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Lala zoekt rust
DEN HAAG - Lala….. haar
naam doet denken aan een blijde teletubbie, maar Lala’s leven
is niet altijd vrolijke onbezorgdheid geweest. Bang, grommend
in de hoek van de kennel leerde
Lala langzaam haar verzorgers
van het dierenasiel kennen. Met
veel geduld en een rustige benadering is de hond voorzichtig
steeds blijder geworden. Andere honden vindt zij in eerste instantie best eng. Wie nog kleine
kinderen in huis heeft kan Lala
beter niet adopteren. De verzorgers van het asiel zoeken een
lieve baas met ervaring in het
opvoeden van honden.
Meet weten: bel het asiel dat
staat aan de Lozerlaan 595, tel.
070-3661806.
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Ook Katja is dringend op zoek
DEN HAAG - Katja (bijnaam
Meissie) is wat het asiel ook
wel 'model theemuts' noemt.
Dat wil zeggen dat ze fors is
gebouwd en dus absoluut aan
de lijn moet doen. Erg van
streek was ze toen ze in het
asiel op de Lozerlaan kwam.
Ze ging acuut in hongerstaking, terwijl dat toch haar
grootste hobby is als je haar zo
ziet. Met veel liefde en aandacht is zij langzaam aan weer
tot zichzelf gekomen. Nu gedraagt zij zich als een echte
prinses op de erwt. Katja komt
uit een rustig huishouden en
wij weten dat ze door drukte
snel van slag is. Ook voelt zij
zich snel eenzaam. Meer weten, bel dan tel. 070-3661806.

Lala is vroeger niet goed behandeld. De asielhond heeft daarom
een baasje met geduld nodig.
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Kort Den Haag
Buddy's gezocht
DEN HAAG - Stichting
Buddy Netwerk start een
nieuwe buddycursus. Doel
van een buddy is om zieke
mensen bij te staan. Ook
kan een buddy eenzame
mensen begeleiden. Het
buddyschap levert praktische voordelen op zoals
onkostenvergoeding, gratis basistraining en een Hof
Vrijwilligerspas met forse
uitgaanskortingen. Tel:
070-3649500 of www.buddynetwerk.nl.

Lezingen over
kosmische cycli
DEN HAAG - Wat is de invloed van de kosmische
cycli op aarde en mens?
Deze vraag wil de Stichting
I.S.I.S beantwoorden tij-

dens lezingen op 6,13, 20
en 27 januari. Alle lezingen beginnen om 20.00 in
het Blavatskyhuis in de
Ruyterstraat 74. Voor meer
informatie: 070-3461545 of
www.stichtingisis.org.

men, een klein flesje urine,
een recent overzicht van
persoonlijke medicijnen
en bril voor in de auto en
legitimatie. Roemer Visscherstraat 112. Bel: 0703893927.

DEN HAAG - Pianist Wolfert Brederode laat op
woensdag 13 januari een
bijzonder geluid horen in
de Regentenkamer. Samen

met Claudio Puntin (klarinet), Gulli Gudmundsson
(bas), Samuel Rohrer
(drums) speelt hij gezellige
jazz.
Vanaf 20.00 uur aan de
Lange Beestenmarkt 106108. Entree €10,-.

Brand in woning
DEN HAAG - In een woning op de Laan van Poot
is er op zondag 3 januari
brand geweest. Niemand
raakte gewond. Mogelijk
heeft een kortsluiting in

een lamp ervoor gezorgd
dat er brand uitbrak in een
achterkamer op de eerste
etage. De bewoners konden zichzelf in veiligheid
brengen en de brandweer
wist in korte tijd de uitslaande brand te blussen.

Rijbewijskeuringen Workshop
voor 70-plussers
Koorenhuis
DEN HAAG - Voor 70-plussers zijn er elke derde
woensdag van de maand
rijbewijskeuringen in wijkcentrum Moerwijk. De
keuring is geschikt voor iedereen met uitzondering
van beroepschauffeurs. De
komende keuringsdagen
zijn 20 januari en 17 februari. Voor de keuring moet
een ingevulde 'Eigen-Verklaring' formulier (verkrijgbaar bij het gemeentehuis) worden meegeno-

DEN HAAG - Vooral voor
mensen die muziek willen
maken, biedt het Koorenhuis workshops muziekoriëntatie. In slechts 2½ uur
kunnen liefhebbers kennismaken met een veelvoud
aan instrumenten of aan
de slag met de eigen stem
in de verschillende zangworkshops. De workshops
zijn in de muziekschool
aan de Prinsegracht. Meer
informatie: www.koorenhuis.nl.

Nieuwe reisbundel
Docent Lyceum Ypenburg schrijftboeiende bundel

Roland Louwerse, auteur van 'Vlag wappert, we gaan'.
RIJSWIJK - Met zijn boek
'Vlag wappert, we gaan!'
heeft Ronald Louwerse zijn
reisgedachten gebundeld.
De docent klassieke talen
aan het Rijswijks Lyceum
en Lyceum Ypenburg heeft
daarin oog voor de menselijke tragiek. Reizen deed
hij altijd al, maar sinds tien
jaar maakt hij aantekeningen op zijn trips. Die zijn
nu gebundeld in het boek
'Vlag wappert, we gaan!'
Na zijn debuut als dichter
van de bundel 'Ach de
mens, Van amor fati tot
zinsbegoochelingen' en de
filosofische bundel 'In de
spiegel zit de duivel' is dit

Jazz Extra
Special

alweer zijn derde boek.
Louwerse kijkt vanuit zijn
klassieke en filosofische
achtergrond naar de actualiteit en historie van bekende en minder bekende
landen. Achtereenvolgens
heeft hij zijn koffers uitgepakt in Egypte, het Midden-Oosten,
MiddenAmerika, Albanië, Spanje,
Frankrijk, België, China en
Rusland. "Aan de ene kant
probeer ik de prachtige
culturen te laten zien en
aan de andere kant het dagelijks leven", zegt Louwerse. Verhalen over verlaten toeristische trekpleisters in Syrië, het gevoel van

Monumentaal wonen in Neherpark:
huren met vele extra’s
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- 30 luxe twee-, drie- en
vierkamerappartementen
FOTO: PR

een reus te zijn op een
Mexicaanse markt en de
mogelijkheid tot omkopen
van een bewaker met een
ballpoint zijn belevenissen
waarover Louwerse zijn
gedachten laat gaan. "Cees
Noteboom kan dat goed.
In een paar zinnen beschrijft hij het land en vervolgens bijt hij zich in een
bepaald aspect vast. Dat
heb ik ook gedaan. Ik kan
oprecht verbaasd zijn over
de prachtige schilderijen
die in Madrid hangen of
het harde lot van de boeren in China of Rusland."
Verkrijgbaar in de boekhandel.

- Gelegen op begane grond en eerste
verdieping, in besloten parkomgeving
- Luxe badkamer en complete Siematic keuken
- Alle met buitenruimte: terras of balkon
- Eigen parkeerplaats en berging in
parkeergarage
- Sauna, zwembad en fitness
- A la carte restaurant voor huurders
en hun gasten

www.hureninneherpark.nl

- Te huur vanaf januari 2010
- Huurprijzen van € 851,- tot € 1936,- per
maand, inclusief parkeerplaats, exclusief
servicekosten en wellness (€ 152,-)
* We heten u welkom bij de ingang van het
Neherpark aan de Sint Paulusstraat in
Leidschendam-Voorburg (zijstraat J.S. Bachlaan).
De modelwoning bevindt zich op huisnummer 55.

Meer Informatie:
Via verhuurmakelaar Caroline Loos
(070 – 313 18 00 of c.loos@vesteda.com)
en www.hureninneherpark.nl.

