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Laatste tuinder uit ons  tuindersdorp Loosduinen - Arian Storm



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



Dagelijks Bestuur

Voorzitter
Thijs Zaat (a.i.)

Secretaris
vacant

Penningmeester
Bert Bakker

Bestuursleden
Koos Outshoorn

Sam Develing

Leo van den Dobbelsteen

Koos Maquelin

Frits van Gaans

Yolanda Bouman (notuliste)

Redactie
Bert Bakker
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur

Foto’s: Frits van Gaans en Bert Bakker

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 mei 2018.
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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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Voorwoord
De zomer is weer voorbij. Het was niet zo’n mooie zomer, maar wel een zomer 
met erg veel benauwde dagen. De herfst kan mooi zijn met al die kleurende 
bladeren in de bomen, maar als het maar niet te veel gaat regenen. 
De winter mag zacht zijn, maar wel graag sneeuw met de Kerst en ijs voor 
de schaatsliefhebbers.

Het Wijkberaad heeft een metamorfose ondergaan. Er zijn in de voorgaande maanden 
vijf bestuursleden vertrokken. Gelukkig hebben we al weer vier nieuwe leden mogen 
verwelkomen. Verderop in deze Wijkinfo meer hierover.

Er zijn dit jaar enkele evenementen door het Bestuur georganiseerd of mede 
georganiseerd samen met andere instellingen die financieel gesteund werden door 
het wijkberaad. Zo was er bijvoorbeeld: 

De 5e Oldtimer Bromfiets
Meeting op het 

Loosduinse Hoofdplein

FEEST 
voor 5 jaar Pluk,

de kinderboerderij

Het uitdelen van een 
cadeaubon voor een

bloemrijke voortuin of balkon

We zullen de komende jaren met een nieuw Bestuur weer voor onze wijk opkomen.

Heeft U behoefte aan een gesprek met het Bestuur? Kom dan langs of stuur een mail 
(info@komloosduinen.nl).

Komt U eens naar een bewonersvergadering in mei of november. De exacte data 
worden bekend gemaakt in de Loosduinse Krant of in de Wijkinfo.

Wilt U wat organiseren voor Uw straat of plein? 
Vraag daar via het wijkberaad subsidie voor aan bij de Gemeente.

Laten we er met ons allen een 
mooi, goed, leefbaar en gezellig  Loosduinen 
van maken en houden!

             Het Bestuur
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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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Bewonersvergadering
donderdag 23 november 2017

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

Aanvang: 19.30 uur

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

Agenda

 1. Welkom en opening

 2. Mededelingen

 3. Bestuursverkiezing
 Voor een bestuursfunctie zijn aangemeld: 
 de heren Thijs Zaat, Leo van den Dobbelsteen, 
 Koos Maquelin en Frits van Gaans

 4. Vaststelling agenda

 5. Alles over Mantelzorg, door Fatos Ipek Demir van Mantelkring

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

PAUZE

 7. Powerpoint presentatie ‘Ontwikkeling Erfgoedgebied Oud Loosduinen’ door 
 Hanneke Besseling

 8. Vaststelling concept verslag bewonersvergadering van 8 juni 2017 

 9. Rondvraag

10. Sluiting

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

We vinden het leuk als u na afloop van de vergadering nog even wat na wilt  
praten onder het genot van een drankje.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van wijkberaad Kom Loosduinen
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Twintig bewoners in het werk-
gebied van het Wijkberaad Kom 
Loosduinen die hun voortuin of 
balkon zichtbaar voor een ieder 
die er passeert in de bloemen 
zetten kwamen in aanmerking 
voor een plantenbon.

De meeste bewoners die in 
aanmerking kwamen waren 
diegenen die elk jaar weer be-
zig zijn met nieuwe aanplant. 
Er zijn ook veel tuinen die er 
elk jaar goed uitzien, maar dit 
is dan doordat de bestaande 
Hortensia of Roos elk jaar 
weer terugkomt.

Als er meerdere tuintjes of 
bal kons even mooi waren dan 
is er geloot.

Door de goed bijgehouden 
beplanting doen de bewoners 
mee aan een leefbaar en ge-
zellig Loosduinen.

De bonnen zijn aangeboden 
door het Wijk beraad Kom 
Loosduinen, met medewerking 
van Tuincentrum Ockenburgh.

q

Bloemenpracht 
in de voortuin of op het balkon
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Bij deze wil ik U bedanken voor de cadeaubon die ik mocht ontvangen voor mijn bloemen op 
het balkon. Ik ga dat besteden aan mijn balkon voor volgend jaar. 
Ik vind het heel leuk. Nogmaals dank u wel.

Monica van Bijsterveld

En namens mijn buurvrouw zonder computer ook hartelijk dank hier voor.

Hartelijk dank voor de cadeaubon die 
ik ontving. Daar ga ik volgend jaar weer 
planten van kopen.

Vriendelijke groet, 
Emiel Koeweiden

Geacht bestuur, beste Peenbuikers.
Namens onze moeder, Marijke de Groot-Bakker, willen 
wij jullie hartelijk bedanken voor de verrassing die zij 
van jullie heeft mogen ontvangen. 
Zij was blij verrast en volgens haar zeggen had ze nog 
nooit een prijs gewonnen, dus, leuke noot. Wij als 
kinderen waren nooit zo blij als onze moeder op vakantie 
ging want dan waren we lang bezig met water geven 
en waren dan ook altijd dolblij als ze weer thuis was.

Met vriendelijke groet namens onze moeder,
Koos Maquelin

We waren blij verrast! Bedankt voor de cadeaukaart.
En we blijven aanpoten!

Tjip en Nel Dotinga

Bedankt voor de bloemenbon.
Ik was er heel blij mee.

Een groet van Jennij Steffers

Erg aardig van het wijkberaad Kom Loosduinen om een plantenbon te geven 
voor het bijhouden van mijn voortuin. Het is een beloning voor mijn hobby.

Met dank Ally van Vliet

Heel erg bedankt voor de 
plantenbon. Super! 

Fam. van de Zijden

q

q
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We schrijven 17 Juni 2017. 
‘s-Morgens om 9.30 uur is het Loosduinse 
Hoofdplein nog leeg en verlaten.
Maar daar kwam rond de klok van 10.00 uur 
al snel verandering in. De viering van het 
lustrum jaar van de 5e Loosduinse Oldtimer 
Bromfiets meeting begon met de opbouw 
door de crew van de Loosduinse Puchclub.

Een grote vrachtwagen met losse trailer 
fungeerde als podium voor de band Clotted 
Cream, die voor de muzikale ondersteuning 
zorgde op deze geweldig geslaagde dag.
Het gratis springkussen voor de kinderen 

werd geplaatst en de opbouw van de zomer-
se koek en zoopie bar was ook een feit. Deze 
werd bemand door leden van de Loosduinse 
Hockey Club HDS .

Vanaf een uur of 11.00 reden de eerste nos-
talgische brommertjes het plein op, de één 
nog mooier dan de andere.

Vanaf 12.00 uur begon de band in te spe-
len en kon het feest beginnen. Een gewel-
dige sound maakte zich meester van ons 
Loosduinse Hoofdplein en de brommertjes 
reden met tientallen tegelijk het plein op .

Loosduinse Oldtimer Bromfiets meeting



Wijkinfo november 2017   9

Uiteindelijk stonden er ongeveer 60 oldtimer  
beauties te glimmen in de zon, die later het 
feest compleet maakte.

Aan het einde van de middag werden de tien 
mooiste brommers uitgezocht en gekeurd en 
de gelukkige eigenaren mochten hiervoor 
een mooie beker in ontvangst nemen.

Uiteindelijk kunnen we terug kijken op een 
mooie geslaagde dag, die rustig is verlopen 
en waar naar schatting zo’n duizend  men-
sen veel plezier aan hebben beleefd.

Loosduinse Oldtimer Bromfiets meeting

Foto’s: Frits van Gaans

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
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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

Toch ook Uw slager?
SPECIAALSLAGER

SINDS 1904

Loosduinse Hoofdplein 221  -   2553 CR  Loosduinen  -  Tel. 397 14 30
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De vrijwilligers van Scouting De Rimboe-
jagers zorgden in de laatste week van 
de zomervakantie weer voor een succes-
vol Timmerdorp Loosduinen. Gedurende 
vijf dagen kwamen maar liefst 500 kin-
deren naar het grasveld naast Chalet 
Ockenburgh om daar met pallets en hout 
imposante hutten te bouwen. Ook konden 
zij een echt timmerdiploma behalen, een 
vogelhuisje bouwen en een insectenhotel 
in elkaar zetten. 

Lijkt het je leuk om activiteiten te 
organiseren voor kinderen? 
Scouting De Rimboejagers is op zoek naar 
jeugdleiders. 
Interesse? Kijk voor meer informatie op 
www.rimboejagers.nl of bel met Ernst 
Andeweg 070-397 87 67.
Kinderen zijn natuurlijk ook van harte 
welkom om gratis te komen kijken.

Honderden kinderen bezochten 
Timmerdorp Loosduinen



12  Wijkinfo november 2017

Bezoek workshops, lezingen, concerten, expo-
sities, theatervoorstellingen voor kinderen en 
de vaste voorleesuurtjes. Geniet van de uit-
gebreide 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 beta-
len geen  contributie.
Kijk voor de overige tarieven op de website van 
www.bibliotheekdenhaag.nl 

Woensdagochtend 13 december 
De traditionele koffie-ochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur
Met diverse stands van instanties uit de wijk. 
U kunt kleine kerstcadeautjes kopen zoals sie-
raden kaarten enz.

Als klap op de vuurpijl heeft het team van de 
bibliotheek weer speciaal voor u wat lekkers 
bij de koffie gebakken.

Nationale Voorleesdagen
Begin 2018 gaan de Nationale Voorleesdagen 
voor de allerkleinsten weer van start met op 
Vrijdag 9 februari een Peuterfestival. Daarbij 
zal Meneer Monster twee keer optreden met: 
‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn 
kop gepoept heeft.’
Aanvang 10.30 uur en 15.30 uur.

Boekenweek
Tenslotte zullen tijdens de Boekenweek in 
maart 2018 weer bekende Nederlandse schrij-
vers een lezing komen geven. Hou daarvoor de 
website van Bibliotheek Den Haag in de gaten.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Alberts, bibliothecaris

Activiteiten in 
Bibliotheek Loosduinen

Bibliotheken zijn in trek. Steeds meer mensen maken gebruik van de voordelen 
van een bibliotheekpas. Heeft u die al ontdekt? 
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Doordat de gemeente een gedeelte van de uit-
gaven had gesubsidieerd, was het mogelijk om 
een grote tent te huren en dankzij de toestem-
ming van de directeur kon deze geplaatst wor-
den op het schoolplein. Met de hulp van enkele 
enthousiaste medebewoners werd de tent om-
getoverd tot een feestelijk iets en druppelden 
rond 15.45 uur de eerste bewoners binnen.  

Eerst werd er gezellig geborreld en de sfeer zat 
er snel in. Je kon merken dat iedereen zin in dit 
samenzijn had en ook het weer werkte goed 
mee. Voordat aan het saladebuffet werd be-
gonnen,  werden er wat groepsfoto’s gemaakt, 
welke te bewonderen zijn in de gemeenschap-
pelijke hal.

Tegen 18.15 uur kon er aangevallen worden 
en met gezellige muziek op de achtergrond  
smaakten de salades verrukkelijk.

Onder het eten werd gemoedelijk gekeuveld en 
men kon het goed met elkaar vinden. Nadat 
men rond 20.30 uur was uitgegeten, maakte 
niemand gelijk aanstalten om naar huis te 
gaan, maar bleven de bewoners (sommige zelfs 
tot na 22.00 uur) gezellig nakletsen en werd er 
ook nog voorzichtig een dansje gemaakt.

Helaas hielden we het niet droog en barstte 
op een gegeven ogenblik een flinke bui los. Dit 
mocht de pret echter niet drukken. 
Maar helaas komt aan alles een eind en nadat 
- wederom met behulp van vele handen - de 
tent was op- en uitgeruimd nam men afscheid 
van elkaar.

Er mag geconcludeerd worden dat het een 
zeer geslaagd samenzijn was, waar iedereen 
van genoten heeft en wat zeker voor herhaling 
vatbaar is.

Straatfeest Parckhaeghe
Na een hoop inspanning van de feestcommissie was het eindelijk zover. Zaterdag 5 augustus 
jongstleden vond de eerste bijeenkomst voor de bewoners van Parckhaeghe plaats, waarvoor 
er zich circa 37 bewoners hadden opgegeven.

Foto: H
. Flinterm

an
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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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Onderhoud Loosduinse straten
Op maandag 18 september is gestart met het onderhoud aan de Loosduinse Hoofdstraat,
de Loosduinse Uitleg en de Ouverturestraat (tot aan de Symfoniestraat). De werkzaamheden 
duren naar verwachting tot half november. Dus nu zou het achter de rug moeten zijn.
De stoepen en stoepranden zijn opnieuw aangebracht en de parkeervakken zijn opnieuw  
bestraat en de rijweg heeft een nieuwe laag asfalt gekregen.

Van oud naar nieuw bestuur 

De nieuwe bestuursformatie: V.l.n.r. Koos Maquelin, Sam Develing, Leo van den Dobbelsteen, 
Bert Bakker, Thijs Zaat, Koos Outshoorn en Frits van Gaans.

Er zijn het laatste halfjaar 5 bestuursleden van 
het Wijkberaad Kom Loosduinen gestopt. Dit 
zijn de heer Chris Snijhorst en de dames Jenny 
v/d Kooij, Jacqueline Jansen, Petra Storm en 
Ineke Weijs. Ineke is 3 jaar secretaris geweest 

en 5 jaar voorzitter. Zij heeft veel gedaan voor 
het wijkberaad en daardoor staan we er nu zo 
goed voor. Als nieuw bestuur pakken we de 
draad weer op en borduren we voort, maar 
misschien met een iets ander patroon.
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Zaterdagmiddag 23 september om 12.00 uur kwamen de eerste kinderen op de 
kinderboerderij aan. Mede dankzij de financiële en praktische steun van het 
Wijkberaad Kom Loosduinen hebben we dit gezellige lustrum in de zon mogen 
vieren met veel bezoekers (160 kinderen en 185 ouderen). 

Er waren leuke dingen te doen zoals: reuzen bellen blazen, knutselen, broodjes bak-
ken boven echt vuur, schaduwtheater de Halve Maan, zelf smeden met de Mobiele 
Smidse, en de boom in met de Haagse Boomtoppers. En nog heel veel meer.

We kunnen terugkijken op een geslaagd weekend!

viert 5 jarig jubileum
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Dit is een kleurplaat voor kinderen van 5 t/m 8 jaar. De 3 mooiste komen in aanmerking 
voor een cadeaubon. Stop de kleurplaat in de bus bij de Abdijkerk, Willem III straat 40.
In de Wijkinfo van mei 2018 wordt de nummer 1 geplaatst!

Naam ..................................................................................................adres ..........................................................................................................tel.nr. .......................................................................



Dit is een kleurplaat voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. De 3 mooiste komen in aanmerking 
voor een cadeaubon. Stop de kleurplaat in de bus bij de Abdijkerk, Willem III straat 40.
In de Wijkinfo van mei 2018 wordt de nummer 1 geplaatst!

Naam ..................................................................................................adres ..........................................................................................................tel.nr. .......................................................................
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De molenaars van molen de Korenaer hadden 
een droom om leerlingen vanaf basisschool 
groep vijf kennis te laten nemen van molens 
en in het bijzonder molen de Korenaer in 
Loosduinen.
En dan ook in de praktijk laten zien hoe het 
proces van graan naar meel verloopt om daar-
na van het zelf gemalen meel pannenkoeken te 
bakken in de schuur naast de molen.
Om in de schuur pannenkoeken te kunnen 

bakken moest deze eerst aangepast/verbouwd 
worden. Het verbouwen van de schuur wordt 
nu uitgevoerd.
Een laatste deel van de droom - een nieuwe  
inrichting (o.a. meubilair) - wordt ook wer-
kelijkheid door een genereuze donatie uit de 
spaarpot van Kom Loosduinen.
Daar zijn we hartstikke blij mee.

De Molenaars

Plannen voor de molenschuur

Nieuwe notuliste
Yolanda Bouman is de nieuwe notuliste van het wijkberaad 
Kom Loosduinen.
Nadat ze ook enkele keren de notulen van de commissie 
Loosduinen en WB had gemaakt hebben we haar benaderd.
Ze doet dit puur op vrijwillige basis.

Wij als Kom bestuur zijn zeer blij met haar aanwezigheid!



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!

BUURTPREVENTIETEAM
LOOSDUINEN CENTRUM

stantie. Kortom, het is nuttig om als preventie 
team actief te zijn. 

Gebleken is dat in ons gebied het aantal aan-
giften van misdrijven, zoals woninginbraken 
en diefstal uit auto of van fiets erg laag is. Dat 
is de graadmeter voor ons succes.

Soms maken wij gewoon even een praatje met 
een van de bewoners. Dan blijkt gaande het ge-
sprekje dat er bepaalde zorgen in het spel zijn. 
Omdat Loosduinen over een zorgknooppunt 
XL beschikt, verwijzen wij de bewoner of be-
woonster eventueel door naar de servicebalie 
van de Henneberg gelegen aan de Tramstraat. 
Daar zijn altijd mensen beschikbaar met een 
luisterend oor en met advies of doorverwijzing. 

Vier keer per jaar maken wij een nieuwsbrief 
voor onze bewoners. Omdat het gebied van de 
KOM groter is dan alleen Centrum Loosduinen 
krijgt u niet altijd zo’n brief in de bus. Maar op 
de site van de KOM Loosduinen kunt u ze alle-
maal lezen. Er zijn nu zes uitgaven verschenen. 
De nieuwsbrief bevat artikeltjes over veilig-
heid, leefbaarheid en “weetjes”.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u ook 
eens deelnemen aan een preventieronde in 
de wijk? Meld u dan aan. In de nieuwsbrief 
staat hoe u dit kunt doen. Of spreek een van 
de preventen aan als wij op ronde zijn. 

Gewoon doen! 

Zoals u weet is er in het centrum van Loos-
duinen een buurt preventie team (BPT) ac-
tief. De taak van dit team is veelomvattend. 
Belangrijk is preventie. Daarmee worden mis-
drijven voorkomen en u wordt geen slachtof-
fer. Verder hebben wij oog (en oor) voor sociale 
zaken in de wijk. 

Een paar keer per week, op verschillende dagen 
en tijden, zijn wij in de wijk te zien. Wij zijn 
herkenbaar aan onze gele hesjes. Zien wij za-
ken ter preventie, dan komen wij in actie. Vaak 
maken wij dan een praatje en wijzen meteen 
op gevaren of risico’s.

Als wij verdachte zaken constateren, dan heb-
ben wij via de portofoon of telefoon overleg 
met het politiebureau. Zij weten wanneer wij 
op straat zijn. In voorkomende gevallen komen 
zij meteen in actie. Ook komt het voor dat wij 
defecten zien aan bijvoorbeeld straatmeubilair. 
Dan geven wij dit door aan de betreffende in-
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Albert ten Cate is al meer dan 34 jaar dé juwelier 
in Loosduinen. Hij volgde zijn opleiding tot juwe-
lier-diamantair in Schoon hoven en deed ervaring 
op bij de betere juweliershuizen in onder meer 
Luzern, Londen en het Caribische gebied. Terug in 
Nederland bekleedde Albert ten Cate leidingge-
vende posities bij toonaangevende juweliershui-
zen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en bij 
Begeer van Kempen en Vos in Den Haag.

Albert ten Cate wil u laten kennismaken met het 
sieraad of horloge dat boven de middelmaat uit-
steekt. Samen met zijn deskundig team adviseert 
hij u bij de keuze van het sieraad dat het best bij 
u past.

Albert ten Cate zit met zijn druk bezochte juwe-
lierszaak sinds 1984 in het hart van Loos duinen 
aan het Loosduinse Hoofdplein. Zijn klanten waar-
deren zijn bijzondere ontwerpen. Of het nu gaat 
om een eenvoudige reparatie of om een gecompli-
ceerde aanpassing van uw sieraad, u ervaart ‘zorg 
en service en vakmanschap’. 
De uitmuntende goudsmeden in de ateliers van 
Albert ten Cate voeren uw reparatie met zorg en 
vakmanschap uit.
Wilt u uw bestaande sieraad een complete ‘make-

ONDERNEMER UIT DE WIJK

Wie is Albert ten Cate?
over’ geven? Albert ten Cate ontwerpt in nauw 
overleg met u uw ‘nieuwe’ persoonlijke up to date 
sieraad.

Sinds 1837?... horen we u denken...
Kijkt u maar eens op onze sites, die net even an-
ders zijn: www.alberttencate.com

Ook ‘posten’ we veel bijzondere en nuttige ach-
tergrondinformatie vanuit ons edele vak op onze 
“feestboeken”, we bedoelen natuurlijk FaceBook:  
www.facebook.com/alberttencatejuwelier 
en wie weet worden we ook hier vrienden. 
Als u meer van de zakelijke kant wilt zien kijk dan 
ook eens op 
www.facebook.com/AlberttenCateJuwelierDiamantair 

Maar ook heel bijzonder is de Residentie Ring Den 
Haag©. Een door Albert speciaal ontworpen ring 
voor onze Residentie. We hebben er zelfs een spe-
ciale site voor gemaakt: 
www.residentieringdenhaag.com
Hier treft u de achtergrondinformatie over deze 
bijzondere ring aan.

U bent van harte welkom in onze winkel! 

                           Met briljanten groet,
                                  Albert & Axel
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Als u persoonlijk contact op prijs stelt, adviseer 
ik u om op het politiebureau aangifte te doen. 
Voor aangifte van een misdrijf waarbij geweld 
is gebruikt, moet u altijd persoonlijk naar het 
politiebureau. Als er iets bekend is van de da-
der of als het strafbare feit is gepleegd in uw 
huis, doe dan ook aangifte op het bureau.
U moet dan vooraf een afspraak maken, zodat 
u niet zo lang hoeft te wachten. Hiervoor kunt 
u bellen met 0900-8844.

Niet naar het bureau?
Voor een aantal vormen van diefstal, inbraak 
en vandalisme kunt u thuis met de computer 
of telefonisch aangifte doen.
Welke soorten aangiftes dat prezien zijn vindt 
u op www.politie.nl onder ‘Aangifte doen’.
Bij een digitale aangifte heeft u natuurlijk 
geen persoonlijk contact met de politie, maar 
makkelijker is het wel.

Bij de telefonische aangifte heeft u wel wat 
persoonlijk contact.

Om telefonisch aangifte te doen kunt u bellen 
met 0900-8844.
In overleg belt de politie u dan zo snel mogelijk 
terug voor het opnemen van de aangifte.

Afwikkeling digitale en telefonische aangifte
Via www.politie.nl kunt u van een aantal feiten 
digitaal aangifte doen. 
Nadat u de aangifte hebt verzonden, krijgt u 
direct per e-mail een ontvangstbevestiging. De 
aangifte wordt gecontroleerd en verwerkt tot 
een definitief proces-verbaal van aangifte. U 
ontvangt hiervan binnen vijf werkdagen een 
exemplaar dat er overigens anders uitziet dan 
de mail die u heeft verzonden.
Het exemplaar dat u ontvangt kunt u gebrui-
ken voor bijvoorbeeld de verzekering.

Meer informatie of contact met uw wijkagent 
Ron Schijf?

ron.schijf@politie.nl

Als u iets vervelends of ergs is overkomen en u wilt daarvan aangifte doen, dan kan dat 
op verschillende manieren. Op het politiebureau, maar soms ook telefonisch of digitaal. 
Een aangifte is niet alleen voor de opsporing van belang, de politie krijgt ook een beeld 
van de criminaliteit in uw buurt. Daardoor kan zij beter bepalen waar extra toezicht of 
opsporing nodig is.

Van wijkagent Ron Schijf

Aangifte doen op het 
politiebureau: 
digitaal of telefonisch?
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Garagebedrijf

Leeuwenburgh
Tramstraat 33-39 • 2551 TT Den Haag

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

• Reparatie
• Onderhoud
• APK keuring
• Schade reparatie

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

Alle automerken!

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

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

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

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

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

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

 Medisch Centrum de Korenaer

Voor vragen over het Medisch Centrum gelieve te mailen naar:
pptdehaan@gmail.com
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Na 9 maanden wachten zijn er nu eindelijk nieten op de aarde neergedaald in de 
Ockenburgstraat!

De verkeerssituatie op de hoek Loosduinse Hoofdstraat en de Lozerlaan naar de Ocken
burghstraat is voor verkeer en voetgangers goed overzichtelijk geworden. 
De hoge beplantig is weggehaald en er is vrolijke lage beplanting voor teruggekomen.
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Foodtruck Festival
Van vrijdag 22 t/m zondag 24 september 2017 kon jong en oud genieten van het 
eerste Loosduinse Foodtruckfestival op het Loosduinse Hoofdplein. Het was een 
groot succes, mede door het schitterende weer!
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Het Geluid 
van Loosduinen

Op 30 september was het 
weer Festivaltijd. Naast 
veel muziek was er ook 
ruimte voor verteltheater, 
sport en allerlei leuke 
kidsactiviteiten. 
Ondanks de regen trok 
het wijkfestival enkele 
duizenden bezoekers.
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drukwerkp
rint

boeken  
magazines  
brochures

proefschriften
briefpapier  

enveloppen  
visitekaartjes

posters
presentatiemappen  

flyers  
folders

uitnodigingen  
placemats

Forellendaal 400 (achter winkelcentrum Kraayenstein)  tel:  070 397 71 71  email: info@pasmans.net   www.pasmans.net

Nu ook 
voor uw 

kopieerwerk 
of kleine 

printopdrachten. 

Lekker in de 
buurt!

Lekker onbeperkt genieten van onze speciale samenstelling

WOK - GRILL - WARM BUFFET - SUSHI SPECIALITEITEN - DELICATESSEN - IJS EN FRUIT
ma t/m do  € 20,95  -  vrij t/m zon + feestdagen € 22,95  -  kinderen t/m 11 jaar € 12,95

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 € 26,95
vrij t/m zo + feestdagen € 28,95

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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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
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Gouwe Ouwe op volle toeren is een playback-
show groep bestaande uit ongeveer 32 bu-
ren van Seniorencomplex Muttersborgh. Wij 
imiteren niet alleen André Rieu en het Johan 
Strauss orkest maar ook de 3 sopranen en 3 
tenoren, Zangeres zonder naam, André Hazes, 
Dorus, de Toppers en vele andere.
De mooie jurken in alle kleuren voor de  dames 
van het orkest zijn gemaakt door Joke Breedijk 
die ons bij elkaar heeft gebracht op een tuin-
feest in 2014.

Gouwe 
Ouwe 

op 
Volle 

Toeren

Ook heeft zij diverse muziekinstrumenten ont-
worpen. Wij treden op in bejaardenhuizen en 
verpleeghuizen en als we de gezichten van die 
mensen zien die weer gaan lachen en meezin-
gen, maakt dat heel dankbaar. Daar doe je het 
voor!! 

Met dank aan Wijkberaad Kom Loosduinen voor 
het doorgeven van de subsidiemogelijk heden.

Een blije bewoner,  Wil Noest
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Op woensdag 21 maart 2012 - ter gelegenheid 
van de Nationale Boomplantdag - werden er 
ongeveer 20 knotwilgen geplant. Dit gebeurde 
door kinderen van basisschool De Kleine Keizer. 
Toenmalig wethouder Sander Dekker was hier-
bij aanwezig en plantte de eerste boom.

Knotwilgen aan de Noorderbrink
De bomen staan op een lager gelegen stukje 
gemeentegrond dat bij de wijk Kraayenstein 
hoort, aan de slootkant van de Noorderbrink.

Kaayenstein heeft veel geld gekregen voor het 
groenonderhoud van de wijk. Misschien dat 
een gedeelte van dit geld gebruikt kan worden 
om deze prachtbomen wat meer aandacht te 
geven.De bodembedekking rond de bomen is 
meestal erg hoog en de bomen worden niet 
elk jaar geknot. Er zijn zelfs al enkele bomen 
overleden.

De bewoners van WoonZorgPark Loosduinen 
zouden erg blij zijn met een goede opknap-
beurt. En we denken de bewoners van de 
Noorderbrink ook!

      Het bestuur van het wijkberaad     
               wenst u allen

PrettigeKerstdagen
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Landgoed Ockenburgh

Sinds 1 januari 2014 is het beheer van het 
Landgoed Ockenburgh overgegaan van de 
gemeente Den Haag naar Stichting Het Zuid 
Hollands Landschap. De gemeente verleende 
ondersteuning bij het opknappen van het park.

De Stichting Zuid Hollands Landschap is goed 
bezig geweest om na een periode van “laat de 
natuur zijn gang maar gaan“ nu het bos bio-
toop goed te onderhouden.
Als je - zeker nu - gaat wandelen in het park, 
dan kun je genieten van de bomen waarvan de 
bladeren hun herfstkleuren aannemen.

Ook heeft de gemeente Den Haag het landhuis 
(voormalige jeugdherberg) aan de buitenkant 
prachtig opgeknapt.
Binnen gaat het opknapwerk gedaan worden 
door vrijwilligers van de Stichting tot behoud 
van de Historische Buitenplaats Ockenburgh.
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Een herfstwandeling
Wandelend in de vrije natuur,
Voor mijn doen nog een beetje vroeg, ook wat fris en 
nevelig, maar verder alles puur natuur,
genietend van de rust om me heen,
is het op dit moment alles voor mij alleen.
De zon doet zijn uiterste best om de kilte te verdrijven,
wat hij in dit vroege uur, nog moet zien te bewijzen.

Nog steeds genietend van de rust, die even wordt verstoord,
door een klok die de tijd aangeeft, hoe laat of het is,
me laten weten, de wandeling even te onderbreken.
Ik vond een mooi plekje onder een reusachtige boom.
Een beuk, hij was aan zijn gladde stam te herkennen.
Hij deed me met zijn dichte bladeren dak
voor de zon die inmiddels verschenen was, 
met koelte verwennen.

S. Smits
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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   08:53Gehamerd 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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Hobbykasje
Leuk! Een hobbykasje in het zicht van de 
molen, de kerk en het Loosduinse muse-
um. We waren toch ooit een tuindersdorp.

Het hobbykassen bedrijf van Dave Storm 
heeft aan de Margaretha van Henneberg-
weg op zaterdag 8 oktober een hobby-
kasje neergezet op het terrein van de 
molenaarswoning. Het kasje heeft hij voor 
onbepaalde tijd in bruikleen gegeven. 
Helemaal gratis! 
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Dit historisch hart verdient het een 
‘thuis’ te zijn, waar je elkaar ontmoet en 

waar je samen graag verblijft.

Enkele Loosduiners hebben zich verenigd in de 
Stuurgroep Ontwikkeling Erfgoedgebied Oud 
Loosduinen. Zij weten zich gesteund door de 
molenaars en de stichtingsbesturen van het 
museum en de Abdijkerk. De gemeente geeft 
het team de ruimte om de mogelijkheden te 
onderzoeken tot het ontwikkelen van een in-
spirerend ontmoet- en belevingsplan.

Conceptplan/burgerinitiatief Haagse Kracht
Als erfgoedensemble vormen de molen, het museum en de Abdijkerk het enige restant in het 
publieke domein van 800 jaar Loosduinse geschiedenis. Het besef groeit om het erfgoedgebied 
te koesteren als een waardevol en onvervangbaar gemeenschapsbezit.

Een ontmoet en belevingsplan voor 
jong en ouder, voor Oud Loosduiners en 

Nieuw Loosduiners.

Het plan omvat de programmering van uiteen-
lopende natuur- en cultuuractiviteiten vanuit 
een duurzaam paviljoenrestaurant als sfeervol 
ankerpunt. 

Het paviljoen kan geplaatst worden op de weide 
aan het (vaar-)water: bij de molen, de natuur-
speeltuin en het kunstwerk De Zonnewijzer.

          Ontwikkeling Erfgoedgebied Oud  Loosduinen
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          Ontwikkeling Erfgoedgebied Oud  Loosduinen

Op de bewonersvergadering van donderdag 23 november a.s. wordt het  
conceptplan toegelicht door Hanneke Besseling. Er is dan ook ruimte voor 
het stellen van vragen.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Schade, straatverlichting, losse 
stoeptegels enz. gemeente Den Haag

14070

Politie Loosduinen (ook wijkagenten) 
via landelijk tel.nr.

0900-8844

Noodnummer landelijk 1-1-2

Stadsdeelkantoor Loosduinen 070-353 7900

Gemeentelijk informatiecentrum 070-353 3777

Gemeentelijke belastingdienst 070-353 7932

Ophaaldienst grofvuil 070-366 0808

Dokterstelefoon 070-346 9669

PEP 070-302 4444

Wijkbus Viool 070-205 2599

Woonzorgpark Loosduinen 070-888 1888

BurenHulpCentrale 070-262 9999

Wijk- en dienstencentrum De 
Henneberg (I-shop)

070 205 2590

Lucovitaal®, Krachtig & Goedkoop!®

Loosduinse Hoofdstraat 257, Den Haag

Voor al uw supplementen!

Proost!
Het bestuur wenst u 

een gezellige 
jaarwisseling en een 

voorspoedig en 
gezond 2018!



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


