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Vrolijke bloemenzee 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
t. 070-3977171 / f. 070-3977660
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 de 
oude “dorpskern” van Loosduinen, Madestein, Ockenrode, Blommendael en Vroondaal.

De volgende Wijkinfo verschijnt in november 2018.
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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
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Voorwoord

     Zonnige dagen Positieve gedachten
     dagen vol licht.  nemen wij met ons mee.
     Vrolijke mensen Blijven lachen,
     een lach op ons gezicht. want alles is oké.

Het voorjaar is alweer begonnen en het bovenstaand gedicht wensen wij, als 
bestuur van het wijkberaad Kom Loosduinen, een ieder toe.

Vol enthousiasme zijn wij bezig om voor de bewoners van Loosduinen verschil-
lende activiteiten te organiseren. Dit om de saamhorigheid onder de bewoners 
te bevorderen.

In deze Wijkinfo - alweer de 35e jaargang - geven wij U verdere uitleg over wat 
er komen gaat.

Op donderdag 24 mei is er een bewonersvergadering, aanvang 19.30 uur in 
de vergader ruimte (begane grond) van de Abdijkerk, Willem III straat 40 te 
Loosduinen.
Als bewoner kunt u altijd bij het bestuur terecht voor vragen, maar wij vinden het 
ook fijn om u te zien op de Bewonersvergadering.
Op de laatste vergadering in november waren er maar liefst 50 bewoners aanwezig.
Na afloop van de vergadering kunnen we dan nog wat napraten onder het genot 
van een hapje en een drankje.

Het Bestuur
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Bewonersvergadering
donderdag 24 mei 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. Buitenplaats Ockenburgh: vice-voorzitter Sandra Jongeneelen zal een 
 presentatie geven over de afgelopen periode en verdere toekomstplannen

 5. Gesprek met de wijkagent en één van de leden van het Buurt Preventie Team

PAUZE

 6. Twee medewerkers van Parnassia vertellen over psychiatrie in het algemeen en de 
 ervaren overlast van verwarde personen.

 7. Vaststelling concept verslag bewonersvergadering van 23 november 2017 

 8. Doornemen financieel jaarverslag / decharge penningmeester

 9. Verkiezing kascontrolecommissie

10.. Rondvraag

11. 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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IJspret

We hebben geen lange winter achter 
de rug, maar wel een met zeer koude 
dagen! Er kon weer geschaatst wor-
den op de ijsbaan in Ockenburgh, en 
dat was bij een nog nooit gemeten 
gevoelstemperatuur van wel -16˚C. 
(donderdag 1 maart  2018)
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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

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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Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van 
vriendelijk ogend tot vertrouwenwekkend, van 
man tot vrouw en van jong tot oud. Kortom: u 
kunt ze niet vooraf herkennen. Ze kunnen bij u 
aanbellen en zich voorstellen als medewerkers 
van de thuiszorg of energiebedrijf, of als nieuwe 
buur. Ze kunnen u om hulp vragen, bijvoorbeeld 
geld voor benzine of een taxi, maar het kan ook 
zijn dat ze u iets willen aanbieden. Over deze 
smoesjes hebben ze goed nagedacht en daarom 
klinken ze ook vaak geloofwaardig. Laat u echter 
niet foppen, want ze willen maar één ding en dat 
is bij u binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de 
dader - soms zijn het er meer - dat u wordt afge-
leid en wanneer hij of zij weer weg is, ontdekt u 
dat uw bankpas, geld of sieraden verdwenen zijn.

Wat kunt u het beste doen?
Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft 
aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt 
u het niet? Vraag dan eerst wie het is en wat hij 
of zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel 
dan 112.

Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met 
een kierstandhouder. Of laat een deurspion in de 
deur zetten. Zo kunt u zien wie er voor de deur 
staat zonder uw deur open te doen.

Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als 
iemand zegt van de gemeente, een bedrijf of in-
stelling te zijn. Heeft iemand geen legitimatie-
bewijs bij zich, maak dan een nieuwe afspraak. 
Vertrouwt u het niet? Bel dan 112.

Laat nooit zomaar mensen uw huis binnen. Om 
aan buit te komen maken sommige dieven ge-
bruik van geweld. Raak dan niet in paniek. Blijf 
altijd rustig en probeer met praten de man of 
vrouw naar buiten te krijgen. Kijk goed naar de 
man of vrouw en probeer te onthouden hoe hij 
of zij er uit ziet. Zijn ze de deur uit, kijk dan door 
het raam waar ze heen lopen. Bel direct 112 en 
vertel uw verhaal.

Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak 
komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon 
maakt een praatje met u, terwijl de andere uw 
huis binnensluipt om uw spullen te stelen.

Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. 
Soms komt iemand via de achterdeur uw huis 
binnen om uw spullen te stelen.

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.

Helaas zijn het vaak ouderen zoals u die slachtoffer worden van babbeltrucs. De politie en de 
gemeente maken zich daar zorgen over. Oplichters en dieven proberen u van alles op de mouw 
spelden met maar één doel: bij u binnenkomen en u iets afhandig maken. Het kan zijn dat u voelt 
dat er iets niet in de haak is, maar het onbeleefd vindt om zo iemand niet te woord te staan of 
binnen te laten. Toch … laat nooit onbekenden binnen, hoe onaardig u dit ook vindt.

Van wijkagent Ron Schijf

Kijk uit voor mensen 
die met een smoesje 
binnen willen komen
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1. Opening
De heer Bert Bakker opent de vergadering om 
19.30 uur, en heet alle leden en 52 bewoners 
van harte welkom.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3. Bestuursverkiezing
Met instemming van de bewoners  wordt de 
heer Thijs Zaat als voorzitter gekozen. De heer
Koos Maquelin wordt gekozen als secretaris, en 
de heren Leo van den Dobbelsteen en Frits van 
Gaans worden gekozen als bestuursleden.

Bewonersvergadering
Verslag vergadering 

donderdag 23 november 2017
Aanwezig: dhr. Thijs Zaat (voorzitter a.i.), 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).

De heer Koos Outshoorn wordt gekozen als 2e  
penningmeester en de heer Bert Bakker wordt
gekozen als 2e voorzitter. Na de verkiezing 
neemt het voltallige bestuur plaats achter de 
bestuurstafel.

4. Vaststelling agenda
De agenda wordt zoals deze is opgesteld, vast-
gesteld.

5. Alles over Mantelzorg - door mevrouw 
Fatos Ipek-Demir van Mantelkring
Mevrouw Fatos Ipek-Demir is projectleider van 
de Mantelkring, en tevens ZZP-er. De Mantel-
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kring is een vorm van ondersteuning voor de 
mantelzorger. Mensen die mantelzorger zijn, 
kunnen hier geholpen worden met hun zware 
taak als mantelzorger, in de vorm van work-
shops, wandeltochten. Er zijn ongeveer 95.000 
mantelzorgers in Den Haag, en het project van 
de Mantelkring is opgezet in
4 stadsdelen zo ook in Loosduinen. Je kan lid 
worden van de Mantelkring, door een e-mail te 
sturen naar de website: www.mantelkring.nl.

6. Gesprek met de wijkagent (Ron Schijf) en 
één van de leden van het Buurt Preventie 
Team (Jacqueline Jansen)
Ron Schijf blikt terug op het afgelopen half jaar 
en benoemt hierbij een aantal onderwerpen:
- Oud & Nieuw – vuurwerk: Tegenwoordig 

wordt gekocht vuurwerk via het internet 
thuisbezorgd. Ziet u een bestelbusje, waar-
van u het vermoeden heeft dat het wel eens 
om vuurwerk kan gaan, meldt dit dan op het 
telefoonnummer 0800 – 7000 Meld Misdaad 
Anoniem.

- Behaalde successen door de Politie: Op het 
Loosduinse Hoofdplein zijn 6 meldingen ge-
daan van verwarde mensen. Een autobedrijf 
op Dekkershoek vertoont ook vreemde prak-
tijken. Er staan op dit moment 113 gestolen 
fietsen geregistreerd. Echter de aangiftebe-
reidheid van de bewoners is erg summier; er 
is maar één aangifte van een vermiste fiets 
gedaan terwijl 113 gestolen fietsen in beslag 
zijn genomen.

- Recentelijk was er een persoon met hartpro-
blemen in het winkelcentrum in nood en het 
was voor de omstanders niet duidelijk waar er 
een AED-apparaat in het winkelcentrum was. 
Er is een AED-apparaat aanwezig bij: Tandarts 
Blok, HEMA, Stadsdeelkantoor en Albert Heijn.

Buurt Preventie Team (BPT)
Er lopen ’s-avonds enkele vrijwilligers door de 
wijk. Het BPT-team bestaat totaal uit 18 per-
sonen. Zij maken een verslag van hun ronde 
door de wijk, en sturen dit door naar de politie. 

Het Wijkberaad Kom Loosduinen is de rechts-
persoon van het BPT-team. Het BPT-team zijn 
geen beveiligers, maar werken in samenspraak 
met de gemeente en politie. Ze staan ook op de 
koopzondag op het Loosduinse Hoofdplein, om 
informatie uit te delen, over bewaking/beveili-
ging van uw eigendommen. Het BPT-team heeft 
ook contact met woningbouwverenigingen en 
met andere BPT-teams, o.a. Houtwijk en Nieuw-
Waldeck.
1 x per maand vergaderen zij in aanwezigheid 
van de politie met de andere BPT-teams. Ook 
heeft het
BPT-team contact met het Handhavingsteam. 
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.

7. Powerpoint presentatie ‘Ontwikkeling 
Erfgoedgebied Oud Loosduinen’ door 
Hanneke Besseling
Mevrouw Besseling is een betrokken inwoonster 
van Loosduinen, en heeft met enkele betrokken 
Loosduiners, het plan opgepakt om een Hof van 
Loosduinen(Paviljoen) te ontwikkelen op het 
veldje bij de kerk naast de molen en het mu-
seum, op de Margaretha van Hennebergweg.
Tijdens het Festival “Het Geluid van Loos-
duinen”, op 30 september 2017, is er een enquê-
te uitgedeeld aan de bezoekers. De heer Ramon 
Meesters (voorzitter wijkberaad Houtwijk) doet 
hierover verslag. Er zijn voor- en tegenstanders 
voor dit plan. De reacties op de enquête waren 
zeer uiteenlopend van aard maar overwegend 
positief. Het plan wordt 6 december 2017 door-
gelicht door de gemeente.

Enkele vragen van de buurtbewoners:
- Worden de scholen uit Loosduinen ook betrok-

ken bij dit plan?
- Is er met het buurtcentrum “de Wiekslag” 

hierover gecommuniceerd?
- Het museum en de molen zijn niet alle dagen 

open. Hoe gaat de organisatiestructuur eruit 
zien?

- Wie gaat dit project betalen en beheren?
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8. Ernst Andeweg vertelt over de Rimboe-
jagers
De heer Ernst Andeweg is de voorzitter van 
de Scoutinggroep De Rimboejagers Den Haag. 
Anderhalf jaar geleden is deze scoutinggroep 
verhuisd naar Landgoed Ockenburgh. Het chalet 
Ockenburgh is gekocht van de gemeente voor 
een aanzienlijk bedrag. Het opknappen van het 
chalet was echt nodig, en hiervoor is subsidie 
gekregen van de gemeente. Op het landgoed 
staat een timmerdorp, waar activiteiten wor-
den gehouden, zoals kinderfeestjes en training/
workshops. Voor nieuwe vrijwilligers kan er een 
wervingsbonus worden verstrekt van €50,-.

9. Vaststelling concept verslag bewoners-
vergadering van 8 juni 2017
Bladzijde 1: niets
Bladzijde 2, punt 7: Jacqueline Jansen is geen 
voorzitter van het BPT-team maar coördinator.

10. Rondvraag
Er wordt een vraag gesteld over het creëren 
van een vuurwerkvrije zone op het Loos duinse 
Hoofdplein? 
Bewoners moeten dit in onderling overleg rege
len en bij de Gemeente kan je stickers hiervoor 
krijgen.

Kan de Gemeente iets doen aan het opknappen 
van de buitengevel van de bibliotheek?
Er zal een voorstel worden gedaan aan de stads
deeldirecteur Harm Benthem.

De aanwezige wegbeheerder van het stadsdeel
kantoor (Dave Smit) was aanwezig om onder
staande vragen te beantwoorden c.q. door te 
geven.

In de Viandenstraat ligt 1 verkeersdrempel. Kan 
hier geen 2e verkeersdrempel worden geplaatst?

Deze vraag kwam van een oud bestuurslid: 
kan er iets aan het fijnstof worden gedaan?
De heer Smit antwoordde dat elektrisch rijden 
veel op zal kunnen lossen.

Kan er iets aan de verkeersdrempels in de Liszt-
straat worden gedaan? (het gaat hier over de 
oversteek van de Tramstraat naar de Aaltje 
Noorderwierstraat).

Veel overlast van hondenpoep in de bomen 
kransen. Kan hier iets aan gedaan worden?
Er wordt door het Handhavingsteam aandacht 
aan besteed, en hondenbezitters worden hier 
ook voor bekeurd.

Het straatwerk op het Loosduinse Hoofdplein 
wordt niet opgeknapt en het parkeerterrein 
achter de Albert Heijn ook niet. 
Het heeft de aandacht binnen het stadsdeel
kantoor.

Veel geluidsoverlast van Tram 3 in de Pisuisse-
straat. Midden in de nacht worden de tramrails 
geslepen!
Hier wordt een melding bij de HTM van gemaakt.

De stoepen in de Pisuissestraat zijn niet meer 
goed te bewandelen! 
De wegbeheerder meldt dat na de werkzaamhe
den er een controle gaat plaatsvinden en dat bij 
onregelmatig heden de uitvoerder de eventuele 
onregelmatigheden moet verbeteren. 

11. Sluiting
De voorzitter bedankt de bewoners voor de 
grote opkomst, en sluit om 22.00 uur de verga-
dering.   De  volgende  vergadering is op donder-
dag 24 mei 2018, om 19.30 uur.

Vervolg verslag Bewonersvergadering 23 november 2017
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De rondvaartboot heeft plaats voor 60 perso-
nen en is voorzien van een toilet. De boot is 
overdekt en kan open bij mooi weer. Deze plat-
bodem met een lengte van 17 meter is in het 
jaar 2000 gebouwd. Tevens is er een rolstoellift 
en zijn er opklapbare banken. Dus er kunnen 
enkele rolstoelen mee. Helaas geen (elektri-
sche / scootmobielen).

We vertrekken vanaf de Willem III straat 36 
nabij het WoonZorgPark.
Tussen 12.00 uur en 12.30 stappen we in en 
het vertrek is om12.30 uur.

GRATIS11 juli of 15 augustus 2018
Gezellig met een boottocht mee?

We denken dat we rond 16.30 uur weer terug 
zijn in de Willem III straat.

Heeft U interesse? 
Geef u dan op via telefoon nr.  06 42650517.
U kiest een van de dagen en u komt op de lijst 
(vol is vol).

Deze boottocht is bedoeld voor alleenstaande 
ouderen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Het wijkberaad wil een boottocht organiseren voor de ouderen onder ons. Gezellig 2 uur 
varen met rondvaartboot “De Nieuwe Gantel“. We vertrekken met de boot vanuit 
's-Gravenzande. Een bus van Pasteur brengt ons daar naartoe. 
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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

Lucovitaal®, Krachtig & Goedkoop!®

Loosduinse Hoofdstraat 257, Den Haag

Voor al uw supplementen!

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
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Uitslag van 
de kleurwedstrijd
Er zijn twee tekeningen geplaatst in de Wijkinfo 
van november 2017. Eén van sinterklaas en één 
van de kerst. Er worden 3400 krantjes gedrukt 
dus maal 2 is 6800 tekeningen.
Wat doet de jeugd van Loosduinen? Zitten die 
achter de smartphone de Ipad of Iphone te ga-
men?
Er zijn slechts 4 kleurplaten ingeleverd. 
De winnaars zijn Jans Plug (9 t/m 12 jaar) en
Maas Plug (5 t/m 8 jaar)
Alle 4 de deelnemertjes werden winnaars en 
kregen een cadeaubon.
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Wat dit verraad betreft kan men twee namen 
noemen:

1. De vishandelaar W.S. van Dam uit de Hof-
wijckstraat in Den Haag was een Neder lander 
van geboorte. In het begin van de bezetting 
had hij zich vrijwillig bij de S.D. gemeld. Na 
eerst enige tijd in Utrecht politiediensten te 
hebben verricht, kreeg hij opdracht van de 
S.D. om in illegale organisaties te infiltreren. 
Van Dam was uitermate sluw en wist dat 
de Duitsers zich vooral interesseerden voor 
groepen die pogingen deden om jonge men-
sen naar Engeland te laten uitwijken.

2. Zijn collega J. van Wezel was voor de oor-
log vertegenwoordiger geweest. Hij zag in 
het Duitse politieapparaat een mogelijkheid 
om snel carrière te maken en onder leiding 
van Van Dam werd een plan opgesteld dat de 
goedkeuring van de Duitsers kreeg. Door zijn 
Joodse uiterlijk kreeg Van Wezel gemakkelijk 
gehoor als hij in de kringen waar hij kwam 
van zijn afkeer van de Duitse bezetter blijk 
gaf.

Op zeker ogenblik kwam Van Wezel in con-
tact met een schoolvriend, die onbekend met 
de nieuwe positie van Van Wezel zijn haatge-
voelens ten opzichte van de Nazi”s niet onder 
stoelen of banken stak. ,,Weet je niet iemand 
die een Joodse vriend van mij kan helpen om 
naar Engeland te komen?“ vroeg Van Wezel. De 
vriend beloofde zijn best te zullen doen en via 
enkele tussencontacten kwam men in aanraking 

met een lid van de Stijkelorganisatie, nl. Pieter 
de Koning. Na lang aarzelen was De Koning 
na enige tijd bereid tot een ontmoeting. Deze 
vond plaats op de Groenmarkt in Den Haag. 
De verrader speelde zijn spel zo goed, dat De 
Koning na de eerste ontmoeting bereid was tot 
een tweede ,die zou plaatsvinden in het toen-
malige café ,,De Poort van Kleef“. Tijdens deze 
tweede bijeenkomst kwam de ,,Joodse” vriend 
(Van Dam!!) met het aanbod om geld ter be-
schikking te stellen voor illegale acties, mits hij 
naar Engeland zou kunnen gaan, en weldra ging 
men over tot het maken van detailplannen voor 
de ,,overtocht“
Maandenlang hebben Van Dam en Van Wezel 
toen het contact met de Stijkelgroep door mid-
del van De Koning onderhouden, en bij stukjes 
en beetjes kwamen zij op de hoogte van het 
werk en de organisatie van de groep. Een enkele 
keer rees er wel twijfel bij De Koning, maar de 
sluwe Van Dam wist steeds alle argwaan weg 
te redeneren.

Het vertrek en de arrestatie
Eindelijk is het dan zo ver! Via de ultrakorte 
golfzender van Drupsteen is alles met ,,Londen“ 
goed afgesproken… Men zal vertrekken in de 
nacht van 1 op 2 april 1941 en de mannen zul-
len op een bepaalde, goed afgesproken plaats 
op zee door een Engelse torpedojager of door 
een duikboot worden opgepikt. De schuit van 
de gebroeders Van der Plas ligt klaar en allen 
die meegepraat hebben over de plannen worden 
ingelicht over het definitieve vertrek, ook Van 
Dam en Van Wezel… en die lopen regelrecht 

De Stijkelgroep was één van de eerste verzetsverbanden tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in Nederland. De groep dankt haar naam aan Johan ‘Han’ Aaldrik Stijkel. De jonge 
academicus uit Den Haag werd door de Duitsers als de leider van de groep gezien. De 
Stijkelgroep, pas later zo genoemd, bestond uit een verzameling kleine verzetsverbanden 
uit Den Haag, uit de Zaanstreek en Amsterdam. Zij wisselden onder andere spionagemate-
riaal met elkaar uit omdat ze manieren zochten om informatie naar Engeland te krijgen. 

Het verraad van de Stijkelgroep
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naar hun S.D.–baas Lorentz. En Lorentz  neemt 
zijn maatregelen.
Vanuit het huis van Hoek in de Vuurbaakstraat, 
dat als verzamelpunt is gekozen, zoeken de 
mannen in de stikdonkere avond hun weg naar 
de Scheveningse haven, waar de gebroeders 
Van der Plas met hun KW 133 voor vertrek ge-
reed liggen. 
Zo onopvallend mogelijk gaat men aan boord. 
Uiterlijk volkomen beheerst neemt Han Stijkel, 
zoals altijd, de leiding. “We gaan met God, man-
nen”, zegt hij, en de anderen voelen de oprecht-
heid van deze woorden. Er wordt losgemaakt 
en langzaam vaart de logger de haven uit. 
Plotseling, men is dan nog binnen de haven-
pieren, roept de oudste Van der Plas: “Onraad”.
Recht voor de haveningang is een fel licht op-
geflitst: controle!
De mannen begrijpen dat er niet verder gevaren 
kan worden en Strijkel beslist dat men zal pro-
beren terug te gaan. Het schip draait en koerst 
terug naar het punt van uitgang. Vlak bij de wal 
gekomen hoort men voetstappen, maar men 
weet niet of het vriend of vijand is….
Baud springt van boord en weet zwemmend 

ongemerkt de  kant te bereiken. Op een be-
paald ogenblik,als de schuit dicht langs de wal 
vaart, springt Han Stijkel op goed geluk van 
boord, gevolgd door twee andere. Hij bemerkt 
dat hem van de wal af een hand wordt toe-
gestoken en grijpt die. Het is de hand van een 
S.D.–er… en Stijkel voelt de loop van een re-
volver op zijn borst. Er wordt geschreeuwd…. 
Van alle kanten komen er nu Duitsers op af. 
Stijkel wordt door de Duitsers geïdentificeerd 
aan de hand van zijn ring met monogram, die 
voor alle medewerkers van de groep steeds een 
herkenningsteken was. 

De gebroeders Van der Plas hebben met hun 
logger weer zee gekozen. Aan boord is nog de 
koffer met het spionagemateriaal en de andere 
spullen. De koffer wordt over boord gezet (of 
verbrand, dat is niet zeker). De kleine zender die 
aan boord is wordt niet dadelijk over boord ge-
zet of vernietigd, en als korte tijd later ook de 
beide vissers gearresteerd worden, is het bewijs 
van hun ondergrondse activiteit nog aan boord.
Nog diezelfde nacht vinden er in Den Haag een 
golf aan verdere arrestaties plaats.

Bert Bakker legt hier jaarlijks met Doden herdenking op 4 mei 
een bloemstuk neer namens de Commissie Loosduinen.
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BUURTPREVENTIETEAM
LOOSDUINEN CENTRUM

Zoals u weet is er in de KOM Loosduinen een 
buurtpreventieteam actief. Door preventief 
te surveilleren worden misdrijven voorkomen  
Ook hebben wij oog (en oor) voor zaken die te 
maken hebben met de leefbaarheid. 

Een paar keer per week (op wisselende dagen 
en tijden) zijn wij in de wijk te zien. Wij zijn 
herkenbaar aan onze gele hesjes. 
Zien wij zaken ter preventie, dan komen wij 
in actie. Vaak maken wij dan een praatje en 

wijzen meteen op gevaren of risico’s. 
Bij constateren van misdrijven op heterdaad 
hebben wij meteen via de portofoon of tele-
foon overleg met het politiebureau. Zij weten 
wanneer wij op straat zijn. In voorkomende 
gevallen komen zij meteen in actie. 
Gebleken is dat in de KOM Loosduinen het 
aantal aangiften van misdrijven, zoals wonin-
ginbraken, diefstal uit auto of van fiets, erg 
laag is. Dat is de graadmeter voor ons succes. 

Wij zijn op zoek naar versterking!! 
Heeft u belangstelling om als prevent mee te 
lopen op een van onze ronden? 
Schroom dan niet om ons aan te spreken. 
Ook kunt u digitaal contact zoeken via onze 
website info@bptlc.nl 

Binnenkort verschijnt nieuwsbrief nummer 8. 
Die krijgt u in de bus. De voorgaande uitgaven 
staan op de website van de KOM voor u ter 
inzage. 

De voorjaarsvakantie staat voor de deur. 
Gaat u een paar dagen weg? U kent de slogan toch?   

      ramen dicht        lampen aan        deur op slot 

Sluit tijdschakelaars aan op verlichting en vraag of iemand de post opruimt. Vertel uw buren 
dat u weg bent en vraag als ze iets vreemds zien of horen direct via 112 de politie te bellen. 

Meer tips op 

www.hoeveiligismijnwijk.nl en www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 



Wijkinfo mei 2018   17

Verschillende paden in het recreatiegebied 
Madestein zijn van een nieuwe laag asfalt 
voorzien. Boomwortels zijn, indien moge-
lijk, verwijderd of verdiept en de paden zijn 
verbreed en hebben een dikke laag asfalt 
gekregen. Je kunt elkaar goed passeren en 
je hobbel-de-bobbelt niet meer over deze 
paden.

Ook wordt de brug vernieuwd achter HDS. 
Dat is hard nodig. De nieuwe brug zal een 
kwart rond worden, zodat je niet meer op 
de pedalen hoeft te gaan staan om over de 
brug te komen.

Asfalteren fietspaden in
Recreatiegebied Madestein
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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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Chalet Ockenburgh, het clubhuis van Scouting 
De Rimboejagers heeft de afgelopen jaren een 
ware metamorfose ondergaan. Het dak is vol-
ledig vernieuwd en geïsoleerd, de elektra is 
vervangen en de keuken is  doorgebroken. Maar 
dat betekent nog niet dat het einde van de re-
novatie in zicht is. Momenteel wordt er druk 
gewerkt aan nieuwe douches, zodat (scouting) 
groepen die het chalet huren ook van een fijne 
douche kunnen gebruik maken. Daarnaast zijn 
De Rimboejagers druk bezig met een actie om 
genoeg geld bijeen te krijgen om de vloer te 
vervangen. Meer info over deze actie is te vin-
den op de website www.rimboejagers.nl .Als er 
eenmaal een nieuwe vloer in het clubhuis ligt, 
kan ook de keuken worden vernieuwd.

Afwisselende activiteiten.
Scouting De Rimboejagers is niet alleen be-
zig met het verbouwen en opknappen van het 
Chalet. De vrijwilligers verzorgen wekelijks 
afwisselende activiteiten voor de jeugdleden. 

Metamorfose van Chalet Ockenburgh
Onlangs lieten de kinderen zien over wat voor 
talenten zij beschikken als het gaat om zin-
gen, dansen en toneelspelen tijdens het open 
podium. Daarnaast liepen de bevers (4-7 jaar) 
onlangs de teddyberentocht, hadden de wel-
pen (7-11 jaar) een spannend weekend waarin 
ze de held Herakles moesten helpen en zijn de 
scouts (11-15 jaar) druk bezig met de voorbe-
reiding op de Regionale Scouting Wedstrijden.

Groeiende vereniging
Dankzij de prachtige locatie van ons clubhuis 
op het landgoed Ockenburgh is het aantal 
leden van Scouting De Rimboejagers de af-
delopen jaren flink gestegen. Om het aantal 
activiteiten op peil te houden zijn nieuwe vrij-
willigers nodig. Wat betreft vrijwilligerswerk is 
er veel mogelijk; klussen, bestuurszaken of lei-
ding geven aan de jeugdleden. Heeft u interes-
se? Neem  dan contact op met het bestuur om 
te kijken wat het beste bij u past. bestuur@
rimboejagers.nl 
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Oldtimer Bromfiets 
meeting

16 juni 2018 is er al weer de 6e  
Loosduinse Oldtimer Bromfiets 
meeting. Een tentoonstelling 
van oldtimer bromfietsen en 
rock en roll muziek en dans.

Met optredens van 
The Thunderbirds en showteam 
Dance To The Sixties.

En... een springkussen 
voor de jeugd!

Jeu de Boules baan
In de weekeindes van 16 en 17 juni / 23 en 24 juni en 30 juni 
en 1 juli kunnen we Jeu de Boules spelen op de tijdelijke baan 
die we aanleggen op het Loosduinse Hoofdplein.
Dit onder leiding van een Jeu de Boules vereniging.

Boottocht voor ouderen
Op 11 juli en 15 augustus kunnen deouderen onder ons met 
een boottocht mee door het Westland (duur 2 uur). We gaan 
per bus vanaf de uitgang van het WoonZorgPark in de Willem 
III straat naar ‘s-Gravenzande alwaar we gaan varen.
Deze bus-  en vaartocht is gratis. Geef je snel op zie verder in 
deze Wijkinfo het telefoon nummer .
Deze boottocht is bedoeld voor alleenstaande ouderen.

Evenementenkalender Wijkberaad Kom Loosduinen
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III straat naar ‘s-Gravenzande alwaar we gaan varen.
Deze bus-  en vaartocht is gratis. Geef je snel op zie verder in 
deze Wijkinfo het telefoon nummer .
Deze boottocht is bedoeld voor alleenstaande ouderen.

Evenementenkalender Wijkberaad Kom Loosduinen

Mooi 
in de bloemetjes

Twintig bewoners in het 
werkgebied van het Wijk-
beraad Kom Loosduinen 
komen in aanmerking voor 
een plantenbon wanneer 
ze hun voortuin of balkon 
(zichtbaar voor een ieder 
die passeert) in de bloemen 
zetten 
In de maanden mei tot en 
met augustus komen we 
langs.

Dickens in Loosduinen
Wijkberaad Kom Loosduinen is voornemens om samen met Scrooge, weer het 
Dickens verhaal inclusief levende Kerststal tot “leven,, te brengen.
Verdere informatie volgt in de volgende Wijkinfo. 
De datum staat in ieder geval vast: 21 en 22 december
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Bakkerij
de Vries

070 3978666

Den Haag

Ockenburghstraat 118

Toch ook Uw slager?
SPECIAALSLAGER

SINDS 1904

Loosduinse Hoofdplein 221  -   2553 CR  Loosduinen  -  Tel. 397 14 30
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Nieuwe zebrapaden in onze wijk
En dat was hard nodig! In de Willem III straat is er een verplaatst, de oude lag tegenover een uitrit. 
Er zijn twee nieuwe aangelegd op de hoek van de Ouverturestraat en de Symfoniestraat en er zijn 
twee nieuwe aangelegd op de hoek van de Loosduinse Uitleg en de Loosduinse Hoofdstraat. Twee 
jaar geleden is het Wijkberaad met de vraag gekomen deze zebrapaden te plaatsen.

U kunt 
nu VEILIG 

oversteken, 
maar blijf 

OPLETTEN !



24  Wijkinfo mei 2018

Een nieuwe generatie bij
restaurant Li’s Palace
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Like us on Facebook
LI’S PALACE

ONDERNEMER UIT DE WIJK
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 OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG                             GESLOTEN
DINSDAG - VRIJDAG             16:00-21:30
WEEKEND                               13:00-21:30

��������������������������������
LI’S PALACE

���������������

Loosduinse Hoofdstraat 530-534
2552 AP Den Haag

070 391 4643

LI’S PALACE



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!

Sleutel voor Buitenplaats
Op de middag dat de Gemeente Den Haag de sleutel overhandigde  aan de voorzitter van 
de Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh Petra Brekelmans 
hebben wij als wijkberaad Kom Loosduinen een cadeaubon geschonken van € 500,–. Dit 
bedrag zal samen met andere giften gebruikt worden voor het opknappen van de binnen-
kant. We hebben ook even kennisgemaakt met onze nieuwe burgemeester Pauline Krikke.
Ze beloofde Loosduinen goed te blijven volgen en waar nodig aanwezig te zijn.
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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

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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Tijdelijke locatie Kindercentrum  Vroondaal

Vergaderruimte van het 
Wijkberaad
Wij, als wijkberaad, vergaderen in het bijge-
bouw van de Abdijkerk, Willem III straat 40, 
2552 BS.
Iedere eerste donderdag van de maand zijn we 
aanwezig vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur. Op 
de bovenverdieping met uitzondering van de 
maand augustus (vakantie).
Kom even langs als u ons wil spreken, of doe 
een briefje in de bus met uw telefoonnummer 
of adres. Wij komen er dan op terug.
Ook houden we onze bewonersvergaderingen 
in dit gebouw maar dan wel op de begane 
grond.Deze zaal is bereikbaar voor rollators of 
scootmobiles. De bewonersvergaderingen zijn 
meestal in mei en november.

SCOH is in samenwerking met Triodus 
Kinderopvang een noodschool gestart op de 
Madepolderweg 76-78. Deze school zal hier 
naar verwachting tot ongeveer 2020 staan. Dan 

moet de nieuwbouw van de school op de hoek 
van de Madepolderweg en de Madesteinweg 
klaar zijn en kunnen de kinderen en hun juffen 
en meesters verhuizen.
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Vergaderdata 2018
Bestuursvergaderingen worden gehouden
elke eerste donderdag van de maand, met
uitzondering van de maanden augustus en
september.

Bewonersvergaderingen worden gehouden
op donderdag 24 mei en op donderdag 
22 november 2018.

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

Werk groep Loosduinse Hoofdplein
Koos Maquelin

Uitvoering  overleg
Koos  Outshoorn

Groot Groen Gebieden
Bert Bakker 
namens de Commissie Loosduinen

Veel werk verzet bij
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Er is op Pluk altijd veel werk te verzetten, maar deze lente hebben we ons extra uitgesloofd! Er is onder 
andere een prachtig nieuw hek en een schuilhok gebouwd voor de dieren, het winkeltje is helemaal ver-
bouwd en heropend op 28 april. Op het land staat een nieuwe kas waar de eerste veldsla al uit geoogst 
is. Ook hebben we er flink wat nieuwe bewoners bij, Knor het grote varken, de familie Brahma kip, 3 
geitjes en konijnen.
Vanaf mei gaat in de lunchroom het nieuwe lente menu in, vol biologisch lekkers.

Reden genoeg om snel weer eens een bezoekje te brengen aan Pluk! 

Veel werk verzet bij
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Vijf tips voor een schone wijk
door Harm Benthem, Stadsdeeldirecteur Loosduinen

2  Plaats uw kliko niet 
op de stoep
Heeft u een kliko? Zet die alleen 
op een afvalophaaldag aan de 
straat. Haal hem op dezelfde dag 
weer binnen. De stoep blijft dan 
goed toegankelijk voor mensen 
met rollators en kinderwagens. U 
voorkomt ook een rommelige aan-
blik en mensen kunnen geen afval 
in uw kliko gooien.

1 Meld volle afvalbakken 
en/of vuilnis op straat
Ziet u vuilnis op straat? Is een 
inzamelbak vol of zijn er andere 
zaken die de wijk vervuilen? Meld 
het via telefoonnummer 14070 of 
via www.denhaag.nl  Zo helpt u 
de wijk schoon te houden. Houd u 
zelf ook aan de regels; ruim hon-
denpoep op en bied vuilnis netjes 
aan in gesloten zakken.

5  Draag zelf een 
steentje bij
Vindt u een schone stad 
ook belangrijk? Doe dan 
mee met “zwerfie”. 
Raap elke dag met een 
lach een stukje zwerfaf-
val op en gooi dat in een 
afvalbak. Als iedereen dat 
doet wordt het overal 
schoner.

3 Zet grofvuil niet 
zomaar op straat
Wilt u grofvuil laten ophalen? 
Maak gratis een afspraak via 
14070. Wanneer u grofvuil ver-
keerd aanbiedt, moet u betalen 
om het grofvuil te laten ver-
wijderen en de plek schoon te 
laten maken. Dit kost minimaal 
€ 166,00.

4  Zet niet zomaar spullen op straat
Bel de kringloop als u spullen kwijt wilt die nog bruikbaar zijn. 
Zij halen het gratis bij u op. Zo draagt u ook bij aan een goed  
milieu! U kunt uw spullen ook afgeven bij de Kringloopwinkel. 
In uw buurt zijn onder meer de volgende kringloopwinkels  
gevestigd:

Kringloop Holland Kringloop Den Haag Terre Des Hommes
070-3895724 070-3655319 06-31190750
Kerketuinenweg 55 Weimarstraat 81 Apeldoornselaan 175
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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.



Wijkinfo mei 2018   35

Zandpad ramp voor 
mindervaliden

Bezoekers Park Ockenburgh  boos
Het pad dat van de Ockenburghstraat loopt 
tussen het Crematorium en de Begraafplaats 
Westduin richting park Ockenburgh is aan-
gevuld met los zand en zodoende gelijk ge-
maakt. Er bleef na een bui regen altijd veel 
water in de kuilen staan. Nu kun je met 
droge voeten je weg vervolgen.

Dit is voor mens en hond een goede verbe-
tering, maar de mindervalide is hier niet blij 
mee. Ga maar eens met je scootmobiel of 
rollator door dit losse zand manoeuvreren. 
Dat gaat dus niet.

We zijn in onze stad bezig om zo veel moge-
lijk  toegankelijk te zijn voor minderinvali-
den. Laten we hier dan nog eens naar kijken.

Lid in de orde van 
Oranje Nassau

Op 26 april 2018 heeft de heer J.P. Outshoorn 
(Koos) een koninklijke onderscheiding ontvan gen 
uit handen van burgemeester mevr. P. Krikke.

Hij heeft zich al vele jaren vrijwillig ingezet 
voor verschillende verenigingen, waar hij di-
verse functies vervulde en vele nog steeds, 
o.a. bij voetbalvereniging De Postduiven, nu 
bekend als SV Madestein. Bij het Wijkberaad 
Kom Loosduinen is hij webmaster en 2e pen-
ningmeester. Hij is actief bij Boekbindclub 
Loosduinen in het wijkcentrum de Hennenberg 
en bij het museum van de Stichting Oud 
Loosduinen, afdeling Genealogie.

Hij doet dit allemaal met veel plezier.

Koos, namens een ieder waar je actief voor bent, 

hartelijk gefeliciteerd met je 
onderscheiding! 
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Deze lozing vindt plaats via de bestaande ri-
oolwaterzuiveringsinstallatie Hout rust en de 
hierop aangesloten leiding in de Noordzee. 
Voor het kunnen functioneren van de instal-
latie in de Harnaschpolder  moest de gemeen-
te Den Haag een aantal nieuwe persleidingen 
aanleggen.
De persput (het gemaal) op de hoek van de 
Loosduinse Hoofdstraat-Ockenburghstraat en 

Afvalwatergemaal

Lozerlaan moet enkele malen per jaar worden 
geperst. 
De vrachtauto's die dan op de stoep en fiets-
pad worden neergezet vernielen de bestrating 
op grote schaal. Wel 40 tegels zijn gebroken en 
de trottoirbanden zijn naar beneden gereden. 
Er worden vaak rijplaten gebruikt maar dat is 
niet voldoende om de schade binnen de perken 
te houden.

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in de Harnaschpolder in de gemeente 
Schipluiden een nieuwe afvalwaterzuiverings-installatie gebouwd. Deze installatie gaat 
volgens de huidige normen van het lozingsbesluit Stedelijk Afvalwateren het afvalwater 
van de Haagse Regio zuiveren. Het gezuiverde afvalwater zal vervolgens via een persleiding 
worden geloosd op de Noordzee. 
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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 
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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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In deze week gaan wij met de kinderen op reis 
naar Europa, de Middellandse zee en Latijns 
Amerika! 
Voor deze week kunnen kinderen een paspoort 
en vliegtickets aanschaffen, zodat zij mee kun-
nen op reis. Dit alles vindt plaats in de speel-
tuin aan het Cantateplein (Melodiestraat 6) in 
Loosduinen.
Er werken deze dagen 10 vrijwilligers samen 
en we verwachten ruim 240 deelnemers van 
allerlei leeftijden. De focus ligt echter op de 
kinderen uit Kom Loosduinen en de volwas-
sen bewoners op en rond het Cantateplein. 

De themaweek is bedoeld om de sociale cohesie 
in de buurt te vergroten en o.a. de kinderen van 
de gezinnen die niet met vakantie gaan een leu-
ke dagbesteding te verzorgen. Met educatieve 

Feestweek Cantateplein

Ga mee op reis door de wereld!

elementen zoals bijvoorbeeld een smoothiefiets 
besteden wij ook aandacht aan gezonde voe-
ding en beweging.

De activiteiten voor de kinderen zijn van 13.00 
tot 16.00 uur. De vrijwilligers zijn dagelijks van-
af 10.00 uur op het terrein aanwezig om alles 
voor te bereiden. Nadat de kinderen zijn ver-
trokken zullen wij er tevens voor zorgen dat het 
terrein weer netjes wordt achtergelaten voor de 
volgende dag.

Op zaterdag is de eindtijd later, omdat wij daar 
met alle buurtbewoners, kinderen en vrijwilli-
gers willen afsluiten. 
Wij zullen het terrein zo inrichten dat wij sport 
of spel activiteiten op het daarvoor bestemde 
stuk terrein kunnen uitoefenen.

In samenwerking met VóórWelzijn organiseren wij een culturele themaweek in de periode 15 
t/m 18 augustus 2018. In deze themaweek zullen wij met kinderen uit de omgeving verschil-
lende activiteiten doen, spelen, spelletjes, dans enz. 
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De Henneberg is een ontmoetingsruimte waar iedereen in ongedwongen sfeer overdag een 
praatje kan maken, een krantje kan lezen, een kaartspel of biljart kan spelen enz.
Dit kan op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur onder het genot van iets te 
drinken en/of te eten tegen betaalbare prijzen.  U bent van harte welkom!

Wekelijkse besloten activiteiten Aanvang

Maandagavond Sjoelen en biljarten 19.00 uur

Dinsdagavond Biljarten en breien 19.00 uur

Woensdagavond Sjoelen en keramiek 19.00 uur

Donderdagavond Klaverjassen en jokeren 19.00 uur

Diverse maandelijkse activiteiten Aanvang

Eerste zondagmiddag van de maand worden er pannenkoeken gebakken 12.00 uur

Tweede zaterdag van de maand overdag Klaverjas / Joker Toernooi 10.00 uur

Tweede zondagmiddag van de maand 55+ Bingo 13.00 uur

Derde zondagmiddag van de maand Klaverjassen / Jokeren 13.00 uur

Vierde vrijdagavond van de maand Bingo 19.45 uur

Vierde zondagmiddag van de maand 55+ Bingo 13.00 uur

Inlichtingen tijdens de openingstijden via telefoon 070-2052522 of aan de bar in de 
Henneberg, Tramstraat 15, Loosduinen.

Wijkcentrum de Henneberg



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

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
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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


