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Wijkinformatie
een uitgave van het Wijkberaad Kom Loosduinen
Het Wijkberaad ‘Kom Loosduinen’ is
gevestigd in de Abdijkerk in Loosduinen.
Het postadres is:
Wijkberaad Kom Loosduinen
Abdijkerk
Willem III-straat 40
2552 BS Den Haag/Loosduinen
Email: info@komloosduinen.nl
Website: www.komloosduinen.nl
Voor informatie kunt u mailen of schrijven.
Tijdens de bestuursvergadering kunt u altijd
binnenlopen, de vergaderdata staan elders in
deze Wijkinfo.
De Wijkinfo is voor en van de wijkbewoners.
Hebt u een artikel, stuur het in!
Hebt u een idee, meldt het ons.
Op de website kunt u nieuwtjes en actuele
ontwikkelingen lezen. Er is ook een gastenboek,
waarin u een bericht kunt achterlaten.
Deze uitgave wordt verzorgd door
Pasmans Drukkerij
Forellendaal 400 - 2553 LP Den Haag
Telefoon: 070-3977171
Email: info@pasmans.net

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

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

De volgende Wijkinfo verschijnt in november 2020.
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LI’S PALACE
RESTAURANT - AFHAAL - CATERING

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.

Wij kiezen voor:
LI’S PALACE





- 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.

Loosduinse Hoofdstraat 530 -534, Den Haag | 070 - 391 46 43 | www.lispalace.nl

ZELFVERTROUWEN  BEHEERSING  RESPECT  WEERBAARHEID
GEZONDER EN FITTER WORDEN  ONTSPANNEN
EEN UNIEKE COMBINATIE VAN
TRADITIONELE GEVECHTSDISCIIPLINES
VOOR JONG EN OUD
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Hoe kan
de wereld er ineens
zo anders uitzien?

Corona leek zo ver weg, ma
ar is inmiddels onder ons
en we proberen zo
goed en zo kwaad als het
gaat hier een weg in te vin
den. Ten tijde van dit
schrijven was het nog nie
t duidelijk of het gehele op
leven stil gelegd zou gaan
enbare
worden. Het is ondertusse
n wel duidelijk geworden
dat
mensen creatiever zijn da
n ze zelf soms denken!
Denk hierbij aan de acties
t.b.v. ouderen en eenzame
inwoners maar ook de
steunbetuigingen aan alle
vitale beroepsgroepen, ha
rtverwarmend!
Inmiddels is duidelijk gewo
rden dat alle bijeenkomste
n op last van de overheid
verboden, in ieder geval tot
zijn
1 juni. De aangekondigde
bewonersvergadering
is dan ook tot nader order
uitgesteld.
Van belang is dat wij met
z’n allen - jong en oud - de
tijdelijke regels naleven die
door de overheid opgeleg
d zijn. Des te eerder kunn
en we het dagelijkse leven
weer oppakken. Het is van
belang om de social media
goed in de gaten te
houden maar bovenal:
Let goed op uzelf maa

r ook op uw naasten
met
inachtneming van de
anderhalve meter!

Het Bestuur

Mecklenburgplein en omliggende straten

Halloween 2019 Loosduinen
Voor de derde keer organiseerde team Halloween weer een griezelig feest in Loosduinen.
Het idee kwam een aantal jaren geleden toen wij met Halloween door Houtwijk liepen.
“Wauw dit is gaaf, zullen we dit ook eens proberen in onze woonomgeving?”

Dus in oktober 2017 hebben wij het voor het
eerst georganiseerd met enorm succes tot gevolg en wij besloten hiermee door te gaan. We
kozen dit jaar voor een thema en dit was voor
het jaar 2019 Horror circus.
Met de kracht van sociale media en het uitdelen van flyers hoopten wij op minstens zo'n
succes. Ook dit jaar hebben wij subsidie gekregen van de gemeente om een gezellig (en
griezelig) buurtfeest te organiseren.
Via Partytent Verhuur Haaglanden hebben we
een tent en een popcorn- en suikerspin machine gehuurd. Dat hoort bij een echt circus
thema.
De opkomst was dit jaar weer enorm. Heel veel
mensen van buiten onze wijk wisten ons weer
te vinden. Het hele Mecklenburgplein was
versierd en daar was dan ook het startpunt
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om de omliggende straten (Luxemburgstraat,
Laurenburgstraat, Oranjewoudstraat en Vian
denstraat) door te lopen en aan te bellen bij de
huizen die meededen.
Wat hebben de bewoners hun best gedaan om
het zo leuk en zo spannend mogelijk te maken voor de kinderen. Helaas is wel gebleken
dat er dit jaar weinig huizen versierd waren en
meededen, wat wij als organisatie erg jammer
vinden.
Wij beginnen in augustus met de voorbereidingen en het vergt veel tijd en energie. Wat 2020
gaat brengen weten wij nog niet maar hou
onze Facebook-pagina in de gaten (Halloween
Loosduinen).
Groetjes namens de organisatie
Angela, Simone, Mandy en Linda

Sinterklaas bezoekt Loosduinen
Op zaterdag 23 november
kwam Sinterklaas met zijn
zwarte pieten met de veilingschuit Loosduinen binnen
varen, tot aan de molen.
Daar stapte hij met zijn pieten
van de schuit.
Zeker 500 Loosduinse jonge
kinderen en ouders genoten
van zijn aanwezigheid.
Onder begeleiding van de
pietenband liep hij naar het
Loosduinse Hoofdplein.
Op het plein werd de Sint
toegezongen door de kinderen
en hierna volgde de prijsuitreiking voor de kleurwedstrijd.
Verschillende kinderen wilde
nog op de foto met Sinterklaas
en dat gebeurde dan ook.
We hopen dat hij volgend jaar
weer aanwezig is.
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We zijn wat moeilijk te vinden,
maar onze drukkerij zit op de

Voor alle voorkomende
ontwerp-, druk-, printen kopieeropdrachten

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!

KRAAYENSTEIN

Forellendaal 400

tel: 070 397 71 71

email: info@pasmans.net

www.pasmans.net

✔De lekkerste kaas uit binnen- en
buitenland
✔Heerlijke vleeswaren
✔Vers gebrande noten en zuidvruchten
✔Prachtige wijnen

Arnold Spoelstraat 127
2553 CM Den Haag
070 397 21 71

www.kaasloosduinen.nl
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Bewonersvergadering
Wijkberaad Kom Loosduinen - 21 november 2019
De volgende gasten waren aanwezig:
- De heer Mustapha el Boumeshouli
(Stadsdeeldirecteur )
- De heer Guus Pieters (Buitenplaats
Ockenburgh )
- De heer Richard Vrolijk (Technische Zaken
Gemeente Den Haag/stadsdeel Loosduinen.
- De heer Gert Jan van Lonkhuyzen en de
heer Wouter de Hoog (Gemeente Den Haag/
stadsdeel Loosduinen.
- Mevrouw Wendy van Nieuwkerk (Gemeente
Den Haag/stadsdeel Loosduinen.)
- De heer Ronald Schijf en mevrouw Sandra
Gilbert. (wijkagenten Kom Loosduinen)
- De heer Hans Noordermeer (winkelstraatmanager, centrummanager Loosduinen)
- De heer Maurice Visser (voorzitter winkeliersvereniging) Albert Heijn.
De heer Guus Pieters geeft het laatste nieuws
door over de verbouwing van de villa. Er komt
binnenkort een kijkdag voor de bewoners uit
de omgeving.
De heren Gert Jan Lonkhuyzen en Wouter de
Hoog geven een presentatie: Wijkprofiel Kom

Loosduinen wat een beeld gaf van wat aangepakt moet worden in de Kom Loosduinen.
Er worden verschillende vragen gesteld aan
de wijkagenten. Deze worden zo goed mogelijk beantwoord .
Bij afwezigheid van wegbeheerder Dave Smit
neemt de heer Richard Vrolijk de honneurs
waar. Verschillende punten van de vorige bewonersvergadering zijn inmiddels opgelost.
De nieuwe Stadsdeeldirecteur stelt zich voor:
Mustapha el Boumeshouli. Omdat zijn achternaam wat moeilijk is mag men hem Mustapha
van Loosduinen noemen.
Er werden verschillende vragen gesteld op
deze avond en de meesten zijn naar tevredenheid beantwoord door de aanwezige sprekers.
Er waren 56 bewoners aanwezig op deze
avond. Zij en de bewoners die niet op deze
avond aanwezig waren kunnen het verslag terug lezen op de website van Kom Loosduinen
www.komloosduinen.nl

Wijkinfo mei 2020
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Toch ook Uw slager?
SPECIAALSLAGER
SINDS 1904

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

Onze zomerspecialiteit
Aardbeienslof

Bakkerij De Vries
Ockenburghstraat 118 - Telefoon 3978666
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Geslaagde kerstbrunch Li's Palace
Het is 20 december 2019. Om 13.00 uur staat de gratis kerstbrunch voor alleenstaande
inwoners van de Kom Loosduinen op het programma.
Eerst even bij AH op het Loosduinse Hoofdplein
langs om de kerststollen op te halen. Gisteren
al de vruchtensappen, thee en koffie opgehaald. Deze dranken werden door AH aangeboden.
Zo rond 12.15 komt de zanger van deze middag, Michel van der Meer, aangereden. Het opbouwen van de muziekinstalatie kan beginnen
en terwijl wij de spullen bij Li''s Palace naar
binnen rijden, komt de eerste deelnemer al
aanlopen.
Op een gegeven moment stond er een kleine rij
bij de ingang van het restaurant en werd het
snel gezellig druk.
Omstreeks 13.00 uur spreekt de voorzitter van
de Kom Loosduinen de deelnemers toe en heet
ze van harte welkom. De brunch kan beginnen.
Er wordt gestart met een kop heerlijke soep,
terwijl de muzikale klanken van Michel te ho-

ren zijn. Na de soep worden wij door de chefkok van Li's Palace verrast met 6 verschillende
vleesgerechten.
Zo rondkijkend zit een ieder te genieten van
deze gerechten en wordt er gezellig gekletst
met elkaar. We sluiten af met een kopje koffie
of thee en worden verrast door 3 dames van de
yogaverenging van de Albert Schweitzerlaan,
die een leuke attentie met kerstwens aan
bieden.
Aan alles komt een eind. Ieder krijgt een kerststol en een mooie plant mee naar huis. We kunnen terugkijken op een geslaagde kerstbrunch.
Bij deze willen wij Voor Welzijn in de Henne
berg bedanken voor het inschrijven van de
deelnemers.
Ook hartelijk dank aan de sponsoren: Fonds
1818, AH Loosduinen en Li''s Palace.
Wijkinfo mei 2020
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De belevenissen van een monnik

Het is 21 december 12.15 uur in het jaar 2019
en ik bevind mij in de Abdijkerk, gebouwd tussen 1238 en 1250. Wellicht het oudste bouwwerk van ‘s-Gravenhage.
Terwijl ik daar in de kloostergang rond dwaal,
hoor ik vanuit de kerk een luide stem. Naar binnen lopend zie ik daar een kleine man, genaamd
Scrooge, die daar een prachtig verhaal ten gehore brengt.
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Met open mond heb ik dit aangehoord en toen
hij de kerk verliet kwam er een meisje, genaamd
Kleijs, naar binnen lopen. Zij pakte de microfoon
en begon een lied te zingen. Ik hoorde dat zij 13
jaar was. Zij had een stem als een nachtegaaltje,
prachtig!
Ook hoorde ik dat er een dansgroep van het
Mariscollege zou optreden, maar doordat veel
dansers de griep hadden kon het optreden niet
doorgaan.

tijdens het Dickensfestival 2019
Opeens begon de kerk vol te stromen want er
zou een Sing-along komen. Een koor van 16
leden, onder leiding van Petra Oudshoorn, zongen prachtige Christmascarols en dit onder de
bezielende muzikale begeleiding van Vincent
Hildebrandt.
Na deze Sing-along viel mijn mond open van
verbazing. Opeens kwamen de kroonluchters
zachtjes naar beneden en werden de kaarsen
ontstoken. Werkelijk prachtig om te zien.
Daarna kwam Scrooge zijn verhaal weer vertellen en werd de Sing-along nog eenmaal herhaald, deze keer onder muzikale begeleiding
van Gijsbert Kok. Gijsbert gaf ook nog een kort
orgelconcert.
Het was inmiddels zo rond de klok van vier en
daar stond opeens een prachtig geklede dame,

Priscilla Boutier, die mooie bekende songs ten
gehore bracht. Een topper deze Priscilla.
Na Priscilla was het slotakkoord voor de bekende Loosduinse zanger Rob Van Reeuwijk die
ook zijn stem liet galmen door de kerk. Prachtig
om te horen. Na een duet van Priscilla en Rob,
stroomde de kerk weer leeg en liep ik naar een
zaal in de kerk, waar de vrijwillige medewerkers
van de kerk al weer aan het opruimen waren.
De meeste van deze vrijwilligers waren al vanaf
vroeg in de weer, dus hulde aan hen!
Ik heb in ieder geval een fijne middag in de
Abdijkerk gehad samen met heel veel bezoekers.
Hopelijk komt er weer een Dickensfestival in
2020.
Met vriendelijke groet, De monnik

Wijkinfo mei 2020
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Nieuws
Van wijkagenten Ron Schijf
en Sandra Gilbert

Nieuwe wijkindeling
Doordat meerdere wijkagenten vanaf 21 maart
2020 gebruik hebben gemaakt van de regeling
“minder werken voor oudere collega’s”, werd er
een herverdeling gemaakt tussen de wijken en
wijkagenten in Loosduinen.
In het wijkblad van de Kom Loosduinen van november 2019 vertelde wijkagent Sandra Gilbert dat
zij wijkagent van de wijk Kraaijestein was geworden per 1 april 2019. Echter vanaf 21 maart 2020
ben ik, Ron Schijf, tezamen met Sandra Gilbert
wijkagent geworden in de wijken Kraaijestein, de
Kom Loosduinen (zonder de Burgemeesterbuurt),
Vroondaal en Madestein. Daarnaast hebben wij
nog de industriegebieden Zichtenburg en Dekkers
hoek, tezamen met het Handhavingsteam, erbij
gekregen.
Oplichters gesignaleerd
Af en toe krijgen wij meldingen binnen dat er oplichters actief zijn in Loosduinen. De crimineel/criminelen richten zich met name op de kwetsbare
medemens, vaak de ouderen onder ons. Middels
een zielige smoes praten ze zich soms de woning
in. Gelukkig gebeurt dit binnendringen in de woning zelden met geweld. Zoals gezegd meestal ouderen werden slachtoffer. Zij raakten geld, pasjes,
identiteitspapieren en sieraden kwijt.
De oplichters slaan zowel overdag als ’s avonds
toe. Ook zien wij steeds vaker gebeuren dat men
gebeld wordt door een vriendelijke jongedame/
jongeman die vertelt dat ze van een bepaald be-
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drijf of bank zijn en dat er een klein probleempje
is. Zij doen zich geregeld voor als controleur van
de woningbouw, energiebedrijf, liefdadigheidsinstelling of bank. Door vriendelijke en begripvolle
woorden, waarbij men op het gevoel inpraat, probeert men aan uw (bank)gegevens te komen of bij
u binnen te komen.
Ondanks dat wij later bij de aangifte van de
slachtoffers te horen kregen dat ze alert en achterdochtig waren, wist men toch in de woning of
via de telefoon aan bank/gegevens te komen. Vaak
vertelden de aangevers letterlijk: “hoe kon ik zo
stom zijn, maar die man/vrouw was zo aardig en/
of het was zo’n zielig verhaal…”
Oplichters zijn geraffineerd.
Ze zijn meestal keurig gekleed, komen vriendelijk
over en spelden je van alles op de mouw.
Ze hebben vele smoezen en kiezen er één die past
bij de situatie.
Soms zijn ze met z’n tweeën.
Eén leidt af, de ander slipt ongemerkt naar binnen.

Ook kinderen en zwangere vrouwen kunnen in
hun ‘spel’ betrokken zijn.
Vier voorbeelden van veel gebruikte smoezen:
“Ik ben de nieuwe buurman. Er is om de hoek
een ernstig ongeluk gebeurd. Kan ik bij u snel
het alarmnummer bellen?”
Of: “Ik ben nieuw en woon een paar huizen verderop. Ik vind het leuk om even kennis te maken.”
Of: “Ik ben van de bank. Uw bankpas geeft fout-

meldingen. Mag ik even binnenkomen om dat
te controleren?”
Of: “Mijn vrouw is zwanger en moet met spoed
naar het ziekenhuis, maar ik heb geen auto en
geen geld voor een taxi.”
Tips om slachtofferschap te voorkomen

De belangrijkste: laat onbekenden NOOIT binnen. Bedrijven horen de komst van medewerkers altijd vooraf aan te kondigen.
Banken sturen NOOIT medewerkers langs deuren en zoeken nooit telefonisch contact. Wan
trouw dus iedereen die u benadert over uw
bankpas of pincode.
Kijk eerst via de deurspion of via een raam wie
er voor de deur staat.
Vraag bijvoorbeeld via het deurraampje waarom
mensen aanbellen, of gebruik de kierstandhouder op de deur.
Klinkt het verhaal geloofwaardig? Misschien
kunt u zelf de actie uitvoeren, die de aanbeller
voorstelt?

Tips voor slachtoffers

Beseft u pas achteraf dat u slachtoffer bent geworden van een oplichter?
Bel dan toch meteen het alarmnummer 112 en
probeer zo goed mogelijk te onthouden hoe de
dader er uitzag, in welke richting hij verdween
en zo mogelijk merk, kleur en kenteken van het
gebruikte voertuig.
En als hij of zij in huis dingen heeft aangeraakt
maak ze niet schoon. Mogelijk kan de politie
vingerafdrukken nemen.
Een oudere dame vertelde Sandra en mij dat een
meneer een glas water had gedronken. Wij hebben het glas veiliggesteld en opgestuurd naar
de forensische opsporing. Er bleken duidelijke
vingerafdrukken op te zitten en de man is later
aangehouden voor oplichting (babbeltruc).
Meer informatie of contact met uw wijkagenten?
Ron.schijf@politie.nl / Sandra.gilbert@politie.nl of via
www.politie.nl (Mijn Buurt) voer uw postcode in en automatisch verschijnt de naam van de wijkagent met foto.

Vervangen onveilige populieren
De gemeente is druk bezig geweest met het verwijderen van populieren die in slechte staat waren.
Deze boomsoort heeft zacht hout en daardoor breken er gemakkelijk grote takken af. Zeker bij die
vele harde wind van de laatste jaren. De bomen worden vervangen als het kan door een boomsoort
die de nabije bewoners graag willen hebben. Ongeveer een half jaar tot een jaar na de kap worden
deze nieuwe bomen geplant. Allereerst moeten de oude resten (wortelstronk) uit de grond. Voor
veel vogels is het even zoeken geweest naar een andere boom voor het bouwen van hun nest.
Maar voor veel wandelaars en fietsers is het nu een stuk veiliger.

Wijkinfo mei 2020
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24 uur per etmaal
7 dagen per week
BEREIKBAAR!

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

Samenwerking Maris Waldeck en
Kom Loosduinen
In september was het zover: Maris Waldeck maakte haar intrede aan het gebouw op het
Cantateplein. Voor zowel collega’s, leerlingen als de buurt was het allemaal even wennen.
De burendag van 26 september jl was een mooie
gelegenheid om iedereen welkom te heten in ons
gebouw en met de buurt nader kennis te maken.
Wat een goede opkomst had deze middag! Een
mooie start voor een hele mooie samenwerking.
De eerste activiteit die op de agenda stond was
het Dickensfestival: voor onze leerlingen een
mooie mogelijkheid om samen met de buurtvereniging de markt te ondersteunen. De leerlingen
van Maris Waldeck verzorgden hier de PR voor.
De tweede activiteit hebben we op de agenda
gezet om ondersteuning te verlenen in de organisatie bij de Passion 2021.
Ondertussen lopen er verschillende gesprekken
om de buurt en de school nog dichter bij elkaar
te brengen.
Het is wennen, een prille samenwerking waarbij
inmiddels een goede fundering is gelegd. Het is
voor alle partijen belangrijk dat we elkaar weten
te vinden en nauw in contact blijven staan. Wij
staan open voor nieuwe projecten, gaan graag
in gesprek en evalueren graag om te kijken waar
we een stijgende lijn kunnen inzetten.
Wij zien dan ook een verdere samenwerking
tussen Maris Waldeck en Kom Loosduinen met
veel vertrouwen en plezier tegemoet!
N. de Jong
Locatiedirecteur Maris Waldeck

Wijkinfo mei 2020
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Speeltuin Cantateplein

Zoals jullie misschien nog wel weten, konden
de kinderen tijdens de feestweek van 2019 op
het Cantateplein stemmen over welke nieuwe
speeltoestellen er in de speeltuin zouden moeten komen. Dat hebben ze massaal gedaan.
Nadat bekend was welke speeltoestellen het
zouden worden, is de gemeente hard aan het
werk gegaan om deze toestellen te bestellen en
te plaatsen.
Eindelijk is het zo ver! De speeltoestellen staan

er en de kinderen genieten er volop van. Het valt
allemaal goed in de smaak. Het ziet er geweldig
uit en wat zal hier een hoop plezier aan worden
beleefd!
Nu kan er even weinig gespeeld worden, omdat
we zoveel mogelijk binnen moeten blijven, maar
zodra het weer kan, zullen wij allemaal weer
kunnen genieten van de spelende kinderen.
Danielle Spin

Kinderraad
De Kinderraad is in januari 2020 van start gegaan en wat hebben ze mooie ideeën.
Zo zijn we op 30 december alvast begonnen met het uitdelen van vuurwerkbrillen en flyers over
het veilig omgaan met vuurwerk. De flyer hebben ze zelf bedacht en gemaakt!
Nu zijn ze druk in overleg met de Gemeente en het Wijkberaad Kom Loosduinen over hoe de
speeltuin veilig, schoon en netjes gehouden kan worden.
We praten over hondenpoep en hiervoor zijn plannen in samenwerking met Handhaving.
We zijn dichtbij gestart en de komende tijd staat de Kinderraad in het teken van het maken van
een Facebookpagina, het ontwikkelen van een logo en gaan wij steeds verder Kom Loosduinen in.
Lees je dit en denk je dat vind ik leuk en zit je in groep 5,6,7 of 8 dan kun je je nog aanmelden.
Dit kan bij Corrien Janson 0651997259 of Danielle Spin 0642189291.
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Een plant voor de bewoners van
Kom Loosduinen

Vrijdag 10 april was zeker een Goede Vrijdag
voor de bewoners van Kom Loosduinen.
Het stadsdeel bracht ons een mooie orchidee
met daarbij een brief met de woorden:
Het is stil geworden in ons mooie Loosduinen.
Het coronavirus en de maatregelen zorgen ervoor dat veel mensen binnen blijven. Ze zijn blij
dat we de maatregelen zo goed opvolgen. Maar
het heeft grote gevolgen voor onze sociale contacten. Samen leuke dingen ondernemen,familie
bezoeken of gezellig met elkaar een verjaardag
vieren is er nu niet bij. Voor sommigen van ons

zijn het eenzame dagen. In deze moeilijke tijd is
het extra belangrijk om op elkaar te letten en te
helpen. Het is mooi om te zien dat in deze tijd
buren boodschappen voor elkaar doen en extra
naar elkaar omkijken.
Dit gebaar van ons stadsdeel en hun medewerkers wordt bijzonder gewaardeerd. Dat zagen
we aan de reacties op Facebook en de e-mails
die binnenkwamen.
Ook namens het Wijkberaad Kom Loosduinen
hartelijk dank hier voor.

Wijkinfo mei 2020
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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
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• Occasions
• & Nieuw verkoop
• Verkoop/verhuur
winterbanden!

Voor al uw supplementen!
Loosduinse Hoofdstraat 257, Den Haag

Lucovitaal®, Krachtig & Goedkoop!®
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Solleveld moet (weer)
een jaarkaartregeling krijgen
Vlak na de jaarwisseling hebben voormalig
passe
partouthouders van het natuurgebied
Solleveld een petitie ingediend bij Dunea, de beheerder van het natuurgebied. Met deze petitie
hoopten zij te bereiken dat zij ook in 2020 op
een betaalbare manier konden blijven lopen in
Solleveld. Vanaf 1 januari 2020 werkt Dunea namelijk met de verkoop van losse kaartjes, om zo
het aantrekkelijke natuurgebied voor een grotere groep wandelaars toegankelijk te maken.
De voormalig passepartouthouders vinden dit
een mooi streven en staan hier volledig voor
open. Wat zij echter heel jammer vinden is dat
er voor henzelf, een groep jarenlange vaste en
zeer betrokken bezoekers, helemaal geen enkele
overgangsregeling of tegemoetkoming is gekomen. Zelfs niet na het aanbieden van de petitie,
die 525 keer ondertekend werd. Dunea geeft als
argument dat het technisch niet mogelijk zou
zijn om naast het systeem van losse kaartjes ook

een jaarkaartensysteem met een vast abonnementsbedrag in te voeren.
Het is echter heel makkelijk om in het online
kaartverkoopsysteem een functie in te voegen
die ervoor zorgt dat ook jaarkaarthouders hier
kaartjes zouden kunnen kopen (in dit geval kosteloos), zodat het dagquotum aan bezoekers
- voor Dunea heel belangrijk om de natuur te
beschermen - niet overschreden wordt.
Tussen de voormalig passepartouthouders zitten
ook veel mensen met een minimuminkomen,
voor wie een frequent bezoek van Solleveld met
de huidige nieuwe toegangsregeling onbetaalbaar is geworden. Zij, en ook de andere passepartouthouders hebben het gevoel dat een deel
van hun leven is afgepakt. Omdat het technisch
zo makkelijk is op te lossen, is deze beslissing
van Dunea niet te verdedigen en getuigt hij niet
van respect voor deze groep jarenlange trouwe
bezoekers.
Elisa Goudriaan en Aenne Jaarsveld
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Stadsdeel Loosduinen
start gezamenlijk spreekuur
Stadsdeel Loosduinen, Politie en Commissie Loosduinen starten een wekelijks spreekuur:
het LOOSDUINS KOFFIE-UURTJE. Elke woensdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur in de
Bibliotheek Loosduinen kunnen bewoners binnenlopen voor zaken die hen bezighouden en
waar zij zich zorgen over maken. Ideeën en wensen voor een veilige, schone en prettige
woonomgeving kunnen in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek worden besproken.
Stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli,
teamchef van de politie Ronald van den Broek
en voorzitter van de Commissie Loosduinen
Pjer Wijsman kijken of er een oplossing is voor
de problemen en hoe ideeën en wensen gerealiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld over:
• Veiligheid in de wijk
• Groen in de straat
• Overlast op het plein
• Speelmogelijkheden voor kinderen
• Vrijetijdsbesteding voor jongeren
• Zorgen over een eenzame buur

Het gesprek is persoonlijk en vertrouwelijk en
duurt ongeveer 10 minuten.
Een afspraak maken is niet nodig, bewoners
kunnen gewoon binnen lopen. Het spreekuur
is wekelijks op woensdag van 16.00 -17.00 uur
in de Bibliotheek Loosduinen.
Adres
Loosduinse Hoofdstraat 555
2552 AE DEN HAAG

Wijkinfo mei 2020
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Handvervaardigde

juwelen
uit eigen atelier

Voorbeeld ring
onedel metaal

Eindresultaat 18 karaat
goud met Topaas steen

ONTWERPEN • VERMAKEN • REPAREREN

Loosduinse Hoofdstraat 166
Den Haag | 070-397 45 02
JUWELIERHETMOLENTJE.NL
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KOM

oosduinen

Vergaderdata 2020

Het Corona
tijdperk en de
consequenties
De overheid heeft tot en met 1 september
alle evenementen verboden waar meer dan
30 personen bij elkaar komen.
Ook onze evenementen zijn afgelast zoals:
- De Oldtimer Bromfiets Meeting op het
Loosduinse Hoofdplein
- De boottochten die vanaf het Loosduinse
Museum zouden vertrekken richting het
Westland.
- De Bewonersvergadering van donderdag
14 mei ging ook niet door.
- Het wijkberaad, en Kunstkamer Loos
duinen hadden mooie plannen voor dit
seizoen bij Pluk. In kleine ploegjes wordt
er voor de dieren gezorgd bij Pluk en op
het land gewerkt. Maar straks is iedereen
weer welkom.
En na de zomer willen ze graag de geplande workshops aanbieden over allerlei
ambachten en natuurverhalen.
We wachten af wat de volgende maatregelen gaan worden. U hoort van ons. Voor
wat betreft de vergaderingen en nieuw te
plannen activiteiten via de gebruikelijke
kanalen, de website van wijkberaad Kom
Loosduinen en via Facebook .En ook vermelden we het in de volgende Wijkinfo of
Loosduinse Posthoorn.
Denk aan elkaar en let op elkaar!
Blijf gezond!

Bestuursvergaderingen worden

gehouden elke eerste donderdag van de
maand, met uitzondering van de maanden
augustus en september.
Eerstvolgende bewonersvergadering

wordt gehouden op donderdag 19 november 2020.
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.

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
Wijkinfo mei 2020
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Totaalonderhoud bv

FRAUENFELDER

ONDERNEMER UIT DE WIJK

Al ruim een jaar geleden heb ik Poelier Beekenkamp in Loosduinen
overgenomen en vanaf nu heten we

Poelier Dijk
Voor mij uiteraard een hele spannende stap
maar na ruim 15 jaar voor Hans Beekenkamp
gewerkt te hebben heeft hij me alles geleerd
wat nodig is om er een succes van te maken.
Ook een voordeel is dat omdat ik al zolang
werkzaam ben in de winkel. De vaste klanten
kennen mij al en ik hen. Dat is denk ik nog het
leukste aan mijn werk, het contact met de klanten. Net even wat extra’s doen maakt zoveel
verschil.
Wat het ook erg leuk maakt is de diversiteit.
Naast de verse kipproducten die u al kent, proberen we ook zoveel mogelijk nieuwe producten
te verzinnen.

Ook op het gebied van maaltijden is nog zoveel
leuks te doen, vooral in deze tijd waar we onszelf steeds meer bewust worden van wat we
eten. Gezond, dier- en milieuvriendelijk en lekker!!
In onze kleine keuken maken we bijna alle maaltijden zelf en proberen we ook telkens weer te
vernieuwen en te verrassen. Denk daarbij aan
eigengemaakte lasagne, zowel vegetarisch als
met kipgehakt, een quiche en zelfs desserts !
Ook voor een feestje zijn we altijd in, leuk als we
daar aan kunnen bijdragen.

Tot ziens in onze winkel aan de Arnoldspoelstraat 13 !
Wijkinfo mei 2020
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50 jaar Juwelier van der Marel !

Op 1 januari 2020 bestond Juwelier van der Marel 50 jaar. Het toenmalige
Juweliersbedrijf Persenaire, gevestigd binnen het Loosduinse winkelcentrum
werd in januari 1970 overgenomen door Jaap en Nel van der Marel en heeft
zich door de jaren heen ontwikkeld, met name door de aankoop van een
naastliggend winkelpand.
Juwelier van der Marel is inmiddels eigendom
van oudste zoon Arjen en nog steeds een begrip
binnen de Loosduinse gemeente. Broer Peter van
der Marel runt het eigen atelier. Alle goud en zilverreparaties worden met de grootst mogelijke
zorg behandeld en regelmatig worden er custome made sieraden afgeleverd, geheel naar eigen
wens van de klant. Kwaliteit, professionaliteit en
klantvriendelijkheid staan hoog in het vaandel.
Team van der Marel bestaat naast Arjen uit
Suzan Olierook, Annelies van der Hoeven en
Rianne Hofland. De vaste verkoopmedewerksters
staan dagelijks voor de klanten klaar en helpen
met liefde en passie voor het vak.
“Een 2e thuis, met de uitdaging om klanten, lachend, tevreden en met een mooi sieraad of dierbare herinnering de winkel uit te zien gaan”. Zo
omschrijft Suzan Olierook haar werk bij van der
Marel, waar zij maar liefst al 30 jaar werkzaam is.

26

Wijkinfo mei 2020

Juwelier van der Marel streeft ernaar de klanten
dit gevoel te laten ervaren en bedanken u als
klant, voor het jarenlange vertrouwen. Komend
jaar wordt het jubileum gevierd en daarin staat u
als klant centraal! Unieke aanbiedingen en feestelijke kortingen volgen elkaar op.
Op naar een feestelijk jaar!

Schapenweide
Je hoeft niet naar de Veluwe of naar Texel om schapen tegen te komen. We zien ze
nu ook in Loosduinen. Waar eens 22 voetballers van ADS of Loosduinen hun voetbalwedstrijd speelden lopen nu zo`n 50 schapen. Het is wellicht de bedoeling dat zij
daar grazen tot dat de bouw van woningen gaat beginnen. De piketpaaltjes zij al in de
grond geslagen (februari 2020).

12½ jaar lid cliëntenraad WZP Loosduinen
Bert Bakker is 12½ jaar geleden lid geworden van de cliëntenraad van dit
verzorgingshuis. Na goed 2 jaar werd hij voorzitter en penningmeester.
Als er nieuwe leden moesten aantreden om de raad voltallig te maken
zorgde hij daar zelf vaak voor. Een gesprek met kinderen van bewoners
hielp soms wel en zij maakten de raad dan vaak weer voltallig.
Omdat er veel wisselingen waren van leidinggevenden en gebiedsmanagers kwamen er ook veel vergaderingen op ons af. Dus veel aan de
vergadertafel.
Bert stond altijd klaar voor de bewoners. Als ze hem belden met een vraag of klacht kwam hij
snel bij ze. Hij woont immers vlakbij het verzorgingshuis.
Het lidmaatschap duurt normaal 4 jaar, met eenmaal een verlenging van 4 jaar, maar omdat er
steeds geen andere vrijwilligers waren voor deze functies bleef hij maar weer aan.
Nu bepaalt de wet dat je na maximaal 8 jaar moet aftreden. Er komt dus binnenkort een gedwongen einde aan zijn lidmaatschap van de raad.
Bert alvast bedankt voor je werk en de samenwerking met de andere leden.
Jan Bonnink
Secretaris cliëntenraad WoonZorgPark Loosduinen
Wijkinfo mei 2020
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BUURTPREVENTIETEAM
LOOSDUINEN CENTRUM

Veel van ons dorp Loosduinen zit momenteel op slot en er zijn maatregelen getroffen door de regering om de verspreiding van
het Corona virus zoveel mogelijk in te dammen. Zo geldt dit momenteel ook voor uw
Buurtpreventie Team Loosduinen Centrum.
Wij zijn per direct gestopt met onze rondes
door de wijk totdat de RIVM maatregelen
niet meer gelden en/of nodig zijn.

De afgelopen maanden hebben 16 vrijwilligers zich ingezet om ons stukje Loosduinen
veilig en leefbaar te houden, in weer en
wind, én met resultaat. Elke woning inbraak, autodiefstal en/of fietsdiefstal is er
eentje te veel, gelukkig zagen we de cijfers
daarin dalen.
Tijdens onze ronde door de wijk maken we
met regelmaat een praatje met bewoners
en horen graag wat er speelt in de wijk of
waar mensen eenzaam zijn. Ons team heeft
met regelmaat contact met de gemeente,
het wijkberaad, de politie, de handhaving,
voor welzijn én de woningbouw Coops.
We zijn net als u burgers en mogen/kunnen daarin net zoveel als u betekenen voor

onze wijk. Daarnaast hebben we een aantal
opleidingen c.q. cursussen gevolgd om o.a.
te kunnen signaleren en adviseren.
Nu ons team even niet op straat loopt zijn
we extra blij met de opkomst van de What’s
App groepen die werken volgens de S.A.A.R.
methode (Signaleren, Alarmeren, Appen,
Reageren). In veel straten zijn er al What’s
App groepen opgezet en aangesloten bij
alerteburen.nl.
Bent u al lid van een groep of wilt u zich
graag aansluiten individueel of met uw
groep dan is dit mogelijk via alerteburen.
nl of via info@bptlc.nl. De meerwaarde
van dit soort groepen is: Meer ogen en oren
in de wijk die in samenwerking met elkaar
mensen met verkeerde bedoelingen het zo
moeilijk mogelijk maken. Dit alles in samenwerking met de politie e.d.
Buurtpreventie team Loosduinen Centrum
wenst u allen gezondheid toe en daar waar
mogelijk steken we elkaar een hart onder de
riem door op ‘gepaste’ afstand met elkaar
te praten, te zwaaien en dergelijke. Het is
hartverwarmend om te zien, te lezen en te
horen dat er veel initiatieven in ons dorp
op gang zijn gekomen om elkaar te helpen.
Laten we deze tendens doorzetten ook na
deze moeilijke periode.
Wilt u zich aansluiten bij ons buurtpreventie team dan horen wij dit graag van u via
een mailtje naar info@bptlc.nl.

Wijkinfo mei 2020
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De Rooms-katholieke kerk in Loosd
Het kerkgebouw aan de Loosduinse
Hoofdstraat dat daar prominent
aanwezig is, is één van de vier kerken die
samen de kerkgebouwen van parochie
De Vier Evangelisten in Den Haag Zuid
vormen. De ander gebouwen staan aan
de Aaltje Noordewierstraat (H. Pastoor
van Arskerk), de Kamperfoeliestraat
(H. Familiekerk) en de Leyweg
(Emmuskerk).
Het kerkgebouw aan de Loosduinse
Hoofdstraat is bekend onder de naam
Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk.
De geloofsgemeenschap die er samen
komt, draagt de naam ‘Maria van Eik
en Duinen’. Door sluiting van andere
kerken is de gemeenschap van de OLV
Hemelvaartkerk gefuseerd met een
deel van de gemeenschap van de oude
Pauluskerk en heeft toen deze naam
gekregen.
Op het moment dat ik dit artikel schrijf, is er
door de corona-crisis geen of weinig ‘leven’
in en om de kerk in Loosduinen te bespeuren.
Het gebouw is nog wel op zondagmiddag en
dinsdagochtend een paar uur geopend voor
persoonlijk gebed en om een kaarsje aan te
steken. Iedereen is daarbij welkom, ook als je
niet tot de katholieke kerk behoort of zegt
niet-gelovig te zijn. We houden ons wel strikt
aan de regels die de overheid, het RIVM en de
bisschoppen hebben opgelegd. Dus minimaal
anderhalve meter afstand en maximaal 30
personen tegelijk in de kerk.
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Het is te hopen dat binnen afzienbare tijd de
maatregelen kunnen worden opgeheven en wij,
de mensen van de geloofsgemeenschap, weer bij
elkaar kunnen komen, voor de viering op zondag
en op dinsdagochtend, en dat we na de vieringen elkaar weer kunnen ontmoeten en samen
koffie drinken. Maar er is meer waar we naar
uitzien om weer op te kunnen pakken, want de
pastorie bruist normaal gesproken van activiteiten. Om de week komt op maandagmiddag
een handwerkclub gezellig samen. Wekelijks
op dinsdagochtend komen we met een groepje bijeen om een boek te lezen en met elkaar

duinen
te bespreken. We sluiten dit altijd af met een
gezellige lunch. Op de dinsdagmiddag wordt
er geklaverjast en andere kaartspelen gedaan.
Elke derde woensdag van de maand verzorgen
we samen met mensen van Stek (Stichting Stad
en Kerk) de activiteit ‘Samen koken, samen delen’. Alleenstaande ouderen uit de wijk zijn dan
welkom om te komen eten. Zij moeten zich daar
wel vooraf voor aanmelden. Enkelen willen ook
helpen koken en dat kan. Het is altijd een gezellige boel in de keuken. En tijdens de maaltijd,
die om 17.00 uur begint, delen mensen verhalen
en ervaringen met elkaar. Door deze maaltijden
zijn sommige mensen oude bekenden tegen gekomen en hebben anderen nieuwe contacten
opgedaan. In deze corona-crisistijd hebben ze
ook telefonisch contact met, en daarmee steun
aan elkaar. Vier keer per jaar organiseren we op
een woensdagmiddag ook een high tea.
Daarnaast vinden maandelijks op een maandagavond verdiepingsavonden plaats en zijn er ook
geloofs-gespreksgroepen actief. Vanaf oktober

verzorgen we op de donderdagavonden weer
een Alphacursus, speciaal bedoeld voor mensen
die wat geloof en zingeving betreft, zoekende
zijn. Onze pastorie is ook een vergaderplek geworden voor diverse instanties op het gebied
van zorg en welzijn, waaronder ook de kerken,
die met enige regelmaat bij elkaar komen om samen met name het onderwerp ‘eenzaamheid in
Loosduinen’ aan te pakken. We noemen ons zelf
het ‘Lerend netwerk eenzaamheid Loosduinen’
en ook het wijkberaad is, in de persoon van Thijs
Zaat, hierin vertegenwoordigd.
Ik hoop u met dit artikel een beeld te hebben
gegeven van wat de kerk, normaal gesproken,
aan activiteiten biedt en dat het meer is dan
een gebedshuis voor de eigen gelovigen. De
activiteiten die wij organiseren zijn vooral ook
bedoeld voor de mensen in de wijk. Want als
parochie willen we graag kerk in de wijk zijn,
van betekenis zijn voor de mensen die, niet
zozeer zelf hoeven te geloven, maar wel open
staan voor de vrijwilligers en professionals van
de kerk die vanuit hun geloof actief zijn. Mocht
u geïnteresseerd zijn in (één van) de activiteiten
van onze kerk, suggesties hebben voor nieuwe/
andere activiteiten, of om andere reden de
kerk willen benaderen, stuur een mailbericht
aan mariavaneikenduinen@p4ev.nl of bel 070
3979413. Tot slot wens ik alle lezers veel geduld
en uithoudingsvermogen toe in deze crisistijd
en vooral een goede gezondheid!
Hopelijk tot binnenkort, in onze kerk en/of pastorie!
Diaken Jos van Adrichem
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Chinees Wokrestaurant

HAPPY GARDEN

WOK

ance
liteiten in sfeer volle ambi

Wokspecia

ce

Bewezen kwaliteit en servi

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
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
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.

Sinds 1926

OFFERS
Wonen & Mode

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

32

Wijkinfo mei 2019

Herkent u dit?
En droomt u hiervan...?

Bloemenroute hart Loosduinen 2020
Begin mei waren ze er weer! Lantaarnpalen met volle bloemtrossen sieren het Loosduins
Hoofdplein en omliggende straten. Na het succes van vorig jaar is het ook dit jaar gelukt om
het financieel rond te krijgen. En grote kans dat er enkele bloemkorven extra zijn.
Ook dit jaar zouden de bloemen feestelijk verwelkomd worden met muziek, zang en
gezelligheid. Maar… het virus houdt ons allemaal binnen. We wachten de nieuwe richtlijnen
nog af en zien of we de bloemengroet op een later tijdstip kunnen organiseren.
Al met al zullen de bloemen ons dorpshart weer opfleuren en laten wij vooral allemaal
gezond blijven!
De bloemen worden u van harte aangeboden door:
Stadsdeelkantoor Loosduinen, Vereniging BIZ Loosduinen, ING bank, Fonds 1818, Stichting
Erfgoedpark Loosduinen, Wijkberaad KOM Loosduinen en Bewonersoverleg Kraayenstein.
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Services, diensten en zorg
op loopafstand!
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!

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
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Oog voor wat telt

Het Loosduins Museum
Namens het wijkberaad Kom Loosduinen
vroeg bestuurslid Bert Bakker me afgelopen
najaar iets te schrijven over het Loosduins
Museum. Als voorzitter van het Bestuur van
dit museum voldoe ik graag aan dit verzoek.
En hier dus het beloofde vervolg……
Om nieuwe inwoners, maar ook de jeugd meer
te betrekken bij de geschiedenis van Loosduinen
heeft het museum in 2012 een omslag gemaakt
en is er in overleg met het Haags Historisch museum op de bovenverdieping een vaste tentoonstelling tot stand gekomen, die de historie van
ons dorp uitvoerig belicht en de band met Den
Haag zichtbaar maakt.
De geschiedenis van de eigen woonomgeving
of geboortegrond is een ‘must’, zeker als deze
is terug te voeren naar vroegere tijden toen de
Romeinen en Kananefaten hier in deze streek
hun voetstappen zetten.
Er zijn op het Kijkduinpark mooie archeologische voorwerpen gevonden en in het museum is
er een vitrine waar o.a. enkele schalen en potten
worden tentoongesteld.
De verbondenheid met de graven van Holland
en met de zetel van de huidige democratie, ‘het
Binnenhof‘ wordt zichtbaar op diverse panelen.
Een les-serie voor scholieren sluit hierop aan.
Vele leerlingen uit groep 7 en 8 zijn al komen
kijken en er zullen er nog vele volgen. Er is een
werkboekje en een video.

De Korenschuur
1595, Prins Maurits de molen liet herbouwen
die tijdens een orkaan in 1720 weer zwaar
beschadigde zodat herbouw in 1721 moest
plaatsvinden??? Loosduinen schrijft werkelijk
geschiedenis!!
Momenteel is in het museum de tentoonstelling: ’ Loosduinen in Oorlogstijd’.
In en om Loosduinen is er veel gebeurd in de
jaren 1940-1945 en vrijheid kan slechts worden
ervaren en gevierd als men weet wat de ontberingen van de oorlogsjaren zijn. Beide aspecten
worden belicht!! Deze tentoonstelling zal tot
einde dit jaar blijven.
Tevens wordt door Loosduiner Theo van
Daalhoff in april 2020 het boek uitgebracht
getiteld: ‘Verplicht in Duitsland’ . Het is een
‘non-fictie’ verhaal op feiten gebaseerd, van
een Loosduiner die twee jaar dwangarbeid verrichtte in Duitsland
U kunt zelf deze geschiedenis ervaren door op
zaterdagmiddag tussen 13.00 -17.00 uur een
bezoekje te brengen aan ons museum. De entreeprijs van € 2.- kan geen beletsel vormen. Als
u donateur wordt ondersteunt u het voortbestaan van dit kleine maar interessante museum
wat te vinden is naast de molen aan de Marg.
Van Hennebergweg 2a 2552 BA Den Haag

Wist u dat de Abdijkerk die in Loosduinen staat,
het oudste stenen kerkgebouw van Den Haag
is?? En dat de graven van Holland hierbij een
grote rol hebben gespeeld? En dat graanmolen
de Korenaer al in 1310 door graaf Willem III
aan de dorpelingen werd geschonken, maar
door onbekende oorzaak verdween. Daarna in
Wijkinfo mei 2020
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Drukwerkverspreiding

Hoe het allemaal begon....
door Wilma van den Bos-de Wilde

Het juiste jaartal weten we niet meer
precies, maar het zal rond 1975 zijn
geweest. De Aankondiger hield op
te bestaan voorheen De Loosduinse
krant.
Mijn moeder Nel de Wilde van de
voormalige koffieshop van Ome Pop
en Tante Nel kreeg dit te horen en
nam contact op met Dirk Furrer die
toen De Nieuwe Loosduinse krant
heeft opgestart.
Zo gezegd zo gedaan. Nel nam op zich om uit te zoeken met welke oplage de druk opgezet moest
worden (alles nog met het handje, je had toen immers nog geen internet). Tegelijkertijd heeft Nel
de verspreiding van De Nieuwe Loosduinse Krant op zich genomen.
De wijken werden opgezet, alles met de hand geschreven en plattegronden ingekleurd.
Als er een nieuwe bezorger in een wijk de kranten ging bezorgen werd er weer een nieuwe wijk
getekend en ingekleurd, totdat – lang zal ze leven – het kopieerapparaat uitgevonden werd.
Het ging zo goed dat de verspreiding
van ± 8000 kranten op een gegeven
moment opliep naar 39.000 kranten.
Deze krant kreeg een steeds groter verspreidingsgebied mede door
de nieuwbouwwijken, als Houtwijk,
Kraaijestein en Waldeck. Tevens
werd de verspreiding ook uitgebreid
naar de Vruchtenbuurt alsook naar
Monster en Poeldijk.
Mijn moeder Nel de Wilde heeft dit
samen met mij (Wilma van den Bos-de Wilde, BOWI v.o.f.) verzorgd, totdat mijn moeder 70 jaar
werd en het aan mij overgedragen heeft, zo’n 21 jaar geleden. In totaal zijn we dus al 45 jaar bezig
met de verspreiding van De Nieuwe Loosduinse Krant en nu de Posthoorn. Tegenwoordig doe ik het
samen met mijn dochter Joyce van den Bos.
Als u/jij interesse heeft om de Posthoorn te wil bezorgen, eenmaal per week op woensdag,
dan kunt u bellen naar 06-44238547 (Wilma) of mailen naar bowivof@kpnmail.nl.
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Haan Ockie
in de Ockenburghstraat
Er loopt al een paar maanden een haan in de
Ockenburghstraat op het grasstrookje naast
het fiets- en looppad aan de boszijde. Hij
wordt goed gevoerd door voorbijgangers en
bewoners uit de straat.
Veel voorbijgangers stoppen even bij hem,
schooljeugd of mensen die naar hun werk
gaan. Hij ziet er goed uit en zit overdag vaak in
een lage boom en voor de nacht zit hij in een
andere hoge boom. Zo heeft de vos (Reintje)
het nakijken.
Het is alleen niet de bedoeling dat veel hondenbezitters het asociale gedrag vertonen om
langs deze strook grote hoeveelheden hondenpoep achter te laten. Ze hebben wel het zakje
bij zich om een eventuele bekeuring te ontlopen, maar gebruiken, ho maar. Even bukken is
moeilijk.
Wijkinfo mei 2020
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De Rimboejagers gaan online door

Vanwege het coronavirus mogen de leden van
Scouting De Rimboejagers voorlopig niet samenkomen. Maar de scoutinggroep laat zich
daar niet door tegenhouden. Wekelijks krijgen
de jeugdleden een opdracht thuis of komen
ze digitaal samen. Zo hielden de welpen onlangs een Crazy Digital Challenge, waarbij de
kinderen samen met hun ouders en broertjes
en zusjes thuis opdrachten konden doen. Wie
bouwt de hoogste toren van stiften? En laat
zien wat je allemaal met wc-rollen kunt doen!
Dat leverde vele gekke, leuke en grappige filmpjes en foto’s op!
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Ondertussen wordt het clubhuis, Chalet Ocken
burgh, verder opgeknapt. Na een nieuw dak,
nieuwe douches en een nieuwe keuken is het nu
tijd voor een nieuwe vloer. Zodra de leden weer
samen mogen komen in het clubhuis, kunnen zij
gebruik maken van een mooie egale vloer.
Scouting De Rimboejagers heeft bovendien ook
nog een jubileum te vieren. De scoutinggroep
bestaat dit jaar namelijk 75 jaar! Dat wordt uitgebreid gevierd op 10 oktober. Dan is tevens de
feestelijke heropening van het clubhuis, dat dan
helemaal klaar is voor de volgende 75 jaar!

Buurt verpaupert
Hier ziet u dat een bewoner het normaal
vindt om zijn gehele voorraad niet zelf
opgegeten etenswaren maar in het plantsoen te gooien. Nasi, bami, brood, vlees,
vis, komkommer... het is te veel om op te
noemen.
Ben je dan lekker bezig om ratten of muizen naar de huizen te halen.
Doe dit nu gewoon in de vuilbak. En die
staat notabene op 2 meter afstand.

Licht in het Duister
Na 2 jaar harrewarren van wie nu de drie lantarenpalen zijn die staan vanaf de Abdijkerk
richting het Brinkpad, zijn ze toch in de laatste
week van maart vervangen.
Het Wijkberaad, en niet te vergeten de bewoners aldaar, waren hier al een tijd mee aan het
stoeien. Wie heeft nu het beheer over deze
palen, de Gemeente of de Kerk of zal het dan
toch het WoonZorgPark Loosduinen zijn? Maar
nu staan er nieuwe en wij bedanken de opdrachtgever hiervoor. Nu kunnen ouderen en
jongeren veilig de doorsteek maken.
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Schade, straatverlichting, losse
stoeptegels enz. gemeente Den
Haag

14070

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

0900-8844

Ophaaldienst grofvuil

070-366 0808

Dokterstelefoon

070-346 9669

PEP

070-302 4444

Wijkbus Viool

070-205 2599

Noodnummer landelijk

Woonzorgpark Loosduinen

070-888 1888

Stadsdeelkantoor Loosduinen

BurenHulpCentrale

070-262 9999

Wijk- en dienstencentrum
De Henneberg (I-shop)

070 205 2590

1-1-2
070-353 7900
Gemeentelijk informatiecentrum 070-353 3777
Gemeentelijke belastingdienst 070-353 7932
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Nieuws over Villa Ockenburgh
Dag van het kasteel

Op 1 juni vanaf 10 uur (2e Pinksterdag) vieren
we voor de 5e keer De dag van het Kasteel. Villa
Ockenburgh zal opengesteld worden voor rondleidingen (10-16 uur), er zullen spelletjes te
doen zijn voor groot en klein en er zal een veelvoud van lekkers te proeven zijn op de buitenplaats. Omdat het thema van 2020 is: 75 jaar
bevrijd zullen er ook foto’s uit de omgeving van
Ockenburgh uit de oorlogstijd te zien zijn.
Het is nog onzeker of dit evenement door zal
gaan. Check voor alle zekerheid de website
www.buitenplaatsockenburgh.nl
Special over Ockenburgh Posthoorn

In september a.s. komt er een speciale

Ockenburgh-editie van de Posthoorn Loosduinen
uit. Hebt u een leuke foto van Ockenburgh uit
uw verleden of wilt u een stukje schrijven voor
deze speciale editie, stuur dan uw bijdrage met
foto’s naar: jjansen@uitgeverijwestmedia.nl
Schilders gevraagd voor de maand mei

De bouwkosten zijn heel fors om Villa Ocken
burgh te kunnen behouden. Daarom werken op
de bouw vele vrijwilligers mee.
Om de villa de juiste kleur te geven roepen we
u op! Kunt u goed schilderen: net met pensioen,
of hebt u bijna een schildersdiploma behaald?
Kom ons dan helpen om Villa Ockenburgh kleur
en glans te geven.
Uw aanmelding is welkom bij
info@buitenplaatsockenburgh.nl

Te vroege bomenkap aan de Madesteinweg
De bomen aan de Madesteinweg zijn wel erg vroeg gekapt. Zij zorgen toch voor het verkleinen
van de CO2 uitsoot en hierdoor wordt onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder.
De gekapte populieren lopen alweer uit tot grote struiken.
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Tramstraat 2
Loosduinen
tel 397 93 83
info@vandermeeroptiek.nl

www.vandermeeroptiek.nl

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

Voor een mooi glas
Bijzondere selectie wijnen
& whisky’s
Loosduinse Hoofdplein 201
2553 CP Loosduinen
070 397 14 00
www.whiskyvanzuylen.nl

Transport
Sloopwerk
Grondwerk

Jan Knijnenburg bv
Dekkershoek 4, Den Haag
Tel. 070 440 10 40
info@janknijnenburg.nl

SCHOONMAAKBEDRIJF
tel. 070 - 397 50 79

GLAZENWASSEN
met eigen hoogwerkers tot 66 mtr.
Tevens hoogwerker verhuur
IV

Wijkinfo mei 2020

tel. 06 261 08 846

