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VA N 

W I J K B E R A A D 

‘KOM LOOSDUINEN’



Uw winkel voor al uw boeken, tijdschriften, wenskaarten, kantoorartikelen, postzegels,
telefoonkaarten, cadeaubonnen, loterijen en al uw postzaken.

Overschrijving kentekens – aangetekende post.

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Loosduinse Hoofdstraat 300
2552 AN Loosduinen
E-mail: kroon@boekhandelkroon.nl

www.boekhandelkroon.nl



Dagelijks Bestuur
Voorzitter
Ineke Weijs
Tel. 070-3914078

Secretaris
vacant

Penningmeester
Bert Bakker
Tel. 06-42650517

Bestuursleden
Koos Outshoorn
Sam Develing
Jacqueline Jansen
Petra Storm

Redactie

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur, 
met medewerking van een aantal bewoners.

Het Wijkberaad ‘Kom Loosduinen’ is 
gevestigd in de Abdijkerk in Loosduinen.
Het postadres is:
Wijkberaad Kom Loosduinen
Abdijkerk
Willem III-straat 40
2552 BS Den Haag/Loosduinen
Telefoon: 06 12225987
Email: info@komloosduinen.nl
Website: www.komloosduinen.nl

Voor informatie kunt u mailen, schrijven of 
bellen. Tijdens de bestuursvergadering kunt u 
altijd binnenlopen, de vergaderdata staan elders 
in deze Wijkinfo.
De Wijkinfo is voor en van de wijkbewoners. 
Hebt u een artikel, stuur het in! Hebt u een idee, 
meldt het ons.
Op de website kunt u nieuwtjes en actuele 
ontwikkelingen lezen. Er is ook een gastenboek, 
waarin u een bericht kunt achterlaten.

Deze uitgave wordt verzorgd door 
Pasmans Drukkerij
Forellendaal 400 - 2553 LP Den Haag
t. 070-3977171 / f. 070-3977660
Email: info@pasmans.net

De wijkinformatie verschijnt 2x per jaar.
Oplage 3400 stuks.
Het verspreidingsgebied is de oude “dorpskern” 
van Loosduinen, Madestein, Ockenrode, Blom-
mendael en Vroondaal.

De volgende Wijkinfo verschijnt 
in november 2017.

Wijkinformatie
een uitgave van het Wijkberaad Kom Loosduinen
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Bereikbaarheid Gemeente: www.denhaag.nl 
(loket bewoners) of telefonisch: 14070

Bereikbaarheid wijkagent: Ron Schijf, Jan Bouter 
en Geert de Jong zijn onze wijkagenten en worden 
ondersteund door bureau Loosduinen. Zij zijn 
bereikbaar via het algemene nummer van Politie 
Haaglanden: 0900-8844.
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De bewonersvergadering van 8 juni aanstaande zal voor mij de laatste zijn die ik voorzit.
Na een termijn van zes jaar treed ik vrijwillig terug, zoals de bepalingen “democratisch 
functioneren van een wijkorganisatie”, van de gemeente dat voorschrijven.
 
En ik vind dat ook om allerlei redenen terecht. 
Met mij nemen nog twee andere bestuursleden afscheid, zodat er nog drie heren over blijven, 
omdat er tussentijds nog twee bestuursleden zijn afgehaakt. 

Tijden veranderen, mensen dus ook. 
Om een bestuur flexibel, gemotiveerd en “bij de tijd” te houden is het goed om plaats te 
maken.
Nieuwe mensen, nieuwe ideeën. 
Dat betekent meteen dat er binnen het bestuur ruimte en behoefte is voor/aan nieuwe leden.

Ik dank u hartelijk voor uw vertrouwen en steun tijdens mijn periode van voorzitterschap. Mijn 
opgebouwde contacten en kennis van diverse zaken zal ik zoveel mogelijk proberen te delen.

Het telefoonnummer van het wijkberaad zal veranderen. 
Mijn privénummer, dat ik voor het wijkberaad beschikbaar had gemaakt, wordt weer privé.

Ik kijk met een goed gevoel achterom. 
Weet dat ik me voor meer dan 100% heb ingezet en ook dat er mooie resultaten zijn bereikt, 
samen met u, voor u en in samenwerking met stadsdeelkantoor en diverse andere ambtenaren 
en instanties/organisaties.

Een nieuwe periode breekt aan. 
Een van tijd maken voor mezelf, andere initiatieven ontplooien, mijn blik verruimen, er is veel 
meer dat ook veel aandacht en zorg vraagt.

Ik besef ook heel goed dat we allemaal mensen zijn van de dag, leef in het nu en met vrede in 
het hart, morgen kan het zomaar over zijn.
Ik ga verder met mijn leven en ga verder om het nog mooier te maken. Dat wens ik u allen ook 
toe, veel geluk, gezondheid en tot slot …. een heel mooi en bruisend Loosduinen.

                                    Hartelijke groet, Ineke Weijs 

Tot slot....
Een laatste voorwoord van uw voorzitter
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    Lekker vers, 
authenti ek en vriendelijk!

De lekkerste kaas uit binnen- 
en buitenland
Heerlijke vleeswaren
Verse noten en zuidvruchten

Salades en olijven
Mooie wijnen

            De Kaasspecialist Loosduinen
Arnold Spoelstraat 127  -  070 397 21 71  -  loosduinen@dekaasspecialist.nl  -  www.kaasloosduinen.nl

Met brede kennis en vakmanschap geeft OFFERS 
in de gezellige, gemoedelijke en vertrouwde winkel 
voorlichting over tapijt, laminaat, vinyl, raamaankleding 
en meubels op maat.  
OFFERS werkt met eigen stoffeerders, levert volgens 
afspraak en geeft gratis advies aan huis. 
Ook voor scootmobiels, rollators, hoog-laag bedden, 
sta-op fauteuils, douches met lage instap, cadeaus en 
damesmode bent u van harte welkom. De damesmode 
is betaalbaar, comfortabel, vrouwelijk en bovenal goed 
draagbaar.

OFFERS Wonen & Mode
Loosduinse Hoofdstraat 315, tel. 070 3979171

www.offerswonenenmode.nl

OFFERS
Wonen & Mode

In 1926 startte OFFERS een soort winkel van sinkel. Er werd stof aan de meter verkocht, fournituren, 
kleding en meubels. OFFERS groeide uit tot een prachtige 3 etages tellende woonwinkel aan de 
Loosduinse Hoofdstraat 315.

Sind
s 1926

                Herkent u dit?

         En droomt u hiervan...?
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Bewonersvergadering
donderdag 8 juni 2017

in de vergaderruimte van de Abdijkerk, Willem III straat 40, Loosduinen

Aanvang: 19.30 uur

oosduinen

KO
M

Kom Loosduinen
Willem III straat 40
2552 BS  Loosduinen
06 12 22 59 87
info@komloosduinen.nl

UITNODIGING

Agenda

 1. Welkom en opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Vaststelling concept verslag bewonersvergadering van 24 november 2016, 
 te lezen op de website

 4. Doornemen financieel jaarverslag / décharge penningmeester

 5. Verkiezing kascontrolecommissie

Pauze

 6. Wijkagent over veiligheid en beveiliging van uw omgeving, alsmede een 
 presentatie door het Buurt Preventie Team

 7. Vrijwillig aftreden van de voorzitter, twee andere bestuursleden en de gevolgen

 8. Rondvraag

 9. Sluiting.

We vinden het leuk als u na afloop van de vergadering nog even een drankje met 
ons wilt drinken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van wijkberaad Kom Loosduinen
Ineke Weijs, voorzitter
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Aanleiding en Oprichting
Begin vorig jaar werden we opgeschrikt door 
diverse rake inbraken, naast diverse pogingen. 
Omdat het al het derde incident was op het 
pleintje waar wij wonen was dit reden voor 
ons om te zien of er iets aan kon worden ge-
daan. De politie gaf aan dat er wel een moge-
lijkheid was, namelijk buurtpreventie. Wij zijn 
toen gestart met uitwerken van dit idee en we 
vonden al snel enkele buren die daaraan mee 
wilden doen. Gaandeweg is het buurtpreven-
tieteam van de grond gekomen. 

Er moest echter wel het een en ander voor 
worden geregeld. Zo is een convenant opge-
steld met het stadsdeel, de politie en de vrij-
willigers. Al bouwend aan buurtpreventie en 
met de donkere dagen in het vooruitzicht zijn 
wij op 1 november 2016 gestart met een loop-
ronde door Loosduinen Centrum. 
Omdat ook de jaarwisseling eraan kwam werd 
besloten regelmatig (maar wel op verschil-
lende dagen en tijden) de wijk in te gaan. De 
frequentie werd opgevoerd naar vier ronden 
per week. Dit tevens met het oog op de oud- 
en nieuwviering en de hier en daar liggende 

Een kijkje achter de schermen 
bij Buurtpreventie Team 

Loosduinen Centrum
Door Simon Rotteveel en Jacqueline Jansen

brandbare materialen. Ons motto daarbij was: 
Beter voorkomen dan genezen (verbranden). 
Tot op heden lopen wij nog met grote regel-
maat in uw wijk om daarmee vooral preventief 
bezig te zijn. 

Wat is het nut?
Buurtpreventie werpt zijn vruchten af. Het 
aantal inbraken is behoorlijk gedaald en het 
aantal diefstallen van- of uit auto en fiets-
diefstallen zijn teruggedrongen. Verder is het 
mede dankzij het buurtpreventieteam en de 
extra inzet van politie rustiger gebleven met 
de jaarwisseling. Ook is er minder schade ge-
meld. Daar zijn wij blij om. 

Als wij in een groepje van drie of vier preven-
ten door de wijk lopen dan heeft dit impact 
op degenen die kwaadwillend zijn. Er wordt op 
ze gelet. Bovendien kunnen wij buurtgenoten 
waarschuwen als er in onze ogen iets verbe-
terd zou kunnen worden rondom de veilig-
heid van uzelf en uw eigendommen. We geven 
daarin preventief advies aan wie het horen wil. 
Ook willen wij al onze bewoners op de hoogte 
houden. Dit doen wij met het huis aan huis 
verspreiden van een driemaandelijkse nieuws-
brief. Deze nieuwsbrieven zijn in te zien op de 
site van wijkberaad Kom Loosduinen. 

Verder beschikken wij over veel foldermate-
riaal van zowel de gemeente als van de po-
litie. Daarin staan tal van bruikbare tips. Een 
gewaarschuwd mens is immers minder vaak 
slachtoffer van een misdrijf.
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Aanmeldformulier
Ik wil me graag als vrijwilliger aansluiten bij Buurt Preventie Team Loosduinen Centrum

Mijn gegevens:

Naam: …………………………………………………………………………………………….....................................................................................………………….. m / v

Straat: …………………………………………………………………………..........................................................………………....………   Huisnr: …....................…

Postcode: …………………………………………    Woonplaats: ………........………………………………………………………….......................……………

Telefoonnummer: ………………………………………….........………    en/of mobiel: ………………………........................…………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dit formulier kunt u in gesloten enveloppe posten in de groene bus van de Abdijkerk, Willem III 
straat 40. Zet er wel op dat de brief is bestemd voor wijkberaad Kom Loosduinen t.a.v BPT LC.

Hoe gaat het verder?
Ons team bestaat uit een tiental vrijwilligers. 
Helaas zijn er enkele vrijwilligers bij die wel 
graag mee willen doen, maar dit fysiek niet 
aankunnen. Zij gaan niet mee op ronde maar 
doen wel ander ondersteunend werk. Een 
ronde lopen door de wijk duurt ongeveer twee 
uur. Het groepje van dat moment kijkt in alle 
hoeken en gaten of het er pluis is. Wij hebben 
rechtstreeks contact met de politie. Dus, als 
wij iets ernstigs te melden hebben, dan staan 
zij binnen twee minuten bij ons. 

Een ronde lopen is niet alleen nuttig, het is ook 
gezond. De sfeer binnen het team is uitstekend 
en naast het nuttige is het ook aangenaam (en 
gezellig) om met buurtgenoten door de wijk te 
gaan. Wij zijn te herkennen aan de gele hesjes. 
We lopen op verschillende dagen en tijden om 
een vast patroon te doorbreken. 

Wij zoeken nog een aantal enthousiaste 
vrijwilligers om ons team te versterken. 

Belangstelling? 
Het twitteraccount is @BPT_LC

✂



8  Wijkinfo juni 2017

Eentje om in te lijsten...

Een klein oud vrouwtje begeeft zich 
naar de buurtwinkel en legt 3 dozen 
kattenvoer in haar mandje, de duurste 
die ze in de winkel kon vinden.

Aan de kassa gekomen, zegt ze tegen 
de kassierster:
“Niets is me te duur voor mijn katjes.”

De kassierster antwoordt:
“Het spijt me, maar ik mag u deze 
dozen kattenvoer niet verkopen, zonder 
dat u me een bewijs levert dat u wel 
degelijk een kat bezit. Er zijn teveel 
ouderen van dagen die deze voeding 
in realiteit voor zichzelf kopen, daarom 
vraagt de directie altijd een bewijs bij 
aankoop.”

Het dametje keert naar huis terug, 
neemt haar kat mee en toont ze aan
de kassierster. Deze is akkoord met de 
verkoop van het kattenvoer.

’s Anderendaags keert het vrouwtje 
terug om hondenvoer te kopen 
en nogmaals kiest ze er het duurste 
eten uit.

De kassierster herhaalt dezelfde 
toespraak, dat ze de koekjes niet mag 
verkopen zonder een bewijs dat de 
koper een hond heeft .

Gefrustreerd haalt het oude 
vrouwtje haar hond en toont hem 
aan de kassierster. Deze heeft nu 
geen bezwaar meer en verkoopt de 
hondenkoekjes .

De volgende dag komt het dametje 
aandraven met een doos met een 
gat in het deksel.

Ze vraagt aan de kassierster om er 
haar vinger in te stoppen.

De kassierster weigert: ”Nee, ik ben 
bang dat daar misschien wel een
slang inzit!”

Het oude dametje stelt haar gerust 
en zegt dat er niets in de doos zit
dat haar kan kwetsen.

Uiteindelijk stopt de kassierster haar 
vinger maar in de doos, haalt hem er 
weer uit en bemerkt een verdachte 
geur ..........

Ze schreeuwt het uit: ”Maar dat is 
stront wat u daar in die doos hebt .”

Waarop het oudje met haar mooiste 
glimlach antwoordt:
EN MAG IK NU 6  ROLLEN 
TOILETPAPIER  aub.......
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Officiële heropening
De twee vrijwillige molenaars hebben tijd en 
energie gestoken om de lokale trots te herope-
nen. En met succes! Op zaterdag 10 septem-
ber van 2016 opende molen De Korenaer haar 
deuren weer. Ook werd het monument – onder 
grote belangstelling van buurtbewoners en ge-
interesseerden – officieel in werking gesteld 
door wethouder Joris Wijsmuller.

Bezoek de molen
Jan en Rien zorgen wekelijks voor het in bedrijf 
houden van de molen. Daarnaast voeren ze klein 
onderhoud uit en zorgen dat het groot (noodza-
kelijk) onderhoud wordt uitbesteed. Uiteraard 
zijn beide molenaars wekelijks aanwezig om 
geïnteresseerden een rondleiding te geven. Zij 
vertellen graag en met veel passie over dit mo-
nument, de parel van Loosduinen. Bezoekers 
zijn wekelijks op donderdag en zaterdag van 
10:00 uur tot 16:30 uur welkom in de molen.

Activiteiten in en rond de molen
In de toekomst zal molen De Korenaer ook weer 
meel gaan verkopen. Dit meel zal betrokken 
worden uit een molen in Schiedam. Met de op-
brengst zullen diverse activiteiten gefinancierd 
worden. Zo zullen scholen worden uitgenodigd 
om het proces te laten zien van koren naar meel.

De molen gaat online
Kort na de opening is er ook een Facebookpagina 
gemaakt voor molen De Korenaer. Daarnaast 
wordt er gewerkt aan een volledig nieuwe web-
site waardoor iedereen de ontwikkelingen en 
activiteiten in en om de molen dagelijks (online) 
kunnen volgen.

Altijd op de hoogte blijven? 

Volg ons op 
www.facebook.com/molenloosduinen

De parel van Loosduinen 
draait weer

Er is veel draagvlak voor monumenten in Nederland. Bijna 90% van de Nederlanders vindt het 
belangrijk dat monumentaal erfgoed behouden blijft. En toch stond molen De Korenaer in het 
hart van Loosduinen bijna twee jaar stil. Ook was dit schitterende monument niet open voor 
publiek. Gelukkig hebben Jan Hirs en Rien Koolstra daar verandering in gebracht.

http://www.facebook.com/molenloosduinen
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Onze winkel ligt vol met allerlei heerlijkheden

Bakkerij de Vries - Ockenburghstraat 118 - 2553 SE Den Haag - 070 3978666

Taarten
vanaf  

€ 11,00

DINSDAG 
gevulde 

koekendag
3 voor
€ 2,95

ONZE SPECIALITEIT 

Aardbeienslof
€ 7,95

Toch ook Uw slager?
SPECIAALSLAGER

SINDS 1904

Loosduinse Hoofdplein 221  -   2553 CR  Loosduinen  -  Tel. 397 14 30
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Hierbij maken de vrijwilligers van de fietsgroep Loosduinen u er op attent dat er intern is 
besloten om deze zomer zowel de korte routes van 30 km als de langere routes van 50 km 
te rijden. De tochten worden gereden op de 1e donderdag (30 km) en de 3e donderdag (50 
km) van de maand. Alles is mede afhankelijk van het aantal deelnemende fietsers en de 
weersomstandigheden.

Wij vertrekken om 10.00 uur vanaf het WDC De Henneberg, Tramstraat 15, Loosduinen

Deelname is gratis, koffie/thee voor de start en onderweg is voor eigen rekening
Er wordt gezamenlijk ergens koffie/thee gedronken. Ieder zorgt zelf voor een lunchpakket, 
voldoende water, regenkleding en iets om op te gaan zitten (b.v. vuilniszak). Het is wense-
lijk dat u u de koffie/thee bij bestelling gelijk afrekent met gepast klein geld.

Het eindpunt is ook gelegen in de Henneberg. Mocht u de route eerder willen verlaten, wilt 
u dit dan doorgeven aan de begeleiders?

Datum van de geplande fietsroutes in 2017:

1 juni       Westlandse tour De Lier en Omgeving (30)

15 juni       Leiden Zuid kan ook leuk zijn (50)

6 juli       De Pluktuin Naaldwijk (30)

20 juli       Rondje Vis en Duinen Katwijk (50)

3 augustus Bospolderroute (30)

17 augustus De Henneberg op zeehondenexpeditie (50)

7 september Plassen- en Duinenroute Westland (30)

21 september Nu een keer naar Zoetermeer (50)

Wij wensen iedereen een fijne en zonnige zomer met veel fietsplezier.

Voor het voortbestaan van de fietsclub zijn wij nog steeds op zoek naar sportieve fiet-
sers (M/V) die met ons mee willen fietsen en ons willen helpen bij de voorbereiding, 
uitvoering en begeleiding van onze tochten. 

Programma 
Fietsclub Loosduinen 2017

(april t/m september)
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KETELCHECK
Een gratis controle van uw C.V.-ketel : die 
wordt gecontroleerd en goed afgesteld. De 
monteur legt meteen uit wat hij doet zodat 
u later uw ketel zelf kunt controleren. U ont-
vangt een overzicht van de staat van uw ketel 
zodat u weet of uw ketel nog lang mee kan.
Maak een afspraak aan huis via:  www.den-
haag.nl/home/bewoners/wonen-en-bouwen/
to/Duurzaam-woningonderhoud.htm
Dit bedrijf heeft een contract met de gemeente Den 
Haag om ketelchecks bij bewoners uit te voeren

ENERGYSCAN 
Een gratis scan op uw huidige energieverbruik 
plús ; op afspraak aan huis. U krijgt een uitge-
breid verslag met mogelijkheden maatregelen 
die u kunt nemen om uw woning in optimale 
staat, comfortabeler en energiezuiniger te ma-
ken, en kunt zelf op zoek naar een partij voor 
het duurzaam onderhoud.
Maak een afspraak aan huis via: www.den-
haag.nl/home/bewoners/wonen-en-bouwen/
to/Duurzaam-woningonderhoud.htm
Dit bedrijf heeft een contract met de gemeente 
Den Haag om energyscans bij bewoners uit te 
voeren

ENERGY-PARTY
Een gratis bijeenkomst bij u thuis voor on-
geveer 10 personen (familie, vrienden, buren, 
bekenden). Op basis van uw energierekeningen 
krijgt u advies over besparingsmogelijkheden 
ten gunste van het verlagen van uw energie-
verbruik. Maak een afspraak voor een eigen 
party bij u thuis via: www.070energiek.nl  
Dit bedrijf heeft een contract met de gemeente 
Den Haag om party’s met bewoners te organiseren

ENERGIE-BOX 
Een box met materiaal voor energiebesparing 
en waterbesparing speciaal voor mensen met 
een laag inkomen (daarom soms gratis). Die 
box ontvangt u na aanwezigheid bij een voor-
lichtingsbijeenkomst
Voor deelname aan een voorlichtingsbijeen-
komst bel:  mevrouw Cindy Slaghuis, via 
06 8379 95 22
Dit bedrijf heeft een contract met de gemeente 
Den Haag om voorlichtingsbijeenkomsten met/bij 
bewoners te organiseren

HUIS-SCAN
Een gratis adviesgesprek aan huis of telefo-
nisch waarin u te horen krijgt welke bespa-
ringsmaatregelen u in uw woning kunt nemen 
ten gunste van het verlagen van uw energie-
verbruik.
Maak een afspraak voor een adviesgesprek via: 
www.hoom.nl/huizenscan3 
Dit bedrijf heeft een contract met de gemeente 
Den Haag om advies te geven aan bewoners

POP-UP STORE: Hou Van Je Huis
Elke werkdag is deze winkel aan de 
Goudsbloemlaan 82 geopend tussen 10.00 en 
16.00 uur.
U kunt er terecht voor alle  informatie en 
vragen over duurzaamheid in/rond uw eigen  
woning.
Breng gerust een bezoek aan deze winkel, 
en stel uw vragen aan één van de aanwezige 
adviseurs. Zij tonen u ter plekke diverse voor-
beelden van eenvoudige en goedkope energie-
besparende maatregelen en materialen die u 
thuis makkelijk kunt toepassen.

Mogelijkheden voor duurzaam  leven in Loosduinen

http://www.070energiek.nl
http://www.hoom.nl/huizenscan3
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Mogelijkheden voor duurzaam  leven in Loosduinen

VLOERISOLATIE – MUURISOLATIE –
DAKISOLATIE (1)
Een gratis vrijblijvende offerte waarin advies is 
opgenomen voor het nemen van maatregelen 
met betrekking tot de isolatie van uw woning  
ten gunste van het verlagen van uw energie-
verbruik.
Maak een afspraak via: 
www.woonwijzerwinkel.nl/isolatiedenhaag 
Dit bedrijf heeft een contract met de gemeente 
Den Haag om offertes voor bewoners op te stellen
LET OP  deze actie loopt tot 1 juni 2017

VLOERISOLATIE – MUURISOLATIE –
DAKISOLATIE (2)
www.denhaag.nl/home/bewoners/
loket/subsi dies/to/Subsidie-dak-en-
vloerisolatie-20162018.htm 
LET OP  deze subsidie loopt tot 1 okt 2018; 
máár: als het subsidiebudget op is, sluit de 
regeling

SAMEN AAN DE SLAG
Door met meerdere straatbewoners tegelijker-
tijd aan de slag te gaan, kan er een voordelige 
prijs geregeld worden voor grote duurzame ver-
beteringen aan uw woningen, zoals collectief 
nieuwe CV-ketels of gezamenlijke dakisolatie. 
Vaak geldt namelijk: hoe groter de groep hoe 
hoger de korting! Stuur voor advies en hulp een 
e-mail aan: duurzaamwonen@denhaag.nl

GEEN ENERGIE
Een ‘nul-op-de-meter-woning’ is zelfvoorzie-
nend in energie. Dit vraagt om aanpassingen 
van het huis zoals gevelisolatie aan de binnen- 
of buitenkant, kozijnen met driedubbelglas, 
dak- en vloerisolatie, een nieuw verwarmings- 
en ventilatiesysteem en zonnepanelen.
Dit vraagt om inzicht in besparing, investering, 
terugverdientijd en financieringsmogelijkhe-
den, en dus om een grondige aanpak.
Stuur daarom voor advies en hulp een e-mail 
aan: duurzaamwonen@denhaag.nl

EXTRA’S
Álle subsidies voor wonen & duurzaamheid van de gemeente Den Haag:
www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/wonen-en-bouwen.htm 

Speciale tips rondom duurzaamheid voor Monumentale Panden in Den Haag:
www.degroenemenukaart.nl/den-haag/homepage

Speciale tips duurzaamheid voor Verenigingen van Eigenaren:
www.denhaag.nl/home/bewoners/wonen-en-bouwen/vve-balie.htm 

Subsidie van 5000 euro voor collectieve wijk-/buurtinitiatieven m.b.t. duurzaamheid:
www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidie-Duurzaamheid.htm 

Álle subsidies voor wonen & duurzaamheid van het Rijk:
www.energiesubsidiewijzer.nl 

http://www.woonwijzerwinkel.nl/isolatiedenhaag
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidie-dak-en-vloerisolatie-20162018.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidie-dak-en-vloerisolatie-20162018.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidie-dak-en-vloerisolatie-20162018.htm
mailto:%20duurzaamwonen@denhaag.nl
mailto:%20duurzaamwonen@denhaag.nl
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/wonen-en-bouwen.htm
http://www.degroenemenukaart.nl/den-haag/homepage/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/wonen-en-bouwen/vve-balie.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidie-Duurzaamheid.htm
http://www.energiesubsidiewijzer.nl
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Services, diensten en zorg 
op loopafstand! 
In restaurant Plaza van WoonZorgPark Loosduinen kunt u dagelijks tussen 10.00 en 
19.30 uur een kopje koffie drinken, een snack eten of genieten van een warme maaltijd. 
Plaza heeft in juni 2016 voor de vierde keer op rij een Gouden Bordje ontvangen van de 
gemeente Den Haag. Een tien voor gastvrijheid en kwaliteit van de maaltijden dus!  

Herstelt u thuis van een ongeval en hebt u fysiotherapie nodig? Wilt u toch eens met de 
ergotherapeut kijken naar de inrichting van uw huis of er ook dingen makkelijker kunnen? 
Hebt u begeleiding nodig van een diëtist om uw voedingspatroon aan te passen? 
Of kan de logopedist u helpen bij problemen bij het slikken? 
Maak gebruik van de goed toegeruste behandelpraktijken van WoonZorgPark 
Loosduinen. De behandelaren van Saffier zijn gespecialiseerd in Parkinson, ouderen en 
revalidatie en komen ook bij u thuis als dat nodig is! 

Oog voor wat telt

Wilt u zelfstandig thuis blijven wonen met een veilig gevoel? Word dan abonnee bij 
Wel Thuis van Saffier. Dit abonnement biedt naast service en veiligheid ook korting op 
diensten en diverse (culturele) activiteiten. 

Voor meer informatie en afspraken kunt u maandag t/m vrijdag bellen met 
telefoonnummer 0800 – 7 233 437 
of stuur een mail naar servicebureau@saffiergroep.nl

www.saffiergroep.nl
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Loosduinen in de bloemen

Door Bert Bakker

Wie worden de bewoners van de Kom 
Loosduinen die een bloemrijk balkon 
of voortuin hebben en daardoor in de 
prijzen kunnen vallen die uitgegeven 
worden door het Wijk Beraad Kom 
Loosduinen?

Door een jury worden 25 tuinen van 
bewoners geselecteerd. Zij winnen een  
cadeaubon van € 25,00.

De tuin of het balkon moet natuurlijk wel 
aan de straatkant liggen, en zichtbaar 
zijn voor al diegenen die daar passeren.

De bon kan ingeleverd worden bij Tuin-
centrum Ockenburgh.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat 
Loosduinen er gezellig uit ziet.

Als U in de prijzen bent gevallen, komt 
één van de bestuursleden de cadeaubon  
bij U langs brengen .

Met medewerking van Tuincentrum  Ockenburgh .

Voor het voormalig postkantoor omgevallen reus tijdens de storm van 20 november 2016.
Gelukkig raakte er niemand gewond.
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Kaart van de gemeente Loosduinen

Loosduinen is een stadsdeel van Den Haag 
en een voormalig Westlands tuindersdorp dat 
in 1923 in de stad Den Haag is opgegaan (in 
ruil voor de aanleg van een rioleringsstelsel). De 
oude kern is nog goed herkenbaar. Loosduinen 
heeft een oppervlakte van 13 km², ruim 22.500 
huizen en 45.865 inwoners (2015).

Het stadsdeel Loosduinen bestaat uit de wijken:

•	 Loosduinen
•	Kraayenstein
•	Kijkduin en Ockenburgh
•	Bohemen en Meer en Bos
•	Waldeck

Loosduinen

oosduinen
KO

M
Kerngegevens
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Den Haag
Inwoners 45.865 (2015)[1]

Molen en zonnewijzer in Loosduinen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Westland_%28Nederlandse_streek%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vierkante_kilometer
https://nl.wikipedia.org/wiki/2015
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loosduinen_%28wijk_in_Den_Haag%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kraayenstein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kijkduin_en_Ockenburgh
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bohemen_en_Meer_en_Bos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waldeck_%28wijk_in_Den_Haag%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_%28bestuur%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnewijzer
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Loosduinen

Geschiedenis
De naam duikt voor het eerst op in 1186 als de 
latere graaf Dirk VII trouwt met Aleid van Kleef 
in de ‘villa’ Losdun. Evenals Den Haag is het 
oude dorp Loosduinen ontstaan op een strand-
wal, waar tegen het einde van de twaalfde 
eeuw een ‘villa’ (boerderij) werd gesticht 
door graaf Floris III. In die jaren is er sprake 
van ‘Losdun’. Floris IV, dezelfde die een aan-
vang maakte met de bouw van het Binnenhof, 
stichtte omstreeks 1230 in Loosduinen een 
Cisterciënzer nonnenklooster, waarvan de hui-
dige abdijkerk, Willem-III-straat 40, een over-
blijfsel is. In 1249 laat zijn zoon graaf Willem 
II van Holland in Eik en Duinen een kapel 
bouwen ter nagedachtenis aan zijn overleden 
vader. Na 1276 krijgt het dorp enige status 
als bedevaartsoord vanwege het ‘wonder van 
Loosduinen’: in dat jaar zou gravin Margaretha 
van Henneberg 364 kinderen gebaard hebben.

Het gebied van Loosduinen vormde in de ge-
schiedenis nauwelijks een eenheid, waarbij 
een onderscheid kan worden gemaakt tussen 
de dorpskern Loosduinen en het totale gebied 
van Loosduinen. De helft van het gebied maak-
te bestuurlijk deel uit van Haag-Ambacht. De 
andere helft vormde een hoge heerlijkheid met 
als naam Half-Loosduinen, maar dat gebied 
werd op haar beurt weer onderverdeeld tus-

sen Monster, dat het bestuur voerde, Poeldijk 
en Terheijde. De prinsen van Oranje waren er 
de ambachtsheer van. Eind achttiende eeuw 
kwam aan deze situatie een einde, na de 
Bataafse Revolutie, welke vele bestuurlijke 
hervormingen bracht, waaronder de afschaf-
fing van alle heerlijkheden. Nadat in 1810 het 
gebied van de voormalige Nederlanden door 
keizer Napoleon bij Frankrijk werd gevoegd, 
werd in 1811 per keizerlijk decreet besloten dat 
Loosduinen met Eikenduinen en Poeldijk, inbe-
grepen Kwintsheul, een zelfstandige gemeente 
Loosduinen zouden vormen. Prefect Goswin de 
Stassart benoemde kort daarop Franc van der 
Goes als eerste maire (burgemeester). 

De zelfstandigheid van de gemeente Loos-
duinen duurde tot 1923, waarna het voor een 
groot deel bij de gemeente Den Haag werd 
gevoegd. Poeldijk kwam er weer los van te 
staan, maar Eikenduinen maakte voortaan 
weer deel uit van Den Haag, dat al snel begon 
met de bouw van vele nieuwe woningen voor 
zijn groeiende bevolking. Het tegenwoordige 
stadsdeel Loosduinen is veel kleiner dan het 
oorspronkelijke gebied van Loosduinen en be-
staat hoofdzakelijk uit woonwijken die in de 
laatste drie decennia op voormalige tuinde-
rijen zijn gebouwd. Daarnaast is er een groot 
psychiatrisch ziekenhuiscomplex met een 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1186
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graaf_%28titel%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_VII_van_Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aleid_van_Kleef
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strandwal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strandwal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_III
https://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_IV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenhof_%28Den_Haag%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cisterci%C3%ABnzer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nonnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdijkerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_van_Eikenduinen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1276
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedevaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Henneberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Henneberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlijkheid_%28bestuursvorm%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prins_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bataafse_Revolutie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_van_Eikenduinen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poeldijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwintsheul
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goswin_de_Stassart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goswin_de_Stassart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franc_van_der_Goes_%28burgemeester%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franc_van_der_Goes_%28burgemeester%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maire_%28burgemeester%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/1923
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parkachtige aanleg, Bloemendaal, bestaande 
uit villa’s en paviljoens (Huis Oud-Rozenburg) 
gebouwd rondom een achttiende-eeuws land-
huis. Aan de zeekant van het stadsdeel ligt de 
badplaats Kijkduin in een aantrekkelijk duin-
landschap.

Cultuur
Loosduinen heeft een eigen dialect (het 
Loosduins) dat veel op Haags lijkt.

Naam
De naam Loosduinen komt van de benaming 
‘loze duinen’. Het oorspronkelijke dorpje lag in 
een duingebied dat door natuurlijke landaan-
was landinwaarts kwam te liggen. Deze duinen 
speelden zodoende geen rol meer als zeewe-
ring en waren dus ‘loos’.

De bijnaam van de vroegere bewoners was 
“Peenbuiker”, mogelijk omdat er in dit tuin-
bouwgebied veel penen werd verbouwd. Het 
verhaal gaat dat, doordat er zoveel peen werd 
verbouwd, de tuinders hun penen in de slootjes 
schoonmaakten om mooiere penen te hebben 
dan de concurrentie en dus meer te kunnen 
verkopen. Om de penen te kunnen wassen la-
gen de tuinders op hun buik naast de slootjes 
waardoor hun buik vaak onder de modder zat. 
vandaar de naam peenbuiker.

Tram naar Loosduinen
Vanaf 1882 had Loosduinen een tramver-
binding met Den Haag (Westeinde). De 
Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij 
exploiteerde een stoomtram, die in 1883 werd 
verlengd naar Poeldijk en uiteindelijk vanaf 
1912 een verbinding vormde naar Delft. Over 
deze tramlijn werden voornamelijk goederen 
vervoerd, totdat de lijn naar Delft per 1 ja-
nuari 1968 werd gesloten. De lijn naar Den 
Haag werd al in 1928 opgeheven en door een 
busdienst vervangen. Van 1888 tot 1928 was 
er ook een alleen in de zomer rijdende stoom-

tram naar Kijkduin. Ongeveer evenwijdig aan 
de vroegere stoomtramlijn rijdt sinds 1983 
de Haagse tramlijn 2 tussen Den Haag en 
Loosduinen.

Bouwwerken
•	Abdijkerk (zie Abdij van Loosduinen)

•	Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk

•	Watertoren

•	De Korenaer/Prins Maurits

Geboren
•	 Johannes Meursius 
 (1579-1639), schrijver

•	Daniël Haringh 
 (1641-1713), schilder

•	Hendrik Quarles van Ufford 
 (1822-1860), schrijver

•	 Jan Willem Nicolaas Mosselmans 
 (1836-1863), schrijver

•	Piet Moeskops 
 (1893-1964), wielrenner

•	 Joop van den Haak 
 (1937-2016), schrijver

•	André Laurier 
 (1944-2004), pater en geweldsslachtoffer

•	Peter Nottet 
 (1944), langebaanschaatser

•	Koos Meinderts 
 (1953), schrijver

•	Ben van der Stee 
 (1965), onderwijzer en politicus

•	Sandro Calabro 
 (1983), voetballer

•	Marcel Pronk 
 (1983), voetballer

•	Dennis Storm 
 (1985), presentator

•	Gerrie Hup 
 (1939), voetballer

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kijkduin
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Loosduins&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haags
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duingebied
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Landaanwas&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Landaanwas&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tram
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tram
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westlandsche_Stoomtramweg_Maatschappij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoomtram
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poeldijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Delft
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tramlijn_Den_Haag_-_Loosduinen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tramlijn_Den_Haag_-_Loosduinen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tramlijn_Loosduinen_-_Kijkduin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tramlijn_Loosduinen_-_Kijkduin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tramlijn_2_%28Haaglanden%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Loosduinen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw_Hemelvaartkerk_%28Den_Haag%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watertoren_%28Loosduinen%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Korenaer/Prins_Maurits
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Meursius
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_Haringh
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Quarles_van_Ufford
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Willem_Nicolaas_Mosselmans&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Moeskops
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joop_van_den_Haak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Laurier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Nottet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koos_Meinderts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ben_van_der_Stee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sandro_Calabro
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Pronk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dennis_Storm
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerrie_Hup&action=edit&redlink=1
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Zoekplaatje...
Wat is er in deze boom verstopt en hoeveel ……  herkent u?

2 – 8  - 10 - 12 ??
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Samen met Sam zit ik gezellig in zijn huis kamer 
aan de thee en luister naar zijn herinneringen, 
ik word meegenomen in zijn jeugdjaren, zie 
foto’s en hoor de nostalgie die spreekt uit zijn 
woorden en die ik zie in zijn wegdromende 
blik. U daarin meenemend volgen nu een aan-
tal van zijn herinneringen.   
                                      
Loosduinen kende in Sam’s jeugdjaren veel 
grote tuindersgezinnen die óf zelf tuinderijen 
hadden ófwel daar onder andere werkten. 
Families Van Spronsen, Van der Gaag, Hendriks 
en Van Beveren waren een aantal van dat soort 
tuinders. Van Beveren werd ook wel de Radja 
genoemd dit omdat van Beveren de rijkste en 
grootste tuinder was. Radja was zijn bijnaam 

en kwam voort uit Maharadja.**
Grote gezinnen, dus was er vaak weinig geld. 
Om toch een centje bij te verdienen, verzon-
nen de kinderen vaak inventieve dingen, zo-
wel voor schooltijd als daarna . Tot eind jaren 
‘50 gingen kinderen 6 dagen in de week naar 
school, op zaterdag hadden ze tot 12 uur les. 
Zo plukten de kinderen bijvoorbeeld van half-
vijf tot acht uur ’s morgens tomaten voor een 
paar centen bij de tuinderijen en vertrokken 
dan naar school. 
Ook verdiende Sam wat centen bij d.m.v. de 
doorgedraaide groenten*** van de veiling mee 
te nemen om die vervolgens huis aan huis te 
verkopen voor +/- 10 cent. Eén gulden was 
toen veel geld. 
Soms werden de extra bijverdiensten aan de 
ouders gegeven als het gezin moeilijk kon 
rondkomen. In andere gevallen werd het geld 

Toen was geluk heel gewoon
Door Jacqueline Jansen

Herinneringen van Sam Develing, 
geboren 28-09-1947 te Loosduinen

Sam met zijn Puch.

Sam met zijn moeder en broertje.
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gebruikt om snoepjes van te kopen of een bios-
coopkaartje voor een film in de Roskam (oude 
bioscoop in Loosduinen). 
Kinderen verdienden ook een paar centen bij 
door bij het Arnold Spoelplein ter hoogte van 
de nagelstudio/sportschool, Duitse toeristen 
op te wachten bij de eindhalte van de P-bus. 
De bagage van de toeristen brachten zij dan 
met zeepkisten op wieltjes naar de voormalige 
jeugdherberg Ockenburgh.
In Bloemendaal plukten de kinderen wilde 
bloemen die Sam kruidnagels noemde maar in 
het écht wilde Hyacinten waren. Hier gingen 
ze mee langs de deuren en vroegen voor hun 
boeketten een kwartje (25 cent)
Sam ging op zaterdagen weleens mee met 
groenteboer “van Elve” of melkboer “de Zoete” 
als loopjongen, dit zodat de groenteboer of 
melkboer de trappen niet zelf op hoefden te 
lopen. De melkboer betaalde een gulden en 
wat zuivel. De groenteboer betaalde een gul-
den en wat groente of fruit. Zij leverden hun 
waren met paard en wagen aan huis. De melk 

werd getapt. In een pan kostte het minder dan 
in een fles dus liep hij de trappen op en af om 
de pannen van de ‘klanten’ te laten vullen. Op 
een gure winterdag probeerde Sam melk te 
tappen maar helaas was het kraantje bevroren 
geraakt. Hierdoor vergat hij de tapkraan dicht 
te draaien. Zodra het paard en de wagen weer 
in beweging werd gezet, ging de melk weer lo-
pen en liep vervolgens weg op straat. Dit bete-
kende voor Sam einde bijverdienste.

Het kruispunt waar nu het Arnold Spoelplein is, in de toestand van 1951. Links de verffabriek Premier. Vanaf dit plein 
werd de verbinding met Den Haag na de 2e wereldoorlog eerst onderhouden door HTM buslijn P, later buslijn 26.

Wilde hyacinten (bron: Google)
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Groenteboer Vreugdenhil werd soms wel-
eens de dupe van kwajongensstreken, vertelt 
Sam. Zijn groentewinkel was gevestigd in de 
Loosduinse Hoofdstraat waar nu de dieren-
speciaalzaak is gevestigd. Deze groenteboer 
had een bestelwagen met aan twee zijden rol-
luiken. Als de groenteboer zijn waren aan het 
laden of lossen was aan de ene kant van zijn 
bestelwagen, konden kinderen aan de andere 
kant ongezien kattenkwaad uithalen. Sam was 
lang en hield de rolluiken dan vast zodat zijn 
kleine vriend een appeltje of iets anders kon 
pikken, tot die éne kwalijke dag dat meneer 
Vreugdenhil het in de smiezen had en hun kant 
op kwam rennen. Uit pure angst liet Sam de rol-
luiken los om zich uit de voeten te maken met 
als gevolg dat de kleine vriend van Sam vast 
kwam te zitten met zijn armen onder het rolluik. 
De groenteboer kreeg ze te pakken gaf ze een 
ferme trap onder de kont en een fikse repriman-
de waarop de jongens zich, vol schaamte, uit de 
voeten maakten. Dit incident achtervolgde ze 
natuurlijk nog jaren in het dorp.

Sam herinnert zich verder dat de oude huizen 
niet voorzien waren van een bad of een dou-

che. De mensen wasten zich in die tijd óf in 
een zinken teil óf gingen naar het badhuis ge-
vestigd in de Luxemburgstraat waar nu sport-
school KIAI is gevestigd. In het badhuis was 
op de deur van het badhokje een tijdklok die 
door de badmeester (Gijs Postma) of de bad-
juf (Annie Middendorp) gezet werd op +/- een 
kwartiertje. Natuurlijk wilde iedereen liever 
veel langer douchen. Maar daar maakte de 
badmeester of badjuf steevast een einde aan 
met een paar ferme klappen op de deur.

Eén van de laatste herinneringen van Sam die 
hij met u wil delen gaat over zijn grote liefde 
voor de Puch. Al jaar en dag rijdt hij op- en 
knutselt aan oude Puch’s .

Sam stond bekend als Nozem (Nederlandse 
Onderdaan Zonder Enig Moraal). Om aan dat 
plaatje te voldoen moest hij rijden in een leren 
jack op een échte Puch natuurlijk. Dit gaf hem 
aanzien bij de meisjes en andere Puchbezitters. 
Dus kocht hij bij lorrenboer Koos de Jong voor 
5 gulden een leren jack en zette dit in het le-
dervet zodat hij er als nieuw uitzag. Vol trots 
beklom hij zijn Puch en haalde zijn meisje op. 

Tegeltje aan de muur in Sams huis
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Hedendaagse Sam in de deur van zijn ‘puchhuis’.

Deze jongedame droeg die dag een mooie 
witte blouse, om Sam in te palmen natuurlijk. 
Vol trots nodigde Sam de jongedame uit om 
achterop plaats te nemen en samen vertrokken 
ze richting Kijkduin. Aangekomen bij Kijkduin 
stapte de jongedame af en zaten er twee 
zwarte vlekken ter hoogte van haar boezem op 
haar, eens zo spierwitte, blouse. Dit resulteerde 
in een anticlimax en helaas einde verkering.

Wat valt er verder nog te melden over Sam?
- Hij is al vijf jaar actief als bestuurslid bij de 

Kom Loosduinen
- Hij organiseert al vijf jaar de Puchdag
- Hij zit boordevol prachtige, nostalgische ver-

halen
- Hij is getrouwd en heeft 4 kinderen
- Zijn 10de kleinkind is onderweg.
- Hij hoopt dit jaar zijn 70ste verjaardag te mo-

gen vieren.

Wilt u kennis maken met Sam dan kunt u hem 
ontmoeten met zijn Puchs én de hand schud-
den op de eerstvolgende:

PUCHDAG
Zaterdag 17 Juni 2017 

van +/- 11.00 tot 17.00 uur
Locatie: Loosduinse Hoofdplein, Loosduinen
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Toen was geluk heel gewoon... Waarom die titel?

Het leven van de gezinnen in de tijd van Sam’s jeugd kende zeker ook hun ups en downs. De 
kinderen leefde meer op straat, ze kenden elkaar allemaal in het dorp er was een grote sociale 
controle, juist doordat iedereen elkaar kende. De eenvoudige manier van leven gaf voldoening 
op een ander niveau. Of zoals men zegt: Een kinderhand is snel gevuld. Sam groeide op in een tijd 
waarin het gemeenschapsgevoel belangrijk was. In Sam’s jeugd onderhield je sociale contacten 
door elkaar op te zoeken en samen dingen te ondernemen. Deze manier van leven heeft Sam als 
‘geluk’ ervaren. 

Verwijzingen:
**Bron Wikipedia: Maharadja (naar het Engels ook wel maharaja) is een Indiase heerserstitel. Het woord komt 
uit het Sanskriet waarmee grote heerser (maha is groot of verheven, radja is heer of vorst) wordt aangeduid. De 
maharadja’s waren vroeger heersers over (vaak feodale) koninkrijken.
***Bron Wikipedia: Doordraaien is een begrip bij groente- en bloementelers, dat betrekking heeft op het veilen van 
de producten. Het betekent dat de veilingklok is doorgedraaid.
Er wordt geveild met afslag. Wordt een bepaalde door de verkoper vastgestelde minimumprijs niet gehaald, dan 
is die partij goederen niet verkocht en wordt deze uit de handel genomen (en meestal vernietigd). De partij is 
doorgedraaid. Het doordraaien slaat dus niet op het vernietigen van goederen, maar op het verloop van de veiling.
Het doordraaien komt voor in perioden dat er te veel geproduceerd is. Vaak is het weer de oorzaak van een te 
grote productie. Zou er niet worden doorgedraaid, dan wordt er meer verkocht, maar voor een veel lagere prijs, 
waardoor de totale opbrengst minder is.
De minimumprijs wordt vooraf niet bekendgemaakt, om te voorkomen dat een koper hierop kan anticiperen, en 
wacht tot het moment vlak voordat deze prijs bereikt wordt, en zich dan pas meldt. Om te voorkomen dat een 
partij doorgedraaid en vernietigd wordt zal hij zich dus veiligheidshalve tijdig melden.

We hebben voor het lezersgemak de huidige straatnamen gebruikt. In deze wijkinfo vindt u een 
overzicht van de oude/huidige straatnamen.

In het weekend van 23 en 24 september 2017 vindt het 
5-jarig jubileum plaats van Pluk! Den Haag

Pluk! is een duurzame zorgboerderij en tuinderij met veel leuke ontdekmogelijkheden voor jong en oud. 

Tijdens het jubileum staat heel Pluk! in het teken van Feest! 
Met live muziek, workshops en veel meer. 

In samenwerking met KomLoosduinen biedt Pluk! dit weekend verschillende 
interessante en educatieve activiteiten aan voor jong en oud. 

Speciaal voor buurtbewoners zal een aantal van deze activiteiten gratis te bezoeken zijn.

Enkele weken voor aanvang van het jubileum zal op de website van Pluk! het definitieve 
programma bekend zijn, houdt onze website daarom goed in de gaten!

Meer informatie: kijk op www.plukdenhaag.nl en op www.facebook.com/plukdh

https://nl.wikipedia.org/wiki/India
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sanskriet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radja_(titel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Feodalisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monarchie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenteteelt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sierteelt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veiling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veilingklok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weer_(meteorologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overproductie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overproductie
http://www.plukdenhaag.nl
http://www.facebook.com/plukdh


Turfschipper 21
2292 JC Wateringen
Tel. 0174 27 05 29
Fax 0174 29 54 77
e-mail: info@froling.nl
internet: http://www.frolings.nl

24 uur per etmaal
7 dagen per week

BEREIKBAAR!



Wijkinfo juni 2017   27

Turfschipper 21
2292 JC Wateringen
Tel. 0174 27 05 29
Fax 0174 29 54 77
e-mail: info@froling.nl
internet: http://www.frolings.nl

24 uur per etmaal
7 dagen per week

BEREIKBAAR!

Onze cliëntondersteuners, vrijwilligers en stagiaires 
zullen u ondersteunen en op weg helpen.
De bestaande diensten die u van ons kent, blij-
ven we aanbieden. Burenhulp, Begeleiden & rij-
den, het vinden van vrijwilligerswerk, Praktische 
Dienstverlening en advies over mantelzorg, vervoer 
en boodschappen. Zo nodig kunt u hulp krijgen bij 
bijvoorbeeld de ouderenconsulent, de maatschap-
pelijk werker, jongerenwerker en andere professio-
nele medewerkers. Daarnaast zijn er diverse activi-
teiten in het Wijkcentrum. 

Centrum Jeugd en Gezin: de plek voor alle 
vragen over opgroeien en opvoeden
De meeste ouders en kinderen kennen het Centrum 
Jeugd en Gezin van een bezoek aan het consultatie-
bureau,  de schoolarts  en schoolverpleegkundige. 
Zij volgen samen met ouders de groei en ontwik-
keling van kinderen vanaf de geboorte tot aan vol-
wassenheid.  Ook  voor alledaagse vragen als: Mijn 
kleuter eet niet goed, mijn puber luistert niet of mijn 

schoolgaand kind voelt zich onzeker’, kunnen ou-
ders en verzorgers altijd bij het CJG terecht. Onze 
pedagogen geven cursussen voor zowel ouders als 
kinderen en jongeren. Zie hiervoor www.cjgden-
haag.nl. Advies en informatie is altijd gratis.

Als kleine zorgen groot worden
Als u met de hulp en ondersteuning van het Service-
punt XL en uw eigen omgeving er niet uitkomt, of 
de zorgen te groot worden, dan kunt u doorverwe-
zen worden naar het Sociaal Wijkzorgteam. Gaat 
het om een gezin met kinderen, dan kunt u bij het 
Jeugdteam terecht van het CJG.  
Ook de huisartsen, wijkagent, woningbouwvereni-
ging of andere professionals uit de wijk kunnen u 
verwijzen naar het Sociaal Wijkzorgteam of het 
Jeugdteam. In deze teams werken medewerkers 
met verschillende kennis en achtergrond samen.  
Een vaste contactpersoon van dit team maakt sa-
men met u (en uw gezin) een plan om uw situatie 
te verbeteren.

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig op het gebied van opvoeden, werk, 
zorg of welzijn? Op www.denhaag.nl/servicepuntsociaal kunt u alle 
informatie vinden. Komt u er via de website niet uit? U kunt ook bij u in 
de buurt terecht met deze vragen. In het stadsdeel Loosduinen kunt u 
binnenlopen bij het Servicepunt XL en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). 

Servicepunten voor al uw vragen!
Binnen het Wijkcentrum De Henneberg is een Servicepunt XL dit is ook de plek voor het zoeken naar 
vrijwilligerswerk,  voor ondersteunende activiteiten op het gebied van taal, computervaardigheden, 
bewegen en waar je met je ideeën voor de buurt terecht kunt of naartoe kunt gaan als je het gewoon 
even niet meer weet. 

Hulp bij opvoeding of ondersteuning 
in zorg nodig?
U vindt het bij u in de buurt!

Wijkcentrum De Henneberg
Tramstraat 15  - Servicepunt XL
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur 
vrijdag gesloten. Tel.: 070 -205 25 90
Email:  wijkcentrumhenneberg@voorwelzijn.nl

CJG Loosduinen
Campanulastraat 21
maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
CJG Servicelijn: 0800 - 285 40 70 (gratis). 
of kijk op www.cjgdenhaag.nl

http://www.cjgdenhaag.nl
http://www.cjgdenhaag.nl
http://www.denhaag.nl/servicepuntsociaal
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Kijk voor alle acitiviteiten op 

www.bibliotheekdenhaag.nl

Bibliotheek Loosduinen
Loosduinse Hoofdstraat 555

2552 AE Den Haag
070-3537740
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• Bumperkleven: 280 euro

• Onnodig links blijven rijden: 140 euro

• Rechts inhalen: 230 euro

• Geen autogordel dragen: 140 euro

• Als bestuurder tijdens het rijden een mobiele 
telefoon vast houden: 230 euro

• Een kruispunt blokkeren: 230 euro

• Rijden terwijl de geldigheidsduur van het rij-
bewijs verstreken is: 90 euro

• Als 17-jarige bestuurder en deelnemer aan 
het experiment begeleid rijden een motorrij-
tuig besturen zonder een in de begeleiderspas 
vermelde begeleider: 140 euro

• Geen voorrang verlenen aan bestuurders van 
rechts: 230 euro

• Geen voorrang verlenen aan bestuurder van 
een tram: 230 euro

• Als weggebruiker een militaire colonne door-
snijden: 90 euro

• Afslaan zonder richting aan te geven: 90 euro

• Bij het afslaan niet het tegemoet komend 
verkeer voor laten gaan: 230 euro

• Met een motorrijtuig rijden terwijl het kente-
kenbewijs niet behoorlijk leesbaar is: 45 euro

• Met een motorrijtuig rijden terwijl het kente-
ken niet behoorlijk leesbaar is: 130 euro

• Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook 
of vluchthaven: 230 euro

• Passagiers die bij een tram of autobus willen 
in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid 
geven: 370 euro

• Een kleine snelheidsovertreding (4 km/u te 
hard) kost straks 26 euro en 30 km/u te hard 
kost 324 euro (binnen de bebouwde kom).

Zo duur zijn verkeersboetes in 2017
Echt belachelijk!
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Garagebedrijf

Leeuwenburgh
Tramstraat 33-39 • 2551 TT Den Haag

Telefoon 070-3979293 • Fax: 070-3974321 • mobiel: 06-53441490
e-mail: info@autoleeuwenburgh.nl

• Reparatie
• Onderhoud
• APK keuring
• Schade reparatie

• Occasions
• & Nieuw verkoop
• Verkoop/verhuur
   winterbanden!

Alle automerken!

Medisch Centrum de Korenaer met apotheek
 Loosduinse Hoofdstraat 15
 halte tramlijn 2, Oude Haagweg)

 2552 AA Den Haag
 Tel. 070-711 02 90
 Fax 070-397 47 80
 
 maandag t/m vrijdag  8.00-17.30 uur
 zaterdag  10.00-13.00 uur

Apotheker
Mw. drs S.N. van Romburgh-Bensink

GESLOTEN PER 1 MEI 2017
Servicepunt De Korenaer
 Willem III-straat 115
 2552 BN Den Haag

In het Medisch Centrum kunt u terecht voor:
- Apotheek 
- Huisartsen
- Bloedprikpost op werkdagen 
   van 8.15-9.45 uur 
- Fysiotherapie Loosduinen
- Verloskunde
- Diëtiste 
  (behorend tot de organisatie dietistindenhaag)
- Fundusmeting (HAGA)
- Psychologen (Indigo)

...en verder:
- Bloeddruk en suiker meten 
- Bezorgdienst 
- Huisbezoek 
- Medicijnlevering op maat 
- Persoonlijk medicatie advies op afspraak

 Medisch Centrum de Korenaer

Voor vragen over het Medisch Centrum gelieve te mailen naar:
pptdehaan@gmail.com



Wijkinfo juni 2017   31

Oude en nieuwe straatnamen in 
Loosduinen sinds 1967

OUD NIEUW
Wilhelminastraat (Monsterend) ........... Loosduinse Hoofdstraat

(vanaf Willem III-straat tot de Monsterseweg)

Kruisstraat (Schooiend) ........... Willem III-straat

’t Kruispunt ........... Loosduinse Hoofdplein

Nieuweweg ........... Margaretha van Hennebergweg

Lozerlaan (oorspronkelijk) ........... de Werf vanaf Escamplaan tot bocht naar links

Dekkershoekje ........... hoek Margaretha van Hennebergweg/Escamplaan

Veilingstraat ........... Dekkershoek

Emmastraat (Haagend) ........... Loosduinse Hoofdstraat van Loosduinse Hoofdplein tot Oude 
Haagweg

Zeestraat ........... Arnold Spoelstraat

Kijkduinsestraat Pisuissestraat van Arnold Spoelplein tot Beethovenlaan

Vermeerstraat ........... Melodiestraat

Pieter de Hoochplein ........... Cantateplein

Het Eiland ........... Speeltuin- en weide op Cantateplein

Rembrandtstraat ........... Ouverturestraat

Rubensstraat ........... Preludestraat

Paulus Potterstraat ........... Fugastraat

Jan Steenstraat ........... Serenadestraat

Frans Halsstraat ........... Fanfarestraat

Prins Hendrikstraat ........... Symfoniestraat

Julianastraat ........... Luxemburgstraat

Stationsweg ........... Lippe Biesterfeldweg

Houtweg ........... Kapelaan Meereboerweg/Burgemeester Hovylaan (ged.)

Haagweg ........... Oude Haagweg

Maairust ........... Hofje tussen Lisztstraat en Buitentuinen

Geversbrug ........... Brug over Oude Haagweg bij Buitentuinen

Geversoord ........... Tuinenbuurt

De Geest ........... Oorspronkelijk tuinbouwgebied, omsloten door Groen van 
Prinstererlaan, Laan van Meerdervoort, Pisuissestraat en Oude 
Haagweg

Leyweg (gedeeltelijk) ........... Volendamlaan van Oude Haagweg tot nog bestaande Leyweg

Haagvaart ........... Trambaan lijn 2

Halfweg Oude Haagweg van Thorbeckelaan tot Kamperfoelie straat
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Schade, straatverlichting, losse stoeptegels enz. gemeente Den Haag 14070

Politie Loosduinen (ook wijkagenten) via landelijk tel.nr. 0900-8844

Noodnummer landelijk 1-1-2

Stadsdeelkantoor Loosduinen 070-353 7900

Gemeentelijk informatiecentrum 070-353 3777

Gemeentelijke belastingdienst 070-353 7932

Ophaaldienst grofvuil 070-366 0808

Dokterstelefoon 070-346 9669

PEP 070-302 4444

Wijkbus Viool 070-205 2599

Woonzorgpark Loosduinen 070-888 1888

BurenHulpCentrale 070-262 9999

Wijk- en dienstencentrum De Henneberg (I-shop) 070 205 2590

De pessimist ziet de 
moeilijkheid in elke 
mogelijkheid. 

De optimist ziet de 
mogelijkheid in elke 
moeilijkheid. 

(Churchill)



TransporT-
en

handelsbedrijf

Jan Knijnenburg bv
Dekkershoek 4, Den Haag

Tel. 070 440 10 40

brillenspecialist

van der Meer

Tramstraat 2
Loosduinen
tel 397 93 83

voor een  mooi glas

Bijzondere selectie wijnen 
& whisky’s

Loosduinse Hoofdplein 201
2553 CP  Loosduinen
070 397 14 00
www.whiskyvanzuylen.nl

Marni’s computerles voor senioren leert 
ouderen omgaan met de computer, zodat u 
ook aan de juiste informatie kunt komen,  
wat heel belangrijk is !                      
Om u les te geven kom ik naar u toe en krijgt 
u privéles aan huis. Het voordeel is dan:
• U krijgt alle aandacht
• U zit in uw eigen omgeving
• U krijgt les op uw eigen computer
U krijgt 10 lessen van 1½ uur. Per les betaalt u 
€ 20,-. Bent u abonnee van Wel Thuis dan 
betaalt u € 17,50.
Voor verdere inlichtingen kunt u e-mailen naar 
info@computerlessenioren.nl
of bel: 0647080710  -  M. Nihot

Marni’s Computerles
Computerles voor senioren
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SCHOONMAAKBEDRIJF
tel. 070 - 397 50 79

GLAZENWASSEN
met eigen hoogwerkers tot 66 mtr.

Tevens hoogwerker verhuur

tel. 06 261 08 846
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