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Molen De Korenaer
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Ma-Wo   9:00 - 18:00 uur
Do-Vr  9:00 - 21:00 uur
Za    9:00 - 17:30 uur
Zo      11:00 - 17:00 uur

Loosduinse Hoofdstraat 875 | 2552 AH Den Haag | 070-3971173 | www.tuincentrumockenburgh.nl

Kom gezellig langs en                         
bewonder onze kerstshow

Geniet van alle mooie                        
bloemen, planten en een                    

heerlijke kerstsfeer!

Enjoy Christmas 

van der Hoeven
Glazenwasserij

Schoonmaakservice
Terras- en gevelreiniging

tel. 06-29410507

                K WA L I T E I T  O P  H O O G  N I V E A U



Dagelijks Bestuur

Voorzitter
Thijs Zaat 

Secretaris
Koos Maquelin

Penningmeester
Bert Bakker

Bestuursleden
Koos Outshoorn

Sam Develing

Leo van den Dobbelsteen

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.net
Website: www.komloosduinen.net

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

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

Wijkinformatie
een uitgave van het Wijkberaad Kom Loosduinen
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De wijkinformatie verschijnt 2x per jaar - Oplage 3600 stuks - Het verspreidingsgebied omvat het 
werkgebied van de Kom Loosduinen.

De volgende Wijkinfo verschijnt in mei 2021.
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  ZELFVERTROUWEN    BEHEERSING    RESPECT    WEERBAARHEID
GEZONDER EN FITTER WORDEN    ONTSPANNEN

EEN UNIEKE COMBINATIE VAN
TRADITIONELE GEVECHTSDISCIIPLINES

VOOR JONG EN OUD

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

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

LI’S PALACE
RESTAURANT - AFHAAL - CATERING

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

Wij kiezen voor:
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Corona...
is 2020 verloren?

Onlangs hoorden we op de radio dat 2020 als verloren beschouwd moet worden, maar 
is dat wel zo? Het dagelijkse leven moeten we anders invullen. Dat geldt ook voor de 
inwoners van Kom Loosduinen.
Het leven speelt zich de komende tijd af achter mondkapjes en mede door de aan-
scherping van de maatregelen rondom Corona hebben wij als bestuur het besluit ge-
nomen dat we wederom onze bewonersvergadering van 19 november tot nader order 
moeten uitstellen.

Is er dan helemaal niets gebeurd in de Kom? 
Jazeker wel. Het Loosduinse Hoofdplein is aangepast: er zijn plantenbakken geplaatst, 
de banken zijn aangepast, geschilderd en verplaatst. Ondanks het commentaar lijkt 
iedereen zijn/haar plek op de banken gevonden te hebben.

Binnen het bestuur Kom Loosduinen hebben wij ook niet stil gezeten. Graag willen 
we twee ‘jonge’ kandidaat-bestuursleden aan u voorstellen, Marjolein Kool en Jasper 
Strik. U vindt hun verhaal elders in dit blad. Hiermee komt het aantal bestuursleden 
op negen.
Omdat er nu geen ‘live’ vergadering is willen wij het volgende voorstel doen inzake 
bestuursverkiezingen: 

Aftredend maar ook herkiesbaar: 
• Thijs Zaat, voorzitter
• Bert Bakker, penningmeester + vicevoorzitter 
• Leo van den Dobbelsteen, lid
• Vanuit het bestuur worden voorgedragen: Marjolein Kool en Jasper Strik

Zij die bezwaar hebben en/of kandidaat-leden kunnen zich melden vóór 30 november 
2020 via info@komloosduinen.net

Let goed op uzelf maar ook op uw naasten !

Het Bestuur
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Met veel plezier kijk ik terug op mijn eerste jaar 
bij het stadsdeel Loosduinen. Met mensen uit 
heel het stadsdeel sprak ik over het woonple-
zier en gevoel van veiligheid in de wijken. Dan 
ging het bijvoorbeeld over scheve stoeptegels, 
eenzaamheidsvraagstukken en geluid overlast, 
maar ook over meer complexe zaken, zoals de 
gebiedsontwikkeling in Kijkduin.

Eén ding werd mij snel duidelijk. Bewoners en 
partners in de wijk willen graag samenwerken. 
Vrijwilligers, bewoners(organisaties), Com mis-
sie Loosduinen, politie, welzijnsorganisatie, 
corporaties, de gemeentelijke organisatie en 
natuurlijk het team stadsdeel Loos duinen den-
ken en doen actief mee bij het oplossen van 
vraagstukken.
Bijvoorbeeld de bewoners in de Kom Loosduinen, 
die zich spontaan hebben aangemeld om het 
groen op het plein te onderhouden en ook de 
corona-initiatieven om eenzaamheid te bestrij-

den en maaltijden te maken en te bezorgen bij 
de kwetsbare bewoners in de wijk.
Het lukt natuurlijk niet om alles op te lossen! Je 
loopt tegen beperkingen in mogelijkheden aan: 
budgetten, regels, procedures en tijd, maar sa-
men krijgen we wel veel voor elkaar. 
Ons leven is flink opgeschud. Een ding werd 
daarbij duidelijk: we hebben elkaar hard nodig 
voor steun, hulp en aandacht. Het begint met 
het leren kennen van de eigen buren en de ei-
gen straat. Dat is de les, die wij van de corona-
crisis kunnen leren.

Inmiddels kunnen we met alle stelligheid zeg-
gen dat niemand in de toekomst kan kijken, 
maar de veerkracht, die jullie met elkaar hebben 
opgebracht in de afgelopen periode, is hoop-
gevend.

Blijf gezond!

Mustapha el Boumeshouli

Stadsdeeldirecteur Loosduinen

Mustapha el Boumeshouli
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Martin en Angelique van lunchroom/bloe-
menhandel La Fleur hadden het zich heel 
anders voorgesteld... een feestelijke opening 
van de winkel met een hapje en een drankje. 
Maar de tijden zijn veranderd en de lunch-
room is vanwege Corona nog steeds geslo-
ten. Bloemen worden gelukkig wel verkocht. 
Martin had een behoorlijke voorraad appel-
taarten ingeslagen om de opening een fees-
telijk tintje te geven. 
Om er toch nog een nuttige bestemming aan 
te geven zijn de taarten geschonken aan o.a. 
WoonZorgPark Loosduinen. Zij waren er blij 
mee. De bewoners die het in die dagen ook 
niet makkelijk hadden werden verrast met 
een lekker stukje appeltaart. 

Felyx Scooters
“Felyx is een snelle, gemakkelijke en duurzame manier om 
      door Den Haag te reizen“ 

      is de reclame 

Maar de manier waarop de gebruikers 
de scooter weer ergens neerzetten is 
voor veel mensen een ergernis. 
Midden op een stoep zodat een 
scootmobiel er niet meer langs kan 
bijvoorbeeld. De scootmobiel-rijder 
moet dan omkeren om van de stoep te 
kunnen rijden. 

Is het echt zo lastig om 
hem netjes aan de kant te 

parkeren?

Appeltaart voor het WoonZorgPark
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Voor alle voorkomende 
ontwerp-, druk-, print- 
en kopieeropdrachten

KRAAYENSTEIN         Forellendaal 400         tel:  070 397 71 71        email: info@pasmans.net      www.pasmans.net

We zijn wat moeilijk te vinden, 

maar onze drukkerij zit op de 

begane grond van de flat 

achter de uitbouw van de 

Hoogvliet en de snackbar van 

winkelcentrum Kraayenstein.

Wij zijn geopend van

maandag t/m vrijdag

van 9.30 tot 18.00 uur.

Tot ziens!

Arnold Spoelstraat 127
2553 CM Den Haag

070 397 21 71

www.kaasloosduinen.nl

✔De lekkerste kaas uit binnen- en 
    buitenland

✔Heerlijke vleeswaren

✔Vers gebrande noten en zuidvruchten

✔Prachtige wijnen
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Marjolein Kool
Ieder jaar realiseer ik me steeds meer dat 
Loos duinen een historische parel is, 
vol toekomstige bruisende mogelijkhe-
den. Hoe mooi is het dat bij mijn voordeur 
‘oud en nieuw’ hand in hand gaan?

Ik ben geboren en getogen in Loosduinen. 
Daar ben ik trots op, zeker wanneer ik in onze 
Loosduinse Krant alle mooie historische berich-
ten uit het Museum lees. Ook vaar ik regelma-

tig langs de molen richting Madestein en het 
Westland. De Poort van Loosduinen…

Inmiddels werk ik 12 jaar bij het ROC Mondriaan. 
De eerste tien jaar als docent Nederlands bij de 
School voor Autotechniek & Mobiliteit, momen-
teel als Taaladviseur voor heel ROC Mondriaan. 
Met een studieachtergrond in Afrikanistiek, 
Arabisch en Islamitisch Recht kan ik eenvou-
dig schakelen tussen verschillende doelgroepen 
en heb ik begrip voor veel standpunten, zolang 
deze niet de grenzen van ons respect bereiken. 
Mijn visie is breed en gericht op de toekomst, 
ontwikkeling en samenwerking. Want samen 
moeten we het gezellig houden in Loosduinen.

Naast mijn werk fluit ik met plezier een wed-
strijd bij SV Loosduinen, waar ze blij zijn met 
mijn inzet als scheidsrechter. Ook sta ik regel-
matig op het podium met mijn Loosduinse band 
Jua of als Troubadichter: Ik schrijf gedichten en 
zet deze op muziek.

Mijn hart ligt in Loosduinen en daarom heb ik 
me aangemeld als kandidaat-bestuurslid bij het 
Wijkberaad KOM Loosduinen. 
Naast alle dagelijkse ontwikkelingen en uitda-
gingen wil ik me ook graag richten op de jonge-
ren. Zij zijn immers de toekomst van ons mooie 
Loosduinen. En wie weet wat voor moois zij 
kunnen brengen .… Samen.

Even voorstellen... 

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

 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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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Jasper Strik
Het is alweer zo'n tien jaar geleden dat ik in 
‘de Kom' ben komen wonen. En eigenlijk had ik 
lang geen intentie om Loosduinen mijn 'thuis' 
te maken, want een sterke band had ik er nog 
niet mee.

Mijn jeugd beleefde ik in Rustenburg-Oost-
broek, waar het stadiongeluid van ADO (of was 
het toen nog FC) vanuit het Zuiderpark dat tot 
in onze straat te horen was. Ik ging studeren en 

was inmiddels wel uitgekeken op de vluchtheu-
vels van de straat. Breda werd mijn volgende 
plek, waarna ik nog een korte tijd in Nieuw-
Zeeland en in Macau (China) had gewoond. 
Noodles zijn best lekker hoor, maar de peen-en-
uien lonkte en waar dan beter naartoe te gaan 
dan naar de 'Peenbuikers'.
Voor mijn werk als videograaf kwam ik in con-
tact met verschillende groepjes mensen in  an-
dere wijken van Den Haag. Deze mensen waren 
echt betrokken bij hun buurt en wilden hun 
stukje Den Haag leefbaarder en mooier maken. 
Ik keek naar mezelf. Ik deed zelf niets en had 
weinig band met mijn mede Loosduiners. Ik 
dacht terug aan mijn oude buurt. Daar waren de 
buren erg bij elkaar betrokken en al mijn vriend-
jes kwamen direct uit de straat. Voetballen in de 
straat was de normaalste zaak, maar er werden 
ook straatevenementen georganiseerd zoals 
bar becues en vossenjachten. Het waren vooral 
de dingen die de buren zelf onder elkaar organi-
seerden die de plek sfeer en levendigheid gaven.
Dat was de reden om bij het Wijkberaad aan 
te sluiten. Zelf iets ondernemen en kijken hoe 
we, buren onder elkaar, ons stukje aan de kust 
mooier kunnen maken, beetje bij beetje.

Even voorstellen... 

Vergaderdata 2021
Bestuursvergaderingen worden 
gehouden elke eerste donderdag van de 
maand, met uitzondering van de maanden 
augustus en september.

Bewonersvergaderingen  worden gehou-
den op donderdag 20 mei en op donder-
dag 18 november 2021.

Heeft u een onderwerp dat u 
tijdens een bestuurs vergadering 
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
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Bestuursleden zijn in de volgende
commissies vertegenwoordigd

Commissie Loosduinen
Thijs Zaat en Bert Bakker  
reserve Sam Develing

Ruimtelijke Ordening en Verkeer
Koos Outshoorn en Frits van Gaans

Welzijn en Beheer
Sam Develing en Leo van den Dobbelsteen

Werkgroep Loosduinse Hoofdplein
Koos Maquelin

Uitvoering overleg
Koos Outshoorn

Groot Groen Gebieden
Bert Bakker 
namens de Commissie Loosduinen
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Weghalen wortelstronk
Het uit de grond halen van de wortelstronk van eerder weggehaalde populieren is een hele on-
derneming. Eerst moet de stronk uit de grond vrijgemaakt worden. Dan worden alle uitlopers 
afgezaagd. Je moet dan goed weten of er zich geen wortels meer onder de aanwezige leidingen 
of kabels bevinden. Daarna wordt de stronk uit de grond getrokken. Maar meestal komt de stob-
benfrees er aan te pas en wordt de stronk weggefreesd.                                 

Foto’s: Jolanda Kreffer

Eén van de laatste stukjes van ons tuindersdorp
Jammer is het dat er maar weinig onderhoud wordt gepleegd aan de fruitmuur. Het onkruid 
(gras en brandnetels)  groeien tot de helft van de hoogte van de perenbomen. De uit de 19 
eeuw stammende fruitmuur hoort bij de restanten van de oude boerderij (stenenkamer). Als 
toeristen of oud Loosduiners daar naar komen kijken maken we als Loosduinen geen reclame.
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Madesteinweg opgeknapt!

Al jaren is het een doorn in de ogen van fiet-
sers die over de Madesteinweg rijden. Er ston-
den vooral in het weekeinde veel auto's op het 
voor fietsers aanwezige pad. Half op het fiets-
pad half in de groenstrook. De rijstroken voor 
de auto's zijn vernieuwd en er is een naast ge-
legen eigen fietspad gekomen.

Er kan niet meer in de berm geparkeerd wor-
den. Daar is ook een goede oplossing voor 
gevonden. Dit alles is al met al een goede en 
veilige verbetering en daarom ook een betere 
ontsluiting voor de wijk Vroondaal.

Wij verhuren ons unieke clubhuis “Chalet Ockenburgh” voor een dagdeel, dag, avond, weekend of  langer.
Belangstellenden kunnen contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken om ons clubhuis 
te huren voor bijvoorbeeld:
• trainingen, workshops, teambuilding sessies of een vergadering.
• Weekenden en kampen aan groepen kinderen ( bijv. scouting of lagere scholen )
• Kinderfeestjes , of educatie doeleinden ( lessen ) voor basisscholen.
Het verblijf is op basis van zelfverzorging.
De huurprijs is op aanvraag bij de beheerder te verkrijgen en varieert afhankelijk van het aantal dagdelen, 
zalen en deelnemende personen.
Voor meer informatie over de verhuurmogelijkheden of bezichtiging, vul het contactformulier op onze 
website in of mail naar verhuur@rimboejagers.nl 
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Het jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in 
als een jaar waarin een pandemie over de we-
reld trok. Dat heeft voor elk mens binnen ons 
Loosduinen en wereldwijd gevolgen gehad. Zo 
ook voor het buurtpreventieteam. Tijdens de 
‘Lock down’ liepen we niet door de wijk maar 
bleven we thuis. Samen evalueren, of nieuwe 
mensen werven om ook als vrijwilliger mee te 
lopen mocht en kon niet. D.m.v. af en toe een 
appje naar elkaar hielden we contact en kon-
den we ons richten op onze gezinnen, onze ei-
gen levens binnen opnieuw vorm geven en van 
een lastige situatie iets positiefs maken.  Zodra 
het enigszins mocht zijn we onze loopronden 
weer gestart, hadden we weer ‘live’ contact 
met elkaar maar wel een beetje anders dan 
daarvoor. 

Ook op straat is alles een stukje anders ge-
worden dan voor de ‘Lock down’. We werden 
erop gewezen, door gemeente en politie, dat er 
meer mensen via de digitale weg het slachtof-
fer zijn geworden van oplichting, denk dan aan 
appjes, sms’jes, mailtjes en dergelijke. ‘Boeven’ 
hebben thuis kunnen nadenken over hoe ze 
hun beroep kunnen ‘upgraden’. 

Wilt u meedenken over de digitale weerbaar-
heid en veiligheid in de stad en in uw buurt? 
Word dan digitaal ambassadeur! 
Wilt u meer informatie? Mail dan naar: 
digitaalambassadeur@denhaag.nl

Tijdens een zo andere manier van leven dan 
we gewend zijn kunnen er veel dingen goed 
gaan, immers je hebt tijd gehad om na te den-
ken over hoe je leven vorm wilt geven na deze 
pandemie en misschien heeft de extra rust je 
wel op lumineuze ideeën gebracht, die je zodra 
het weer mag, kunt gaan uitvoeren. Maar er 
kunnen ook dingen mis zijn gegaan. Misschien 
voel je je somberder, voel je je eenzaam, heeft 
die tijd met je gezin thuis je prikkelbaarder ge-
maakt. Misschien ben je zelf ziek geweest en 
ben je nog herstellende. Weet dan dat je niet 
de enige bent én dat je om hulp mag vragen. 
Hieronder één van de anonieme lijnen die je 
zou kunnen benaderen.

De Luisterlijn 
https://www.deluisterlijn.nl/ik-zoek-hulp-
home/over-corona.html
Telefoon: 0900-0767 (24/7 bereikbaar); 
chatten of mailen kan ook.

Ook wij zoeken nog mensen die zich willen 
aansluiten bij ons team. 
Heb je één uurtje per week tijd om mee te lo-
pen stuur dan een mailtje naar info@bptlc.nl 
met je motivatie. Of spreek ons aan op straat. 

Namens BPTLC wens ik jullie veiligheid, vrede 
en gezondheid toe. 

Jacqueline Jansen

 

BUURTPREVENTIETEAM
LOOSDUINEN CENTRUM

Buurtpreventieteam Loosduinen Centrum

Maker: OrnRin | Bronvermelding: Getty Images/iStockphoto   
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Toch ook Uw slager?
SPECIAALSLAGER

SINDS 1904

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

                       Bakkerij
                    De Vries
Ockenburghstraat 118 - telefoon (070) 397 86 66

Voor al uw brood, gebak, koek, chocolade, lekkere 
broodjes en nog veel meer!

In deze periode natuurlijk ook weer banketlett ers, 
speculaas, kerststollen, oliebollen en appelfl appen.
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“Vaak wordt direct de politie gebeld zonder de 
buren te spreken. Ervaring leert dat een goed 
gesprek vaak volstaat om conflicten op te los-
sen of te voorkomen.
Ook kunt u terecht bij buurtbemiddeling of bij 
het Meld- en steunpunt Woonoverlast van de 
Gemeente Den Haag. 
Heeft u een huurhuis dan kan kunt u het mel-
den aan de woningbouw middels een klachten-
formulier.
Komt u er echt niet uit en loopt het uit de hand? 
Neem dan contact op met de politie via 0900-
8844 of met de wijkagenten.

Jeugdoverlast
Veel meldingen die bij de politie binnenkomen 
gaan over jeugdoverlast. Veel wijken hebben 
wel één of meerdere groepen jongeren die 
rondhangen. De wijkagent investeert veel in 
deze jongeren. ”Wij proberen met ze in contact 
te komen. Dan weet ik wie ze zijn en zij weten 
wie ik ben. Als er dan problemen komen kan 
ik de jongeren makkelijker aanspreken. Samen 
met de gemeente en jongerenwerk zoeken we 
bijvoorbeeld naar hangplekken waar de om-
wonenden minder last van ze hebben. Speciale 
aandacht is er voor jongeren die dreigen het 
criminele pad op te gaan.”

Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw wijkagent? 
Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode 
in. Automatisch verschijnen dan naam en foto.

Van wijkagenten  Ron Schijf en Sandra Gilbert

Vandalisme, klussende buren, drugs, onjuist ge-
parkeerde voertuigen, scooters, pubers en zelfs 
hondenpoep; van alles kan mensen tot wan-
hoop drijven. Buurtoverlast is voor veel mensen 
een bron van frustratie, ergernis en woede. 

Buurtgenoten ergeren zich in de bepaalde si-
tuaties, bijvoorbeeld in de zomer of nu in de 
Coronatijd meer aan elkaar. Mensen zijn meer 
buiten, ramen en deuren staan open. Geluiden, 
geuren dringen zich op. Buurtoverlast is voor 
veel mensen een bron van frustratie, ergernis en 
woede. 

Vaak in die volgorde, want “met die man/
vrouw valt toch niet te praten”. Totdat de bom 
barst en de opgekropte woede zich een weg 
naar buiten baant: “Idioot, zet die herrie zach-
ter.” Maar de muziek dreunt harder en harder. 
Wijkagenten Ron en Sandra weten er alles van. 
”Buurtoverlast is een ruim begrip. Niet iedereen 
ervaart hetzelfde onder overlast. Een honden-
liefhebber ergert zich minder snel aan honden-
poep dan iemand die niet van honden houdt. 
Een klussende buurman is vaak vervelend voor 
buren met kleine kinderen. Ouderen lijken zich 
eerder te storen aan de moderne jeugd. De tole-
rantiegrens is bij iedereen verschillend.”

Praat over ergernissen
Hebt u problemen met uw buren? 
Wijkagenten Ron en Sandra adviseren om het 
dan eerst te proberen samen op te lossen. 

Buurtoverlast
“Zijn ze nou helemaal 
  gek geworden?”



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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In de wijk Kom Loosduinen, het oudste deel van 
het stadsdeel, hebben bewoners en onderne-
mers samen met de gemeente en andere wijk-
partners voor de eerste keer een gezamenlijke 
Wijkagenda gemaakt. Samen zijn de belangrijk-
ste verbeterpunten voor de wijk bepaald: een 
bruisend winkelcentrum en meer onderling 
contact onder bewoners.

Donderdag 9 juli overhandigde het bestuur van 
het wijkberaad Kom Loosduinen de Wijkagenda 

Bruisend winkelcentrum en 
verbondenheid in Kom Loosduinen

aan stadsdeelwethouder Hilbert Bredemeijer. 
Door deze Wijkagenda wordt tot en met 2024 
intensief samengewerkt aan een betere wijk.
Hilbert Bredemeijer: “Geweldig dat bewoners 
en ondernemers hun steentje hebben bijgedra-
gen aan deze gloednieuwe wijkagenda. Het laat 
zien zij enorm betrokken zijn bij de toekomst 
van hun wijk en dat waardeer ik enorm. Deze 
wijkagenda is een mooie stap voor een meer 
verbonden en bruisende wijk Kom Loosduinen. 
Hier kunnen we mee aan de slag.

Minder leegstand, 
meer verbondenheid
De bewoners willen graag een aan-
trekkelijker winkelcentrum, een  
divers winkelaanbod, minder leeg-
stand en meer activiteiten voor en 
door de bewoners van de wijk. De 
gemeente is daarom begonnen 
met het tijdelijk herinrichten van 
het Loos  duinse Hoofd plein, in af-
wachting van een grotere aanpak 
van het winkelcentrum. Er is meer
groen gekomen en de bankjes zijn 
anders neergezet.
(bron De Posthoorn van 15 juli 2020)

V.l.n.r.: Stadsdeelwethouder Hilbert Bredemeiejr, Stadsdeeldirecteur Mustapha El 
Boumeshouli en de voorzitter van het Wijkberaad Kom Loosduinen Thijs Zaat bij 
de overhandiging van de wijkagenda.

V.l.n.r.: Leo van den Dobbelsteen, Sam Develing, wethouder Hilbert Bredemeijer,
Frits van Gaans, Thijs Zaat, Koos Maquelin en Bert Bakker presenteren de 
Wijkagenda
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ONDERNEMER UIT DE WIJK

In de Tramstraat is al bijna 100 jaar een opticien 
gevestigd. In 1924 opende de heer Niperus zijn 
winkel met brillen, uurwerken, goud en zilver. 
In 1948 werd dit bedrijf overgenomen door 
de heer  Persenaire. In 1967 verkocht hij het 
opticiensbedrijf aan de heer Van der Meer uit 
Vlaardingen. In 1971 kwam zijn zoon Jan als fi-
liaalhouder in Loosduinen. Na het overlijden van 
zijn vader ging Jan met de winkel zelfstandig 
verder. Inmiddels zijn er bijna 50 jaar verstreken 
en in 50 jaar verandert er heel wat. 

Loosduinen was in 1971 geen zelfstandige ge-
meente meer en straatnamen die ook in Den 
Haag gebruikt werden waren pas veranderd in 
nieuwe namen. Regelmatig gaven klanten eerst 
de oude straatnaam op, om dan met: ’O, Ja’, 
met de nieuwe te komen. Bij de deur werden 
vaak de klompen uitgedaan. Ze vertelden dat 
ze helemaal naar ‘Het Dorp’ waren gekomen 

en dan bleek dat ze in de Burgemeestersbuurt 
of Muziekbuurt woonden. Nieuw Waldeck en 
Kraayenstein waren nog niet gebouwd. Ze 
woonden in Loosduinen en niet in Den Haag. 

Een opticien had een witte jas aan, net als de 
dokter en trouwens ook de slager. De witte jas 
werd al snel vervangen door een colbertje, nog 
wel met stropdas en geleidelijk aan werd de kle-
ding losser. Opticien zijn was een ambachtelijk 
beroep. De glazen werden met de hand ingesle-
pen, nadat ze eerst met de brokkeltang voor-
bewerkt waren. Ook werd er veel gerepareerd, 
gesoldeerd, celluloid brillen gelast, scharnieren 
geklonken en ingesmolten. De oogmeting ging 
met brillendoos en letterkaart, tamelijk primi-
tief. De multifocaal glazen stonden in de kin-
derschoenen, ze waren verre van ideaal, veel 
vertekening en uiterst kleine leesgedeelten. 
Brillenglazen waren van glas, Kunststof glazen 
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waren er bijna niet, konden niet ontspiegeld 
worden en harde lagen bestonden niet. Nu is 
het tegenovergesteld: echt mineraal glas wordt 
bijna niet meer gemaakt en de kunststof glazen 
worden geleverd van diverse materialen en ver-
edelingen, passend bij de glassterkte en eisen 
gesteld door de montuurkeuze en wensen van 
de klant. 

In de winkel kwam Gonnie, de vrouw van Jan 
meewerken en de beide dochters Antoinette en 
Inge groeiden zo ongeveer in het bedrijf op. In 
de loop der jaren werden klanten hoe langer 
hoe meer bekenden. Klanten die al vier, vijf ge-
neraties komen, zijn niet ongewoon. 

Gonnie en Jan komen met veel plezier naar hun 
winkel en helpen hun klanten graag. Zij zouden 

Loosduins Koffie-uurtje
Het Loosduins Koffie-uurtje wordt vanaf 8 oktober vanwege de stren-
gere coronaregels via de telefoon gehouden. Tijdens het spreekuur, 
elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur, kunt u met het Stadsdeel, 
de Politie en de  Commissie Loosduinen uw wensen en ideeën voor 
Loosduinen bespreken.

Aanmelden
Stuur een e-mail naar loosduinen@denhaag.nl of bel met 070-3535009. 
Vermeld hierbij uw vraag, naam en telefoonnummer. 
U wordt teruggebeld tijdens het spreekuur op woensdagmiddag.

graag nog jaren door willen gaan. Maar ver-
sneld door het coronavirus hebben zij besloten 
om te stoppen met hun winkel. 
Zij danken hun klanten voor al het genoten ver-
trouwen en wensen hen het allerbeste toe en 
wie weet komen zij u nog eens tegen. 

Momenteel wordt er uitverkoop gehouden en 
gaan brillen en aanverwante artikelen weg on-
der het mom: Meer voor minder. 

Dit alles betekent niet dat de aloude optiek-
winkel uit Loosduinen verdwijnt. De heer Evert 
Koorn, opticien, optometrist, contactlensspeci-
alist komt graag  -weer- naar Loosduinen om de 
winkel over te nemen. De service en aandacht 
als vanouds, de uitstraling opgepoetst met 
nieuwe ideeën en veel elan.     

Het bestuur van het Wijkberaad wenst u allen 
          gezonde en gezellige Kerstdagen!
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Lucovitaal®, Krachtig & Goedkoop!®

Loosduinse Hoofdstraat 257, Den Haag

Voor al uw supplementen!

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!
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Wat zou u doen met 30.000 euro 
voor de buurt ?
Heeft u ideeën om uw wijk socialer te maken? En het winkelcentrum bruisender?

Een gaaf festival voor
talenten uit de wijk, een

straatvoetbaltoernooi of

een kookclub. Ik daag
alle jongeren uit om met

toffe ideeën te komen
voor een mooier Kom
Loosduinen.

Een mooi bedrag om te
besteden aan een alom
bruisend winkelcentrum
en om samen met 
nieuwe bewoners van
Kom Loosduinen te 
bouwen aan een 
gezellige en leefbare wijk.

Lever uw plan in en/of stem op plannen van 
andere wijkbewoners. U kunt samen met uw 
buurt € 30.000,- verdelen over de ingediende 
plannen. 
De mogelijkheid was om vóór 8 november 2020 
uw idee in te leveren via het aanmeldformulier 
op www.komloosduinenbegroot.nl 

Vraag aandacht voor uw plan bij anderen 
(minimaal 15 medestanders) en lever dat in 

vóór 8 november. De gemeente kijkt dan naar 
de haalbaarheid. Op 14 december worden de 
haalbare plannen bekend gemaakt. 
Van 14 december t/m 10 januari verdelen be-
woners € 30.000,- over de haalbare plannen 
via de website. In 2021 zullen de plannen uit-
gevoerd worden. 

In januari 2021 worden de winnende plannen 
bekendgemaakt.
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Het Leger des Heils is bepaald niet nieuw in 
Loosduinen. Al in 1949 vestigde het Leger zich 
op deze plek. Veel oudere inwoners van Loos-
duinen zullen herinneringen hebben aan Kerst-
samenkomsten, aan jeugdactiviteiten zoals de 
padvinderij of aan het ‘Zingen met je kind’. De 
laatste jaren beperkte de activiteiten zich tot 
de verkoop van tweedehandskleding, een paar 
uurtjes per week. Eind 2019 besloot het Leger 
des Heils dat deze mooie plek het verdiende 
om weer een grotere rol in de buurt te spelen. 
Sindsdien zijn de openingstijden van de kleding-
winkel uitgebreid, worden er activiteiten voor 
de buurt gehouden – zoals lunch en creamid-
dag – en zijn er weer zondagse samenkomsten.

Het Leger des Heils in Loosduinen
Aan de Pisuissestraat nummer 9 – een beetje verstopt in de poort 

naast de schoenmaker – staat de opvallende groene, houten 
ontmoetingswinkel ‘De Bron’ van het Leger des Heils

Ontmoetingswinkel en buurthuiskamer
De Bron wil graag een veilige, fijne huiskamer 
voor de buurt zijn. Een plek waar inwoners 
van Loosduinen elkaar kunnen vinden, waar 
men gezien wordt en een luisterend oor vindt. 
De Bron is dan ook veel meer dan een gewone 
tweedehandskleding winkel. Het is meer een 
‘ontmoetingwinkel’ waar veel mensen tijdens 
het winkelen ook echt even tijd nemen voor 
een praatje. De koffie en thee zijn er gratis (een 
vrijwillige bijdrage is natuurlijk welkom) en re-
gelmatig nemen bezoekers zelf iets lekkers mee 
om uit te delen bij de koffie. Op woensdag is er 
een gezellige, gezamenlijke lunch waar ieder-
een voor het kleine bedrag van € 1,50 mag aan-
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schuiven. Elke woensdagmiddag is er bovendien 
‘Creamiddag’. Van keramiek tekenen tot schil-
derworkshops tot sieraden maken… er is voor 
elk wat wils. 

Samenkomst met lunch
De maandelijkse zondagse kerkelijke samen-
komst is heel open, informeel en laagdrempelig. 
Er is veel ruimte voor het delen van eigen ge-
dachten en ervaringen, voor het stellen van vra-
gen en voor eigen inbreng. Na de samenkomst 
wordt er gezamenlijk gegeten. Tijdens de lunch 
komen vanzelf de mooie gesprekken. 
Al veel buurtbewoners hebben elkaar bij De 
Bron leren kennen en er zijn zelfs mooie vriend-
schappen ontstaan. Zeker in deze tijd zijn men-
selijk contact en omzien naar elkaar van groot 
belang. 

Openingstijden
Elke dinsdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur
Elke woensdag van 10:00 tot 16:00 uur.

Tijdens onze openingstijden bent u van harte 
welkom voor een kop koffie of thee. 

Samen aan tafel (gezamenlijke lunch): elke 
woensdag om 12:15 uur (eigen bijdrage € 1,50)
Creamiddag: elke woensdagmiddag van 14:00 
tot 16:00 uur (eigen bijdrage € 2,-)

Kringsamenkomst (kleine kerkelijke bijeen-
komst): 11 oktober en daarna elke derde zondag 
van de maand. In december is er geen kringsa-
menkomst maar wel een feestelijke Kerstlunch 
op 23 december (onder voorbehoud i.v.m. 
Coronamaatregelen). De koffie staat klaar vanaf 
11:00 uur. De samenkomst begint om 11:30 uur.
Het is fijn als u zich voor de activiteiten even 
opgeeft door een sms of appje naar 06 11 28 50 
71. Of loop gewoon gezellig even binnen. 

De Bron heeft ook een Facebookpagina: Leger 
des Heils Loosduinen. Hier vindt u altijd het 
laatste nieuws over onze activiteiten en acties. 

De Bron op TV
TV Loosduinen bracht onlangs een bezoek aan De Bron in het kader van een reportage in de Week 
tegen Eenzaamheid. Vanaf de eerste week van oktober zal deze te zien zijn op www.tvloosduinen.nl.
Ook het programma ‘De Nalatenschap’ van SBS6 heeft onlangs gefilmd bij De Bron. Verschillende 
bezoekers komen aan het woord. De Nalatenschap wordt uitgezonden op zaterdag 21 november om 
16.30 uur en wordt herhaald op zondag 29 november om 12.00 uur.
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Speeltoestel 
in Ockenburgh 
vernield
Vandalen hebben het speel-
toestel in Ocken burgh ver-
nield. En dit is niet door 
de allerkleinsten onder ons 
gedaan.
Met groot geweld zijn de-
len die de veiligheid voor de 
kinderen moet waarborgen 
uit elkaar getrokken. Na re-
paratie zal het speelterrein 
weer opengesteld worden.

Circus op Pluk!
We hadden grote plannen voor een echte circustent en plek voor 250 mensen, maar dat ging 
helaas niet door vanwege onze grote spelbreker Corona. Maar bij de pakken neerzitten was er 
niet bij! Circus Snor kwam toch naar Pluk en toverde onze wei om in een kleiner, maar daarom 
niet minder leuk circus. Kinderen konden zich lekker uitleven als echte circusartiesten, zonder 
ouders, want die mochten alleen vanaf een afstand spieken.Voor de allerkleinsten was er het 
Muizencircus, waar ze konden luisteren naar verhalen uit het vertelkasje en konden spelen met 
alle leuke spullen van MUMS. Het was een super leuke dag! Er komt zeker meer circus op Pluk!
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Brigitta Valentijn is een unieke scoutinggroep 
zonder uniform. Net op de grens van landgoed
Ockenburgh aan de Wijndaelerweg 12 op een 
prachtige locatie vlakbij strand en bos. Iedere 
zaterdagmiddag van 13.00-15.00 uur komen de 
esta's (6-10 jaar) en de mercators (11-14 jaar) 
samen. Op vrijdagavond van 19.30 -21.30 uur 
komen de Rowan Sherpa's (15-18 jaar) samen.
Met 70 leden zijn wij een kleine club, die zit te
springen om nieuwe leden!
Elke week doen we iets anders, van levend  
stratego tot strategisch denken met laser-
gamen op het terrein. 

Voor iedereen die scouting een keer wil komen 
ervaren bieden wij 3 x gratis kijken aan. 
Kom je huis uit en ervaar het echte 
scouting-gevoel!
Meer informatie: www.brigittavalentijn.nl 

Even kennismaken met scouting 
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Wat een teleurstelling voor iedereen, dat het 
zomerfeest zoals voorgaande jaren niet door 
kon gaan. Corona treft ons allemaal, maar na 
weken thuisonderwijs, mochten de scholen 
weer gedeeltelijk open.
Al snel was daar ook de zomervakantie, maar 
wat kun je dan doen als kinderen behoefte 
hebben aan leuke dingen. Gelukkig waren er 
richtlijnen en mogelijkheden om iets te doen, 
weliswaar aangepast en niet zoals wij gewend 
zijn, maar toch is het gelukt. Het chalet in 
Ockenburgh was vrij en zo konden wij op zater-
dag 15 en zondag 16 augustus toch een aange-
past zomerfeest realiseren.
Er kon getimmerd worden, een dromenvanger 
gemaakt worden, er waren spelletjes. Water en
het bos maakt het tot een bijzondere plek.
Zaterdag en zondag was het overdag voor kin-
deren van 12 en op zaterdagavond vanaf 18.00 
uur voor de oudere jeugd.
We hadden o.a. een BBQ, gesprekken en ver-

schillende spelletjes in het bos. Het weer was 
goed, het was gezellig en wij hebben genoten 
van alle kinderen, jongeren en alle activiteiten.
We danken iedereen die heeft meegedacht, ook 
de mensen die voorgaande jaren bij het zomer-
feest enthousiast hebben geholpen en er dit 
jaar door de richtlijnen niet bij konden zijn.   
Blijf  gezond en let op elkaar in deze lastige tijd.

Jeugdraad
Na de kinderraad, is er inmiddels een jeugdraad 
opgericht. Hierin gaan jongeren met elkaar in 
gesprek over wat jeugd nodig heeft, waar hun 
behoeftes en passies liggen en hoe wij dit bin-
nen Kom Loosduinen kunnen realiseren.Samen 
met de kinderen en de jeugd kunnen wij er bin-
nen Kom Loosduinen voor zorgen dat ook zij 
gehoord worden en hun mening kunnen geven.
Mocht je geïnteresseerd zijn, loop dan eens bin-
nen bij het Eiland en informeer hiernaar.

Danielle  Spin

 Zomerfeest  2020

Het eiland
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Onlangs startte Linda Blanken, niet onbe-
kend in het Loosduinse, met haar eerste Fit 
voor Kids bij Linda bewegingslessen voor 2 
t/m 3 en 4 t/m 6 jarigen. In de zomervakantie 
organiseerde zij voor 130 kids met succes de 
Fit voor Kids bij Linda zomervakantiedagen. 

Linda is jaren lang actief ge-
weest als jeugdtrainer en 
scheidsrechter bij SV Loos-
duinen en werkt op het Kind-
centrum Vroondaal. Nu is 
de tijd gekomen om zelf het 
ondernemerschap op te pak-
ken met de support van haar 
vriend Marc en met steun van 
de familie.

Haar doel is om kinderen in deze leeftijdsgroe-
pen te laten bewegen. Dit is belangrijk en je kan 
er niet vroeg genoeg mee beginnen. Evenzo zijn 
de contacten met de ouders van het kind van 
belang. Zo kunnen de ouders in het begin bij het 

NIEUW IN 

LOOSDUINEN
kind blijven en komen er speciale kijkdagen voor 
de opa’s en oma’s. 
Helaas is het nu met de Coronamaatregelen 
even anders. Zo gaat Linda wekelijks met haar 
kids speels aan de slag met sportieve sportele-
menten zoals, springtouwen, hoepelen, tikker-
tje, oefenen met een tennisracket, hockeystick, 
leuke parcourtjes  maar ook zakdoekje leggen. 
Het gaat erom het kind te laten ontdekken wat 
het leuk vindt en eventueel kan worden voorbe-
reid op een (team)sport.  
Bij Fit voor Kids is ieder kind uniek en telt ieder 
kind mee. De groepen zijn niet groot en er is 
volledige  aandacht voor ieder kind. In de winter 
zijn we binnen actief en in de zomer gaan we 
lekker naar buiten. De lessen vinden plaats op 
woensdag en zaterdag. 
Voor meer informatie kan er gemaild worden 
naar fitvoorkidsbijlinda@outlook.com
Verder zijn we actief op Facebook en bereikbaar 
op 06-13594231. Een proefles is altijd mogelijk.
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Toen ik aan uw redactie van de halfjaarlijkse 
uitgave van dit blad  had toegezegd weer een 
stukje over ons museum te schrijven, kon ik 
niet bevroeden dat er in deze zomertijd niet 
veel heeft kunnen plaatsvinden. We vermeld-
den in diverse media dat we gesloten zouden 
zijn tot juni en later t/m september. Ons mu-
seum is ‘klein maar fijn’ en dus TE klein om 
afstand te houden!! 

Intussen is er niet stilgezeten en is een prachtig 
project van de grond gekomen.

Loosduinseweetjes
De mogelijkheid om middels het scannen van 
een tegel waarop een QR-code staat, meer van 
de geschiedenis van Loosduinen te weten te 
komen is eind juni een feit geworden. Stads-
deelwethouder Bredemeijer van Loosduinen 
legde de eerste tegel op het Loosduinse Hoofd-
plein.
Er liggen nu, grotendeels verspreid in het gebied 
Kom Loosduinen, ca. 30 tegels en aan uitbrei-
ding over het gehele stadsdeel LOOSDUINEN 
wordt gewerkt.  U kunt dus wandelend of fiet-
send in het stadsdeel veel te weten komen over 
onze geschiedenis. 

Een folder is in molen de Korenaer (open don-
derdag en zaterdag) en in de Bibliotheek te 
vinden, zolang ons museum gesloten zal zijn  
i.v.m. de overheids-richtlijnen ten aanzien van 
Corona. 
In de afgelopen 2 maanden hebben reeds meer 
dan 2000 personen de site bezocht. 

Onze tentoonstelling: ‘Oorlogstijd in Loos-
duinen’ is zeker de moeite waard en speciaal 
ter herdenking van  ’75 jaar Bevrijding’ opge-
zet.  Er is dus besloten om deze expositie t/m 
half mei 2021 te laten staan, hopende dat het 
museum spoedig open kan.
Intussen kunt u, voor een museumbezoek of 
vragen over genealogie, toch bij ons terecht. 
Wel enkele dagen voor gewenst bezoek mailen, 
want onze vrijwilligers moeten dit inplannen.
Heeft u belangstelling, mail dan naar info@
loosduinsmuseum.nl en schrijf ons wanneer u 
graag langs komt. Voor museumbezoek is het 
aantal max. 6 en voor de genealogie kunnen er 
2 personen tegelijk komen.  Genealogiebezoek 
graag op zaterdag!  

We hopen op betere tijden maar bovengenoem-
de service willen we u graag aanbieden. 

        Het Loosduins Museum De Korenschuur
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Van horloges en armbanden tot oorbellen 
en trouwringen bij juwelier ’t Molentje in  

Den Haag Loosduinen vindt u een breed scala aan sieraden.  
U kunt bij ons binnenlopen voor eigentijdse en handgemaakte 
juwelen. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in as- en 
herinneringssieraden. Tevens kunt u bij ons terecht voor het 
verkopen van goud en zilverwerk. Wilt u iets laten graveren 
of oude juwelen door onze goudsmid Martin laten omsmelten 
tot fonkelnieuwe accessoires? Kom dan langs in de sfeervolle 
familiewinkel. Persoonlijke service en kwaliteit staan centraal 
en wij zijn pas tevreden als u met een glimlach de deur uitloopt. 

Vakmanschap pur sang
“Niets is leuker dan het geven van een uniek cadeau. 
Iets wat niemand anders heeft. Iets bijzonders en 
persoonlijks waarvan u zeker weet dat niemand 
anders het kan geven.” Een juweel, sieraad of 
horloge speciaal laten vervaardigen? U kunt het met 
een gerust hart aan de ervaren handen van Martin 
overlaten. Ons atelier bevindt zich achterin de winkel, 

waardoor u één op één met hem kunt overleggen over het ontwerp van uw sieraad. 
Naast vakmanschap kunt u ook nog eens rekenen op een snelle levering. Tevens 
repareren en graveren zijn dagelijkse kost waar u veelal in de winkel op kunt wachten.

Familie
In 1972 opende Juwelier ’t Molentje - opgericht door 
Albert en Vera Molenaar - haar deuren aan De la Reyweg. 
Vandaag de dag staan zoon Martin, zijn vrouw Mariska en 
zus Ellen aan het roer van de juwelierswinkel. “Wij kunnen 
onszelf al jarenlang met recht een echt familiebedrijf 
noemen en daar is elk gezinslid apetrots op.” Wij nodigen 
u uit om dit zelf te komen ervaren aan de Loosduinse 
Hoofdstraat 166.

ONTWERPEN  •  VERMAKEN  •  REPAREREN

Juwelier 
’t Molentje

hét adres voor  
een uniek sieraad

Loosduinse Hoofdstraat 166
Den Haag  |  070-397 45 02
JUWELIERHETMOLENTJE.NL
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Van horloges en armbanden tot oorbellen 
en trouwringen bij juwelier ’t Molentje in  

Den Haag Loosduinen vindt u een breed scala aan sieraden.  
U kunt bij ons binnenlopen voor eigentijdse en handgemaakte 
juwelen. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in as- en 
herinneringssieraden. Tevens kunt u bij ons terecht voor het 
verkopen van goud en zilverwerk. Wilt u iets laten graveren 
of oude juwelen door onze goudsmid Martin laten omsmelten 
tot fonkelnieuwe accessoires? Kom dan langs in de sfeervolle 
familiewinkel. Persoonlijke service en kwaliteit staan centraal 
en wij zijn pas tevreden als u met een glimlach de deur uitloopt. 

Vakmanschap pur sang
“Niets is leuker dan het geven van een uniek cadeau. 
Iets wat niemand anders heeft. Iets bijzonders en 
persoonlijks waarvan u zeker weet dat niemand 
anders het kan geven.” Een juweel, sieraad of 
horloge speciaal laten vervaardigen? U kunt het met 
een gerust hart aan de ervaren handen van Martin 
overlaten. Ons atelier bevindt zich achterin de winkel, 

waardoor u één op één met hem kunt overleggen over het ontwerp van uw sieraad. 
Naast vakmanschap kunt u ook nog eens rekenen op een snelle levering. Tevens 
repareren en graveren zijn dagelijkse kost waar u veelal in de winkel op kunt wachten.

Familie
In 1972 opende Juwelier ’t Molentje - opgericht door 
Albert en Vera Molenaar - haar deuren aan De la Reyweg. 
Vandaag de dag staan zoon Martin, zijn vrouw Mariska en 
zus Ellen aan het roer van de juwelierswinkel. “Wij kunnen 
onszelf al jarenlang met recht een echt familiebedrijf 
noemen en daar is elk gezinslid apetrots op.” Wij nodigen 
u uit om dit zelf te komen ervaren aan de Loosduinse 
Hoofdstraat 166.

ONTWERPEN  •  VERMAKEN  •  REPAREREN

Juwelier 
’t Molentje

hét adres voor  
een uniek sieraad

Loosduinse Hoofdstraat 166
Den Haag  |  070-397 45 02
JUWELIERHETMOLENTJE.NL
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Met brede kennis en vakmanschap geeft OFFERS 
in de gezellige, gemoedelijke en vertrouwde winkel 
voorlichting over tapijt, laminaat, vinyl, raamaankleding 
en meubels op maat.  
OFFERS werkt met eigen stoffeerders, levert volgens 
afspraak en geeft gratis advies aan huis. 
Ook voor scootmobiels, rollators, hoog-laag bedden, 
sta-op fauteuils, douches met lage instap, cadeaus en 
damesmode bent u van harte welkom. De damesmode 
is betaalbaar, comfortabel, vrouwelijk en bovenal goed 
draagbaar.

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

www.offerswonenenmode.nl

OFFERS
Wonen & Mode

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

Sind
s 1926

                Herkent u dit?

         En droomt u hiervan...?

Lekker onbeperkt genieten van onze speciale samenstelling

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

Chinees  Wokrestaurant

HAPPY GARDEN

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

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

limonade, koffie en thee)

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

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

Bewezen kwaliteit en serviceWokspecialiteiten in sfeervolle ambiance
WOK
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De wijkbewoners Frans Gregoire, Elly Zaat en 
Janneke ’t Hart meldden zich als vrijwilligers bij 
Kom Loosduinen aan voor het onderhoud van 
de nieuwe planten, hetgeen enthousiast werd 
ontvangen. 
Binnen een paar weken kregen zij van stads-
deeldirecteur Mustapha el Boumeshouli het 
benodigde gereedschap uitgereikt, waarbij 
Mustapha het belang van dit soort burgerini-
tiatieven benadrukte. Het gereedschap werd 
natuurlijk wel direct even uitgeprobeerd. Inmid-
dels is het op donderdag voor het drietal een 
vaste en gezellige gewoonte geworden om de 
perken met schoffel en hark te lijf te gaan en 

Aan de slag op het Loosduinse Hoofdplein
Zoals u weet is het Loosduinse Hoofdplein sinds het voorjaar een aantal mooie 
plantsoenen rijker. Tijdens de aanleg werden er wat zorgen over het onderhoud 
van al het nieuwe groen geuit, wat leidde tot een nieuw burgerinitiatief.

worden onkruid en andere ongerechtigheden 
verwijderd. Met dat laatste valt het eigenlijk 
reuze mee. 
Tijdens het werken knopen heel wat oude en 
nieuwe bewoners van Loosduinen een praatje 
met de “schoffelaars” aan en zijn er regelmatig 
kinderen, die een handje willen helpen. Het is 
ook bijzonder, dat zoveel mensen hen compli-
menteren met hun werkzaamheden of vragen 
stellen over problemen met hun planten of on-
kruid thuis.  
Het drietal heeft er reuze plezier in en de plan-
ten staan er, ondanks de zeer warme zomer-
weken, heel goed bij. 
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Services, diensten en zorg 
op loopafstand! 

Oog voor wat telt

U wordt ouder, maar blijft graag zelfstandig thuis wonen. U kunt dan gebruik maken van 
ons Wel Thuis abonnement, deze biedt senioren in de wijk informatie, service, advies, 
diensten en activiteiten aan. Als Wel Thuis abonnee krijgt u o.a. korting op hulpmiddelen, 
pedicure of kapster aan huis en de vele mooie, creatieve, culturele en muzikale 
activiteiten in WoonZorgPark Loosduinen en Nolenshaghe.

Voor meer informatie en afspraken kunt u maandag t/m vrijdag bellen naar 
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 18.30 
uur een kopje koffie drinken, een snack eten of genieten van een warme maaltijd. Plaza 
heeft in november 2017 voor de vijfde 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 heeft u fysiotherapie nodig? Wilt u toch eens met de 
ergotherapeut kijken naar de inrichting van uw huis of er ook dingen makkelijker kunnen? 
Heeft u begeleiding nodig van een diëtist om uw voedingspatroon aan te passen? Of kan 
de logopedist u helpen met problemen bij het slikken? 
Maak dan gebruik van de goed toegeruste behandelpraktijken van WoonZorgPark 
Loosduinen. De behandelaren van Saffier zijn gespecialiseerd in Parkinson, ouderen en 
revalidatie. Bovendien komen zij bij u thuis langs als dat nodig is! 
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Op zaterdag 19 december vieren we van 12.00 
tot 16.00 uur Kerst in Winkelcentrum Loos-
duinen. In samenwerking met KOM Loos duinen 
en de winkeliers wordt het plein gezellig inge-
richt met een foodtruck en kraampjes. Je bent 
van harte welkom voor een winterse snack zoals 
een wafel, broodje hamburger, worst of choco-
melk. 
De kerstman en zijn elfjes wandelen door het 
winkelcentrum. Ze delen gezonde lekkernijen uit 
en je kunt op gepaste afstand met ze op de foto. 
Het geheel wordt omlijst door verschillende mu-
ziekbands, waaronder een heuse Dickensband. 

Zaterdag 19 december

Kerst in Winkelcentrum Loosduinen

Wij hopen natuurlijk dat dit evenement door-
gang kan vinden. Volg daarom de Facebook-
pagina van winkelcentrum Loosduinen.
Door corona mogen er maximaal 5 kraampjes 
staan, 2 daarvan worden bemand door scou-
ting De Rimboejagers. De overige kramen wor-
den bemand door een Loosduinse kunstschilder, 
een poppenmaker en verkopen bewoners van 
Parnassia verschillende spulletjes.

We gaan er op 19 december een 
gezellige middag van maken, maar wel 

op 1,5 meter afstand!

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

 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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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Haan Ockie is niet meer
Zondag 16 augustus kwam de regen met bak-
ken uit de lucht; de haan werd natuurlijk ook 
nat. Toen hij tegen de avond de boom in wilde 
vliegen haalde hij de hoogte niet meer om op 
de eerste tak te komen en daarna zijn weg te 
vervolgen naar boven.
Een nacht heeft hij laag bij de grond weten 

te overleven, maar op dinsdagavond om 20.00 
uur wist een langskomende vos hem te grijpen 
en de natuur deed zijn werk.
Acht maanden lang kreeg hij dagelijks eten 
van bewoners uit de Ockenburghstraat en hij 
voelde zich er prima thuis. Veel voorbijgangers 
zullen hem missen....

Is dit de dader?

Spetter Spektakel
Het was zaterdag 29 augustus zeker een spetter spektakel, het was al met al 
een natte dag. Maar er kwamen toch behoorlijk wat kinderen op het evene-
ment af. Er stonden heel wat speelattracties klaar om het iedereen naar de 
zin te maken. Later in de middag hebben we ook nog het zonnetje gezien en 
konden de kinderen zich op de laatste dag van de vakantie best vermaken.
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Maandag                                                                                                                
Van 15.00 – 17.00 uur is Het Eiland open 
voor de kinderen.
Dinsdag
Van 15.00 – 18.00 uur is Het Eiland open 
voor de jongeren.
Het Hopje is open van: 15.15 – 18.00 uur.
Woensdag
Van 13.00 – 16.00 is Het Eiland open voor 
de kinderen. 
Een keer per maand komt de kinderraad 
op woensdag bij elkaar van 13.00 – 14.30 
uur.
Donderdag 
Van 17.00 – 20:30 uur is Het Eiland open 
voor de jongeren.
Een keer per maand komt de jeugdraad bij 
elkaar van 19:00-20:00 uur.
Het Hopje is open van 15.15 – 18.00 uur.
Vrijdag
Van 15.00 – 18.00 uur is Het Eiland open 
voor de jongeren
Het Hopje is open van 15.15 – 18.00 uur. 
Zaterdag 
Het Hopje is open van: 14.30 – 18.00 uur

Openingstijden het Eiland en het Hopje
op het Cantateplein 

Heb jij vragen of ideeën voor 
leuke activiteiten?
Kom gerust langs op Het Eiland 
of neem contact met ons op:

Jeugdwerkers 
Manon v.d. Pot  06 – 57 39 45 55
Corrien Janson 06 – 51 99 72 59

Het Hopje
Mirella 06 – 57365409

Opbouwwerk
Bibi 06 – 33312904

Het bestuur van het 
Wijkberaad Kom Loosduinen 

wenst U en uw naasten 
een voorspoedig en gezond 

2021 toe!
Laten we er samen een goed 

jaar van maken!
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Heropening Villa Ockenburgh

Ockenburgh is gered door een samenwerking 
van onder meer buurtbewoners, (jong) senioren, 
scholieren en professionals, fondsen, sponso-
ren, bedrijven en donateurs kortom, mensen uit 
Westland en Den Haag en ver daarbuiten. 
Voorzitter Petra Brekelmans van de Stichting 
tot Behoud van de Historische Buitenplaats 
Ockenburgh zegt: ‘verdeeld over verschillende 
afdelingen zijn we net een echt bedrijf. We dra-
gen samen de verantwoordelijkheid én de trots, 
we hebben iets bijzonders gedaan, namelijk 

Zaterdag 12 september was het eindelijk zo ver: Villa Ockenburgh werd feestelijk 
heropend. De vele vrijwilligers en buurtbewoners die dit met hun burgerinitiatief mogelijk 

hebben gemaakt, hadden reikhalzend naar de ingebruikname uitgekeken. Want er is in 
de Villa niet alleen een prachtig restaurant gekomen, in en rond de Villa is nu nog meer 

ruimte ontstaan voor alle activiteiten van de vrijwilligers. 

Ockenburgh van de ondergang gered.’ Die trots 
van de voorzitter is terecht, want Buitenplaats 
Ockenburgh is een uniek project in Nederland. 
Uniek omdat bewoners iets voor elkaar kregen 
wat professionele projectontwikkelaars tiental-
len jaren niet lukte. 

De 150 vrijwilligers houden zich met van alles 
en nog wat bezig: er is een tuingroep, die de 
grasvelden, borders en de moestuin onderhoudt, 
met zes bloemen-borders, negen kruidenbakken 
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en talrijke vergeten groenten, zoals tuinmelde, 
brave hendrik, eeuwige moes en pastinaak, als-
mede de vele appel- en peren bomen die ver-
schillende mensen hebben geadopteerd. Op zich 
een bezoek en rondwandeling waard! 
Dan is er een grote groep vrijwilligers die allerlei 
klussen uitvoert en nauw betrokken was bij de 
restauratie en de styling van het interieur van 
de Villa. 
De afdeling activiteiten en evenementen orga-
niseert een veelzijdig programma met optre-
dens, filmavonden, lezingen, de landelijke Dag 
van het Kasteel op 2e Pinksterdag en de Open 
Monumentendagen in september. Bovendien is 
er op Ockenburgh elke tweede zondag van de 
maand een talkshow, VijfvoorTwaalf. Onlangs 
nog traden Jacques Bral, Yvonne Keuls en 
Philippe Elan er op. 

In 2012 leek Ockenburgh ten dode opgeschre-
ven. Het Rijksmonument Villa Ockenburgh 
was zwaar vervallen, nadat de jeugdherberg in 
1996 naar de binnenstad was verhuisd. Dat het 
de vrijwilligers gelukt is om Ockenburgh weer 
uit de as te laten herrijzen, is volgens Petra 
Brekelmans geen toeval. ‘Dat we dat voor el-
kaar kregen, heeft ermee te maken dat iedereen 
in ons project hetzelfde doel voor ogen heeft: 
we houden van deze bijzondere plek in het bos. 
Mensen hebben in deze maatschappij die als-
maar killer en onpersoonlijker wordt, behoefte 
aan contact en willen zich met elkaar verbin-
den, sociale cohesie vergroten. Ieder voegt op 
zijn eigen manier iets toe, van tuinieren en 
timmeren tot rekenen, fotograferen, stylen en 
fondsenwerven. We willen iedereen het gevoel 
geven welkom te zijn.’ 

Mustapha el Boumeshouli, directeur van het 
Stadsdeelkantoor Loosduinen, draagt Ocken-
burgh een warm hart toe. ‘Ik heb gezien dat 
het succes van dit burgerinitiatief ook in ons 
stadsdeel breed wordt gedragen. Bewoners uit 
Loosduinen maar ook uit andere delen van Den 
Haag en het Westland komen weer graag naar 

deze bijzondere plek.’ Hij hoopt dat Ockenburgh 
– naast de bestaande programmering – zich ook 
nog wat meer op jongeren gaat richten. 

Het restaurant is naar de Villa terug is gegaan. 
De Kas, een overblijfsel van het WK Hockey in 
2014, zal een meer educatief karakter krijgen. 
De leer-werkkeuken is al in volle gang en andere 
educatieve projecten zullen de kas verder gaan 
vullen, naast de bestaande optredens en acti-
viteiten. Jongeren en ouderen uit Loosduinen 
en het Westland zijn daarbij van harte uitge-
nodigd. Hou in dit verband deze Wijkinformatie 
scherp in de gaten. 
Op de website: www.villaockenburgh.nl is meer 
informatie te vinden. En wie ideeën heeft voor 
activiteiten of mee wil doen bij het klussen, 
het onderhoud van de tuin of meewerken aan 
het culturele programma, kan zich melden bij: 
info@buitenplaatsockenburgh.nl.

Uiteraard houdt Ockenburgh zich bij alle activi-
teiten nauwkeurig aan de corona-voorschriften: 
bezoekers zitten in het restaurant en tijdens op-
tredens op anderhalve meter van elkaar, er zijn 
looproutes en in de Kas is voor maximaal 50 
mensen plaats. Ook bij de opening golden deze 
voorschriften: genodigden werden in groepen 
van maximaal 100 personen ontvangen en kon-
den in kleine groepen een rondwandeling door 
de gerestaureerde Villa maken. 

Sam en Leo overhandigen de voorzitter Petra Brekelmans een 
schilderij namens het Wijkberaad Kom Loosduinen. Dit schil-
derij is gemaakt in 1947 door kunstschilder mw. G. de Vries.
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Iedereen in Loosduinen is van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in Restaurant 
Villa Ockenburgh met haar nieuwe uiterlijk of bij een van de activiteiten die op Ockenburgh 
worden georganiseerd. Nu de avonden weer langer worden, is er in de buurt geen mooiere 
plek te bedenken….. Graag tot binnenkort! 

Impressie
Hierbij enkele foto's van het Interieur in 
de Villa, het trappenhuis, de moestuin en 
de onthulling van het kunstwerk dat de 
inzet van de vrijwilligers symboliseert.



Transport
Sloopwerk
Grondwerk

Jan Knijnenburg bv
Dekkershoek 4, Den Haag

Tel. 070 440 10 40
info@janknijnenburg.nl

Voor een mooi glas
Bijzondere selectie wijnen 
& whisky’s

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

Tramstraat 2
Loosduinen
tel 397 93 83

info@vandermeeroptiek.nl

www.vandermeeroptiek.nl

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

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

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

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

Zie ook: www.broeikassen.com

Telefoon:
071 - 408 41 66 of
06 - 53 93 5039
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SCHOONMAAKBEDRIJF
tel. 070 - 397 50 79

GLAZENWASSEN
met eigen hoogwerkers tot 66 mtr.

Tevens hoogwerker verhuur

tel. 06 261 08 846


