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Enorme Rhodondendron in park Ockenburgh
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Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar  

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti  

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met Meldpunt Graffiti: 
meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone plek om in te 
wonen, werken en leven.

161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:53
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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
Email: info@komloosduinen.nl
Website: www.komloosduinen.nl

Voor informatie kunt u mailen of schrijven. 
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
Telefoon: 070-3977171
Email: info@pasmans.net

Wijkinformatie
een uitgave van het Wijkberaad Kom Loosduinen
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De wijkinformatie verschijnt 2x per jaar - Oplage 3400 stuks - Het verspreidingsgebied omvat het 
werkgebied van de Kom Loosduinen.

De volgende Wijkinfo verschijnt in mei 2019.
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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

  ZELFVERTROUWEN    BEHEERSING    RESPECT    WEERBAARHEID
GEZONDER EN FITTER WORDEN    ONTSPANNEN

EEN UNIEKE COMBINATIE VAN
TRADITIONELE GEVECHTSDISCIIPLINES

VOOR JONG EN OUD



Wijkinfo november 2018   3

Voorwoord
De winter van 2017 naar 2018 is allang voorbij, het was geen lange winter 
maar het was wel een winter met veel koude dagen met een gevoelstempera-
tuur van -18˚.
De zomer is ook voorbij. Een lange zomer met veel benauwde dagen, wat voor 
veel bewoners niet zo prettig was vanwege hun gezondheid.
We gaan nu weer aan de winter beginnen, het is te hopen dat het een iets 
zachtere winter wordt waar in we wel sneeuw met de kerst hebben, en hopelijk 
kunnen schaatsen voor een ieders plezier.

Wij zijn nu een jaar bezig met het nieuwe bestuur en een ieder heeft zijn taken op zich 
genomen. We willen ons overal voor inzetten, maar als bewoner moet U zich ook bij 
het wijkberaad betrokken voelen.

Er zijn dit jaar veel activiteiten door ons georganiseerd, zoals de Oldtimer Bromfiets 
Meeting op het Loosduinse Hoofdplein. het waarderen van de mooiste voortuin of bal-
kon met een plantentegoedbon, de Jeu de Boules baan op het Loosduinse Hoofdplein 
en de Vaartocht voor ouderen in onze wijk op 11 en 24 juli en 15 augustus.
En dan komt dit er nog aan: de Engelse sfeer van Charles Dickens herleeft in Loosduinen 
op zaterdag 22 december. Verderop in deze Wijkinfo meer hierover.

Bewoners kunnen ook zelf activiteitensubsidie aanvragen bij de Gemeente. Wij als 
wijkberaad kunnen U daarbij helpen, maar U moet de aanvraag zelf doen. Bijvoorbeeld 
voor een plein- of straatfeest. Omdat wij als wijkberaad een rechtspersoon zijn, wordt 
het subsidiegeld op onze rekening gestort en wij maken het dan weer over naar de 
aanvrager. U zou het op de bewonersvergadering met ons kunnen doornemen hoe een 
en ander in zijn werk gaat.

Wij hopen dat het voor U en Uw familie een paar prettige kerstdagen worden en een 
goede jaarwisseling en gezond begin van 2019.

Het Bestuur
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Bewonersvergadering
donderdag 22 november 2018

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

Aanvang: 19.30 uur

oosduinen

KO
M

d

Kom Loosduinen
Willem III straat 40
2552 BS  Loosduinen
info@komloosduinen.nl

UITNODIGING

Agenda

 1. Welkom en opening

 2. Mededelingen

 3. Vaststelling agenda

 4. Terugkoppeling buurtcoaches Loosduinen Veilig

 5. Gesprek met de wijkagent en een afvaardiging van het Buurt Preventie Team

PAUZE

 6. Afhankelijk van de commissievergadering gemeente Den Haag, zal wethouder 
 Rachid Guernaoui aanwezig zijn.

 7. Gesprek met wegbeheerder Dave Smit, stadsdeelkantoor Loosduinen

 8. Vaststellen concept verslag bewonersvergadering van 24 mei 2018 

 9. Rondvraag

10. Sluiting

Tot een kwartier vóór aanvang van de vergadering kan inspreektijd gevraagd worden. 
Maximaal 5 minuten per bewoner.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van wijkberaad Kom Loosduinen
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Op woensdag 9 mei werd er een burendag  
georganiseerd voor bewoners familie van be-
woners en de wijkbewoners van Loosduinen.

De dag begon goed, want het was prachtig 
weer. Er was veel te doen in huis. In de hal 
van de hoofdingang kon je een suikerspin laten 
draaien en er was een popcornmachine voor de 
liefhebbers.

De Stichting Vrienden van het WoonZorgPark, 
het Loosduins museum, vitrineverkoop, Stich-
ting Mooi, Welzijn Ouderen werk diverse spelen 
voor jong en oud, een Tovertafel en computer-
demonstratie.
Kinderen konden buiten hun hart ophalen bij 
het grote springkussen en een ritje op een 
pony maken. Ook bijzonder in trek waren het 

Familie / Burendag  
bij WoonZorgPark Loosduinen

schminken en de goochelaar die voor vele kin-
deren leuke ballonnen maakte. Alsof het nog 
niet genoeg was, stond er ook een draaiorgel-
tje muziek te maken en dat alles maakte deze 
dag af.

Maar de dag was nog niet af, want ‘s avonds 
stroomde de Plaza redelijk vol met belangstel-
lende voor het optreden van Saskia & Serge. 
Dat was met recht een “Slotavond“.

Deze dag en de slotavond zijn mede moge-
lijk gemaakt door de toegekende verdubbe-
laar van de opbrengst van de laatst gehouden 
rommelmarkt,een cheque van het Wijkberaad 
Kom Loosduinen, almede sponsoring door de 
Stichting Vrienden van het WoonZorgPark 
Loosduinen.
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Met het wegvallen 
van Copy Vedo Plus 
in de Loosduinse 
Hoofdstraat is er in 
de directe omgeving 
geen copyshop meer 
te vinden. 

Waar moet u nu naar toe voor 
uw kopieën of printwerk?

Wij hebben alle benodigde apparatuur 
in huis en zijn u graag behulpzaam.
Stapt u gewoon eens binnen. 
We zijn wel een beetje moeilijk te 
vinden, maar we zitten onder de flat 
achter de uitbouw van de Hoogvliet 
en de snackbar.

Wij zijn geopend van
maandag t/m vrijdag
van 9.30 tot 18.00 uur.

Forellendaal 400
 397 71 71
info@pasmans.net

www.pasmans.net

Arnold Spoelstraat 127
2553 CM Den Haag

070 397 21 71

www.kaasloosduinen.nl

✔De lekkerste kaas uit binnen- en 
    buitenland

✔Heerlijke vleeswaren

✔Vers gebrande noten en zuidvruchten

✔Prachtige wijnen
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Bewonersvergadering
Verslag vergadering 

donderdag 24 mei 2018
Aanwezig: dhr. Thijs Zaat (voorzitter), dhr. Bert Bakker, dhr. Koos Outshoorn, dhr. Koos Maquelin, 
dhr. Sam Develing, dhr. Leo van den Dobbelsteen, dhr. Frits van Gaans, mw. Y. Bouman (verslag).

Gasten: - dhr. Marinus Lucet (sociaal psychiatrisch-verpleegkundige van Parnassia, werkzaam 
op het politiebureau Rijswijk), en dhr. Bas Molijn (directeur Parnassia) 

- mw. Jacqueline Jansen van het BPT-team Loosduinen.

- mw. Petra Brekelmans, voorzitter Buitenplaats Ockenburgh, mw. Sandra Jongeneelen, 
vice-voorzitter Buitenplaats Ockenburgh.

Afwezig met kennisgeving: dhr. Ron Schijf (wijkagent politiebureau Loosduinen).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 
uur, en heet alle leden en bewoners van harte 
welkom.

2. Mededelingen
Het huishoudelijk reglement van Wijkberaad 
Kom Loosduinen, wordt op 2 punten aangepast:
Art. 4 sub 7: Na een bestuurslidmaatschap 
van maximaal acht achtereenvolgende, dat 
wil zeggen niet langer onderbroken dan een 
of meer perioden van een half jaar, jaren 

treedt een bestuurslid af en is voor twee jaar 
niet herkiesbaar.
Een bestuurslid treedt niet meer af.
Art. 8: Afgetreden bestuursleden kunnen 
zich direct herkiesbaar stellen, voor zover zij 
de in het 7e lid bepaalde maximale zittings-
duur niet overschrijden.

Afgetreden bestuursleden kunnen zich direct 
herkiesbaar stellen. Dit i.v.m. het feit dat het 
moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden 
(alles gaat op vrijwillige basis).
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3. Vaststelling agenda
De agenda is vastgesteld. Er is een kleine wij-
ziging, punt 4 wordt punt 6, en punt 6 wordt 
punt 4.

4. Twee medewerkers van Parnassia vertel-
len over psychiatrie in het algemeen en de 
ervaren overlast van verwarde personen
Dhr. Marinus Lucet is werkzaam als sociaal 
psychiatrisch-verpleegkundige van Parnassia bij 
politiebureau Rijswijk. Zijn werkzaamheden be-
staan uit het op een goede manier helpen van 
mensen die verward zijn en overlast veroorza-
ken, zowel in huis als op straat. Dit in samen-
werking met de politie.

Verwarde mensen zijn moeilijk te benaderen, ze 
kunnen last hebben van een depressie, van schi-
zofrenie of een persoonlijkheidsproblematiek.
Opname van verwarde personen is niet altijd 
noodzakelijk, opname betekent crisis.
Klinische opname betekent crisis wegnemen bij 
de verwarde persoon.
Thuis opknappen met de juiste medicijnen is be-
ter voor de verwarde persoon.
Een verward persoon kan veranderen door 
goede zorg en begeleiding. Verwarde personen  
moeten resocialiseren om terug te kunnen ke-
ren in de maatschappij. Mensen die een woning 
toegewezen krijgen, hoeven niet te melden dat 
ze ziek zijn. 
Vanuit de gemeente wordt er aan het probleem 
van de verwarde personen iets gedaan. De bur-
gemeester van ’s-Gravenhage, (mevrouw P. 
Krikke) is hiervan op de hoogte.

Enkele vragen van de bewoners:
– Wat kan/moet je doen als je een verward per-

soon tegenkomt?
 In dit geval de wijkagent benaderen.
– Hebben politiebureaus in Den Haag ook de 

mogelijkheid om zo te werken?
 Het politiebureau van Loosduinen heeft ook 

een medewerker van Parnassia in dienst.

– Mensen (verwarde personen) komen zonder 
begeleiding naar de winkelcentra, hoe kan dat?

 Vanwege de crisis/bezuinigingen is er een te-
kort aan personeel in de gezondheidszorg.

 Verwarde personen die vrij rondlopen hebben 
wel een behandeling.

– Parnassia is een psychiatrische instelling?
 Kijk op de website van Parnassia-groep 
 (www.parnassiagroep.nl). Er is ook een FPA 

(Forensisch Psychiatrische Afdeling) 
– Wat doet de politie om ellende te voorkomen?
 Loosduinen is een risicovolle omgeving met 

veel verwarde personen op straat. Er is op het 
terrein van Parnassia wel beveiliging aanwe-
zig. Buiten het terrein is de politie verant-
woordelijk.

– Mogen de verwarde mensen (die tijdelijk in 
Parnassia verblijven) de hele dag vrij rondlo-
pen?

 Ja, dat mag.
– Worden er op het terrein van Parnassia ook 

activiteiten georganiseerd?
 Nee er wordt niets georganiseerd, het is een 

ziekenhuis.

5. Gesprek met de wijkagent en één van de 
leden van het Buurt Preventie Team
Door afwezigheid van de wijkagent, zal mw. 
Jacqueline Jansen (coördinator) van het BPT-
team Loosduinen iets vertellen over de werk-
zaamheden van het BPT-team.
BPT staat voor Buurt Preventie Team.
Het BPT loopt gemiddeld en officieel volgens 
conventafspraken, twee keer per week (onoffi-
cieel loopt het BPT-team overigens vaker) Naast 
goed contact met BPTs van Houtwijk en Nieuw 
Waldeck hebben we ook goed contact met BPT 
Kraaijenstein. Wekelijks krijgt het BPT een mail 
van de politie met daarin de aandachtspuntjes 
voor de week. 1 keer per maand komen alle BPTs 
van Loosduinen bij elkaar en worden door de 
politie bijgepraat over alles wat speelt binnen 
Loosduinen,de trends die zich in negatieve zin 
lijken te ontwikkelen en de cijfers rondom wo-

Vervolg verslag Bewonersvergadering 24 mei 2018



Wijkinfo november 2018   9

ninginbraken, fietsdiefstallen, auto-inbraken.
Er is op dit moment een pakketje te koop, SDNA = 
synthetische DNA. In dit pakketje zitten hulpmid-
delen om alle kostbare bezittingen mee te mar-
keren. De kosten voor dit pakketje zijn €87,50. 
Via de website van info@bptlc.nl kunt u infor-
matie krijgen hoe u dit pakketje kunt bestellen.

6. Buitenplaats Ockenburgh: voorzitter mw. 
Petra Brekelmans en vice-voorzitter mw. 
Sandra Jongeneelen geven een presentatie 
over de afgelopen periode en verdere toe-
komstplannen
Door middel van een PowerPoint presenta-
tie wordt de geschiedenis van Buitenplaats 
Ockenburgh gepresenteerd. Hoe Buitenplaats 
Ockenburgh vanaf het begin, fase voor fase 
wordt gerestaureerd.
De Stichting tot behoud van de Historische 
Buitenplaats Ockenburgh (SHBO) heeft als doel-
stelling: de historische buitenplaats Ockenburgh 
behouden. De Stichting heeft een ANBI-status.

De buitenplaats wordt gerestaureerd en een 
passende sociaal-maatschappelijke, educatieve 
en culturele functie gegeven, welke zichzelf in 
de toekomst financieel moet kunnen bedruipen. 
Hierdoor zal de toekomst van de historische 
buitenplaats gewaarborgd blijven. We bundelen 
de krachten om ons doel te bereiken: we werken 
samen met de Gemeente Den Haag, de Provincie 
Zuid Holland, veel getalenteerde vrijwilligers, 
(lokale) maatschappelijk betrokken bedrijven, 
sponsoren en donateurs, verschillende fondsen 
en scoutingvereniging De Rimboejagers.
Onze Stichting stelt de volgende drie waarden 
voorop:
• Historie: Restauratie en laagdrempelige her-

bestemming van de historische buitenplaats 
Ockenburgh

• Mensen: Iedereen mag zijn of haar steentje 
bijdragen! Vrijwilligers, ouderen, jongeren, 
stagiaires en professionals. Ook donateurs 
en vrienden van onze stichting zijn van harte 

welkom. Kortom, maatschappelijke betrok-
kenheid staat centraal zowel bij de Stichting 
als bij Brasserie OCK

• Natuur: De natuur respecteren, dus zo min 
mogelijk bouwen in het Natura 2000 gebied.

Wijkberaad Kom Loosduinen heeft het plan 
om een hotel op buitenplaats Ockenburgh te 
bouwen, tegengehouden.

Samen met de gemeente Den Haag werd een 
plan gemaakt om de historische buitenplaats 
met elkaar te kunnen borgen voor de toekom-
stige generaties. Om dit plan te kunnen reali-
seren werd in juni 2015 een intentieovereen-
komst getekend tussen de gemeente Den Haag 
en de Stichting tot behoud van de Historische 
Buitenplaats Ockenburgh. Hierin werden af-
spraken gemaakt om succes te kunnen boeken 
en te kunnen onderzoeken of dit burgerinitiatief 
levensvatbaar was in een haalbaarheidsstudie. 
SHBO zorgde dat in september 2015 in villa 
Ockenburgh, een laagdrempelige ontmoetings-
plek voor de buurt kwam: Brasserie OCK. Ook 
werd er door vrijwilligers een evenementenpro-
gramma ontwikkeld om Ockenburgh weer een 
welkome plek te maken voor een breed publiek. 
SHBO verbond zich aan de afspraak om aanvul-
lende fondsen te werven voor restauratie en 
herstel, nadat de gemeente Den Haag de casco 
restauratie heeft voltooid.
Brasserie OCK is geen gewone horeca-gele-
genheid. Het is een maatschappelijk betrokken 
uitspanning met als doel: het creëren van een 
ontmoetings-, leer- en inspiratie plaats en het 
behoud van de historische villa voor en door de 
buurt.  Er wordt gewerkt met betaalde krachten, 
vrijwilligers en leerlingen. Een deel van de om-
zet wordt afgedragen aan Stichting tot behoud 
van de historische Buitenplaats Ockenburgh, 
ten behoeve van het evenementenprogramma 
en de restauratie en het herstel van de buiten-
plaats, zodat het voortbestaan van deze prach-
tige plek geborgd kan worden.

Vervolg verslag Bewonersvergadering 24 mei 2018
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Lucovitaal®, Krachtig & Goedkoop!®

Loosduinse Hoofdstraat 257, Den Haag

Voor al uw supplementen!

PLATGLAS is een Loosduins boek zonder al te veel opsomming van feiten,
maar met persoonlijke, herkenbare verhalen.

Vanaf 22 september is deel 2 van het boek PLATGLAS te koop bij:
Boekhandel Kroon, Loosduinse Hoofdstraat 300 in Loosduinen

Loosduins Museum, Margaretha van Hennebergweg 2 in Loosduinen.

Het boek is ook met een persoonlijke boodschap gesigneerd te bestellen via:
geboreninloosduinen@gmail.com (bezorgen in de regio Loosduinen is gratis )

Het boek kost € 14,50.
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Wat er aan vooraf ging
Na bijna 20 jaar van onzekerheid over de toe-
komstige invulling van Buitenplaats Ocken-
burgh werd de zoektocht van de gemeente 
Den Haag gestaakt om een commerciële partij 
te vinden. Buurtbewoners hebben de krachten 
gebundeld en zo werd Plan B uitgewerkt. De 
betrokken partijen waren Projectteam Buiten-
plaats Ockenburgh (Petra Brekelmans, Yvonne 
Hereijgers, Jolanthe van den Berghe), Studio 
Leon Thier en scoutingvereniging De Rimboe-
jagers. Stichting tot behoud van de Historische 
Buitenplaats Ockenburgh (SHBO) vertegen-
woordigt deze initiatiefnemers. SHBO werkt 
samen met verschillende partijen aan het her-
stel en behoud van Buitenplaats Ockenburgh.

Er is een evenementenprogramma gemaakt 
met groeimogelijkheden, voor culturele-, spor-
tieve en maatschappelijke activiteiten, welke 
door Brasserie OCK worden ondersteund. 
Het laagdrempelige evenementenprogramma 
zal, indien er vraag is vanuit de omgeving en 
er vrijwilligers bereid zijn dit verder te ontwik-
kelen,  in de loop van de tijd uitgroeien. Een 
greep uit de toekomstplannen: een maande-
lijkse ‘food-markt’ met streekproducten opzet-
ten, het oprichten van een ‘timmerhut’, een 
sociaal maatschappelijk ‘uitzendbureau’, aan-
leg van een moes- en pluktuin achter de villa, 
het schrijven van een boek over de geschiede-
nis van Ockenburgh.

Ook Chalet Ockenburgh heeft nieuwe bewo-
ners. Scoutingvereniging ‘De Rimboejagers’ is 
in de zomer van 2016 in hun nieuwe clubhuis 
getrokken.

Buitenplaats Ockenburgh zal laagdrempelig 
zijn en blijven. De natuur zal worden geres-
pecteerd en de geschiedenis zal weer herle-
ven. Het streven is om in 2019 Buitenplaats 
Ocken burgh compleet gerestaureerd weer te 
heropenen.

U kunt dit project steunen:
www.buitenplaatsockenburgh.nl
Rekeningnummer: NL 78 RABO 0302 0203 73
info@buitenplaatsockenburgh.nl

7. Vaststelling concept verslag bewoners-
vergadering van 23 november 2017
Het verslag is goedgekeurd.

8. Doornemen financieel jaarverslag  / 
    decharge penningmeester
Het financieel jaarverslag is goedgekeurd. De 
begroting van 2018, daar ging de vergadering 
mee akkoord.

9. Verkiezing kascontrolecommissie
De bestaande commissie blijft in het volgende 
jaar aanwezig.

10. Vaststelling Huishoudelijk Reglement
Zie punt 2 onder Mededelingen.

11. Rondvraag
Kan er een openbaar toilet in de wijk geplaatst 
worden?
Hier wordt informatie over ingewonnen.

Er worden tramhaltes van lijn 2 opgeheven. 
Waarom?
Hier wordt informatie over ingewonnen.

Een vraag van de voorzitter: Tijdens de verga-
dering zijn er foto's genomen. Heeft iemand be-
zwaar tegen plaatsing van foto's, in de Wijkinfo 
van november 2018?
De aanwezigen hebben geen probleem met het 
plaatsen van foto's. 

12. Sluiting
De voorzitter bedankt de bewoners voor de 
grote opkomst, en sluit om 22.00 uur de ver-
gadering.
De volgende vergadering is op donderdag 22 
november 2018, om 19.30 uur. 

Vervolg verslag Bewonersvergadering 24 mei 2018
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Services, diensten en zorg 
op loopafstand! 

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

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! 
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Zaterdag 16 juni werd al weer 
de 6e Oldtimer Bromfiets mee-
ting gehouden. Het was redelijk 
mooi weer. Met de weet dat er 
diversen andere evenementen 
waren zoals een beslissings-
voetbalwedstrijd tussen Loos-
duinen en Hercules, vlaggetjes-
dag op Scheveningen en in het 
Westland ook een evenement 
van oude bromfietsen, werd het 
toch een gezellige en druk be-
zochte dag. Muziek was er van 
The Thunder birds Band en Dance 
To The Sixties.
Er waren verschillende oude 
bromfietsen op het plein aan-
wezig en een aantal eigena-
ren kreeg een beker aangebo-
den voor de mooiste of oudste 
brommer.

Deze bekers worden al jaren uitgereikt en geschonken door 
Henk Mulder (Diesel service).  Er was een springkussen voor 
de jeugd en daarvan werd enthousiast gebruik gemaakt. Er 
was een EHBO tent aanwezig die bemand werd door men-
sen van het BPT Team.
Om 18.00 uur verlieten we het nagenoeg schone plein, en 
konden we terugkijken op een geslaagde dag.

 Oldtimer Bromfiets Meeting 2018
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Zakkenrollers slaan regelmatig toe. Behalve 
geld raken slachtoffers ook vaak zaken als 
rijbewijs, betaalkaarten en ledenpassen kwijt. 
Financieel grotere schade dreigt en het kost 
tijd om nieuwe identiteitspapieren en passen 
te regelen. En in de tussentijd… hoe pin je geld 
zonder pas? Hoe legitimeer je jezelf zonder 
identiteitskaart? Hoe reis je zonder OV-kaart? 
Steeds opnieuw worden slachtoffers gecon-
fronteerd met de nare effecten. Voorkomen is 
dus beter dan genezen. De politie geeft een 
aantal tips die de kans op slachtofferschap 
verkleinen.

Tips ter voorkoming
 Dames: stop geld liever in een hals-tasje, on-

der de jas.
 Heren: stop de portemonnee liever in een 

binnenzak.
 Houd een tas altijd in de gaten. Ook in win-

kels… Neem ’m mee naar de paskamer.
 Leg de portemonnee of waardevolle papieren 

nooit zichtbaar boven in een tas.
 Sluit de tas na gebruik altijd weer af.
 Draag de tas vóór je, met de riem kruislings 

over de schouder en met de sluiting tegen 
het lichaam.

 Let extra op als je op drukke plekken bent 
(bus- en tramhaltes, markten en winkelstra-
ten).

 Spreekt een onbekende je aan? Wees alert. 
Het kan een poging tot afleiding zijn, zodat 
een partner tassen of koffers ongemerkt kan 
wegnemen.

 Neem zo min mogelijk geld op zak. Grote be-
dragen kun je pinnen.

 Bewaar je pincode nooit bij je pinpas.
 Berg cheques, pasjes en grote geldbedragen 

buiten je portemonnee op.
 Bel je op straat? Houd dan de spullen goed in 

de gaten. Dieven loeren op dit soort kansen.
 Knoeit iemand op je kleding? Maak het zelf 

schoon. Weiger vreemde hulp.
 
Tips voor erna
Voor degene die toch slachtoffer van zakkenrol-
lerij is, heeft wijkagent Ron Schijf drie andere 
tips: “De eerste: Blokkeer zo snel mogelijk de 
rekening. Dan kan de zakkenroller er geen geld 
meer afhalen. Tip twee: als je weet wáár het 
gebeurde, ga dan terug naar die plek. Mogelijk 
vind je de portemonnee terug in een prullenbak 
of onder struiken. Zakkenrollers houden alleen 
waardevolle spullen. De rest dumpen ze bij de 
eerste gelegenheid. Ten slotte tip drie: doe aan-
gifte. Verzekeringen keren anders niet uit en de 
gemeenten geven anders geen nieuw rijbewijs of 
paspoort af. Maar dankzij jouw aangifte kunnen 
wij ook inspelen op criminele acties. Aangifte 
gaat snel en gemakkelijk via www.politie/aan-
gifte.nl. Of bel 0900-8844 en maak een afspraak 
bij het dichtstbijzijnde politiebureau.”
 
Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw wijkagent? 
Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode 
in. Automatisch verschijnen dan naam en foto. 

Van wijkagent Ron Schijf

Geef
zakkenrollers
geen kans!
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Op dinsdag 16 oktober 2018 ontving Bert 
Bakker in het WoonZorgPark Loosduinen uit 
handen van wethouden en loco-burgemees-
ter Richard de Mos de stadspenning. Dit 
voor langdurig vrijwilligerswerk (56 jaar).

Hij begon als 15-jarige op het Pieter de Hoog-
plein waar hij enkele jaren voorzitter van de 
speeltuinvereniging was. Ook was hij die tijd 
secretaris en wedstrijdleider van de biljartver-
eniging B.V.L. (biljartvereniging Loos duinen) (8 
jaar). 
De langste tijd is hij bestuurslid van voetbal-
vereniging De Postduiven geweest  (23 jaar), 
18 jaar als penningmeester, 2 jaar als 2e voor-
zitter zondag en 3 jaar voorzitter zaterdag.
Nu is hij al 19 jaar bestuurslid van het wijk-
beraad Kom Loosduinen, waarvan 16 jaar als 
penningmeester.

Stadspenning van Gemeente 
Den Haag voor Bert Bakker

Ook verricht hij zijn diensten in WoonZorgPark  
Loosduinen als voorzitter/penningmeester van 
de Cliëntenraad (11 jaar) en is hij al jaren gast-
heer bij voetbalvereniging Houtwijk.

De instellingen waar hij nu nog vrijwilligers-
werk doet hopen dat hij hier nog een tijdje 
mee door zal gaan!

De dames Wil Heijstek en Joke Knotter ontvingen de stads-
speld van de gemeente Den Haag
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Hallo Kom Loosduinen, Helemaal 
verrast, zowaar een cadeaubon voor 
het leukste voortuintje. Ben er erg 
blij mee. Dank je wel. 
Groeten, Cees Helleman

Graag wil ik even reageren op de leuke verrassing die 
mij gisteren overkomen is. Kreeg een cadeaubon van het 
Wijkberaad Kom Loosduinen als waardering dat ik een 
mooie rand geraniums  aan mijn balkon heb hangen, hoe 
leuk is dit. Ben blij dat ik eens iets leuks te melden heb, 
want eerlijk gezegd heb ik het daar de laatste tijd erg 
moeilijk mee. Super leuk idee! Nogmaals heel hartelijk dank. 
Edith Schuld

Ik heb zo juist een cadeaukaart van het tuincentrum 
Ockenburgh ontvangen voor mijn mooiebloembakken. 
Ik ben hier erg blij mee. Heel hartelijk bedankt bestuur 
van Wijkberaad Kom Loosduinen. 
Vriendelijke groeten, Mevr. H. Penders-Weber

Vandaag werd ik aangenaam ver-
rast. Ik  ontving van jullie bestuur 
een cadeau bon ter ere van mijn 
plantenbakken. Ik voel me erg 
geprijsd en ik ga daar zeker van 
genieten als ik de cadeaubon ga 
gebruiken. Dank aan jullie. 
Erica Koolhoven-Gerard

Hartelijk dank voor de cadeaukaart 
die ik heb ontvangen voor mijn 
balkon! Ik vind het erg leuk dat 
het gewaardeerd wordt en geniet 
er zelf ook van. Leuk dat mijn 
buurvrouw er ook eentje heeft 
gekregen want naast elkaar ziet 
het er nog gezelliger uit.     
Yvonne Wesseling

Ik wil u graag bedanken voor de 
cadeaukaart die ik heb ontvan-
gen voor het aanzicht van mijn 
balkon. Een heel leuk gebaar 
en ik zal deze kaart zeker gaan 
gebruiken voor het volgend jaar. 
Het is beslist een aanmoediging. 
D. Speelberg

Wij waren zeer verrast toen wij een cadeaubon kregen 
als waardering voor onze bloemen op ons terras. 
Hartelijk dank, Ger en Cor Franke

De zomer mocht een kleurtje 
hebben! Vandaar de kleurrijke 
plantjes op mijn balkon. En hoe 
leuk is het, dat ik daardoor een 
cadeaubon heb gekregen. Super 
leuk! Hartelijk dank, Cora Wegkamp

Toen ik zaterdag de brievenbus opendeed lag er tot 
mijn verbazing een cadeaubon in. Dit omdat wij 
geselecteerd zijn voor onze mooie bloembakken op het 
balkon. Ons balkon is dus prima in orde voor meer kleur 
in Loosduinen. Groeten van P. Verbaan en J. Verdoorn

Ik ben verrast dat ik een 
cadeaubon heb gekregen 
voor mijn planten op 
het balkon en galerij. 
Het is heel leuk en wil u 
daar voor bedanken. De 
bon wordt zeker weer 
gebruikt voor de plantjes 
in het najaar. 
Groet, Lia Warnar

Leuk dat de gemeente 
subsidie uitgeeft om ons 
Loosduinen er gezellig 
en kleurrijk uit te laten 
zien. Ik kreeg een plan-
tenbon van het wijkbe-
raad Kom Loosduinen 
voor mijn geranium -rijk 
balkon. Dank daarvoor. 
Mevr. E.M.  Pronk

Bedankt voor de cadeaubon. We 
proberen ieder jaar weer iets leuks 
voor de deur te zetten. Watleuk dat 
dit gewaardeerd wordt. 
Sander van Deursen

Op 7 december heb ik de sleutels gekregen van mijn 
nieuwe woning. Tot juni hard geklust. Gelukkig heb 
ik als eerste mijn plantenbak gedaan aan de voor-
zijde van mijn huis. Hierdoor heb ik nu deze mooie 
prijs gewonnen, een tegoedbon van het tuincentrum 
Ockenburgh. Vriendelijke groet, Robin

Hartelijk dank voor de bloemenbon....
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Hartelijk dank voor de bloemenbon....

De gemeente geeft subsidie om Loosduinen er gezelliger 
uit te laten zien. Wij als wijkberaad beoordelen als volgt: 
1 : is het nieuwe aanplant?  2: is het goed te zien? 
3: bij ongeveer gelijke plantenpracht op een galerij of tuin 
wordt er geloot.
Na het door het wijkberaad aangekochte 20 tegoed-
bonnen gaf tuincentrum Ockenburgh er 3 bonnen van € 
25,00 euro gratis bij. Dank daarvoor.
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Toch ook Uw slager?
SPECIAALSLAGER

SINDS 1904

Loosduinse Hoofdplein 221  -   2553 CR  Loosduinen  -  Tel. 397 14 30

De komende weken zal onze winkel weer vol liggen met allerlei 
        heerlijkheden die bij deze tijd horen.

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

Met 
Sinterklaas 

onze 
roomboter

amandelletter

Met 
Kerst 

hebben wij
roomboter stollen

in diverse 
maten

En dan met
Oud en Nieuw 

onze beroemde
oliebollen &

appelbeignets
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De bedoeling was om de bewoners van Loos-
duinen op een leuke en gezellige manier aan 
het bewegen te krijgen. Ook wilden we hiermee 
tegemoet komen aan de meerdere malen geuite 
reacties dat er op het plein zo weinig te doen is. 

Terugkijkend moeten we helaas vaststellen dat 
die doelstelling niet is gehaald. Aan het weer 
heeft het niet gelegen. Evenmin aan de enthou-
siaste inzet van diverse leden van jeu de boules 
vereniging AVW uit Loosduinen, die voor bege-
leiding zorgden voor minder ervaren spelers.
Desondanks hebben vooral jeugdige spelers en 
leden van andere jeu de boules verenigingen 
zich uitstekend vermaakt op de baan. We zul-
len ons beraden op een eventuele herhaling 
volgend jaar.

Hierbij willen wij ook dankzeggen aan sponsor 
Albert Heijn die voor drankjes en opslag van 
materiaal zorgde en slagerij Jeursen die ons re-
gelmatig verraste met lekkere hapjes.

Jeu de boules baan
Afgelopen juni organiseerde het wijkberaad gedurende drie weekenden een

 Jeu de Boules baan speciaal voor onze wijkbewoners. 
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Feestweek Cantateplein was een groot succes
Wat kijken wij met plezier terug op een ge-
slaagde feestweek! Een week waar in totaal 
meer dan 300 kinderen hebben genoten van alle 
activiteiten die georganiseerd waren.

Wat een mooie reis hebben wij met elkaar ge-
maakt, naar Europa, de Middellandse zee en 
Latijns Amerika, waar het weer ook goed aan 
meegeholpen heeft. Het plezier spatte er bij de 
kinderen van alle kanten af.
Hoe leuk is het dat de wijkagent en de jeugd-
werker de festiviteiten openden, door de eerste 
smoothie’s te maken op een speciale smoothie 
fiets.

De feestweek hebben wij afgesloten met een 
heus schuimfeest en buurtbarbecue waarmee 
wij kunnen zeggen dat wij in een ongelooflijk 
gezellige en betrokken buurt wonen, waarbij 
buurtbewoners spontaan aanboden om op ver-
schillende momenten te helpen.
Iedereen nog wat beter leren kennen, komt de 
buurt ten goede en dat hebben we hiermee dan 
toch ook bereikt.

Hoe mooi is het om te horen, dat de kinderen 
vragen of wij het volgend jaar weer doen en met 
ideeën komen, ook om tussendoor nog dingen 
te organiseren. Dit enthousiasme geeft aan dat 
het belangrijk was dat we dit gedaan hebben.

En volgend jaar… als het aan mij ligt komt er 
zeker weer een feestweek!

Danielle Spin

De kinderen konden knutselen, spelletjes doen, 
smoothie’s maken,  sporten, schminken, gerech-
ten maken en vooral genieten en dat hebben zij 
volop gedaan. Het was een genot om al die vro-
lijke, stralende gezichtjes te zien. Hoe enthousi-
ast de kinderen deze dagen waren, daar doe je 
het uiteindelijk voor.
Ik ben ongelooflijk trots op de vrijwilligers die 
keihard gewerkt hebben om dit voor elkaar te 
krijgen.
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Feestweek Cantateplein was een groot succes

Namens 
het Wijkberaad 

hulde aan de 
vrijwilligers en 
stichting Voor 

Welzijn!



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!
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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!

Wat is dat eigenlijk? Het woord zegt het al. 
Zorgen voor preventie in uw buurt. Daarbij gaat 
het om het proberen te voorkomen van crimi-
naliteit. Een ander doel is het verbeteren van de 
leefbaarheid. 
Buurtpreventie wordt uitgevoerd door een team 
van vrijwilligers. Buurtgenoten, die ook in de 
wijk wonen. Op dit moment zijn dit er achttien. 
Zij lopen regelmatig in ploegjes door de wijk. 
Op die ronden kijken de preventen naar onvei-
lige situaties en waarschuwen bewoners als dit 
nodig is. Denk aan een openstaande voordeur, 
of een sleutelbos die nog in het slot steekt. Of 
klimmateriaal, waardoor een dief gemakkelijker 
in de woning kan komen. Bijvoorbeeld via een 
bovenlicht of een open raam op de eerste ver-
dieping. 
Met de komst van de winter is het eerder donker. 
Dieven staan graag in het donker en proberen 
snel hun slag te slaan. Goede buitenverlichting 

Buurtpreventie

is van belang. Immers, zij staan niet graag in het 
licht om in te breken. Zorg ook voor verlichting 
in de woning en doe de deur altijd op slot. Ook 
al bent u maar heel even weg. U kent de slogan 
vast wel: “Maak het ze niet te gemakkelijk, ik 
blijf het toch zeggen hoor”. 
Leefbaarheid is een andere zorg. Als wij in de 
wijk lopen letten wij ook op rommel. Sommige 
bewoners nemen het niet zo nauw. Zij gooien 
de rommel gewoon op straat of bij een ORAC 
(Ondergrondse Rest Afval Container) Dat geldt 
eveneens voor honden poep. Iedereen zegt het 
op te ruimen, maar waarom zien wij dan nog 
zoveel drollen op straat? 

Eens per kwartaal maken wij een nieuwsbrief 
met daarin tips om geen slachtoffer te worden 
van criminaliteit. Ook leefbaarheid komt daarin 
aan de orde. De nieuwsbrief wordt huis aan huis 
bezorgd en is ook te lezen op de website van 
de KOM.

BUURTPREVENTIETEAM
LOOSDUINEN CENTRUM
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Vaartocht voor ouderen 
uit onze wijk 

11 juli, 24 juli en 15 augustus
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Westland bekijken vanaf het water, dat gingen wij 
ouderen uit Loosduinen 15 augustus doen. Eerst een 
mooie rit per bus door het Westland om vervolgens 
per boot dit mooie gevarieerde gebied vanaf het 
water te bekijken. We kwamen langs kassen met 
tomaten, orchideeën en zagen huizen met mooie 
tuinen en watervogels. Ook werden wij verwend 
met koffie,thee, cake en frisdrank door medewer-
kers en vrijwilligers van WoonZorgPark Loosduinen. 
Dank daar voor. Het was een zeer geslaagd uitstap-
je waar iedereen van heeft genoten.
                             

 Een bewoner, Teuny  Köhler

Voor al deze boottochten vertrokken we van-
uit de Willem III straat met een touringcar en 
achttax-busje naar 's-Gravenzande, vanwaar 
we per boot door de Gantel langs Naaldwijk, 
Honselersdijk en langs Monster vaarden. 

Op 11 juli hadden we zelfs twee boten nodig, 
omdat er erg veel aanmeldingen waren bin-
nengekomen. De tochten waren voor bewoners 
uit het werkgebied van de Kom Loosduinen, 
maar door het plaatsen van een stukje in de 
Loosduinse krant zijn er aanmeldingen vanuit  
heel Loosduinen gekomen. Deze mensen bui-
ten onze wijk moesten we teleurstellen. 180 
bewoners  hebben er uiteindelijk deelgenomen 
tijdens de 3 boottochten.

Op 24 juli is er een boot gaan varen met alleen 
bewoners van het WoonZorgPark Loosduinen. 
De meesten van hen waren slecht ter been. Ook 
zij vaarden dezelfde tocht op de Gantel en ge-
noten van deze boottocht.

De derde keer waren we wat vroeg uit Loos-
duinen vertrokken en om niet te vroeg aan de 
kade in 's-Gravenzande te zijn, is de chauffeur 
een stukje omgereden en zijn we eerst even naar
Hoek van Holland gereden. Ook deze dag was 
het mooi weer en hebben de aanwezigen ge-
noten van de 2½ uur durende boottocht. Om 
16.30 uur kwamen we weer aan in Loosduinen.
We kunnen terugzien op 3 leuke en gezellige 
vaardagen.
 



26  Wijkinfo november 2018

Duurzaam
Bij Li’s Palace hechten wij veel waarde aan duurzaam-
heid, lokale economie en een gezonde levenstijl.
Wij selecteren zelf verse seizoensproducten bij lokale 
boeren voor de bereiding van verse gerechten.

Loosduinse Hoofdstraat 530 -534, Den Haag  |   070 - 391 46 43   |  www.lispalace.nl�������������������
LI’S PALACE

LI’S PALACE
RESTAURANT - AFHAAL - CATERING

- Eigen tas bij afhaal, ja graag;
- Uitsluitend duurzame energie;
- Lokaal inkopen en fairtrade;
- Active bijdrage leveren bij lokale gemeenschappen;
- Duurzame gerecyclede verpakkingen gemaakt in Nederland.

Wij kiezen voor:

Ook inkoop van goud en zilver

Uw eigen collier laten knopen en rijgen? 
Of voorzien van een magneetsluiting?
Ons eigen atelier zorgt er voor!

www.juwelierhetmolentje.nl
Loosduinse Hoofdstraat 166

tel. 070 - 397 45 02
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Na jarenlange verwaarlozing konden buurtbe-
woners het niet langer aanzien. In goed over-
leg met de gemeente begon 3 jaar geleden als 
burgerinitiatief het opknappen van terrein en 
gebouw. Er worden inmiddels uiteenlopende 
activiteiten - variërend van live muziek en to-
neel tot de OCK Run, van kerstmarkt tot Dag 
van het Kasteel en Open Monumentendag - 
georganiseerd. Zo’n 150 vrijwilligers zetten 
zich met hart en ziel voor in voor de revitali-
sering van de in het midden van de 17de eeuw 
door Jacob Westerbaan gestichte Buitenplaats. 
Kasserie OCK en een prachtige moestuin kwa-
men achter de Villa tot stand. De tuinploeg zag 
haar inzet onlangs door de gemeente beloond 
met een Gulden Klinker.

De Villa is sinds begin dit jaar eigendom 
van Stichting tot Behoud van de Historische 
Buiten plaats Ockenburgh (SHBO). Herstel en 
herinrichten van dit rijksmonument is een 

Buitenplaats Ockenburgh, 
het 2e wonder van Loosduinen

door Andreas Dijk

Het wonder van Loosduinen - Margaretha van Henneberg met haar 364 gebaarde 
kinderen in 1276 - zullen velen kennen. Ondertussen voltrekt zich een nieuw wonder: 

de herrijzenis van Buitenplaats Ockenburgh. 

meerjarenproject. Maar de zijvleugel is door 
vrijwilligers al omgetoverd tot tijdelijke ge-
bruiksruimtes, dit om de lopende kosten deels 
te kunnen dekken. Bedrijven en privépersonen 
doneerden de inventaris. Door deze ruimtes 
kan een oude wens om een educatief program-
ma te opbouwen, meer vorm worden gegeven. 
Dat geldt ook voor het meer organiseren van 
culturele en andere activiteiten omdat we niet 
meer uitsluitend van de beschikbaarheid van 
de Kasserie afhankelijk zijn. 
Zo is er in september al gestart met het geven 
van yogalessen. Ook kan er worden vergaderd. 
De ruimtes kunnen worden gereserveerd via 
www.buitenplaatsockenburgh.nl. 

Wilt u sponsoren of doneren? Graag. 
En houd voor onze activiteiten de website in 
de gaten en abonneer u gratis op onze nieuws-
brief. Voor meer informatie kunt u mailen naar 
info@buitenplaatsockenburgh.nl

FOTO
: M

AYA M
O

O
LDIJK
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Een beetje verscholen in het park Madestein, 
nét over de kruising met de Lozerlaan, ligt boer-
derij Pluk! Den Haag. Met velen zorgen we daar 
voor de dieren, de planten én de mens. Dagelijks 
wordt er, voornamelijk door deelnemers van 
Reakt, geoogst, gewied, gevoerd, taart gebak-
ken, met kruiwagens compost gereden en ge-
werkt in de heemtuin. En iedereen is welkom 
om van het resultaat te komen genieten: in 
de wei bij de dieren, met een wandeling in de 
heemtuin of op het terras bijvoorbeeld. 

In de zomer zijn er mooie schuilhutten en hok-
ken bijgekomen voor de dieren. De konijnen en 
cavia’s hebben samen een groot binnenhok en 
enorme uitloop om te graven en de geiten en 
schapen houden zich samen warm in hun stal; 
zwijn Knor heeft zich ook bij hen gevoegd. In de 
oude stal is nu lekker ruimte voor kinderen om 

Een echte stadsboerderij, zo vlakbij!
te spelen en voor alle Pluk-werkers om winter-
klussen te doen. Maar ook om een kinderfeestje 
of een groter feestje te vieren, vraag ernaar en 
wees welkom! 

Regelmatig zijn er activiteiten, zoals het 
maandelijkse Natuuravontuur voor kinderen 
vanaf 6 jaar. Iedere eerste zaterdagmiddag van 
de maand, van 13.15 tot 15:15 u, mogen ze 
met IVN-natuurgidsen op pad om te zoeken, 
leren, speuren, bouwen en beleven. 
De thema’s van de komende maanden zijn: 
3 november: Natuurwerkdag 
1 december: Hoe komen planten en dieren de 
winter door? 
2 februari: Bomen in de winter 
2 maart: Uit vogelen. 
Voor deze activiteit hoef je je niet aan te melden. 
Een financiële bijdrage is fijn, maar hoeft niet.
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Vergaderdata 2019
Bestuursvergaderingen worden 
gehouden elke eerste donderdag van de 
maand, met uitzondering van de maanden 
augustus en september.

Bewonersvergaderingen worden 
gehouden op donderdag 16 mei en op 
donderdag 21 november 2019.

Heeft u een onderwerp dat u tijdens een
bestuursvergadering wilt bespreken, dan
verzoeken wij u vriendelijk dit ruim
tevoren via de mail door te geven.
Of doe een briefje in de bus bij de kerk
Willem III straat 40, 2552 BS  Loosduinen.

oosduinen

KO
M

Bestuursleden zijn in de volgende
commissies vertegenwoordigd

Commissie Loosduinen
Thijs Zaat en Bert Bakker  
reserve Sam Develing

Ruimtelijke Ordening en Verkeer
Bert Bakker en Frits van Gaans

Welzijn en Beheer
Sam Develing en Leo van den Dobbelsteen

Werkgroep Loosduinse Hoofdplein
Koos Maquelin

Uitvoering  overleg
Koos  Outshoorn

Groot Groen Gebieden
Bert Bakker 
namens de Commissie Loosduinen

De dinsdag- en donderdagochtenden gaan de 
tafels aan de kant, halen we het grote speel-
goed van zolder en is de vloer voor de peuters.
Voor de grote mensen is meestal taart en kof-
fie het belangrijkst, maar ook voor volwasse-
nen zijn er activiteiten. Bijvoorbeeld elke dins-
dagochtend van 10 tot 12u, dan kan iedereen 
met elk niveau aanhaken bij de breiclub. 

Woensdagmiddagen in het najaar starten we 
met een koor, buurtbewoners zijn van harte 
welkom om mee te doen. Informatie hierover, 
en eigenlijk over alles dat op Pluk! gebeurt 
vind je op facebook (/plukdh), maar natuurlijk 
ook op Pluk! zelf. 

Pluk! is iedere dag open, behalve op maandag. 
De openingstijden zijn van 9 tot 17u, de bio-
logisch én vegetarische lunchroom vanaf 10u.
In het winkeltje kun je op woensdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag terecht voor o.a. groente 
van het land, lekkere theemixen, eigen honing 
of dierenzoekkaarten. Het winkeltje wordt ge-
draaid door vrijwilligers, wie hier interesse in 
heeft is welkom om er eens een praatje over 
te maken. 

www.plukdenhaag.nl
www.facebook.com/plukdh
www.instagram.com/pluk_denhaag
plukdenhaag@gmail.com
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Naast Scrooge zien we o.a. personages als 
dronkaard, kantoorklerk, bankier, deftige en 
charmante dames en heren, bloemenverkoop-
ster, jager, bankier, dienstmeid, naaister, kunst-
schilder, weeskinderen en marktkooplieden. En 
dat allemaal op de oudste locatie in Loosduinen.
Naast de vele Dickensfiguren is er nog van alles 
te zien!

U kunt u deze dag ook genieten van De X Mas 
Vocals, een a capella-kerstkoor in de stijl van 
Charles Dickens! Sfeervolle Engelse carols zo-
als Deck the hall, Ding dong! Merrily on high, 
Gloria in Excelsis  Deo. Dit alles vertolkt door 
The Ladies of Carols, een koor van zes dames. 
Natuurlijk allen gekleed in Dickenssfeer.

De echte Kerstman is deze dag aanwezig en 
heeft vast voor ieder kind iets lekkers. Naast 
een 50 tal Dickens figuranten zal Scrooge en 
zijn team het publiek weer op zijn eigen wijze 
verrassen. Tevens wordt u muzikaal verrast 
door het Dickens Duet en de Kerstorgelman. 
Tot slot kunt u Scrooge de verhalenverteller 
tegenkomen, die met zijn meeslepende stem 

Zaterdag 22 december organiseert de Kom Loosduinen het Dickens Festival. 
Het gebied rond de Loosduinse molen, het Loosduins museum en de Abdijkerk zal 
worden omgetoverd in de Engelse sfeer van Charles Dickens uit de 19e eeuw. 
Beroemde personages van deze Engelse schrijver komen in Loosduinen tot leven.

schitterende verhalen gaat vertellen. 
Om de sfeer compleet te maken zijn er een tien-
tal oude ambachten op het Dickens-terrein 
aanwezig.

Het bestuur van de Kom Loosduinen alsmede 
alle Dickensfiguren hopen u op deze bijzon-
dere kerstzaterdag te mogen begroeten in 
Loosduinen tussen 10.00 en 17.00 uur. U zult 
ervaren dat u oren en ogen tekortkomt op de 
gezelligste Kerstzaterdag in de regio. Vergeet 
vooral uw fototoestel niet.
Zet zaterdag 22 december in uw agenda!

Engelse sfeer van Charles Dickens 
herleeft in Loosduinen
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Loosduinse Apotheek
Loosduinse Hoofdstraat 185, 2552AB Den Haag
Tel: 070-3978676, info@loosduinseapotheek.nl
www.loosduinseapotheek.nl
Openingstijden:
ma t/m vr: 8.00-17.30 uur  |  za: 9:00-13:00

Zorgapotheek De Korenaer
Loosduinse Hoofdstraat 15, 2552AA Den Haag
Tel: 070-7110290, info@zorgapotheekdekorenaer.nl
www.zorgapotheekdekorenaer.nl
Openingstijden:
ma t/m vr: 8.00-17.30 uur  |  za: 10:00-13:00 uur

Welkom bij onze apotheken!

De Loosduinse Apotheek en Zorgapotheek De Korenaer zijn twee samen-
werkende  apotheken in de voor u bekende buurt Loosduinen. De apothe-
kers, managers en apothekersassistentenstaan elke dag in beide locaties 
voor u klaar en ontvangen u graag voor een kennismakingsgesprek.
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Al het groen staat nog volop in bloei. Op dit 
moment zijn er veel vragen over het maaien. 
Bewoners vragen zich bijvoorbeeld af waarop 
het ene stukje gras vaker gemaaid wordt dan 
het andere. Wij maken u graag wegwijs in de 
wondere wereld van het gras. 

We hebben verschillende soorten gras dat tus-
sen de 1 en 22 keer per groeiseizoen gemaaid 
wordt. Het maaien gebeurt in de periode van 
april t/m november. Dit hangt af van het soort 
gras en van hoe snel het gras groeit. Plekken die 
bedoeld zijn voor u als bewoner om te recreëren 
hebben vaak meer onderhoud nodig, denk hier-
bij aan de ligweides in Madestein. 
In het groeiseizoen is er ook aandacht voor 
kruisingen op doorgaande wegen. Deze moe-
ten overzichtelijk blijven voor de weggebruiker. 
Immers, een bestuurder moet vrij zicht hebben. 
Als het nodig is wordt het groen bij deze krui-
singen vaker gemaaid. De Kijkduinsestraat en de 
Escamplaan zijn voorbeelden van locaties waar 
bewoners vaak over melden. Dit zijn voor de 
gemeente locaties waar extra aandacht voor is. 

Het gras is altijd groener bij de buren...

De paden in grote groengebieden worden zo-
veel mogelijk na het broedseizoen gemaaid. Het 
broedseizoen loopt van 15 maart t/m 15 juli. 
Indien nodig wordt onder toezicht, bij uitzon-
dering in het broedseizoen gemaaid. Een voor-
beeld hiervan is als brandnetels de paden onbe-
gaanbaar maken. 

Op plekken waar bloembollen in het gras staan, 
wordt om de bloembollen heen gemaaid. Pas na 
het afsterven van het loof maaien we het gazon 
weer helemaal af. Dit kan een rommelige indruk 
geven omdat hierdoor gele plekken in het gazon 
ontstaan. Dit herstelt zich in de loop van de tijd. 

Het bestuur van het 
Wijkberaad 

wenst u allen

    Prettige   
   Kerstdagen

Er kan weer worden gemaald
Omdat een paar wiggen bij de steenbus los zaten, 
moest de bovenste maalsteen (de loper) van 1000 
kg worden weggenomen. Een flinke klus, die geza-
menlijk tot een goed einde werd gebracht. 
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De Stichting Erfgoedpark Loosduinen i.o., de 
Vereniging BIZ Winkelcentrum Loosduinen en  
Wijkberaad Kom Loosduinen willen het dorps-

hart weer kloppend maken. Zij bedachten het  
plan om van mei t/m september de lantaarnpa-
len en bruggen te versieren langs deze route: 

Maken we het dorpshart weer kloppend?
Het plan leeft om de vier straten rond het winkelcentrum elke zomer op te frissen met 
fleurige bloemen. Natuurlijk gaat de groene loper ook uit naar het Erfgoedpark met het  
Museum en de Korenaer, de enige nog werkende korenmolen in Den Haag. Een unicum!  
Hetzelfde geldt voor onze Ouwe Jan als zijnde het alleroudste gebouw van Den Haag. Dat 
is nog ouder dan de Ridderzaal op het Binnenhof!  

 Loosduinse Hoofdstraat v.a. kruispunt Lozerlaan tot Zeeman                  
 Ouverturestraat   v.a. Zeeman tot Symfoniestraat       
    Loosduinse Uitleg  v.a. Loosduinse Hoofdstraat tot Willem III straat    
 Willem III straat      v.a. Loosduinse Uitleg   t/m Erfgoedpark  

Met deze zomerse verfraaiing van ons eigen 
woongebied brengen we eindelijk het dorps- 
karakter weer een beetje terug. En wat dacht 
u van een jaarlijkse BloemRoute Parade? Er  
gonzen geluiden dat uw KOM-bestuur al een 
aanstekelijk Bloemenlied heeft geschreven…
 
Wie zal dat betalen?
Om kwaliteit van bloemen, water geven en on-
derhoud te garanderen, willen de initiatiefne-
mers jaarcontracten afsluiten met een profes-
sionele leverancier, liefst uit eigen omgeving. 

Maar deze service kost wel geld. Sponsoring 
zal worden aangevraagd bij de gemeente, 
fondsen en woningcorporaties. En bedrijven 
met een warm hart voor Oud-Loosduinen 
willen toch ook bijdragen? Laten we vanaf nu 
met z’n allen gaan samenwerken aan een veel 
vriendelijker woon-, winkel- en leefklimaat. 

Loosduinse ondernemers die financieel willen 
meehelpen zijn van harte welkom voor een kop 
koffie met worteltaart. Voor een afspraak kunt 
u bellen naar 06-51709443. 
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ONDERNEMER UIT DE WIJK

Eigenaresse Nicky van der Hut heeft na het 
faillissement van Hans Struijk fietsen zowel de 
winkel in Loosduinen alsmede in winkelcentrum 
Leyenburg voortgezet. Er wordt hard gewerkt 
om de winkels weer te vullen met de nieuwste 
collectie fietsen van de beste merken. De winkel 
heeft het dealerschap van onder andere Gazelle 
(premium), Giant, Trek, Cube, Cortina en Dutch 
ID. We geloven als geen ander in de kracht en 
kwaliteit van deze A-merken en bieden correcte 
begeleiding en advies welke de aanschaf van 
een fiets verdient. 

We hebben een zeer uitgebreid aanbod in 
stadsfietsen en E-bikes, er staat altijd verse kof-
fie klaar en we nodigen u van harte uit om onze 
vernieuwde winkel te bezoeken en onze fietsen 
uit te proberen tijdens een testrit. U bent van 
harte welkom in onze winkel in Loosduinen maar 

vanzelfsprekend ook aan de Volendamlaan 710 
om ons volledige en uitgebreide assortiment te 
bekijken. 

Naast de verkoop van nieuwe fietsen helpen wij 
u ook graag met het onderhoud en de repara-
ties van uw bestaande fiets. Onze 3 monteurs 
werken op afspraak maar helpen u ook spon-
taan wanneer dit nodig is en mogelijk blijkt. 
De maand november geven wij 10% korting op 
onderhoud en reparatie (incl onderdelen en ac-
cessoires) wanneer u een afspraak maakt in de 
werkplaats.

Het team “van der Hut” is trots om de kwaliteit 
en service bekend onder de vlag van Profile de 
fietsspecialist opnieuw te mogen neerzetten in 
Loosduinen en kijkt uit naar een duurzame rela-
tie met de klanten en ondernemers.

In het winkelcentrum van Loosduinen is de etalage van voormalig Hans Struijk 
fietsenwinkel inmiddels omgetoverd naar de vertrouwde Profile de fietsspecialist. 

Een bekende en gerenommeerde naam keert terug naar Loosduinen, dit keer 
onder de vleugels van de Loosduinse Nicky van der Hut.  

Het team van de Profile van der Hut-winkel Loosduinen
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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!

D
PZ

 2
01

6

C
Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar  

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti  

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met Meldpunt Graffiti: 
meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone plek om in te 
wonen, werken en leven.

161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:53
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Enkele weken later was er wederom iets spec-
taculairs te zien op Landgoed Ockenburgh; een 
kabelbaan. Daarmee vlogen de leden letterlijk 
en figuurlijk over naar de volgende leeftijds-
groep. Daar zullen ze weer nieuwe uitdagingen 
aangaan.
Want voor alle leeftijdsgroepen, of het nou 
gaat om bevers, welpen, scouts of explorers, 
biedt Scouting De Rimboejagers wekelijks span-
nende en afwisselende activiteiten aan, zoals 

Het nieuwe 
scoutingseizoen is begonnen
Scouting De Rimboejagers trapte eind augustus het nieuwe seizoen af met Timmerdorp 
Loosduinen. Honderden kinderen kwamen ook dit jaar weer naar het grasveld naast 
Chalet Ockenburgh om daar hutten te bouwen of een timmerdiploma te halen. 

zomerkampen, survival, Halloween, spooktoch-
ten, buiten koken op houtvuur, Duinenmars en 
Koningsdag Vossenjacht, en nog veel meer.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op 
onze website www.rimboejagers.nl. 
Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers voor het 
verzorgen van activiteiten en klusjes in en rond-
om het clubhuis.
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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...?

Lekker onbeperkt genieten van onze speciale samenstelling

WOK - GRILL - WARM BUFFET - SUSHI SPECIALITEITEN - DELICATESSEN - IJS EN FRUIT
ma t/m do  € 21,95  -  vrij t/m zon + feestdagen € 23,95  -  kinderen t/m 11 jaar € 13,95

Chinees  Wokrestaurant

HAPPY GARDEN

Speciale all-in prijs
voor groepen  v.a. 10 personen

2½ uur lang genieten van de heerlijkste 
wokspecialiteiten incl. dranken (bier, wijn, 

limonade, koffie en thee)

ma t/m do € 27,95
vrij t/m zo + feestdagen € 29,95

Ook kunt u à la carte eten of afhalen
Forellendaal 310, Winkelcentrum Kraayenstein, Loosduinen, tel. 070 397 79 78

Bewezen kwaliteit en serviceWokspecialiteiten in sfeervolle ambiance
WOK
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Het was gezellig druk tijdens het Toost Foodtruck Festival in Loosduinen op 
6, 7 en 8 juli 2018

    Toost Foodtruck Festival

Voorkom ratten en muizenoverlast !
Ratten in de voor- en achtertuin en op straat, daar worden 
de meeste mensen niet vrolijk van. En terecht, want ratten 
en muizen zijn onhygiënische beesten die ziekteverwekkende 
bacteriën en virussen bij zich dragen. 
Overlast ontstaat soms ook door duiven en meeuwen. Als u 
vogels voert, doe dat dan in de ochtend en als het ‘s avonds 
niet weg is, ruim het dan op.
Voorheen had Loosduinen bijna geen overlast, maar nu zien 

we steeds meer rattenbestrijdingsbakken in ons  stadsdeel.
Ziet u dat uw buren laat in de middag toch etenswaren 
neerzetten, ga dan eens het gesprek aan. Misschien 
weten ze niet wat de gevolgen zijn.
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Bibliotheken zijn in trek. Steeds 
meer mensen maken gebruik van de 
voordelen van een bibliotheekpas. 
Heeft u die al ontdekt? 

Bezoek workshops, lezingen, concerten, 
exposities, theatervoorstellingen voor kin-
deren en de vaste voorleesuurtjes. Geniet 
van de uitgebreide collectie films, boeken, 
tv-series en documentaires. Maak gebruik 
van de goede werkplekken voor zzp-ers en 
studenten. En volg het nieuws met kranten 
en tijdschriften.

Het lidmaatschap van de bibliotheek is tot 
18 jaar gratis en ook Ooievaarspashouders 
betalen geen contributie. 

Kijk voor de overige tarieven en meer infor-
matie op de website 
www.bibliotheekdenhaag.nl 

BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS
Schade, straatverlichting, losse 
stoeptegels enz. 
gemeente Den Haag

14070

Politie Loosduinen (ook wijk-
agenten) 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

Het bestuur wenst u 
een gezellige jaarwisseling 

en een voorspoedig en 
gezond 2019



Transport
Sloopwerk
Grondwerk

Jan Knijnenburg bv
Dekkershoek 4, Den Haag

Tel. 070 440 10 40
info@janknijnenburg.nl

Voor een mooi glas
Bijzondere selectie wijnen 
& whisky’s

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

Tramstraat 2
Loosduinen
tel 397 93 83

info@vandermeeroptiek.nl

www.vandermeeroptiek.nl

Gehamerd Glas  € 15,00 (per ruit van 73x165)
Extra Raam  € 75,00
Extra Deur  € 125,00
Kweektafel  € 125,00 (per tafel van 300x40 cm)
Automatische luchtraamopener  € 75,00
Deur in zijgevel  € 45,00
Complete PVC afvoer naar regenton  € 49,00

De prijzen zoals hierboven zijn vermeld zijn inclusief leveren en bouwen van de hobbykas.  
Wij maken de hobbykassen met een goothoogte van ca. 2,00 meter, een nokhoogte van ca. 2,50 meter en 
de fundering is inbegrepen (kokerprofiel). Dit kokerprofiel wordt in de grond
verankerd met beton tot een diepte van ca. 80 cm. De maximale breedte is 3.40 meter.
Als u de kas breder dan 3.40 meter wilt, dan bestaat de kas uit twee kappen (dubbelkapper).
Mocht u nog vragen hebben dan verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen via telefoon-
nummer 06-53935039, of kijk op www.broeikassen.com.

w w w. b r o e i k a s s e n . c o m

Hobbykassen in diverse uitvoeringen 
en prijsniveaus. We kunnen aan elke 
vraag voldoen, want maatwerk is 
onze specialiteit!

Zie ook: www.broeikassen.com

Telefoon:
071 - 408 41 66 of
06 - 53 93 5039
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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


