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Tentoonstelling in de Tweede Kamer

Hoe is het Binnenhof door de
eeuwen heen veranderd? Vanaf maandag 16 oktober is in
de centrale hal van de Tweede
Kamer de nieuwe tentoonstelling ‘De Tweede Kamer in de
steigers’, over de aanstaande
renovatie van het Binnenhof,
te bezichtigen. Het Kamergebouw is op werkdagen van
10.00 tot 17.00 uur geopend.

De Tweede Kamer staat vanaf
de zomer van 2020 in de steigers voor een grootschalige
renovatie. Maar dit is zeker
niet de eerste keer dat er wordt
verbouwd aan het Binnenhof.
De tentoonstelling ‘De Tweede
Kamer in de steigers’ toont in
tekst, beeld en 3D de verbouwingen door de eeuwen heen
en geeft een kijkje in de huidige
plannen.
De buitenkant van het Kamergebouw bleef lang min of meer
hetzelfde, maar van binnen
veranderde de huisvesting wel.
Dat kwam bijvoorbeeld door
de komst van elektrisch licht,
centrale verwarming en de beëdiging van Suze Groeneweg als
het eerste vrouwelijke Kamer-

lid in 1918. Dit betekende dat er
halsoverkop een ‘damesgarderobe’ mét toilet moest worden
geplaatst.
Kamerleden in debat
Naast de tentoonstelling in de
centrale hal is ook de tribune
van de plenaire zaal, hét domein van het politieke debat, te
bezoeken. In de week van 16 oktober is de Kamer met herfstreces en wordt er niet vergaderd.
Komt u in de weken daarna, dan
heeft u (tot en met donderdag 21
december) de gelegenheid om
de Kamerleden in debat te zien.
De Tweede Kamer is tijdens alle
openbare vergaderingen geopend. Op dinsdag begint de
vergaderweek met om 14.00
uur het mondelinge vragenuur.
Kamerleden mogen dan actuele vragen voorleggen aan de
verantwoordelijke minister of
staatssecretaris. Op woensdag
en donderdag begint de vergadering doorgaans om 10.15 uur.
Debatten gaan soms tot diep in
de nacht door.

er wel rekening mee dat tassen
door een veiligheidsscan gaan,
voordat u naar binnen kunt.
Ook kan er naar uw legitimatiebewijs worden gevraagd.
Website: www.tweedekamer.nl/tentoonstelling
Ingang: Lange Poten 4
Datum: 16 oktober 2017 t/m
10 januari 2018
Open op: Maandag t/m met
vrijdag, 10.00 tot 17.00 uur
Mail: publieksvoorlichting
@tweedekamer.nl
Tel: 070-3183040

Gratis toegang
U kunt de Tweede Kamer bezoeken via de ingang Lange Poten
4. De deuren zijn van maandag
tot en met vrijdag tussen 10.00
en 17.00 uur geopend, dus niet
in het weekend. Het is niet nodig om vooraf aan te melden
en de toegang is gratis. Houd

Foto: Corné Bastiaansen

‘Senioren verhuizen zonder zorgen’

Van der Velde ’t Veentje is dé specialist in seniorenverhuizingen
Het verhuizen van senioren
is een specialisme op zich.
Verhuisbedrijf Van der Velde
’t Veentje weet precies wat er
nodig is om senioren veilig en
zonder zorgen te verhuizen.
‘Wij verzorgen de complete
verhuizing tot in de puntjes,
van begin tot eind.’
Meegaan met je tijd is ook
denken aan de toekomst.
Dat is precies wat ze bij Van der
Velde ’t Veentje doen. Het bekende Haagse verhuisbedrijf
krijgt namelijk steeds vaker
de vraag of het seniorenverhuizingen wil uitvoeren. Een
opdracht die het bedrijf zeer
serieus neemt. Zo serieus zelfs,
dat er een apart protocol voor is
uitgewerkt. ,,Wat wij merken, is
dat senioren toch wel erg inzitten over hun verhuizing. Meer
dan gemiddeld. Senioren hebben veel vragen en zijn onzeker,
omdat ze zelf niet meer met alles

foto’s, de piano of een knutsel van de kleinkinderen. We
merken echt dat er zorgen
zijn, veel over dierbare bezittingen. Emotionele waarde is
heel belangrijk. We kunnen
iedereen geruststellen. Want
we behandelen alle persoonlijke bezittingen met de grootste
zorg.”

kunnen helpen. Je ziet dat deze
groep heel erg betrokken is en
dat is fijn. Op onze beurt kunnen
wij zeggen: wij nemen u alle
zorgen uit handen”, aldus directeur
Robert
Medenblik.
Door de grote ervaring met
seniorenverhuizingen weet Van
der Velde ‘t Veentje.

Dierbare bezittingen
Hoe je het ook wendt of keert,
als je ouder wordt, gaat niet alles
meer even makkelijk. Dat is niet
iets om je voor te schamen. Specifieke wensen en het bepalen
wat de zorgen precies zijn, is het
eerste wat Van der Velde ’t Veentje opneemt. Een medewerker
van het verhuisbedrijf gaat persoonlijk langs bij alle senioren
die willen verhuizen en luistert
naar wat precies de wensen zijn.
Medenblik: ,,Een dierbare klok,

Handyman
Van der Velde ’t Veentje heeft
een module ontwikkeld die
voorziet in het totaal ontzorgen. Iets waar seniorenverhuizingen zich specifiek voor
lenen. In deze module wordt
werkelijk alles geregeld. Er
komt zelfs een handyman aan
te pas die lijstjes en schilderijen
ophangt, de lampen indraait
en die de klok precies ophangt,
waar dat gewenst is. ,,Senioren
die een huurwoning achterla-

ten, daarvoor regelen we dat
deze wordt opgeleverd conform
de eisen. Andersom richten we
de nieuw te betrekken woning
volledig conform de wensen in.
We pakken de verhuisdozen uit
en zorgen ervoor dat u ’s avonds
helemaal ingericht klaar bent
voor een ontspannen nacht”,
aldus Medenblik. ,,Weet u, ook
voor onze verhuisploeg zijn seniorenverhuizingen leuk. Het
is toch een grote stap voor veel
mensen om over te gaan naar
bijvoorbeeld een seniorenwoning. Dat gaat gepaard met emotie en veel vertellen. Dat leidt tot
mooie, persoonlijke gesprekken. Het wordt voor alle partijen
vaak een bijzondere dag. Waarbij wij ervoor zorgen dat alles tot
in de puntjes verzorgd is. Want
dat is wat de mensen het liefste
willen. Nergens naar om hoeven
kijken. Wij regelen dat.”

Mondial Van der Velde ‘t Veentje
Zinkwerf 27 • 2544 EC Den Haag • Tel: 070-3663134
Mail: sales@vanderveldeverhuizingen.nl
Internet: www.vanderveldeverhuizingen.nl
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Tijdens de Radio West Concerten bespelen de studenten van
het Koninklijk Conservatorium ook dit seizoen maandelijks het
podium van de sfeervolle Nieuwe Kerk aan het Spuiplein in Den
Haag. Van strijkers tot slagwerk en van kamerorkest tot jazz.
U geniet van een prachtig, meeslepend concert van een uur
voor slechts € 6, inclusief een kopje koffie of thee.
Radio West presentator en muziekdocent Aad de Been neemt
u tijdens het concert mee in de wereld van klassieke muziek.
Tussen de optredens door vertelt hij op lichtvoetige wijze over de
achtergronden van de muziekstukken en diverse componisten.

Bekijk het programma en bestel uw kaarten online via
www.zuiderstrandtheater.nl/radiowestconcerten
of bel naar 070-8800333.

€6
incl.
hee
kofﬁe/t

www.zuiderstrandtheater.nl/radiowestconcerten

Untitled-5 1

•

Terugluisteren kan de week daarna tussen zeven en negen op 89.3 Radio West

06/10/2017 11:22
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: beter zien bij maculadegeneratie
Bij maculadegeneratie (MD) raakt het
centrale deel van het netvlies, de macula, beschadigd waardoor een troebel of vertekend zicht ontstaat. Ook
kan sprake zijn van het waarnemen
van een doffe, grijze of zwarte vlek in
het centrale zichtveld. “Met behulp van
een op maat gemaakte E-Scoop bril
kan het gezichtsvermogen in veel gevallen worden verbeterd”, vertelt lowvision optometrist Harry Jansen. “Het is
het enige low-vision hulpmiddel dat de
hele dag in een normaal montuur gedragen kan worden om veraf beter te
kunnen zien. Veel mensen kunnen
dankzij deze bril weer zelfstandiger
leven; bijvoorbeeld zelf naar de supermarkt lopen en boodschappen doen.”
Hoe werkt deze bril?
“De bril maakt gebruik van de buitenste
rand van de macula waar het netvlies
in veel gevallen nog onaangetast of in
ieder geval minder beschadigd is. In
de glazen wordt een prismadeel geplaatst dat ervoor zorgt dat het licht
niet meer centraal op de macula maar
in het buitengebied valt. Daardoor
wordt het zichtbeeld iets verschoven.
De doffe vlek die zonder bril midden in
het zichtveld aanwezig is, verdwijnt
naar de zijkant waardoor het centrale
zichtveld verbetert. Het prisma is echter
maar een van de vijf elementen in het
glas die het zicht verbeteren.”
Wat zijn de andere elementen?
“De glazen hebben een gele kleur.

kan tijdens het visueel functieonderzoek
beoordelen of en waarmee het zicht
verbeterd kan worden. Vaak werkt een
low-vision optometrist op dezelfde afdeling als de behandelend oogarts.”

Het is gemakkelijk te bepalen of E-scoop glazen uw zicht verbeteren

Door de gele kleur wordt het scherpe
licht gedempt en neemt het contrast toe
waardoor de ogen minder snel vermoeid raken. Ook zijn de glazen voorzien van een coating met een
ontspiegelende werking. Ieder glas is
zo gemaakt dat het beeld iets vergroot
wordt. Dat levert een helderder en rustiger beeld op waardoor vaak meer details kunnen worden waargenomen. En
natuurlijk kunnen, net als bij een gewone bril, de glazen op sterkte worden
gemaakt.”
Hoe reageren mensen die deze
E-Scoop bril gebruiken?
“Wat cliënten mij vaak vertellen is dat
zij gezichten beter herkennen, weer
beter diepte kunnen inschatten – heel

belangrijk als je bijvoorbeeld de stoep
afstapt –, het zien als minder vermoeiend ervaren en meer details onderscheiden. Veel mensen geven ook aan
dat zij minder afhankelijk zijn van anderen.”
Waar kun je laten onderzoeken
of zo’n bril echt een verbeterd
zicht oplevert?
“De diagnose maculadegeneratie
wordt gesteld door een oogarts. De
oogarts zal een verwijzing geven voor
een low-vision optometrist. Dat is een
optometrist die speciaal is opgeleid om
te onderzoeken welke hulpmiddelen
kunnen worden gebruikt om het zicht te
verbeteren en zo de zelfredzaamheid
te vergroten. De low-vision optometrist

MD is een proces dat niet kan
worden gestopt. Betekent dit
dat de bril ook steeds moet worden aangepast?
“Omdat het proces van MD geen invloed heeft op sterkteverandering van
het oog is dat zelden het geval. Wel
wordt het zicht minder omdat de kwaliteit van de macula langzaam minder
wordt. Maar ondanks dat blijft het positieve effect van E-Scoop bestaan.
Een aantal weken na levering van de
E-Scoop bril volgt een controleafspraak. Dit wordt gedaan omdat wij
benieuwd zijn naar de persoonlijke
ervaring van de patiënt met E-Scoop.”

Meer informatie
Beter Zien
Zeestraat 100
Den Haag
T 070-3642404
E denhaag@beterzien.info

Zet een mantelzorger in het zonnetje!
Doet uw buurvrouw regelmatig een klusje bij u in huis of helpt
ze met de boodschappen? Gaat uw zoon mee naar doktersbezoeken of zorgt uw kennis voor haar zieke man? Dan zijn zij
mantelzorgers. Ook als zij deze hulp zelf als vanzelfsprekend
zien.
Mantelzorgers zijn belangrijk, en daarom mogen zij in
het zonnetje gezet worden. Op
www.denhaagmantelzorg.nl
kunnen mensen die 8 uur per
week óf langer dan drie maanden een Haagse burger helpen
een cadeau uitkiezen. Dat kan
bijvoorbeeld een uitje naar Madurodam zijn, of een blender
waar u lekkere verse sapjes mee
kunt maken.
Dus attendeer die lieve buurvrouw of behulpzame zoon op
www.denhaagmantelzorg.nl
en laat hen weten dat hun inzet
wordt gewaardeerd!
Hoe kunnen Haagse mantelzorgers nog meer een steuntje
in de rug krijgen? Den Haag
Mantelzorg heeft een aantal
tips voor u verzameld:
Even vrij
Respijtzorg is de tijdelijke
overname van de zorg van een
mantelzorger met het doel om
de mantelzorger even te ontlasten. De mantelzorger kan
zich dan tijdelijk onttrekken

aan de zorgtaken. Meer weten?
Ga naar www.respijtwijzerdenhaag.nl
Herkenning in een theatervoorstelling
De theatervoorstelling Hou me
los op maandag 23 oktober om
19.30 in Theater aan het Spui
is voor naasten van mensen
met psychische en/of verslavingsproblemen. De voorstelling is gratis te bezoeken, maar
aanmelden is noodzakelijk. Dit
kan per mail bij Hatice Duran,
via info@kompassie.nl Voorafgaand aan de voorstelling is
vanaf 16 uur een informatiemarkt.
Ontmoet ervaringsdeskundigen
Onder begeleiding van een
coach ontmoet de mantelzorger anderen die snappen wat
diegene meemaakt. Ze wandelen iedere week en hebben
thema-avonden. Zo wisselen
ze ervaringen uit en maken het
vooral heel gezellig met elkaar!
Sluit u aan via www.mantelkring.nl/denhaag

High-tea
De gemeente Den Haag organiseert op dinsdag 24 oktober
een gratis high-tea voor mantelzorgers. Tijdens de high-tea
wordt de mantelzorger met een
eventuele introducé verwend
met lekkere hapjes en drankjes. Dit is voor mantelzorgers
dé gelegenheid om even te ontspannen, contacten te leggen
en ervaringen uit te wisselen.
Liever een vraag stellen aan een
professional? Dat kan ook tijdens de high-tea. Kijk op www.
denhaagmantelzorg.nl/hightea voor meer informatie.
Begrip en complimenten
Zegt uw mantelzorgende vriendin voor de zoveelste keer af
omdat ze er onverwachts voor
haar dementerende oma moet
zijn? Toon begrip, op die manier
kunt u haar steunen. Geef een
complimentje en laat weten dat
wat de mantelzorger doet bijzonder is. Ook als die mantelzorger niet voor u zorgt. U kunt
het zeggen, maar bijvoorbeeld
ook een kaartje sturen. Het
mooiste gebaar zit immers in de
waardering van een naaste!
PEP Den Haag
Riviervismarkt 2
2513 AM Den Haag
www.pepdenhaag.nl
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Thuis blijven wonen
kan altijd!!
•

• • ••

info@blijzorgaanhuis.nl
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door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde
gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

SPORT VOOR
IEDEREEN
MET EEN
LICHAMELIJKE
BEPERKING

Veldzicht 20
2543 RT Den Haag
T 070 329 04 53
E info@isvkameleon.nl

THUISZORG EN SCHOONMAAK DEN HAAG
Wij zijn een schoonmaak en thuiszorg bedrijf in Zuid Holland.
Wij hebben al jaar en dag ervaring in het verzorgen van particulieren als mede
huishoudelijk hulp voor particulieren in Zuid Holland. Daarnaast zijn wij goed
in het schoonmaken van bedrijfspanden in het MKB gebied.
Wil je in contact met ons komen? Dat kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar info@god-sgenade.nl
of telefonisch met ons contacten op 070-331 67 48 of b.g.g. 06-341 762 25.
Voor meer informatie bekijk de website www.schoonmaak-thuiszorg-god-sgenade.nl.

Marni’s Computerles Computerles voor senioren
en van 1½ uur.
U krijgt 10 less
€ 25,Kosten per les
Haag les.
en
D
in
en
le
al
Ik geef

“Ontdek Internet, de digitale informatiebron”!
En er gaat een wereld voor u open.

Heeft u moeite met het werken op de computer? Marni’s computerles biedt de oplossing, want
ik geef les aan senioren. Aan de beginnende senior en ook aan de gevorderden.
Ik kom privé bij u aan huis, dus u zit in uw eigen omgeving, maar ik reken er wel op dat u zelf
een computer/laptop of tablet/iPad heeft. U krijgt les in de basistechnieken van de computer,
Windows 7 of 10, internet en e-mail. Ik geef ook vervolg cursussen, dan kunt u kiezen uit:
Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Facebook, Skype, Google+ en websites maken.

MET STERRENCOMFORT

Ook kunt u bij mij terecht voor het schoonmaken van uw computer hiervoor zijn de kosten
€ 30,-. Dan wordt de computer schoongemaakt, helemaal nagekeken en is hij ook wat sneller.

Zit u met vragen over de computer dan kunt u mij bellen vanaf 18.00 uur.
Voor meer informatie of aanmelden; bij Marian Nihot, telefoon: 06 47 080 710

Word
en blijf
digitaal fit!
SeniorWeb Den Haag is een vrijwilligersorganisatie die senioren (50+)
ondersteunt bij gebruik van computer, laptop, tablet, smartphone
en internet en alles wat daarbij komt kijken, met cursussen,
workshops, inloopspreekuren, lezingen en open dagen.
Er zijn tal van cursussen voor beginners en (iets) gevorderden.
Gegeven door ervaren docenten in kleine groepen met veel
persoonlijke aandacht in een rustig tempo. Door en voor senioren.
Meer informatie:
www.seniorwebdenhaag.nl info@seniorwebdenhaag.nl

T0631079088

Wij zoeken
nieuwe buren
KOM OOK WONEN MET STERRENCOMFORT

S TA E D I O N .NL /V ITA A LWONEN
(070) 391 08 67
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Tijd over?

Help uw buur een handje! Leuk, dankbaar en leerzaam
Burenhulp is van alle tijden.
Het is niets meer of minder
dan iemand uit de eigen straat
of buurt een handje helpen.
Een keer een boodschap doen
of de hond uitlaten, een kastje
naar boven helpen sjouwen
of een TV programmeren.
De mooiste vorm van burenhulp is natuurlijk als dat
vanzelf(sprekend) gaat. Maar
ja, je weet niet altijd wie je daar
in de buurt voor kan vragen. Of
wie iets nodig heeft.
Den Haag Doet Burenhulp
zorgt er op een eigentijdse
manier voor dat mensen die
iets nodig hebben op een
makkelijke manier in contact
kunnen komen met mensen uit
de buurt die hebben aangegeven
wel eens iets voor een ander
te willen doen. Dat kan via de
telefoon, maar ook de website
www.denhaagdoet.nl/burenhulp.
Iemand kunnen helpen is fijn.
Heeft u wat tijd over, meld
u dan aan als vrijwilliger bij

Den Haag Doet Burenhulp.
Als u zich aanmeldt krijgt u
bovendien korting op onder
andere films, theatervoorstellingen en horeca.
Hoe vaak kun je worden gebeld
om iets voor iemand te doen?
Dat is onbekend, de praktijk
zal het leren. Het hangt af van
het aantal mensen dat zich
heeft aangeboden en het aantal dat burenhulp nodig heeft.
We schatten dat als u zich aanmeldt u misschien eens in de 6
tot 10 weken gebeld wordt.
Kan je ook nee zeggen als het
niet uitkomt? Jazeker. De mogelijkheid om nee te zeggen is
zelfs een belangrijk uitgangspunt!
Worden mijn gegevens nog
ergens anders voor gebruikt?
Nee. Uw gegevens staan in een
computer en er zijn maar een
paar mensen van de deelnemende organisaties gemachtigd om gegevens in te voeren.
De gegevens worden nergens

anders voor gebruikt dan
voor de burenhulp en ook aan
niemand anders gegeven of
verkocht.

Word en blijf digitaal fit
met SeniorWeb
“Dat moet via internet” is wat we
steeds vaker, en steeds dwingender,
horen. We kunnen er niet om heen, of
we willen of niet, jong én oud. Want
steeds meer zaken gaan via computer
en internet. SeniorWeb Den Haag helpt
senioren daarbij.

Denk bijvoorbeeld aan het verdwijnen
van de blauwe envelop en het aanvragen van allerlei zaken. Maar computer
en internet bieden ook heel veel handige en vooral ook leuke dingen, misschien wel juist voor ouderen. En je
hoeft er je huis niet voor uit. Denk aan
bankzaken regelen, informatie opzoeken, bijvoorbeeld voor een hobby,
nieuws volgen, kranten lezen, spelletjes doen, musea bezoeken op je beeldscherm, televisie kijken op momenten
dat het jou uitkomt, muziek luisteren,
filmpjes kijken, enz.. En niet te vergeten contacten met familie en vrienden,
waar ook ter wereld. E-mailen, foto’s
uitwisselen, telefoneren met beeld
(‘Skypen) en ‘WhatsAppen’.
Moeilijk? Nee! Het is ‘gewoon’ te leren.
Zoals we ook, met vallen en opstaan en

veel oefenen, hebben moeten leren lopen, fietsen, zwemmen en autorijden.
Het is gelukkig allemaal steeds gebruikersvriendelijker geworden, denk bijvoorbeeld aan een tablet. En als je de
handigheidjes eenmaal onder de knie
hebt ligt de hele wereld aan je voeten.
SeniorWeb Den Haag is een volledige
vrijwilligersorganisatie, die ouderen
(50+) ondersteunt bij alles op gebied
van computer, laptop, tablet, smartphone en internet, met tal van cursussen, workshops, maandelijkse (gratis)
inloopspreekuren voor het oplossen van
problemen, lezingen en open dagen. Er
zijn cursussen voor beginners en voor
(iets) gevorderen. De cursussen worden gegeven in kleine groepen, met veel
persoonlijke aandacht, in onze up-todate uitgeruste leslocatie. Voor en door
senioren. Houders van de Ooievaarspas
en leden van de vereniging SeniorWeb
krijgen korting. SeniorWeb Den Haag is
aangesloten bij de landelijke vereniging
SeniorWeb.

Meer informatie:
Website: www.seniorwebdenhaag.nl
E-mail: info@seniorwebdenhaag.nl
Telefoon: 06 31 07 90 88

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer
weten over de Den Haag Doet
Burenhulp?

Kijk dan op:
www.denhaagdoet.nl/burenhulp
of neem contact op via het
telefoonnummer 070 – 205 3333.

Bij Kameleon… daar gebeurt het!
Kameleon is een sportvereniging voor
mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Bij ons
kun je voor allerlei takken van sport
terecht. We hebben een prachtige accommodatie, gelegen aan Veldzicht
20.
Voor Badminton, Boccia, Fitness, Gymnastiek, Koersbal, Loopbasketbal, Rolstoelbasketbal, Sjoelen en Voetbal, ben
je bij ons aan het juiste adres. Daarnaast
hebben we ook nog een natte afdeling.
Er is een grote Warmwaterfitafdeling in
het extra verwarmde water van zwembad de Escamphof. Daarnaast leren we
kinderen de kneepjes van het zwemmen en leiden we ze op voor het Zwem
ABC, in de Waterthor.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe tak-

ken van sport, of ideeën die uitgevoerd
kunnen worden om nog meer mensen
te benaderen en te bereiken om samen
te sporten. Bij Kameleon gebeurt het!
We kunnen altijd mensen gebruiken,
nieuwe leden, maar ook vrijwilligers en
bestuurders.
Kameleon maken we samen tot een
succes. We helpen elkaar, zijn sportief
en maken plezier. Daardoor is het voor
vrijwilligers, sporters en bestuurders
ontzettend leuk om bij Kameleon te
horen.
Wilt u meer informatie belt u dan
met: 070-3290453 of stuur een email
aan: info@isvkameleon.nl. Ook op de
website www.isvkameleon.nl vindt u
informatie.
U bent welkom!

Gezond bewegen met de juiste hulpmiddelen
Bewegen is leuk en gezond, maar er
gaat wel eens wat mis. In Nederland
zijn er jaarlijks meer dan twee miljoen
geblesseerde sporters, waarvan de
helft medische hulp zoekt. Bij Mathot
kunt u gratis terecht voor een voet- en
houdinganalyse. Wij geven u advies en
beschikken over de juiste hulpmiddelen (steunzolen, sportbraces en sportcompressiekousen).
Mathot Medische Speciaalzaken is een
merkonafhankelijk leverancier van medische hulpmiddelen; met vestigingen,
aanmeet- en spreekuurlocaties door het
land. Mathot bestaat al sinds 1897 en
heeft een uitgebreid assortiment medische hulpmiddelen op het gebied van

stoma, wond, continentie, compressietherapie en orthopedie.
Wij zijn er voor u!
• Klantenservice Wond-, Stoma- en
Continentiematerialen
Bereikbaar van ma. t/m vrij. van
08.00 uur tot 18.00 uur op het
telefoonnummer: 0800 - 2445 566.
• Klantenservice Compressietherapie en Orthopedie
Bereikbaar van ma. t/m vrij. van
08.30 uur tot 17.00 uur op het
telefoonnummer: 088 – 008 58 88
Voor meer info: www.mathot.nl
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Beleef de sfeer van
gastvrijheid en comfort

Va a rt
e
d
n
a
A
H ote l
www

.hote

laand

evaa

rt.nl

2017

kerstaanbieding

met de service van halen en brengen per luxe touringcar vanaf diverse opstapplaatsen

Voor onze individuele gasten hebben wij een vernieuwd schitterend supervoordelig ALL IN Kerst-arrangement samengesteld.
Dus, bent u op zoek naar een gezellige
sfeervolle manier om de Kerstdagen te
vieren? Dan is hotel Aan de Vaart voor u
het juiste adres. We gaan er op uit, er is
Bekijk het hele tijd voor gezelligheid en natuurlijk is er
reisaanbod
op onze website aandacht voor comfort en lekker eten.

Vertrek: Vrijdag 22 december NU: € 540,- PP
2-p.kamer met douche/toilet
toeslag 1-p.kamer met douche/toilet € 60,• 4 x middagtocht, schitterende toeristische routes met o.a. bezoek aan een
museum
• incl. entreegelden en consumptie
Uitgebreide informatie over het excursie• gezellige avondprogramma’s
programma kunt u vinden op onze web• verblijf
op basis van VOLLEDIG PENSION,
basis Camping de Tol_basis adv. pagina 16-12-14 08:37 Pagina
1
site. Heeft u vragen of specifieke wensen,
LIFT aanwezig
neem dan gerust vrijblijvend contact met
• Hollandse keuken, mogelijkheid tot
afstemming op dieet
ons op via e-mail of telefoon.

(alle fouten voorbehouden; zie website voor bepalingen)

7-Daags standplaats Kerst Arrangement Compleet Verzorgd

Ouderwets genieten met de gemakken van nu

www.hotelaandevaart.nl

Camping de Tol Koekange:
fraai gelegen aan de rand
van de Staatsbossen in
Koekangerveld.

Ver van de drukte van de grote stad ligt
midden in de Gelderse Achterhoek De Elshoeve

basis De Vijf Suites_Basis BDU krant 15-06-16

Een vroegere boerderij met daar omheen
verschillende vakantiewoningen.
In schril contrast met de grootschalige
vakantieparken schieten je hier woorden
als rust en gemoedelijkheid te binnen.
Gemoedelijkheid is een typerend woord
om de Achterhoekse cultuur en haar
bewoners te omschrijven.
basis Bavelds dennen_Basis BDU krant
06:50
1
ErPagina
zijn 2-12
persoons woningen.

www.elshoeve.com�� - E-mail info@elshoeve.com - Tel: 0314-641372

Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, T: 0516-433232

Het terrein is 700 meter lang en 30 meter breed met
90 ruime plaatsen.
De basis van ons bestaan is betaalbaar kamperen
in een goede, open en gastvrije sfeer. Naast seizoenplaatsen en toeristisch kamperen voor weekend, vakantie enz., is er ook plek voor de trekkende
ﬁetskampeerder en campers.
Zuidwest Drenthe kan het best worden omschreven
als een scharnierpunt voor het hele noorden inclusief
de wadden en Noord Duitsland. Alles makkelijk bereikbaar
17-12-14 09:10
Paginaen1 relatief kortbij door de goede snelwegverbindingen. De directe omgeving leent zich
uitstekend voor ﬁetsen, wandelen, evt. paardrijden,
enz.
Verdere informatie:

www.campingdetol.nl

Zoekt u een
romantisch
plekje om in
alle rust te
ontsnappen
aan de drukte
van alledag?
Kom dan overnachten in onze sfeervolle bed &
breakfast De Vijf Suites te Elp. Door een combinatie van prachtige design suites, kunst, een infrarood sauna en kleine bibliotheek, kunt u zich bij
ons heerlijk ontspannen. Op de terrassen geniet u
bovendien van het schitterende uitzicht over de
Drentse landerijen.
Voor uw verblijf heeft u de keuze uit één van onze
vijf prachtig ingerichte suites die verspreid liggen
over de monumentale boerderij. In elke suite is een
zithoek met tv, kofﬁe en theezet-mogelijkheid en

minibar. Wij bieden gratis wiﬁ aan. Roken is niet
toegestaan."
Met vriendelijke groet,
Familie de Noord
Hogebrinksweg 1, 9442 PP Elp
www.devijfsuites.nl • info@devijfsuites.nl
facebook.com/devijfsuites
T 0593 566938
M bij geen gehoor 06 52306983

www.geuldal.com
Voor informatie en reserveringen

043 - 455 9075

Vakantiehuizen Limburg, vakantiewoning in
Maastricht of een vakantiehuis in de Voerstreek? Bij
ons vindt u het allemaal.
U vindt meer dan 110 vakantiehuizen in Limburg
en dan met name vakantiehuizen Zuid-Limburg en
de vakantiewoningen Voerstreek, maar ook in Midden- en Noord-Limburg en de Belgische Ardennen.
Dankzij de zoekbalk vindt u gemakkelijk uw ideale
vakantiehuis in Limburg, villa in de Ardennen of
vakantie-woning in de Voerstreek.
Geopend op ma. t/m vr. van 8.30 tot 21.00 uur en op za. en zo. van 12.00 tot 17.00 uur.
Bezoekadres: Beaujean Vacances Rijksweg 4, 6271 AE Gulpen, Nederland
E-mail: info@geuldal.com
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Louis Couperus Museum

Van manuscript tot app. De promotie van het werk van Couperus (1890-2017)
Louis Couperus (1863-1923) is één van
de grootste schrijvers van Nederland.
Zijn werk geeft een meesterlijk beeld
van de fascinerende wereld rond 1900.
Boeken als Eline Vere, De Stille Kracht,
en Van oude mensen, de dingen, die
voorbij gaan... worden nog steeds
volop gelezen en zijn onderwerp van
vele toneel- of filmbewerkingen. Deze
winter brengt Toneelgroep Amsterdam
bijvoorbeeld De kleine zielen, naar de
gelijknamige roman van Couperus.
In het Louis Couperus Museum zijn
voorwerpen uit zijn persoonlijke omgeving te zien, zoals zijn schrijfbureau.
In vitrines liggen bijzondere drukken,
manuscripten, brieven en andere documenten. Tweemaal per jaar is er een
speciale tentoonstelling over een thema
uit Couperus’ werk of leven.
Tentoonstelling: Van manuscript
tot app. De promotie van het werk
van Couperus (1890-2017).
De tentoonstelling begint op
15 oktober 2017 en duurt ongeveer
een half jaar.
De promotie van het werk van Louis Couperus begon met brochures en affiches
die werden uitgebracht door zijn uitgever, L.J. Veen. Natuurlijk schonk Couperus zijn familieleden en vrienden boeken
met soms bijzondere opdrachten. Bij de
huldiging van de schrijver in Kunstzaal
Kleykamp in 1923 is een filmpje van hem
gemaakt; helaas bestond er toen nog
geen televisie. Na de Tweede Wereldoorlog werden de Verzamelde werken uitgegeven maar Couperus raakte pas bekend
bij het grote publiek na de uitzending van

de televisieseries die er in de jaren 1960
en 1970 naar zijn werk werden gemaakt.
Dit werd gevolgd door de publicatie van
de biografie van Frédéric Bastet, de oprichting van het Louis Couperus Genootschap, de verschijning van de Volledige
Werken Louis Couperus en tenslotte de
oprichting van het Louis Couperus Museum. Sinds de eeuwwisseling ging Couperus digitaal, allereerst op de website
van het Louis Couperus Genootschap en
in 2013 met een literaire wandel-app van
het Literatuurmuseum.
De tentoonstelling laat al deze ontwikkelingen zien aan de hand van vele nog
onbekende items in de Couperuscollectie van Jan Eekhof, die in 2006 aan
het toenmalige Letterkundig Museum
werd verkocht, en aan de hand van digitaal filmmateriaal. De expositie vormt
een voorbereiding op het Couperusjaar
2023, met de honderdjarige sterfdag van
de schrijver.
Algemene informatie:
Louis Couperus Museum
Javastraat 17 • 2585 AB Den Haag
Telefoon: 070-3640653
www.louiscouperusmuseum.nl
Openingstijden:
woensdag t/m zondag 12.00-17.00
uur. Voor groepen ook andere tijden
op afspraak.
Toegankelijk voor gehandicapten.
Gesloten op nationale feestdagen.
Rondleidingen en korte
Couperuswandelingen op aanvraag.

Christiaan van Tol, Couperus zittende voor Pulchri Studio, Decoratie voor het aan Louis
Couperus gewijde boekenbal van 1974. Gemengde techniek. Collectie Literatuurmuseum.

Leuke luitjes uit den Haag zoeken contact
Fietsen, wandelen, naar het
strand of naar een concert.
Haagse Leuke luitjes doen het
graag, maar liever niet alleen. Diverse 60-plussers uit
den Haag hebben zich daarom
aangemeld op www.leukeluitjes.nl. Samen is toch leuker
dan alleen. Wil je mee? Meld je
dan aan op www.leukeluitjes.
nl, dan brengen wij je in contact met andere Leuke luitjes
uit den Haag en omstreken.
Wat is www.leukeluitjes.nl?
Via Leuke luitjes kun je in
contact komen met mensen
in de buurt (60+) die dezelfde
hobby’s hebben als jij. Je bent
echt niet de enige die iemand
zoekt om mee op stap te gaan.
Aanmelden bij Leuke luitjes is
simpel en gratis. Het aanmeldformulier vind je op de website
www.leukeluitjes.nl. Buurtgenoten met dezelfde interesse
krijgen elkaars e-mailadres
om contact te leggen. Deelnemers houden daarbij zelf de
regie. Meestal maken ze dan

eerst een afspraak voor een
kopje koffie om kennis te maken. Daarna volgen afspraken
voor uitjes.
Leuke luitjes in den Haag
Diverse 60-plussers uit den
Haag gingen je voor en schreven zich in bij Leuke luitjes.
Een deel van hen vond al een
nieuw maatje om mee op pad
te gaan. Mogen we jou ook blij
maken? Leuke luitjes zijn echt
dichterbij dan je denkt!
Alle hobby’s
Leuke luitjes is speciaal voor
mensen vanaf 60 jaar. Wandelen en fietsen zijn populair,
maar ook voor andere hobby’s
kun je op www.leukeluitjes.nl
een buurtgenoot vinden. Samen koken en eten, kaarten,
naar een museum of naar een
concert bijvoorbeeld. Het is allemaal welkom. Meld je aan,
dan kijken wij of we voor jou
een buurtgenoot kunnen vinden die hetzelfde leuk vindt.
Gezellig!
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Prinsjesdag 2017:
redelijke maar onzekere begroting
Geplaatst op 19-09-2017
De kabinetsbegroting voor 2018 pakt op
het eerste gezicht niet onaardig uit voor
gepensioneerden. Gemiddeld krijgen
de gepensioneerden er zo’n 0,6 procent
bij, iets minder dan erkenden, die er 0,8
procent bij krijgen. Echter, dit zijn gemiddelden en voor de middengroepen
ziet het er minder goed uit.
ANBO zette alle ontwikkelingen op het
gebied van inkomen, gezondheid en wonen voor u op een rij. Daarbij maken we
de kanttekening dat de Tweede Kamer
niet zal debatteren over deze begroting,
maar het nieuwe kabinet afwacht. Er
kan dus nog een en ander veranderen.
Wij zullen daar in ieder geval onze uiterste best voor doen.
Prinsjesdag: minder goed voor
middeninkomens
Geplaatst op 19-09-2017
De kabinetsbegroting voor 2018 pakt op
het eerste gezicht niet onaardig uit voor
gepensioneerden. Gemiddeld krijgen de
gepensioneerden er zo’n 0,6 procent bij,
iets minder dan werkenden die er 0,8
procent bij krijgen. Voor de middengroepen ziet het echter minder goed uit.
Het kabinet lijkt een dreigend koopkrachtverlies best netjes te hebben opgelost, maar onze vrees dat de middengroepen verder achteruit gaan, wordt
eveneens bewaarheid. Die vallen buiten
alle toeslagenregelingen en zien dat
hun pensioen langzaam wordt uitgehold
omdat indexatie achterwege blijft.
Koopkracht gepensioneerden
Van alle gepensioneerden zal een kwart
in 2018 te maken krijgen met koopkrachtdaling, blijkt uit de begroting die
door het demissionaire kabinet Rutte II
met Prinsjesdag is gepresenteerd. Twee
op de drie gepensioneerden krijgt er
volgend jaar tot twee procent bij.
Maar dit zijn de voorspellingen. Die
kwamen vorig jaar bij de presentatie
van de begroting voor 2017 niet uit. De
ziektekostenpremie viel toen hoger
uit dan het kabinet verwachtte, terwijl
de inflatie ook hoger uitviel. Daardoor

De route van het rijstoet voert onder meer over het Lange Voorhout.

hadden grote groepen in plaats van met
een inkomensstijging juist met een daling te maken.
De stijging van de zorgpremie wordt nu
voorzien op € 72 per jaar ofwel zes euro
per maand. Omdat de premies nog niet
bekend zijn, kan dat – net als vorig jaar
- hoger uitvallen. De inflatie is nu op
1,4 procent ingeschat. Dat klinkt realistisch, maar het blijft onzeker. Wanneer zowel de zorgpremie als de inflatie tegenvallen kunnen grote groepen,
ondanks de mooie economische groei,
toch in de min terecht komen.
Zorg- en huurtoeslag
Over de mensen met een middeninkomen, die niet gecompenseerd worden
met zorgtoeslag, maken we ons grote
zorgen. De zorgtoeslag gaat iets om-

hoog; een eventuele aanpassing van de
huurtoeslag wordt in december bekend.
AOW
In de begroting staan geen specifieke
beleidspunten. De reguliere verhoging
zit in de wet zelf en volgt de ontwikkeling van het netto minimumloon. Dat
hoeft dus niet met de Rijksbegroting
apart geregeld te worden.
Compensatie pensioenen
De Raad van State, het hoogste adviesorgaan aan de regering, heeft zich in zijn
advies bij de begroting kritisch getoond
over de reparatie van de inkomens van
mensen met een pensioen. Dat is op zich
niet vreemd: de AOW wordt – na inleg
– door de staat uitgekeerd. Pensioenen
worden beheerd door fondsen en worden
beschouwd als privaat vermogen. Maar
tegelijkertijd is het juist de overheid die
zulke strenge regels heeft opgelegd dat
pensioenfondsen ondanks mooie rendementen niet mogen indexeren. ANBO
vindt dus dat de overheid dan medeverantwoordelijk is voor de gevolgen. Te
meer daar we voor de komende vijf jaar
geen verbetering verwachten.
Belastingen
Over het algemeen genomen geen
structurele maatregelen, maar een aantal zaken valt op.
Tarief:
De tweede en derde tariefschijf stijgen beiden met 0,05 procent, de vierde
schijf die voor de hoogste inkomens
geldt, daalt met 0,05 procent.

Koning Willem-Alexander spreekt de troonrede uit.

Foto: Martijn Beekman

Heffingskortingen:
Het verschil in hoge en lage ouderenkorting blijft gehandhaafd. Echter waar de

Foto: Ministerie van Defensie

lage korting met €1,- stijgt naar €72,-,
gaat de hoge ouderenkorting van €1292,
naar €1418,-. Een verhoging met €126,-.
De alleenstaande ouderenkorting daalt
echter met €15,- naar €423,-.
Zorgpremie:
De inkomensafhankelijke zorgpremie
die op AOW en aanvullende pensioenen wordt ingehouden is voor ons een
specifiek aandachtspunt. Die stijgt van
5,4 procent in 2017 naar 5,65 procent in
2018. Let wel; werknemers betalen dit
niet zelf; de werkgever betaalt die bijdrage. De nominale zorgpremie stijgt
minder dan de maximale zorgtoeslag.
Daar is dus een overcompensatie.
Doorrekening:
Voor een aantal situaties hebben we de
effecten van Belastingplan en zorgpremie (nominaal en inkomensafhankelijk) doorgerekend:
Een alleenstaande met alleen AOW
zonder zorgvraag heeft komend jaar
€260,- meer te besteden. Het verschil
met zorgvraag en volledig eigen risico is
tussen 2017 en 2018 €15,- minder.
Een alleenstaande met alleen AOW en
€20.000,- aanvullend pensioen kan
in 2018 €180,- meer uitgeven (zonder
zorgvraag). Met volledig eigen risico
ook hier €15,- minder.
Gehuwden met beiden alleen AOW stijgen netto €103,- per persoon. Uiteraard
met zorgvraag is het verschil €15,- per
persoon minder
Gehuwden met beiden AOW en 1 partner met €20.000,- aanvullend pensioen
gaan er €143,- op vooruit.
Gepensioneerde met €45.000,- inkomen levert in; op jaarbasis €15,-. Hier
zit een dubbel effect; geen compensatie
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Daarnaast is voor de jaren 2017–2019
in totaal 100 miljoen euro vrijgemaakt
voor het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP). Daarmee stimuleren
we ziekenhuizen, revalidatiecentra
en andere zorginstellingen de patiënt
toegang te geven tot de eigen medische
gegevens.

via zorgtoeslag en de hogere hoge ouderenkorting gaat aan de neus voorbij.
Prinsjesdag: veel veranderingen in zorg
Geplaatst op 19-09-2017
Voor ANBO-leden is zorg en gezondheid
om twee redenen belangrijk. Ten eerste
is zorg een belangrijke uitgave en heeft
veel invloed op het besteedbaar inkomen. Ten tweede is er het geld dat het
kabinet uittrekt voor zorg en dan vooral
voor zorg thuis en zorg in verpleeghuizen.
Er veranderen
zaken:

de

volgende

Zorgpremie en eigen risico
De zorgpremie zal stijgen van ongeveer
€1200,- in 2017 naar ongeveer €1360,in 2018. Het eigen risico stijgt naar van
€385,- in 2017 naar €400,- in 2018. Dit
wordt veroorzaakt door de stijging van
de loonkosten.
De stijging van de zorgpremie en het
gemiddeld eigen risico wordt voor de
laagste inkomens gecompenseerd via
een extra stijging van de zorgtoeslag.
Het kabinet trekt extra geld voor de
zorgtoeslag uit om te zorgen dat een
deel van het (gezins)inkomen dat aan
premie en eigen risico betaald wordt,
gelijk blijft.
Zorgtoeslag
De zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens gaat naar €1200,-. Dat betekent een stijging van €131,-. De zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens
gaat naar €2237,-. Dat is een stijging
van €194,-.
Totale zorgkosten
In totaal wordt er in 2017 69 miljard
euro aan zorg uitgegeven en in 2018 72,7
miljard euro. De verwachting voor 2021
is dat er zo’n 86 miljard per jaar wordt
uitgegeven aan zorg. In de komende kabinetsperiode wordt een groei in zorgkosten van zo’n 4 procent per jaar verwacht.
Houdbaarheid en betaalbaarheid is dus
een thema. Zolang de economische
groei toeneemt zal het geen probleem
zijn. Maar zodra we weer in een economische crisis belanden wordt dit een
groot thema.

Publiek langs de route van de Glazen Koets.

Nog meer nadruk op zorg thuis
Het kabinet voorziet een verdere verschuiving van taken in de zorg: van ziekenhuizen naar zorg in de buurt. Van
zorg in een instelling naar zorg thuis.
Van de wachtkamer naar de huiskamer.
Maar er worden geen extra investeringen in zorg thuis aangegeven om dit
mogelijk te maken.

Foto: Ministerie van Defensie

soneel en voor het aantrekkelijker maken van werken in de zorg. Een belangrijk deel van dit geld is bestemd voor het
aantrekken van extra personeel door
verpleeghuizen. Daarnaast is er geld
beschikbaar voor het aantrekken van
onder andere verpleegkundigen en artsen op de spoedeisende hulp.

Prinsjesdag: wonen: geen investeringen, geen visie
Wonen is een fundament en van groot
belang voor het besteedbaar inkomen.
We hebben het afgelopen jaar huurstijgingen tot maar liefst zeven procent
gezien en we weten dat er, ondanks dat
er geld voorhanden is, weinig geïnvesteerd wordt in nieuwe huurwoningen
in het middensegment. Je zou dus verwachten dat het kabinet daar werk van
maakt, maar dat is niet het geval.
ANBO pleit daarom, vooral bij de onderhandelaars van ChristenUnie, CDA,
D66 en VVD, voor nieuw beleid op zorg
en wonen, dat rekening houdt met de
demografische opbouw en de behoeftes
van de ouder wordende bevolking. De
politiek is te vaak van de korte termijn,
terwijl we grote veranderingen zien
aankomen. Over twee jaar is de helft

Er is wel een verruiming van het budget
voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Er worden geen extra investeringen gedaan in de wijkverpleging.
Extra gelden gaan naar de verpleeghuiszorg, dus intramurale zorg
ANBO maakt zich hier grote zorgen over.
Voor 2018 wordt er 435 miljoen euro
uitgetrokken voor zorg ín verpleeghuizen: 100 miljoen structureel naar verpleeghuiszorg en in het kader van de
implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg jaarlijks nog 335
miljoen. Om personeel aan te trekken
wordt er 275 miljoen euro uitgetrokken
voor scholing. In totaal wordt verwacht
dat er zo’n twee miljard euro wordt uitgegeven komende kabinetsperiode.
Dat maakt de ruimte om te investeren
in (verpleeg)zorg thuis heel minimaal,
terwijl dáár de meesten mensen wonen
en hulp verwachten.
Arbeidsmarktagenda zorg
Bij deze agenda hoort een extra impuls
van circa 350 miljoen euro voor de periode 2017 tot 2022. Dit bedrag is bestemd
voor scholing van huidig en nieuw per-

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Laurentien en prins Constantijn
zwaaien naar omstanders vanaf het balkon bij Paleis Noordeinde op Prinsjesdag. Foto: © ANP
Sander Koning

Koningin Máxima zwaait naar het publiek langs de route.

Betere opvang voor kwetsbare mensen
na ziekenhuisopname of om ziekenhuisopname te voorkomen
Het is belangrijk dat mensen de juiste
zorg krijgen op de juiste plek. Zo richten zorgverzekeraars in overleg met
zorgaanbieders regionale loketten in,
die huisartsen en ziekenhuizen snel
helpen bij het vinden van een juiste
plek voor patiënten. Dergelijke initiatieven moeten leiden tot vermindering
van onnodige opname van bijvoorbeeld
kwetsbare ouderen in ziekenhuizen en
er voor zorgen dat mensen, zodra ze het
ziekenhuis kunnen verlaten, de beste
zorg krijgen. Dat vraagt om meer bedden in de eerste lijn. Eerstelijnsverblijven bieden onder meer zorg aan mensen
die door een ziekte even niet meer thuis
kunnen wonen. Zij hoeven dan niet naar
het ziekenhuis. Ook voor kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname nog
niet terug naar huis kunnen, is een eerstelijns bed een uitkomst.
E-health
De bedoeling is dat in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang hebben
tot hun eigen medische gegevens. Het
programma Medmij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, op een veilige en vertrouwde manier kan beschikken over
zijn gezondheidsgegevens.

Foto: Valerie Kuypers

van Nederland ouder dan 50 en in 2030
is een kwart ouder dan 65. Het aantal
75-plussers stijgt in rap tempo.
Er moet volgens ANBO ten eerste veel
meer gebouwd worden; de woningbouw
blijft achter bij de behoeftes van de ouder wordende burger. Tot 2025 is er een
tekort van 60.000 tot 200.000 huurwoningen in het middensegment, onder
andere omdat het aantal zelfstandig
wonende ouderen toeneemt.
Middenhuursegment
Om lokale partijen te ondersteunen bij
het afstemmen van de oplopende vraag
en het achterblijvende aanbod in het
middenhuursegment is een samenwerkingstafel opgericht waar het Rijk, de
koepels van gemeenten, de bouwsector,
investeerders, woningcorporaties en
huurders aan deelnemen. De voorzitter
van de samenwerkingstafel brengt begin 2018 rapportage uit.
Geen ambities
Verder komt het kabinet richting ouderen met niets interessants: geen visie
op langer zelfstandig wonen, geen visie op wonen in een meer beschermde
omgeving (woon/zorg-arrangementen)
en geen investeringen in levensloopbestendig maken van bestaande woningen.
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De grootste kringloopwinkel
van Nederland in Den Haag.

KRINGLOOP
LOOSDUINEN

Elke dag iets nieuws te vinden!

Overbodige huisraad
en oude kleding?
Geef uw spullen een 2e leven
& maak een ander blij met uw
bruikbare spullen!

Den Haag

Laan van Waalhaven 213a

Bel 088 - 8282782 of ga naar w w w. r a t a p l a n . n l

Oude Haagweg 6 Loosduinen
De koffie staat altijd voor u klaar !

OPEN MA. t/m ZAT. 9.30 - 17.00

GESPECIALISEERD IN:
VERHUIZINGEN,
ONTRUIMINGEN
VEEGSCHOON OPLEVEREN
OUDE SPULLEN AFVOEREN

HELP ONS HELPEN
Kringloop Loosduinen
steunt diverse goede doelen
en steunt op diverse manieren
mensen met een laag inkomen.
Help ons helpen !
Stort op NL12 RABO 0301 5839 94

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

Professioneel 3D badkamer ontwerp

KOM LANGS VOOR ALLE NIEUWSTE TRENDS EN
NOVITEITEN OP HET GEBIED VAN SANITAIR EN TEGELS!

Gedegen en eerlijk advies op maat
35 Megastores in de Benelux

Koopzondag? Kijk voor alle 35 vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

SANIDUMP DEN HAAG - Wegastraat 25
(Bedrijventerrein Binckhorst)

Aalsmeer - Almere - Amersfoort - Amsterdam - Bergen op Zoom - Breda - Capelle a/d IJssel - *Cruquius - Delft - Den Haag - Dordrecht - Drachten - Geel (België)
Groningen - Hoogeveen - Leeuwarden - Leiderdorp - Merksplas (België) - Middelburg - Nuenen - Roelofarendsveen - Roosendaal - Rotterdam - Sliedrecht
Spijkenisse - *Terneuzen - Tilburg - Utrecht - Veghel - Volendam - Wijchen - Zaandam - Zaltbommel - Zoetermeer - Zwolle
* Cruquius opening medio oktober & Terneuzen opening medio december
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Al bijna 15 jaar ervaring met het
behandelen van verslavingsproblematiek

Kringloopwinkelen op z’n
leukst bij RataPlan Den Haag

Een alcoholprobleem en ouderen is een combinatie die steeds vaker voorkomt. Problemen met
alcohol komen veel voor in Nederland. Het treft allerlei verschillende soorten mensen: mannen,
vrouwen, jong en oud. Steeds vaker gaat het om ouderen met een alcoholprobleem. Cijfers van het
CBS uit 2016 wijzen uit dat 17,4 % van de 50-plussers last heeft van overmatig alcoholgebruik.
van Triora ligt in een rustige,
bosrijke omgeving, vlak bij het
strand in Den Haag. Een uitstekende plek om weer tot uzelf te
komen.
Wij hebben groot respect voor
diegenen die de keuze maken
om hun levensprobleem aan
te pakken. Triora beschikt over
een zeer ervaren team. Een
groot deel van ons team heeft
zelf een achtergrond van problemen met verslaving.

Triora is een gespecialiseerde
kliniek die hulp biedt bij verslaving, of het nu gaat om een
alcohol, drugs-, game- of gokverslaving. Wij richten ons op
“mensen zoals u en ik”.
De verslavingszorg van Triora is
een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving.
Ons unieke Triora model richt

zich op lichamelijk, geestelijk
en sociaal herstel. We besteden
ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een
prettig en zinvol leven zonder
gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de
keuzes maakt.
De moderne verslavingskliniek

Voor meer informatie:
www.triora.nl
of bel 088-358 37 41

ANBO biedt uitkomst voor 50-plusser
7,5 miljoen. Zoveel 50-plussers zijn er naar verwachting in
2030 in Nederland. 7,5 miljoen
mensen. Met dromen over hun
loopbaan, hun pensioen, reizen, relaties en nog veel meer.
Maar het zijn ook mensen met
zorgen. Over hun gezondheid,
of die van een naaste, over hun
inkomen of hun woonsituatie.
ANBO biedt uitkomst. ANBO
is dé belangenbehartiger voor
huidige en toekomstige senioren. Wij maken ons sterk
voor een waardevast inkomen, goede en toegankelijke
zorg en voldoende geschikte
woningen voor senioren. Bij
ons kunt u terecht met al uw
vragen op deze gebieden.
ANBO is er met Raad en Daad
Ouderen blijven steeds langer
thuis. Met een aantal kleine
of grote aanpassingen kan dat
vaak ook. Onze woonconsulenten geven daarvoor praktische tips en adviezen. Maar
zij geven ook voorlichting over
inbraakpreventie, valpreventie
en brandveiligheid. Veel ouderen kunnen wel wat ondersteuning thuis gebruiken. ANBO
helpt bij het aanvragen van
bijvoorbeeld
huishoudelijke
hulp bij de gemeente. Maar ook
bij het opstellen van bezwaarschriften bij problemen met de
gemeente, het CAK, de Sociale
Verzekeringsbank of een andere instelling. Daarvoor kunnen ouderen terecht bij onze
Raad en Daad Advieslijn: 0348466688.

Op onze website www.raadendaad.nl staan ook heel veel
vragen en antwoorden. ANBO
komt zelfs bij ouderen thuis om
persoonlijk advies te geven. We
helpen met belastingaangiftes,
het veiliger maken van woningen en het verhelpen van eenzaamheid.
Fors besparen!
Omdat ANBO zo veel leden
heeft, hebben we veel voordeel
kunnen bedingen. Onze leden
kunnen honderden euro’s besparen op hun maandelijkse
vaste lasten. Op hun zorg- en
schadeverzekeringen en met
onze Energieservice. We zorgen voor leuke kortingen op
sporten, reizen en cursussen.
Informatie daarover is te vinden op www.anbo.nl/ledenvoordeel.
Of gewoon leuke mensen
ontmoeten? Dat kan bij ANBO
Den Haag!

In Den Haag hebben we een
mooie locatie aan de Torenstraat 121. Vier dagen per week
staat de koffie klaar en kan
iedereen binnenlopen voor
advies én leuke activiteiten.
Elke maandag staat er Granny
HipHop op het programma.
Elke woensdag is er inloopspreekuur voor allerhande advies. Maar Hagenaars kunnen
onder het genot van een kopje
koffie ook kennis maken met
elkaar.
Zelf iets doen?
Wij staan open voor nieuwe
ideeën en zijn continu op zoek
naar mensen die iets willen
doen voor ANBO Den Haag.
Zoals het organiseren van
reizen, uitjes of evenementen. Een koffieochtend, een
leesclub of cursussen verzorgen. Of gewoon andere leden
willen helpen. Stuur uw idee
en motivatie naar denhaag@
anbo.nl. Dan nodigen wij u uit
om uw idee te bespreken!

veel mogelijk hergebruik te
bevorderen wordt verspilling
voorkomen en restafval gereduceerd. RataPlan stopt niet
bij alleen hergebruik van spullen maar creëert daarnaast zoveel mogelijk betaalde banen
voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Inmiddels
biedt RataPlan Den Haag aan
33 mensen een arbeidsplaats
waarbij de focus ligt op datgene
waar iemand goed in is.

De grootste kringloopwinkel
van Nederland is sinds maart
2017 te vinden in Den Haag aan
de Laan van Waalhaven 213a.
Met een oppervlakte van 5.050
m2 biedt kringloopwinkel RataPlan een compleet assortiment van kleding, boeken,
elektra, kleingoed, fietsen en
meubels. Daarnaast kunt u
een pauze nemen tijdens het
winkelen want er is een ruime
horecahoek ingericht. Bij RataPlan Den Haag kun je kringloopwinkelen op z’n leukst.
Mens en milieu
RataPlan is een maatschappelijke onderneming met als
doel het creëren van kansen
voor mens en milieu. Door zo-

Iedereen kan een bijdrage
leveren
Ook als inwoner van Den Haag
kunt u een bijdrage leveren als
het gaat om kansen voor mens
en milieu. Bijvoorbeeld door het
inleveren van oude nog bruikbare spullen. Hiermee creëert
u niet alleen hergebruik maar
daarnaast maakt u een ander
blij met uw spullen. RataPlan
Den Haag is geopend van maandag t/m vrijdag 9.00–18.00
uur en zaterdag van 10.0017.00 uur. U kunt uw spullen
ook laten ophalen.
Daarvoor kan contact worden
opgenomen met de klantenservice van RataPlan om een
ophaalafspraak in te plannen.
Tel: 088-8282782
Website: www.rataplan.nl

Valrisico-screening
bij FysioChiro
Nu ouderen langer thuis blijven wonen is het van groot belang dat valongevallen voorkomen worden en mensen zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Naar
aanleiding van onderzoek door
VeiligheidNL schreef de Volkskrant al dat 8 van de 10 ouderen die de spoedeisende hulp
bezoeken door een val, voor
dat bezoek al een verhoogd
valrisico hadden.
Voor veel ouderen maar ook
mensen die herstellende zijn
van een operatie of ongeval kan
het echter heel moeilijk zijn om
zelfstandig een hulpverlener te
bezoeken. Het openbaar vervoer is vaak moeilijk toegankelijk en minder veilig, daarbij
is afhankelijk zijn van naasten
ook niet altijd prettig.
Om deze reden bieden wij bij
FysioChiro de mogelijkheid om
een huisbezoek in te plannen,
hierbij komt de fysiotherapeut
bij u thuis langs om hulp te bieden bij diverse gezondheidsklachten. In het bijzonder letten
wij hierbij op de valpreventie
bij ouderen. Een val heeft vaak
grote fysieke en mentale gevolgen en gebeurt meestal thuis of
in de directe omgeving. Onze
fysiotherapeuten zijn speci-

aal opgeleid om trainingen te
geven om een toekomstige val
te voorkomen. Hierbij kunnen kleine aanpassingen of
aandachtspunten in de omgeving een groot verschil maken.
Denk hierbij aan losliggende
kleden, tapijt, drempels zowel
binnen als buiten. Vaak zijn het
ook dingen waarvan u het niet
direct zou verwachten.
Ook bij het verbeteren van de
eigen vaardigheden kunnen wij
helpen. Het trainen van balans
en verbeteren van de mobiliteit,
het versterken van spierkracht
en uithoudingsvermogen maar
ook het vergroten van het zelfvertrouwen zullen zorgen voor
een grotere zelfstandigheid bij
ouderen en het verminderen
van valgevaar.
Wij komen graag bij u thuis langs
om een valrisico-screening uit
te voeren, hiervoor kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
FysioChiro – Den Haag
Scheveningen | Voorburg
W: www.FysioChiro.nl
T: 070-355 98 34
M: info@fysiochiro.nl
o.v.v. valrisico-screening

Heeft u overgewicht, ondergewicht, diabetes, osteoporose, een te hoog cholesterol, een te hoge bloeddruk of maagdarmklachten ? Dan kunt u bij Diëtist in
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voldoende lichaamsbeweging om zo lang
mogelijk gezond te blijven en uw gezondheid en leefstijl te verbeteren. Bel voor
een locatie bij u in de buurt.

Hoe vaak probeerde
u al te stoppen?

Wij helpen mensen
die last hebben van verslaving

088-358 37 41
www.triora.nl
basis Notariskantoor R.M. Dom_Basis BDU krant 18-01-16 14:31 Pagina 1

meaningful life
Onderdeel van
Parnassia Groep

Ontdek de meest

comfortabele
schoenen
van uw leven!

Ronda

lichtgewicht huisschoen

Ontvang nu
éénmalig

10,-*

€

TESTKORTING
Alle Intersko modellen zijn gemaakt volgens de anatomie van
de menselijke voet. Zij ondersteunen op perfecte wijze het
samenspel van gewrichten, banden en spieren.

Uw actiecode is: MFA172

*Bij uw eerste aankoop als nieuwe klant van minimaal €85,niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

Laan van Nieuw Oosteinde 506, Voorburg

072 - 571 79 79 - www.intersko.nl
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Gezond blijven!
Wordt u gek van al die gezondheidshypes? En heeft u behoefte aan een duidelijk
advies? Wij kunnen u daarbij helpen!
Heeft u overgewicht, ondergewicht, diabetes, osteoporose, een te hoog cholesterol, een te hoge bloeddruk of maagdarmklachten ? Dan kunt u bij Diëtist in
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Den Haag terecht voor een voedingsadvies aangepast aan uw persoonlijke situatie. De diëtist doet niet aan hypes! Ze
geeft u advies over gezonde voeding en
voldoende lichaamsbeweging om zo lang
mogelijk gezond te blijven en uw gezondheid en leefstijl te verbeteren. Bel voor
een locatie bij u in de buurt.

Tel: 085-4011237
www.dietistindenhaag.nl

Waarom is gezonde voeding zo
belangrijk voor ons lichaam?
Gezonde voeding is goed voor ons lichaam
Ons eetpatroon is niet altijd even gezond. We eten
met regelmaat kant en klaar producten en in heel
veel voedingsmiddelen die we in de supermarkt kopen zitten veel geur en smaakstoffen en andere toevoegingen.
Zo bevatten ook veel producten waarvan we denken dat ze gezond zijn heel veel zout en suikers. We
krijgen dus onbewust toch veel van dit soort stoffen
binnen. Dit is niet goed voor ons lichaam. Door al
die toegevoegde suikers, zout en vetten is de kans op
overgewicht vele malen hoger, maar de kans op andere ziektes wordt ook groter zoals diabetes. Het is
dus heel goed om gezonde voeding tot je te nemen.
Belangrijk is om met deze ingrediënten zo veel mogelijk te minderen. Er zijn al diverse keten in Nederland

die hier dit een halt toeroepen. Bijvoorbeeld door de
hoeveelheid toegevoegde suikers flink in te dammen.
Het is goed voor je lichaam en je blijft langer gezond.
Gezonde voeding is belangrijk en houdt ons lichaam
gezond
In plaats van al die voedingsmiddelen met allerlei toevoegingen en E-nummers. kun je beter kiezen voor
gezonde voeding. Eet eens meer groente, fruit, vis en
noten. Deze bevatten gezonde voedingsstoffen zoals
vitamine en mineralen. We hebben deze mineralen
en vitamines nodig om ons lichaam in goede conditie en gezond te houden. Wanneer je het helemaal
goed wil aanpakken is het overwegen zelfs waard om
je gezonden voeding niet in de supermarkt te halen.
Onbewerkte groente en fruit bevatten immers geen
stoffen die ervoor zorgen dat het niet bederft.
Er zijn steeds meer mensen die bewust met hun eten
bezig zijn. Deze mensen kiezen voor gezonde natuurlijke voedingsmiddelen zonder toevoegingen. De
voeding, of wat je eet heeft wel degelijk invloed op
je gezondheid ook al zie je dat soms pas na een hele
lange tijd.
Gezonde voeding hoe bouw ik een gezond eetpatroon op
Natuurlijk is het een hele grote omschakeling om een
gezonder eetpatroon op te bouwen. Maar als je hier
echt bewust mee bezig bent en je stap voor stap jezelf een gezonder eetpatroon aanleert merk je direct
verschil. Het is niet gemakkelijk om van de een op de
andere over te gaan op voeding die beter is voor je lichaam. Er is een gezonde handleiding voor te vinden.
Hiermee word je op weg geholpen om elke dag gezonder te eten.
Doordat je lichaam gezonde voedingsstoffen bin-

nenkrijgt voel je ook beter en fitter. Er kan zelfs een
invloed op het slapen hebben. Doe het in kleine stapjes en voor je het weet eet je alleen nog maar gezonde
voeding. Natuurlijk hoef je op een verjaardag dat ene
gebakje niet te laten staan. Die ene keer kan geen
kwaad voor je lichaam. Wel als je dit soort voedingsmiddelen met regelmaat blijft eten. Kies tussendoor
gewoon voor gezonde tussendoortjes zoals een stuk
fruit. Eet in plaats van vlees eens een keer vis. Schep
wat meer groente op je bord en neem als lunch eens
een lekkere salade. Het zijn allemaal voorbeelden van
gezonde voeding.
De kans om te maken te krijgen met ziektes of aandoeningen naar aanleiding van slechte voeding is
direct een stuk kleiner. De overstap naar gezondere
voeding zal je op verschillende vlakken gaan helpen.
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Welzijn in de wijk

meetellen en meedoen!

Als Haagse welzijnsorganisatie ondersteunen we bewoners van jong tot oud.
Onze voorzieningen en diensten voor de ouder wordende Hagenaar zijn divers. Zo bieden we o.a.:
De particuliere vervoersdienst Begeleiden en Rijden

Bent u een mantelzorger?

Kunt u vanwege uw gezondheid of beperkte mobiliteit geen

In onze Wijkcentra kunt u als mantelzorger terecht

gebruik maken van het openbaar vervoer? Vrijwilligers van

voor Mantelzorgondersteuning.

‘Begeleiden en Rijden’ brengen u met hun eigen auto naar uw
afspraak, een familiebezoek of waar u heen wilt. Indien nodig

U kunt u bij ons terecht voor vragen, hulp bij het regelen van

begeleiden ze u.

praktische zaken of als u de zorg af en toe aan

en vindt
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De klusjes- en servicedienst van de Burenhulp

iemand anders over wilt dragen.
Het Servicepunt XL, informatie op gebied van wonen,
financiën, welzijn en zorg
In al onze Wijkcentra is een
Servicepunt XL gevestigd.

De Burenhulp is een eigentijdse manier om mensen in de wijk
op eenvoudige wijze van dienst te zijn.

Hier kunt u terecht met al
uw vragen over o.a.:

Het betreft kleine klusjes die snel uitgevoerd kunnen worden.

- veranderingen in de zorg

De dienst is er voor iedereen die door omstandigheden een

- aanvraag voorzieningen

klus niet zelf kan uitvoeren. Een vrijwillige buurtbewoner die
zich bij de Burenhulp heeft aangemeld schiet u te hulp.

op maat
- wet maatschappelijke

Wilt u hierover meer weten?

ondersteuning (Wmo)

Kijk op www.denhaagdoet.nl/burenhulp

- administratieve hulp en hulp

voor uw
n
e
o
d
s
t
u aan!
nteel ie
Ook incide urtbewoners? Meld
bu

bij geldzorgen
- ontspanning en sociale contacten

Wilt u hierover meer weten? Neem contact op met één van onze Wijkcentra.

Bel 070 205 33 33 en vraag naar het dichtstbijzijnde Wijkcentrum bij u in de buurt of kijk op www.xtralocaties.nl/wijkcentra

Ondersteund door Xtra
www.mooiwelzijn.nl

www.voorwelzijn.nl

www.zebrawelzijn.nl

www.xtra.nl

