegelijk passende vacatures, waar u
direct op kunt reageren.
- Een e-mailservice waarmee u op de
hoogte blijft van leuke vacatures.
- Wilt u gevonden worden? Dan kunt
u zich aanmelden voor de kandidaten ank. maakt een ro e aan en
geeft daarin aan dat u beschikbaar

bent. U bent vervolgens ‘zichtbaar’
voor organisaties die ingelogd zijn
op Den Haag Doet. Zij kunnen u
benaderen voor passend vrijwilligerswerk. (NB U bent dus niet
en plein public zichtbaar op de
website.)
- Zelf de Kortingspas aanvragen.
Met de Kortingspas kunnen
Haagse vrijwilligers (en mantelzorgers) gebruikmaken van
allerlei kortingen, aanbiedingen
en vrijkaarten op het gebied van
winkelen, restaurants, cultuur etc.
Enkele weken na de aanvraag kunt
u de pas ophalen.
- Onder in de website vindt u een
leuke social media box, met allerlei
nieuws en weetjes vanuit de stad.
- Allerlei praktische informatie over
vrijwilligerswerk.
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Bel en bestel

Voordeelwinkel
Draadloze telefoonset

070-8700216

Bestel online via onze webwinkel

www.volharding-voordeelwinkel.nl

Complete Klik Aan - Klik uit beginnersset

Deze telefoonset bestaat uit twee handige
draadloze telefoons volgens het DECT-principe, zeer geschikt voor senioren. Dit maakt het
mogelijk om binnenshuis op meerdere plaatsen
bereikbaar te zijn.
Voor deze set is een
draadloze alarmknop beschikbaar
die hieronder
te vinden is.

Het Klik Aan - Klik Uit systeem bestaat uit zenders
en ontvangers waarmee u verlichting, apparatuur, zonwering in en rondom uw huis draadloos kunt bedienen.
Installeren is een ﬂuitje van een cent en kunt u zelf doen.
Met deze set kunt u beginnen om 3 lampen of apparaten te
bedienen met een wandschakelaar, een afstandsbediening
en met een sleutelhanger.
Voor leden

Onze prijs 78,25
Altijd
bereikbaar

54,95

Voor leden

79,65

Onze prijs 89,95

Yale digitale deurspion

Nog geen Lid?

Draadloze Comfortknop
Al uw binnenkomende telefoontjes beantwoorden zonder uit uw stoel te komen? En dat met
één druk op een
verlichte alarmknop.
De knop beschikt
tevens over 2 (snel)
kiestoetsen.

Alleen bruikbaar
in combinatie met
bovenstaande telefoonset

Vervangt de standaard spion, voor
deuren van 40 - 70mm dik.
Onze prijs 129,95

Voor leden

94,95

109,95

Door middel van verschillende sensoren (deur- en
raamalarm, bewegingsdetector en deurmatsensor)
is er volledige bewaking over uw dierbare, waardoor u aan de noodzakelijke (nacht)rust toekomt.
Hoe meer u uitgerust bent hoe beter u zorgt voor
uw partner, ouder of kind.

Bovenarm bloeddrukmeter met
Wireless Connect
De meter heeft 60
geheugenplaatsen,
is voorzien van
WHO-classiﬁcatie
en tijd- en datumweergave.
Geeft de gemiddelden van alle
opgeslagen metingen aan. Verder
voorzien van een groot verlicht LCD-scherm met
touch-sensorbediening.
Voor leden

Voor leden

Antidwaal pakket

69,95

Onze prijs 79,95

Onze prijs 109,95

Deurbel en 3,5” TFT scherm.
Als er op de bel wordt gedrukt
wordt er een foto gemaakt en ziet
u op het display
wie er voor de deur
staat. Met infrarood
voor in het donker.

Wordt dan snel gratis lid van de Volharding en ontvang voortaan minstens
10% extra korting op meer dan 1700
producten en diensten die zorgen voor
een zelfstandig en comfortabel ouder
worden.

Bel 070-8700216
en wordt gratis lid !

Voor leden

Onze prijs 199,00

159,95

Weegschaal met
Wireless Connect
- Gewicht, BMI, lichaamsvet,vocht en spiermassa
- Automatische persoonherkenning
- Met Wireless Connect box

Wireless Connect van Beurer
Meet uw bloeddruk, gewicht en
omvang en lees de meetwaarden
af op uw PC, Tablet en Smartphone.
Met het wireless Connect concept
van het Duitse merk Beurer worden ale
meetwaarden draadloos doorgegeven
naar uw persoonlijke pagina op Internet en kunt u de gegevens bewaren,
graﬁeken maken om zo het verloop van
uw metingen te zien of te laten zien aan
anderen.

Voor leden

159,95

Onze prijs 186,95

Ook via een App op uw telefoon.
Verzendkosten per bestelling € 6,95. Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf

www.volharding-voordeelwinkel.nl
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De Stedelijke Ouderen Commissie, van en voor Haagse senioren

Meepraten over het ouderenbeleid
Voelt u zich betrokken bij alles wat met ouderen te maken
heeft? Bent u in het bijzonder geïnteresseerd in het Haagse
ouderenbeleid? En wilt u dat bijhouden en erover meepraten?
Dan is de Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) iets voor.

De Stedelijke Ouderen Commissie
vertegenwoordigt het oudere deel van
de Haagse bevolking tegenover het
gemeentebestuur en belangrijke organisaties. Daartoe geeft de SOC bijvoorbeeld gevraagd en ongevraagd advies
aan het college van burgemeester &
wethouders over het gemeentelijke ouderen e eid. De
is een of i e
seniorenadviesraad, maar B&W vindt
deze organisatie wel het belangrijkste
adviesorgaan op dit terrein.
De SOC is een koepelorganisatie waar

verschillende ouderenorganisaties
bij zijn aangesloten. Als de SOC een
advies uitbrengt, komt dat in de eerste
plaats voort uit overleg met deze aangesloten organisaties. Daarnaast heeft
de SOC contact met dienst- en zorgverleners en deskundigen. Voorts overlegt
de SOC met wethouders, ambtenaren
en de woordvoerders ouderenbeleid
van de gemeenteraadsfracties. De SOC
geeft trouwens ook andere organisaties
die ouderenbeleid in hun vaandel voeren gevraagd en ongevraagd advies.
www.socdenhaag.nl

Belangrijke beleidsthema’s
van de SOC zijn onder
meer deelname van ouderen
aan de Haagse samenleving, inkomenspositie,
eenzaamheidsbestrijding,
ouderenmishandeling,
integratievraagstukken,
woningaanbod, zorg,

mobiliteit en veiligheid. Vier keer per
jaar organiseert de Stedelijke Ouderen
Commissie een SOC-café. Dat is een
bijeenkomst waar actuele onderwerpen
op ouderengebied worden besproken.
De sprekers en forumleden zijn vaak

lid van een politieke partij of op een
andere manier deskundig. Iedereen is
e kom om mee te komen dis ussi ren.
De SOC zit aan de Torenstraat 172
(postcode 2513 BW) en is te bereiken
via tel. (070) 362 78 06. Maar in deze

krant willen we natuurlijk vooral de
website van de organisatie onder de
aandacht brengen, die onlangs een
nieuwe look en een nieuwe jas kreeg:
www.socdenhaag.nl

Hulp voor mantelzorgers op internet
Mantelzorger bent u, als u zelf voor iemand met een ziekte, aandoening of beperking zorgt. Dat
kan uw partner of een van uw ouders zijn, maar ook een familielid of een vriend. Het is hoe dan
ook een onbetaalde taak die doorgaans veel van u vergt.

Als mantelzorger loopt u ook tegen
veel vragen en problemen aan, bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen
en regelgeving. Wat mag wel? En wat
kan er allemaal? Last but not least: de
zorg is vaak niet het enige wat u doet.
Veel mantelzorgers werken ‘gewoon’,
en hebben ook nog een gezin of andere
gezinsleden.
Iedere mantelzorger kan steun en hulp
daarom goed gebruiken. Daarvoor
zijn er óók interessante en soms heel
handige websites.
www.dementiedebaas.nl

Onderzoek naar en hulp bij overbelasting van mantelzorgers. Kosteloos
deelnemen aan een online hulpverleningsprogramma en ervaringen uitwisselen met mantelzorgers. Ontwikkeld
voor mantelzorgers van mensen met
dementie. U vindt hier feiten, tips en
informatie over dementie. U kunt zich
hier tevens aanmelden voor de webcursus Dementie de Baas. Van deze cursus
kunt u een e mde im ressie en een
reactie van een cursist bekijken. De
website is ontwikkeld door Stichting

Geriant, het Trimbos-instituut en
Alzheimer Nederland.
www.
respijtwijzerdenhaag.nl

Respijtzorg is georganiseerde
vervangende zorg. In dat geval
komt een professionele of
vrijwillige hulpverlener de
zorgtaak tijdelijk van u overnemen. Daardoor kunt u zelf eens iets
anders doen, iets voor uzelf vooral.
Om even op adem te komen. Dat is one ooﬂi k e an ri k omdat u anders
voortdurend mantelzorger bent en niet
meer aan andere dingen toekomt. Dat
kan u op den duur opbreken; en dan
hebben u en de persoon die u verzorgt
een groot probleem. Zorg er dus voor
dat u er af en toe uit kunt! De Haagse
Respijtwijzer bevat informatie over
de mogelijkheden van respijtzorg. In
drie stappen wordt u digitaal wegwijs
in het aanbod aan respijtzorg in Den
Haag. Vervolgens kunt u ook direct
een aanvraag indienen.

www.helpjemee.nl

Gratis online agendahulp voor mantelzorgers, met een digitale agenda
en een logboek. Door het (ver)
delen van taken, bezoek en
ervaringen, wordt elkaar helpen
gemakkelijker. Met links naar
hulp en initiatieven in de buurt,
mantelzorgorganisatie Mezzo en
andere hulpprogramma’s.
www.carenzorgt.nl

www.mantelplan.nl

‘Slimme’ technologie helpt mantelzorgers en anderen de zorg makkelijker
te plannen. Wilt u de zorg delen en
afstemmen met familie en bekenden?
Of zoekt u hulp van iemand bij u in de
buurt? Op deze website kunt u uw eigen vertrouwde hulp- en zorgnetwerk
maken. U kunt er uw familie, vrienden
en kennissen uitnodigen om met elkaar
zorg en hulp te delen. Ook kunt u het
aan MantelPlan overlaten om de beste
vrijwilliger voor u te vinden en toe te
voegen aan uw netwerk. Inclusief een
zelforganiserende agenda, een catalogus van diensten en hulpverlening en
een communicatienetwerk via sms en
e-mail.

Gratis site die u helpt zorg te
organiseren, informatie te delen en
taken te plannen. U kunt familie
en vrienden uitnodigen om de zorg te
delen. De agenda van Caren toont alle
taken die nog verricht moeten worden.
Jullie beheren de gedeelde agenda
samen. Caren is verbonden met een
groot aantal zorgaanbieders. Ook koppeling aan zorgaanbieders is daardoor
mogelijk, met delen van informatie en
kijken in hun agenda. Alle gegevens
zijn online beschikbaar, voor iedereen
die betrokken is bij de zorg.
www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl

Dit is de website van het Digitaal
Contactpunt Mantelzorg Nederland.
Dat timmert vooral aan de weg op het

gebied van contact tussen mantelzorgers. Volgens de Verenigde Naties is
het ‘een voorbeeld voor de ontwikkeling van deze nieuwe vormen van
coöperatieve samenwerking’.
www.zorgvoorelkaar.com

Een ‘markplaats’ op internet die vrijwillige en professionele hulpverleners
en hulpvragers bij elkaar brengt. U
kunt er gratis een opdracht plaatsen.
Vervolgens kunt u in contact komen
met vrijwillige of professionele hulpverleners. Vraag en aanbod dus!
Hulpmodule Parnassia

Parnassia biedt Haagse mantelzorgers
die zorgen voor een partner of familielid met een psychische ziekte gratis
toegang tot de digitale hulpmodule
‘Overbelasting bij mantelzorgers’.
Gebruiker kunnen hier contact leggen
met een ervaren persoonlijk therapeut. Dat kan op elk gewenst tijdstip,
want mantelzorgers hebben een volle
agenda. De therapeut geeft later via
internet uitleg, advies en tips. Wilt u
hier gebruik van maken? Stuur dan
een e-mail naar e-health@parnassia.
nl. Dan ontvangt u een persoonlijke
inlogcode.
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Help Alzheimer overwinnen.
Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is.
www.alzheimer-nederland.nl

Zorg van mens tot mens
In een kleinschalige woonomgeving bieden wij gastvrije zorg. Samen met u
proberen we zoveel
mogelijk aan te sluiten op
uw vraag.
Diverse therapieën,
kunstzinnige activiteiten
en een gevarieerd cultureel
programma maken deel uit
van ons aanbod.

Rudolf Steiner Zorg

Rudolf Steiner Zorg is onderdeel van de Raphaëlstichting

Ouderen- en gehandicaptenzorg

Nieuwe Parklaan 58, 2597 LD Den Haag, tel.: 070-306 83 06 www.rudolfsteinerzorg.nl

Cato zet zich ervoor in dat ouderen zo lang
mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen
blijven wonen. Dat kan op één van onze locaties in
Den Haag.
Oprechte zorg en persoonlijke aandacht voor het
welzijn van ouderen is ons handelsmerk.
Bij Cato zijn wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk
met elkaar verbonden.

In de groene wijken
Vrederust-West en Segbroek,
vlakbij zee en strand, verhuurt Cato
“Passie voor mondzorg is het

• algemene tandheelkunde

uitgangspunt en onze grote

• mondhygiëne en preventie

drijfveer, in combinatie met

• kroon- en brugwerk

plezier in samenwerken”

• wortelkanaalbehandelingen

senioren- en
aanleunwoningen
aan de Stokroosstraat, Zwaardvegersgaarde
en Steenhouwersgaarde

• implantologie

Ivory & Ivory Ieplaan

Cato kan de complete dienstverlening
aan senioren leveren van de verhuur tot
en met de zorgverlening.

• prothetiek

Ieplaan 2

070 360 8235

De woningen worden verhuurd
aan senioren met een maximaal
verzamelinkomen van € 34.911 per jaar.
Momenteel zijn diverse twee-kamer
woningen te huur!
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Marleen Gerritse,
telefoon 070 – 321 01 57.

Ivory & Ivory Wateringseveld
Laan van Wateringseveld 120

Ivory & Ivory heeft 20

070 359 9774

praktijken in 4 regio’s en

Ivory & Ivory Monster
Molenweg 43

0174 247 573

is met 30 jaar ervaring
een begrip binnen de
tandheelkunde.

w w w . i v o r y - i v o r y . n l

Kijk voor meer
informatie op
www.cato-wwz.nl
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Zorg en gezondheid op het web
Wie zorg nodig heeft wegens gezondheidsproblemen of een beperking, kan wel wat handige steun
gebruiken. Vaak bent u in zo’n geval ook aan huis gebonden of minder mobiel. Ook in zo’n situatie
heeft internet veel te bieden; kijk maar in dit overzicht. En omdat veel lezers van De Oud-Hagenaar
al wat ouder zijn, voegen we er enkele belangrijke websites over dementie aan toe.
www.deeljezorg.nl

www.denhaag.nl/wmo

Deeljezorg.nl is een sociaal netwerk
voor iedereen met vragen, tips en
ervaringen over en uit de zorg- de
persoonlijke ‘beleving’ dus.

Hebt u een laag inkomen, en extra
hulp nodig wegens lichamelijke
beperkingen? Kijk eens op deze pagina
van de gemeente Den Haag. U vindt
er voorzieningen op het gebied van
vervoer, wonen en huishoudelijke
hulp. Die kunt u er ook direct digitaal
aanvragen. Dat wordt nog dezelfde dag
in behandeling genomen.

over hoe het gaat. Familie en vrienden
kunnen gemakkelijk zien hoe ze de
zieke kunnen steunen.
www.ouderenacademie.nl

Op ouderenacademie.nl kunt u zelf testen hoe het gesteld is met uw conditie.
Met de uitslag kunt u een persoonlijk
actieplan opstellen. Zo zorgt u er zelf
oor dat u o an mo e i k t i ft.

www.kiesbeter.nl

www.zelfhulpwijzer.nl

KiesBeter.nl bevat informatie over allerlei aandoeningen en de behandeling
daarvan. Maar u vindt er ook informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, verpleeg- en
verzorgingshuizen, thuiszorg- en
kraamzorgorganisaties.

Zelfhulpwijzer.nl biedt u inzicht in
de ernst van geestelijke klachten en
problemen, zoals stress, depressie,
angst en problematisch alcoholgebruik.
U kunt er een zelftest uitvoeren en
krijgt advies over online zelfhulp. De
website is ontwikkeld door het gerenommeerde Trimbos-instituut.

www.contactdays.nl

ContactDays is een website die (chronisch) zieken, familie en vrienden helpt
om met elkaar in contact te komen en
te blijven. De zieke kan zijn omgeving
op een eenvoudige manier informeren

www.alzheimer-nederland.nl

De website van de onovertroffen belangenorganisatie van en voor mensen
met geheugenproblemen, de ziekte van
Alzheimer en andere vormen van de-

mentie. Met veel, heel veel informatie.
www.geheugensteunpunt.nl

www.berekenuwrecht.nl

www.
thuiswonenmetdementie.nl

Om uw recht op inkomensondersteuning te berekenen. Laat geen geld
liggen dat u toekomt.

Een website vol praktische informatie
over bouwkundige en technologische
woningaanpassingen bij dementie.
www.alzheimerexperience.nl

De Alzheimer Experience is een interactieve, mediaproductie die u laat ervaren wat het is om Alzheimer te hebben.
Dat e eurt met er mde t is he
situaties en ervaringen zoals patiënten
die meemaken. U volgt het leven van
een persoon met Alzheimer, gezien
door de ogen van de patiënt zelf. De
scènes zijn sterk emotioneel geladen.

Camera’s

Ze klikt weer op een knopje. Op het
beeldscherm is de gang te zien, en
daarnaast het scherm in de woonkamer waar we voor staan. Er hangen
dus ook camera’s? ‘Ja, dat zijn
zogenoemde dwaalsensoren. Als er
‘s nachts iemand over de gang loopt,

Meer vrijheid

‘Domotica is echt bedoeld voor de

cliënten,’ vertelt Marzena Krosnicka,
afdelingshoofd bij Respect Zorggroep
Scheveningen. ‘Het is voor hun veiligheid en we hoeven hierdoor minder
vrijheidbeperkende maatregelen te
nemen. Ook het aantal rustgevende
medicijnen is hierdoor teruggebracht.’
Cliënten van de psychogeriatrische
afdelingen hebben vooral meer
bewegingsvrijheid gekregen. ‘Waar
we vroeger cliënten binnen moesten
houden, kunnen we hen tegenwoordig
toegang geven tot ruimtes waarin zij
geen gevaar lopen.’
Het multidisciplinair team van de instelling (arts en andere behandelaars)
bepaalt altijd samen met de cliënt
of diens familie, welke middelen en
maatregelen worden toegepast. Dat
geldt ook voor het gebruik van domotica. Weigert iemand wel eens een
hulpmiddel weigert? ‘Zeker,’ aldus
Marzena. ‘Als een cliënt iets echt
niet wil, gebruiken we het ook niet,
of zetten we een ander middel in. Zo
staat er nu bij een cliënt een babyfoon.
Zij kan door de ziekte van Parkinson
niet zelf bellen. De aanwezigheid van

www.hetvakantiebureau.nl

Vakantieweken voor mantelzorgers
met partner, of voor echtparen met een
thuiswonende partner met dementie.
www.hulpbijhuisdieren.nl

Hulp bij verzorging en uitlaten van
huisdier als een ouder iemand ziek
wordt of slecht ter been is. De Animal
Life Foundation brengt vraag en aanbod bij elkaar.
www.natuurzonderdrempels.
nl

Informatie over de toegankelijkheid
van de Nederlandse natuurgebieden
voor mensen met een handicap.

In de zorg worden steeds meer elektronische hulpmiddelen gebruikt. Met een ingewikkeld woord
heet dat ‘domotica’. Soms gaat het om eenvoudige, bekende apparaten, maar er zitten ook
echte nieuwe snufjes tussen. PEP ging een kijkje nemen bij De Zeeleeuw, een afdeling op de
locatie Quintus voor oudere cliënten met lichamelijke beperkingen van de Respect Zorggroep
Scheveningen.

gaat er een alarm af. Dan kunnen
wij op dit scherm zien wie het is.’
Lisette neemt ons mee naar een van de
kamers en wijst op een wit apparaatje
met een camera-oog. ‘Die kunnen we
plaatsen in alle kamers waar het nodig
is. Als we ze niet gebruiken, zetten we
ze met het oog naar de muur.’
Lisette schuift de wand van de badkamer opzij, waardoor er een open
ruimte ontstaat. Ze wijst op een rail
aan het plafond. ‘Daaraan kan een
tilsysteem worden bevestigd. Vroeger
gebruikten we tilliften die op wieltjes
door de kamer werden gereden. Nu
rijd ik de cliënt met één druk op de
knop naar het toilet of de douche.
Dat is gemakkelijker en vooral veel
veiliger.’
Het klinkt eigenlijk heel mooi allemaal. Maar zijn er ook nadelen? ‘Dit
systeem is gevoeliger,’ vertelt Lisette.
‘Er gaat gauw iets stuk. Dan moet het
soms opgestuurd worden en ben je het
weken kwijt.’

Bont
overzicht
vindplaatsen

Het Geheugensteunpunt biedt u goede
Haagse informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg
en behandeling bij geheugenproblematiek en (beginnende) dementie.
Bedoeld voor zowel mensen met deze
problemen als voor mantelzorgers en
zorgverleners.

Domotica: moderne technische snufjes

Verpleegkundige Lisette Koppert
neemt ons mee naar de huiskamer.
Daar hangt een beeldscherm waarop
alle kamernummers staan met ernaast
vier knoppen. Bij sommige brandt een
groen lichtje. Het laat zien dat de bedsensor aanstaat. Vroeger had iedereen
bedhek, maar een bewegingssensor
geeft de bewoners meer bewegingsvrijheid terwijl het personeel hen toch
in de gaten kan houden. De sensor
geeft een waarschuwing als iemand
uit bed stapt. ‘Dan gaat er bij mij een
bel over,’ vertelt Lisette. ‘Ik zie dan
op mijn ontvanger de naam en ga dan
snel naar hem of haar toe. Zo gaat er
ook een bel over als iemand een hard
geluid maakt. Dan gaan we vragen of
alles in orde is.’

Nog meer leuke,
interessante en
zinvolle websites

www.opplussen.nl

Om uw woning eens kritisch tegen het
licht te houden. Aan de slag met een
speciale ‘seniorenthuistest’.
www.ouderenwinkel.nl

Een webwinkel voor senioren. Met
allerlei spullen en voorzieningen voor u
en leeftijdgenoten.
www.scootmobielhulpdienst.
nl

een babyfoon geeft haar een veilig
gevoel.’
Soms net magie

De vraag is natuurlijk wat de bewoners er zelf van vinden. We vragen
het aan mevrouw Vellinga, die in bed
ligt met een alarmsysteem om haar
hals. Lachend vertelt ze: ‘Nou, dat
vind ik zo veilig als wat. Gisteren
speelde hier een grote band met veel
slagwerk. Ik kon niet meer zitten en
mijn oren deden pijn. Toen ik op de
knop drukte, kwam de verzorger me
halen. Hoe hij dan weet waar ik ben,
weet ik niet.’
Terwijl we zitten te praten gaat het
zonnescherm naar boven. ‘Dat vind ik
zo gek,’ reageert mevrouw Vellinga.
‘Als de zon schijnt, gaat dat scherm
naar beneden. En als hij weg is, gaat
het weer naar boven, zomaar vanzelf.’
Domotica: het is soms net magie.

Bij pech onderweg met de scootmobiel. Een heuse ‘wegenwacht’ voor
scootmobielgebruikers, voor reparatie, onderhoud en transport bij pech
onderweg.
www.seniorencoop.nl

Brengt praktische hulpvragen en
vaardigheden van senioren bij elkaar.
Misschien iets voor ondernemende
Hagenaars die op een idee worden
gebracht?
www.voordeelvoorouderen.nl

Geeft u een overzicht van de ouderenbonden en kortingsmogelijkheden
voor leden daarvan, bijvoorbeeld op
(ziektekosten)verzekeringen.
www.voorlezenopafstand.nl

Voorlezenopafstand.nl maakt het mogelijk om samen met een kleinkind op
afstand in hetzelfde boek te kijken en
voor te lezen.
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Ruimte voor jezelf
Saffier De Residentiegroep is een
vernieuwende organisatie waar welzijn
van de cliënt voorop staat.
We hebben dat vertaald in

Ruimte voor jezelf
Ruimte voor wonen en leven op een
manier die bij je past.
In de locaties van Saffier De Residentie
en zelfstandig in de wijk.
Op onze website

www.saffierderesidentie.nl

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Snel weer thuis na revalidatie in
of
U kunt hier revalideren met een programma dat is afgestemd op uw
mogelijkheden. Met fysiotherapie, ergotherapie, activiteitentherapie, logopedie
en dieetadvisering in combinatie met zorg die nodig is. Gericht op het
uiteindelijke doel: weer terug naar huis.
Revalidatie- en
verpleegcentrum Mechropa
Scheveningseweg 96
2584 AC Den Haag
Woon- en behandelcentrum
Nolenshaghe
Mgr. Nolenslaan 22
2555 XK Den Haag

ziet u alle mogelijkheden.
Ook kunt u bellen met onze
klantenservice op 0800 7233 437
op werkdagen van 09.00-17.00 uur
en informeren we u graag op onze

wijkservicepunten/zorgwinkels:

Wonen en leven op een manier
die bij je past

Randveen 66, 2544 RP Den Haag
(naast De Lozerhof)
Heiloostraat 296, 2547 KX Den Haag
(in Swaenehove)
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10,
2597 GW Den Haag
(in Maison Gaspard de Coligny)

Onze locaties:
De Lozerhof
Nolenshaghe
Mechropa
Swaenestate
Huize Royal
Royal Rustique
Maison Gaspard de Coligny
WoonZorgPark Swaenesteyn
WoonZorgPark Swaenehove
WoonZorgPark Loosduinen
Domus Nostra

www.saffierderesidentie.nl

Aanleun- en inleunwoningen bieden de mogelijkheid van zelfstandig een
woning huren en de nodige hulp en zorg ontvangen.
Met een Volledig Pakket Thuis (VPT-indicatie) of verblijfsindicatie.
Bijvoorbeeld in Huize Royal in Scheveningen of in Maison Gaspard de
Coligny in het Benoordenhout.
Kijk voor alle mogelijkheden op www.saffierderesidentie.nl

telefoon: 0800 7233 437
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Gezond & Zorg

In Den Haag is zorg
altijd in uw buurt
Woont u in Den Haag, dan kunt u op
www.denhaag.nl/servicepuntsociaal
meer informatie vinden op het
gebied van zorg of welzijn. Ook kunt
u daar een aanvraag doen voor een
voorziening, zoals huishoudelijke
hulp. Als u niet weet wat voor hulp u
nodig heeft of als u op verschillende
gebieden hulp wilt aanvragen, dan
kunt u het advies op maat invullen.
Servicepunten

Komt u er via de website niet uit? Dan kunt u
terecht bij een Servicepunt bij u in de buurt.
Daar staat iemand voor u klaar bij het vinden
van de juiste informatie, hulp of ondersteuning. Er zijn ruim 20 Servicepunten in de stad.
Bij de Servicepunten die gevestigd zijn in een
van de dertien Wijkcentra, de Servicepunten
XL, is ook andere dienstverlening te vinden.
Denk hierbij aan hulp bij vinden van vrijwilligerswerk of een gesprek met een ouderenconsulent of maatschappelijk werker.
Sociale wijkzorgteams

De ondersteuning aan volwassenen met meerdere ernstige problemen wordt in Den Haag
gecoördineerd in sociale wijkzorgteams. Het
gaat hierbij om mensen die niet in staat zijn
deze problemen zelf of met behulp van hun
omgeving op te lossen.
Elk stadsdeel heeft zijn eigen sociale wijkzorgteams. In deze teams werken de gemeente,
zorg- en welzijnsinstellingen gericht samen.
De ouderenconsulent, de wijkverpleegkundige
of de maatschappelijk werker zitten bijvoorbeeld samen in een team. Hoe zo’n team eruit
ziet, hangt af van de problematiek in de wijk.
Door samen te werken, pakken zij meerdere
problemen gezamenlijk en in zijn geheel op.
Er is één hulpverlener die coördineert en hij
of zij is ook de vast contactpersoon voor het
huishouden.
Meer info op internet

Wilt u in contact komen met het sociaal
wijkzorgteam, dan kan dat op verschillende
manieren. Bijvoorbeeld via de wijkverpleegkundige of de huisarts, maar ook door binnen
te lopen bij het Servicepunt XL in een Wijkcentrum. De medewerker van het Servicepunt
kijkt samen met u of aanmelden bij het sociaal
wijkzorgteam nodig is of dat u wellicht van
andere voorzieningen gebruik kan maken.
Kijk voor meer informatie op
.denhaa .n ser i e untso iaa

Langer zelfstandig
met een beetje hulp
Iedereen krijgt ermee te maken: met het ouder worden is het steeds lastiger om alles zelf te blijven doen. Hoewel u dit
wel zou willen, is het soms toch nodig een beroep te doen op een ander. Bijvoorbeeld wanneer het te zwaar wordt om zelf
de boodschappen te doen, of als het fijn zou zijn om eens een praatje of wandeling met iemand te maken.

In de huidige ‘participatiemaatschappij’, zoals het heet in de politiek, wordt steeds vaker een beroep
gedaan op de eigen kracht van
mensen. Er wordt uitgegaan van
wat mensen zelf nog kunnen doen,
of met hulp van de eigen omge-

ving. Als deze hulp ontbreekt,
dan bieden gelukkig verschillende
organisaties in de stad mogelijkheden om de zelfredzaamheid van
de Haagse burger te vergroten. Die
daardoor dus langer zelfstandig
kan blijven wonen.

Heel divers

In heel Den Haag zijn er verschillende initiatieven. Bijvoorbeeld
hulp bij een klus in huis, administratieve ondersteuning en hulp op
de computer. Maar denk ook aan
ondersteuning bij doktersbezoe-

ken of bij het samen naar buiten
gaan. Soms is er juist behoefte aan
gezelschap en samen eten.
Een gesprek met de ouderenconsulent in één van de Wijkcentra kan
helpen om inzicht te krijgen in wat
er mogelijk is.

‘Mijn leven terug dankzij revalidatie’
Meneer Van Dam heeft onlangs zes weken gerevalideerd
in expertisecentrum Westhoff. Van Dam: “Een half jaar
geleden kon ik door een lichte hersenbloeding en mijn
artrose en osteoporose ineens niets meer. Ik was boos op
iedereen. In het ziekenhuis hebben ze het niet makkelijk
met me gehad. Ik vond het verschrikkelijk dat ze me met
alles moesten helpen. Ik kon niet eens mijn bed uitkomen.
Mijn specialist adviseerde mij om te revalideren. Hij zorgde
ervoor dat ik terecht kon in Westhoff van Florence.”

“Het viel in het begin niet mee.
Ik moest enorm wennen aan het
dagprogramma. De ergotherapeut
vroeg wat ik wilde bereiken.
Daar was ik duidelijk in: zo snel
mogelijk naar huis. Dat is gelukt!
De therapie heeft me goed gedaan.
Iedere dag moest ik oefenen. Zes
weken lang, vijf dagen in de week
therapie, dat was best zwaar. Gelukkig had ik de weekeinden vrij
om bij te komen.”
Vaste begeleider

“Judith was mijn vaste begeleider.
Ik kon haar alles vragen. Elke

week bespraken we mijn vorderingen en wat ik zelf mocht doen.
Mijn doel was weer zelf boodschappen doen. Iedere dag voerde
ik mijn huiswerkoefeningen uit, zo
noemen ze dat. Na vier weken was
het zover, samen met de ergotherapeut ben ik op de Gouverneurlaan
boodschappen gaan doen. Ik was
zo blij als een kind. Toen ik de
week erop te horen kreeg dat ik
naar huis mocht, raakte ik, gek
genoeg, in paniek. Was ik er klaar
voor? Tot mijn opluchting werd
ik door Florence niet in het diepe
gegooid. Eenmaal thuis heeft de

CVA-verpleegkundige me nog
bezocht om mijn herstel verder
te volgen en te bespreken; ik
krijg nog steeds ergotherapie en
fysiotherapie. En elke week komt
Marianne van de thuiszorg van
Florence helpen in het huishouden.
Mijn buurvrouw helpt ook, zij
neemt zo soms boodschappen voor

me mee. Dankzij alle hulp heb ik
mijn leven terug!”
.ﬂoren e.n re a idatie
ziet en hoort u hoe meneer Van
Dam zijn revalidatie beleeft in het
expertisecentrum.
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Staatssecretaris bezoekt Nolenshaghe
Op 9 maart jl. heeft staatssecretaris Van Rijn Woon- en behandelcentrum
Nolenshaghe aan de Mgr. Nolenslaan bezocht. Een locatie van Saffier De
Residentiegroep. Dit voor een werkbezoek rond het thema verspilling in de zorg
aan Harting-Bank en zorgwinkel Medipoint in de Kerketuinen in Den Haag. De
heer Van Rijn is daar geïnformeerd over het depot voor rolstoelen dat we in
onze regio al jaren hebben. Vanuit de AWBZ gefinancierd en als mooi voorbeeld
van het tegengaan van verspilling in de zorg.

Vervolgens kwam de staatssecretaris naar Nolenshaghe met een hergebruikte rolstoel voor een
bewoner. Deze rolstoel is naar aanleiding van de
aanvraag van de fysiotherapeut geschikt voor de
betreffende bewoner, de heer Verbeek.
Vervolgens heeft de heer Van Rijn met een aantal
medewerkers op Nolenshaghe gepraat over het
verminderen van de administratie lasten. Wat
zijn de ervaringen, waar is de cliënt bij gebaat en
wat ervaren de medewerkers als ‘last’. Een open
gesprek om van elkaar te leren en ideeën uit te
wisselen. Dit gebeurde in alle rust en de staatssecretaris nam er echt de tijd voor.
Beeldvorming

beeldvorming rond verpleeghuizen.
In de media is veel aandacht voor wat beter kan.
Dat neemt niet weg dat werknemers zich dag in
dag uit, met hart en ziel inzetten voor onze medemens. Dat benadrukte Van Rijn dan ook: “We
mogen trots zijn op de mensen die dit belangrijke
en steeds complexere werk doen.”
Rondleiding

Tijdens de open dag op 21 maart hebben veel
wijkbewoners gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een kijkje te nemen in Nolenshaghe en
andere o aties an af er De esidentie roe .
“Wat ziet het er gezellig uit, en mevrouw wat is
het hier schoon! ”, klonk na de rondleiding.

Belangrijk ander punt dat ter sprake kwam is de

Sport- en Beweegwijzer 50+
De Sport- en Beweegwijzer 50+ is een handige
brochure voor de actieve 50-plusser. Deze brochure
helpt u op weg als u (weer) wilt gaan sporten.

In Den Haag is veel mogelijk op sportgebied. Ook
voor ouderen. Sporten brengt u in balans en houdt
uw conditie op peil. Wie sport, ontmoet andere
mensen.Voor jong en oud is voldoende beweging
belangrijk. Om gezond te blijven, om de kans om
hart- en vaatziekten te verminderen en obesitas
(ernstig overgewicht) tegen te gaan. Sporten en
bewegen is ook belangrijk voor sociale contacten
en u e oon ekker t te oe en. aar o ena is
het erg leuk en plezierig om (samen) te doen.

sportvereniin een t
nesscentrum
of ongeorganiseerd
gaan sporten
(wandelen,
etsen o
gen).

Sport- en beweeg

wĳzer 50 +

edit ie 2015

Gratis verkrijgbaar
‘Beweegnorm’

Om Nederlanders voldoende in beweging te
krijgen en te houden is er een zogenoemde ‘beweegnorm’ opgesteld. Die adviseert om minimaal
5 dagen in de week 30 minuten matig intensief te
bewegen. Een andere mogelijkheid om voldoende
te e e en is de tnorm te hanteren. De e aat
uit van 3 keer in de week 20 minuten intensief
bewegen. Om de Beweegnorm en de Fitnorm te
halen, kunt u bijvoorbeeld gaan sporten bij een

De 120 pagina’s tellende Sport- en Beweegwijzer
50+ kunt u gratis afhalen bij bibliotheken en
i k entra in Den aa . aar u kunt hem ook
met internet downloaden, via de website van de
gemeente Den Haag: www.denhaag.nl/home/
bewoners/sport/to/De-Sport-en-Beweegwijzer-50.
htm
U kunt internet ook gebruiken om iemand te zoeken om samen mee te gaan sporten. Kijk daarvoor
op: www.beweeegmaatje.nl

Sport in de regio voor mensen
met een verstandelijke handicap
In Den Haag en de regio vindt u verschillende sportverenigingen voor mensen
met een handicap. Stichting VTV Den Haag heeft een sportaanbod voor mensen
met een verstandelijke handicap.

VTV Den Haag is een stichting voor vrije tijd
en vorming voor mensen met een verstandelijke
handicap. Deze stichting biedt 3 sporten aan:
paardrijden, streetdance en zwemmen.
De zwemles vindt plaats in zwembad De
Escamphof, een therapeutisch zwembad met
verwarmd zwemwater voor mensen met een
beperking. Stichting VTV Den Haag is gevestigd

in Vrijetijdscentrum Parkoers.
Adres en contact

arie einen e
Den aa e
lefoon: (070) 305 19 19, e-mail: vtvdenhaag@
vtvzhn.nl Via internet kunt u ook meer informatie vinden: www.stichtingvtv.nl
Postadres: Postbus 43551, 2504 AN Den Haag.

Outdoor ﬁtness in Den Haag
Sinds een aantal jaren is er een nieuwe vorm van sporten en bewegen in
opkomst in Nederland: outdoor fitness. Deze trend is overgewaaid uit onder
andere China en Spanje en slaat ook in Den Haag erg aan.

utdoor tness is een aa drem e i e af is
selende vorm van bewegen, die met en zonder
begeleiding, kan worden gedaan. Het is voor jong
en oud geschikt. In Den Haag zijn meerdere Fitplaatsen aangelegd, onder andere in Zuiderpark,
Vlielandsestraat en Escamplaan.
de t aats
Op de Fitplaats worden regelmatig activiteiten
onder begeleiding gehouden voor verschillende
doelgroepen. Ook staat er op de toestellen zelf
met illustraties beschreven hoe de oefening moet
worden uitgevoerd. En natuurlijk is er ook een
gids die u op weg helpt met de verschillende
oefeningen.
Ook al zijn de beweegtoestellen laagdrempelig
en is de kans op overbelasting zeer klein, dan nog

is het raadzaam te beginnen met een warmingup. Dit om het lichaam voor te bereiden op de
inspanning die komen gaat, maar ook om de spieren alvast “warm” te maken. Hiermee verkleint u
de kans op blessures en spierpijn.
Warming-up

Een aantal tips en ideeën voor een goede
warming-up:
• De warming-up begin je met rustig hardlopen of
ande en i . of rond es rond de t aats.
• Na ca. 2 à 3 minuten ga je aan de gang met
losmakende oefeningen.
• Kijk voor voorbeelden van losmakende oefenin
en rek- en strekoefeningen op www.denhaag.nl/
ouderensport.
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Haagse 50 instuiven voor sport en spel
Wekelijks vinden er in de diverse sporthallen sport- en spelactiviteiten plaats. Deze worden door diverse verenigingen georganiseerd. Iedereen van 50 jaar en
ouder kan hiervan lid worden. De deelname aan de diverse onderdelen is geheel vrijblijvend.

STADSDEEL ESCAMP
Sportvereniging Zuidhaghe 55+
Locatie: Sporthal Ons Eibernest/Vrolijk,
Steenwijklaan 16, 2541 RL
Informatie:
T (070) 385 91 67 (Mw. C. Bout)
E-mail: carlaenrinus@hetnet.nl of
secretaris@zuidhaghe55plus.nl
www.zuidhaghe55plus.nl
Vrijdag 10.30-12.30 uur

Wijkcentrum Bouwlust
Eekhoornrade 215, 2544 VS
Informatie:
T (070) 323 18 60
E-mail: bouwlust@stichtingmooi.nl
www.stichtingsmooi.nl
Maandag 10.30-11.30 uur

Go For it
Wijkcentrum Bouwlust
Eekhoornrade 215, 2544 VS
Informatie:
T (070) 394 64 22 (Margot Reesink)
Donderdag 10.45-11.45 en 12.00-13.00 uur
Senior actief

STADSDEEL HAAGSE HOUT
Senioren Instuif Overbosch
Locatie: Sporthal Overbosch, Vlaskamp 3, 2592 AA
Informatie:
Adelheidstraat 11, 2595 EA
T (070) 385 18 61
Donderdag 10.00-12.00 uur

Optifit Bezuidenhout
Nutsschool, Merkusstraat 19, 2593 TL
Informatie:
T 06 37 19 83 85 of (070) 216 21 94
(Mw.A.Schneider)
E-mail: astrid@optizijn.nl
Maandag 19.15-20.30 uur

Buurtcentrum Bezuidenhout-West
Jan van Riebeekplein 90, 2595 WS
Informatie:
T (070) 315 10 44
www.voorwelzijn.nl
Dinsdag 09.30-10.30 uur (vrouwen)

cholesterol, longziekte etc. )

Informatie
T 06 15 58 02 16 (Danny Dubbelaar)
E-mail : kombifit@eibernestkorfbal.nl
www.eibernestkorfbal.nl/overeibernest/kombifit
facebook: www.facebook.com/KombiFitEibernest
Dinsdag 18.30-19.30 uur (grasveld of
kunstgrasveld)
Woensdag 18.00-19.00 uur en 19.00-20.00 uur
(kunstgrasveld)
Vrijdag 10.00-11.00 uur en 11.00-12.00 uur
(kunstgrasveld)
Vrijdag 12.30-13.30 uur (gevarieerd sportaanbod
sporthal)
Zaterdag 09.30-10.30 uur (grasveld of
kunstgrasveld periode april t/m oktober)
Zondag 09.30-10.30 uur (sporthal periode
november t/m maart)

Informatie:
T 06 43 20 40 46
E-mail: ivoboheemen@hotmail.com
Maandag 10.30-11.30 uur (buiten)
Woensdag 19.00-20.15 uur (binnen)
Donderdag 10.00-11.30 uur (buiten)

Sport 55+ Loosduinen
Locatie: Sporthal Loosduinen, Groen van
Prinstererlaan 276, 2555 HZ

Senioren Fit (KV Achilles )
Locatie: Pomonaplein 71, 2564 XT
(ingang t.o. de kerk)

Sportcentrum Mariahoeve, Het Kleine Loo 12,
2592 CE

Informatie:
E-mail: j.korneef@hetnet.nl
Donderdag 12.00-15.00 uur

Informatie:
E-mail: seniorenfit@hkvachilles.net
Dinsdag 10.00-11.00 uur (dojo Mient 277)
Woensdag 19.00-20.00 uur (gymzaal
de Vliermeent)

Informatie:
Hannie Goes T 06 57 12 62 42
E-mail: info@hartvoorsport.com
www.hartvoorsport.com
Maandag 17.00-18.00 uur
Woensdag 10.00-11.00 uur en 11.00-12.00 uur

STADSDEEL LAAK
Sporthal Het Zandje
Schimmelweg 202, 2524 XK
Informatie:
T (070) 396 14 51
www.stichtingmooi.nl
Maandag 09.30-11.30 uur

CGV Die Haghe
Locatie: Sporthal Loosduinen, Groen van
Prinstererlaan 500, 2555 HZ
Informatie:
SpelFit
Dinsdag 10.00-11.00, 11.30-12.30 uur
DansFit
Dinsdag 10.00-11.00, 11.30-12.30 uur
Locatie: Hofstad Mavo, Alberdastraat 25
SpelFit
Maandag 18.45-19.45, 20.00-21.00 uur
DansFit
Donderdag 19.45-20.45, 20.45-21.45 uur
via contactformulier op www.cgvdiehaghe.nl

STADSDEEL SCHEVENINGEN

Informatie:
E-mail: fit50plus@hotmail.com
www.diehaghe.nl (Buurtsport)
Woensdag 17.30-18.30 uur,
Zaterdag 09.00-10.00 uur,
Zaterdag 10.00-11.00 uur
(met gevarieerd sport- en spelaanbod
gymzaal Lu Gia Yen)

Senioren Fit (TV Breekpunt)
Locatie: Teijlerstraat 126, 2562 XZ

Informatie:
A.v.Spronsenstraat 65, 2552 JX
T (070) 391 23 75
E-mail: Chris@hoenderkamp.com
www.55plusactief.nl
Dinsdag 10.30-12.30 uur
(11.00 uur gymnastiek en 11.45 uur line dance)

STADSDEEL LOOSDUINEN
Fit50+ (KV Die Haghe)
Locatie: Baambruggestraat 10, 2546 SK

STADSDEEL SEGBROEK

Hart voor Sport
(voor mensen met hart- en vaatziekten of mensen in
de risicogroep met diabetes, overgewicht, verhoogd

HKV/Ons Eibernest – KombiFit
(gevarieerd sport- en spelaanbod)
Locatie : Sportaccommodatie HKV/
Ons Eibernest Steenwijklaan 16, 2545RL

Vereniging 55+ Actief
Locatie: Sporthal Ockenburg,
Wijndaelerduin 27, 2554 BX

55+ Sportief
Locatie: Sporthal Loosduinen, Groen van
Prinstererlaan 276, 2555 HZ
Informatie:
Mw.B.Hartman, Segbroeklaan 424G, 2565 EL
T (070) 392 41 60
E-mail: bettyh.ceesb@gmail.com
www.55plussportief.nl
Maandag 09.30-11.00 uur

Anti Stram, 55+ ouderensportvereniging
Locatie: Sporthal De Blinkerd,
Seinpoststraat 150, 2586 HC
Informatie:
Van Boetzelaerlaan 280, 2581 BB
T (070) 338 82 13
E-mail: j.van.schaik16@kpnplanet.nl
Dinsdag 09.00-11.00 uur

SVV Scheveningen, Seniorenfit voor 55+
Locatie: Sportpark Houtrust,
Laan van Poot 38C, 2566 EC
Informatie:
Sjaak Jansen
T (070) 365 31 31 of 06 37 55 56 32
E-mail: seniorenfit@svvscheveningen.nl
Maandag 09.00-10.00 uur
(veld, gevarieerd sportaanbod)
Maandag 10.30-11.30 (wandelen);
Donderdag 09.00-10.00 uur
(veld, gevarieerd sportaanbod)
Locatie: Oranjeschool, Westduinweg 127
Dinsdag 19.30-20.30 uur
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Het Wijkcentrum.
Uw vertrouwde plek voor
gratis advies en informatie.
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Bent u een betrokken
wijkbewoner?
Wilt u 2 uur per week van uw tijd geven aan 75+ ouderen?

snappen jullie
Vind bij ons in het
Wijkcentrum zelf alle
antwoorden op vragen
over ZORG (WMO), WERK,
WELZIJN en WONEN. Komt
u er op www.denhaag.nl niet
uit, dan zoeken we samen in
het Servicepunt. U bent van
harte welkom!

het nog? Die veranderingen
in de zorg?

ja, in het Wijkcentrum
hebben ze het ons uitgelegd.

Dat is goed nieuws want het ouderenwerk is op zoek naar u!
Wat kunt u voor ouderen doen? U bezoekt hen éénmalig thuis
en samen inventariseert u de wensen en behoeften door middel
van een vragenlijst. Daarnaast informeert u de ouderen over
activiteiten en voorzieningen in de wijk.

• maaltijd en
boodschappendiensten
• hulp in de huishouding
• Servicepunt Gemeente Den Haag
• vervoer • contactmogelijkheden
met andere bewoners • financiën
• zelfstandig wonen • hulpmiddelen
in- en rond huis • parkeervergunning
• ooievaarspas • voedselbank • brieven
en formulieren • informatie over

Dit is dankbaar werk en het kan helpen bij het langer
zelfstandig thuis blijven wonen van ouderen.
Wij bieden:
Training, terugkombijeenkomsten en individuele ondersteuning
Onkostenvergoeding
Wilt u meer weten? Lees dan het interview hiernaast van Sintia en
Astrid die al veel ervaring hebben met huisbezoeken aan ouderen.

activiteitenvoorzieningen en
activiteiten in de wijk

Geïnteresseerd? Bel of mail Betty

www.stichtingmooi.nl

www.xtralocaties.nl/wijkcentra

www.voorwelzijn.nl

www.zebrawelzijn.nl

Wij zijn onderdeel van Xtra, www.xtra.nl

U kunt telefonisch contact opnemen met Betty Boomsma
via 06 - 141 031 15 of b.boomsma@voorwelzijn.nl.
U kunt ook langs gaan bij een Wijkcentrum bij u in de buurt.
Kijk op www.xtralocaties.nl/wijkcentra

→

