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Volop lente !



D
PZ

 2
01

6

C
Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar  

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti  

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

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

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

161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:53
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Het Wijkberaad ‘Kom Loosduinen’ is 
gevestigd in de Abdijkerk in Loosduinen.

Het postadres is:
Wijkberaad Kom Loosduinen
Abdijkerk
Willem III-straat 40
2552 BS Den Haag/Loosduinen
Email: info@komloosduinen.nl
Website: www.komloosduinen.nl

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

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

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

De volgende Wijkinfo verschijnt in november 2019.
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Uw winkel voor al uw boeken, tijdschriften, wenskaarten, kantoorartikelen, postzegels,
telefoonkaarten, cadeaubonnen, loterijen en al uw postzaken.

Overschrijving kentekens – aangetekende post.

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Loosduinse Hoofdstraat 300
2552 AN Loosduinen
E-mail: kroon@boekhandelkroon.nl

www.boekhandelkroon.nl

  ZELFVERTROUWEN    BEHEERSING    RESPECT    WEERBAARHEID
GEZONDER EN FITTER WORDEN    ONTSPANNEN

EEN UNIEKE COMBINATIE VAN
TRADITIONELE GEVECHTSDISCIIPLINES

VOOR JONG EN OUD
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Voorwoord
Beste bewoners van Kom Loosduinen,

Het wijkberaad Kom Loosduinen heeft in 2018 weer vele activiteiten georganiseerd, zoals bij-
voorbeeld de Oldtimer Bromfiets Meeting en een echte Jeu de Boulesbaan op het Loosduinse 
Hoofdplein. We hebben drie keer gevaren door het Westland met de senioren van Kom 
Loosduinen en voor de gezelligste/mooiste bijgehouden voortuin of balkon in onze wijk zijn er 
weer bloemenbonnen uitgereikt.

Ook voor de senioren werd er een kerstlunch georganiseerd in wijkcentrum de Henne berg, 
gesponsord door Fonds 1818 en AH Loosduinen en met medewerking van het Loosduinse koor 
Oude-Hollandse-Nieuwe. Het was een succes.
Voor de kinderen een lampionnenoptocht en achter de arreslee door het winkelcentrum. En 
niet te vergeten het Dickensfestival bij het oudste gebouw van Den Haag, de Abdijkerk en 
molen de Korenaer.

We werken zeer goed samen met het stadsdeelkantoor Loosduinen en proberen samen de aan-
wezige problemen in de openbare ruimtes op te lossen.

Heeft u vragen of klachten of wilt u een subsidie aanragen?
Wij stellen het zeer op prijs als u dit kenbaar maakt op de komende bewonersvergadering.

Het bestuur van Kom Loosduinen hoopt u op onze bewonersvergadering op 16 mei a.s. In de 
Abdijkerk te mogen ontmoeten. De vergadering begint om 19.30 uur.

De volgende wijkinfo verschijnt medio november 2019.

Als bestuur wensen wij u een gezellige Pinksteren en een leuke en zonnige
zomervakantie toe!

Het Bestuur
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Bewonersvergadering
donderdag 16 mei 2019

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

Aanvang: 19.30 uur

oosduinen

KO
M

d

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

UITNODIGING

Agenda

 1. Welkom en opening

 2. Mededelingen

 3. Vaststelling agenda

 4. Irene Meijers, sociaal makelaar Vóór Welzijn

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

 6. PAUZE

 7. De molenaars, van begin tot nu

 8. Vaststelling conceptverslag bewonersvergadering van 22 november 2018
 met eventueel de antwoorden van de wethouder 

 9. Gesprek met wegbeheerder Dave Smit, stadsdeelkantoor Loosduinen

10. Doornemen Financieel Jaarverslag, décharge penningmeester

11. Verkiezing Kascontrolecommissie

12. Rondvraag

13. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van wijkberaad Kom Loosduinen
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Medio oktober 2018 is het wijkberaad op bezoek 
geweest bij Marc Molenkamp van de Gemeente 
die tegenwoordig Omgevingsmanager van 
het Centraal Station, Beatrixkwartier en de 
Koekamp/ Malieveld is. Marc heeft in het verle-
den altijd op het Stadsdeelkantoor Loosduinen 
gewerkt in diverse functies. 

Aangekomen met de tram werden wij opgevan-
gen op het nieuwe Centraal Station. Dit station 
is na de renovatie aanzienlijk verbeterd. Het is 
een mooi, helder en duidelijk station geworden.
Via het gebouw Stichthage namen we van bo-
venaf een kijkje op de te bouwen fietsenstalling 
voor 8500 fietsen op het Koningin Julianaplein 
alwaar de contouren duidelijk zichtbaar waren. 
Als de stalling gereed is zal er een L- vormig 
gebouw met daarin woningen gebouwd gaan 
worden. Na voltooiing daarvan zal dit plein met 
diverse groene elementen aan gaan sluiten bij 
de her in te richten Koekamp.
Daarna via de Rijnstraat naar het busplatform, 
een knap stukje werk waarbij de OV- bewegin-
gen tijdens de renovatie gewoon door blijven 
gaan.

Vervolgens togen we door de terminal die 
aansluit aan het busplatform langs de prach-
tige aanlanding van de E-Slinge, de metro naar 
Rotterdam naar het opgeknapte Anna van 
Burenplein. Ook hier staat de tijd niet stil. Met 
New Babylon op de achtergrond, het Nationaal 
Archief, Koninklijke bibliotheek en literatuur-
museum  is het hier goed toeven.  Medio 2020 
zal in verband met de renovatie van de gebou-
wen aan het Binnenhof het plein ook decor 
bieden voor de Tweede Kamer die tijdelijk zijn 
intrek zal gaan nemen in het oude pand van het 
Ministerie van Buitenlandse zaken. Naast het 
voormalige ministerie aan de Grotiusplaats ver-
rijzen nog eens twee woontorens.  
Verder vertelde Marc nog over zijn werk in de 
woonwijk Bezuidenhout West, Beatrixkwartier, 
het Malieveld met zijn evenementen en de ont-
wikkelingen aan het Station Laan van Nieuw 
Oost Indië.

Met een drankje en een hapje sloten we af bij 
het leuke MingleMush een gave, ruim opgezette 
zaak met een foodmarktconcept en bedankten 
wij onze Loosduiner Marc Molenkamp voor de 
rondleiding.

Loosduiners op werkbezoek bij het 
Centraal Station

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen kijk dan op rondje Centraal 
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/ontwikkelingen-rond-den-haag-centraal.htm
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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



Wijkinfo mei 2019   7

Bewonersvergadering
Verslag vergadering 

donderdag 22 november 2018
Aanwezig: dhr. Thijs Zaat (voorzitter), dhr. Bert Bakker, dhr. Koos Maquelin, dhr. Koos Outshoorn, 
dhr. Sam Develing, dhr. Leo van den Dobbelsteen, dhr. Frits van Gaans, mw. Y. Bouman (verslag).

Gasten: - dhr. Rachid Guernaoui (wethouder Financiën, Integratie en Stadsdelen) 
- dhr. Ronald Schijf, wijkagent Kom Loosduinen
- dhr. Dave Smit, Weg- Strandbeheerder Loosduinen (Gemeente Den Haag)
- mw. Jacqueline Jansen van het BPT-team Loosduinen
- Buurtcoaches: Jan Meijer, Ivo Knoester en projectleider Mariska Meijer

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

2. Mededelingen
De voorzitter heet de wethouder, de heer 
Rachid Guernaoui, van harte welkom.

3. Vaststelling agenda
Een wijziging in de agenda is:
Punt 4 wordt punt 6 en punt 6 wordt punt 4.

4. Wethouder Rachid Guernaoui
De heer Guernaoui stelt zich aan de bewoners 
voor en vertelt dat hij sinds een half jaar wet-

houder van Loosduinen is. Hij is afkomstig van 
Hart voor Den Haag/Groep De Mos. Hij was 
daar de tweede wethouderskandidaat.
Eenmaal in de maand heeft de heer Guernaoui 
spreekuur. De onderwerpen die aan bod komen 
zijn: eenzaamheid, armoede, werkgelegenheid.

Een vraag van de heer Guernaoui aan de voor-
zitter is: Wat betekent Kom Loosduinen? 
Kom Loosduinen betekent Hart van Loosduinen.

Enkele vragen van de bewoners aan de heer 
Guernaoui.
- Op het Cantateplein hebben de bewoners 

veel overlast van hondenpoep. Bewoners 
kunnen tel.nr 14070 van de gemeente bel-
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len om dit probleem door te geven.
 Er zijn maar 2 poepzuigers aanwezig? Het 

Cantateplein is een speelveld, dus er moet 
meer schoongemaakt worden. Er waren 2 
honden poepbakken aanwezig, maar die staan 
er na de herstructurering van het Cantate-
plein, al enige tijd niet meer.

 Er wordt gekeken of er meer poepzuigers be-
schikbaar gesteld kunnen worden.

- De afvalbak bij de Willem III straat is weg, 
maar de beugel staat er nog. De bewoners 
gooien daarom het afval maar in het riool.

 Kan hier spoedig een nieuwe afvalbak ge-
plaatst worden?

 Hier wordt informatie over ingewonnen. 
- De bestrating in de Willem III straat, richting 

de school waar de hefbomen staan is niet 
goed.

 Dit is bij Wooncomplex Woonhave Park  aan-
gegeven.

- De trottoirs in de Bram Frosstraat zijn netjes 
opgeknapt. Wanneer gaat de gemeente iets 
aan het onderhoud van de parkeergarages 
doen en heeft de gemeente voldoende finan-
ciën voor deze opknapmogelijkheden?

 Hier wordt informatie over ingewonnen.
- De afvalpas van een bewoner is afgepakt, na-

dat hij 20x gescheiden afval had aangeboden.
 Hier wordt informatie over ingewonnen.
- De lantaarnpalen rond de kerk zijn kapot.
 Wie is verantwoordelijk voor de reparatie? De 

heer Jozias van Aartsen heeft voor deze lan-
taarnpalen in 2011 toestemming gegeven.

 Hier wordt informatie over ingewonnen.
- Er gaan geruchten dat de huisjes rondom de 

kerk gesloopt gaan worden, klopt dat?
 Hier wordt informatie over ingewonnen.
- In de Oranjewoudstraat staan op het trottoir 

veel fietsen. De bewoners ondervinden hier 
veel hinder van. Ook staan de auto’s niet goed 
geparkeerd.

 Hier moet iets aan gedaan worden.
 Hier wordt informatie over ingewonnen.
- De gedenkplaat ter herinnering aan de Loos-

duinse oorlogsslachtoffers die gevallen zijn 
tijdens het bombardement in 1945. Waar 
komt deze gedenkplaat te hangen?

 Hier wordt informatie over ingewonnen.

A.s. woensdag heeft de wethouder spreekuur 
van 14.00 tot 15.00 uur op de Loosduinse Markt. 
Het streven van de wethouder is om Loosduinen 
mooier te maken.
Wilt u contact opnemen met de heer Guernaoui, 
stuur dan een e-mail naar dennis.aarts@den-
haag.nl of bel: 06 – 50 03 96 30. Dennis Aarts 
is bestuursadviseur van wethouder Guernaoui.

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

De wijkagent, de heer Ronald Schijf, vertelt 
een waar gebeurd verhaal.

Op zondagmiddag 28 oktober 2018 heeft een 
reanimatie plaatsgevonden in de Willem III 
straat. Twee burgers hadden naar aanleiding 
van een melding op hun mobiele telefoon een 
oproep gekregen i.v.m. een hartstilstand. Een 
van deze burgers was mevrouw Jacqueline 
Jansen (BPT-team).
De wijkagent legde uit wat er op zo’n moment 
allemaal gebeurt en wat het belang is van een 
burgerhulpverlener.
In Loosduinen hangen op de volgende locaties 
AED-apparaten:
De Henneberg, Tandarts Blok (Ouverturestraat), 
HEM, Stadsdeelkantoor en Albert Heijn.
Er komen door toedoen van de heer Dave Smit 
nog 3 AED-apparaten in Loosduinen.
De Hartstichting is op zoek naar nog meer nieu-
we leden. Mensen die in staat zijn om het leven 
van een ander te redden, zijn meer dan welkom.

De heer Jaap Kampfraat, lid van het BPT-
team, geeft een up-date over wat het team 
doet.
Alle stadsdelen in Loosduinen hebben een pre-
ventieteam. Dit zijn allemaal vrijwilligers en zij 

Vervolg verslag Bewonersvergadering 22 november 2018
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lopen in groepjes van 5 personen. Deze vrijwil-
ligers zijn te herkennen aan een geel hesje en  
portofoon. Ze zijn in het bezit van een sleutel 
van de ondergrondse container (ORAC) en staan 
telefonisch in contact met de Politie.
Voordat ze gaan lopen, moeten zij zich eerst 
aanmelden bij de Politie en vragen of er bijzon-
derheden zijn.
In totaal zijn er 15 vrijwilligers, waarvan er 2 
een planning maken. Bij een team is er altijd 
een coördinator.

Waar let het BPT-team op en wat doen we?
Op afwijkende zaken en afwijkend gedrag van 
personen. Bijvoorbeeld:
- Er hangt op 1 adres in Loosduinen, nog steeds 

een touwtje uit de brievenbus
- Ze delen poepzakjes voor de hondenpoep uit.
- Autoramen die openstaan, fietsers die fietsen 

op het Loosduinse Hoofdplein.
- De BPT-vrijwilligers kunnen deelnemen aan 

cursussen.
- Een BPT-vrijwilliger mag een burger aanhou-

den.
- Het BPT-team wordt op straat veel aangespro-

ken door buurtbewoners.
- Het BPT-team loopt 4 x in de week ’s-avonds 

een ronde, van 20.00 tot 22.00 uur en in het 
weekend.

6. Terugkoppeling buurtcoaches Loosduinen 
Veilig

Mevrouw Pauline Krikke (burgemeester van Den 
Haag) is in Loosduinen op werkbezoek geweest. 
Ze heeft veel met de ondernemers gesproken 
i.v.m. de overlast van verwarde personen op het 
Loosduinse Hoofdplein. 
Op 17 juli 2018 is de gezamenlijke pilot ”Veilig  
Loosduinen”, in samenwerking met FIVOOR, 
Parnassia en Vóór Welzijn van start gegaan. Op 
winkeldagen zullen er buurtcoaches aanwezig 
zijn op en rond het winkelcentrum. Ondernemers 
kunnen bij overlast rechtstreeks contact opne-
men met de buurtcoach. Er zijn weinig meldin-

gen gedaan. De burgemeester was hier not very 
amused over. Namens Vóór Welzijn neemt de 
heer Jan Meijer deel als buurtcoach. Zijn e-mail 
adres is: j.meijer@voorwelzijn.nl Projectleider 
van de buurtcoaches is Mariska Meijer.

Er zijn twee koppels van twee coaches. Op 1 no-
vember 2018 heeft er een evaluatie plaatsge-
vonden. De ondernemers hebben minimaal ge-
reageerd, er zijn geen meldingen gedaan i.v.m. 
de overlast van verwarde personen. Het aantal 
incidenten dat werd gemeld is zeer klein.

Er is veel bezuinigd op de zorg. Het aantal kli-
nische bedden is een aantal jaren geleden door 
de regering afgebouwd. Mensen die verward 
zijn blijven langer thuis wonen. De politie krijgt 
als eerste met verwarde personen te maken. 
De dagbesteding is van het terrein Parnassia-
Monsterseweg weggehaald en verwarde per-
sonen van de Monsterseweg krijgen nu in de 
Albardastraat dagbehandeling.

Als mensen constateren dat er problemen bij 
de buren zijn, psychiatrie/verwarde personen, 
bel dan direct het nummer 14070 van de ge-
meente. 

Het project van de buurtcoaches heet: 
LoosduinenVeilig, en is te bereiken via tel.nr:  
06 – 43 75 75 16, e-mail: loosduinenveilig@ 
fivoor.nl Op deze website kan men informatie 
vinden over wat er op het Loosduinse Hoofdplein 
gebeurt.
De voorzitter stelt voor om een artikel in de 
Loosduinse Krant te plaatsen.

7. Gesprek met wegbeheerder Dave Smit, 
stadsdeelkantoor Loosduinen

- De verkeersveiligheid. 
- Ontwikkeling van de Oostelijke Randweg 
 (= Ockenburghstraat).
- Er zijn zebrapaden vernieuwd in de Arnold 

Spoelstraat/Lisztstraat.

Vervolg verslag Bewonersvergadering 22 november 2018

Dat is geen website!!
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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 het Cantateplein zijn veel kabels en lei-
dingen vervangen.

- Veel oudere bewoners hebben moeite met 
het drukke verkeer.

Enkele vragen van de bewoners aan de heer 
Dave Smit.
- Kan er in de Viandenstraat/Mecklenburgplein 

nog een verkeersdrempel geplaatst worden?
 Er liggen daar al 2 verkeersdrempels (sinus-

drempels) waar men 30 km per uur mag rij-
den.

- In de Willem III straat staat een verkeersbord 
30 km p/u niet goed zichtbaar geplaatst. Kan 
hier iets aan gedaan worden?

- De Kraayensteinlaan heeft aan beide zijden 
geen trottoir. Kan hier iets aan gedaan wor-
den?

- De Luxemburgstraat uitrijden naar de Loos-
duinse Hoofdstraat is onoverzichtelijk. Kan 
hier iets aan gedaan worden?

- Door de Symfoniestraat rijden de bussen erg 
hard. Kan hier iets aan gedaan worden?

8. Vaststelling conceptverslag 
 bewonersvergadering van 24 mei 2018
Het verslag is goedgekeurd.

9. Rondvraag
- Kan er een openbaar toilet in de wijk ge-

plaatst worden?
 De wethouder zegt dat dit waarschijnlijk niet 

mogelijk is. Er moet nog een definitieve reac-
tie van de wethouder hierop komen.

- Er worden tramhaltes van lijn 2 opgeheven. 
Waarom? Dit is niet het geval.

 De Burgemeester Hovylaan is geen tramhalte 
voor invalide mensen. Deze halte wordt inva-
lide-proof gemaakt.

 De tramhalte Loosduinse Hoofdstraat wordt 
in de toekomst aangepast.

10. Sluiting
- Een vraag van de voorzitter: Tijdens de ver-

gadering zijn foto’s genomen. Heeft iemand 
bezwaar tegen plaatsing van de foto’s in de 
Wijk info van mei 2019?

 De bewoners hebben geen probleem met het 
plaatsen van foto’s. 

- Zijn er bewoners die in de Kom Loosduinen 
wonen, maar geen wijkinformatie ontvan-
gen? Dit graag melden bij Bert Bakker.

De voorzitter bedankt de bewoners voor de 
grote opkomst en sluit om 22.30 uur de ver-
gadering.
De volgende vergadering is op donderdag 16 
mei 2019 om 19.30 uur. 

Vervolg verslag Bewonersvergadering 22 november 2018

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Schade, straatverlichting, losse 
stoeptegels enz. 
gemeente Den Haag

14070

Politie Loosduinen (ook wijk-
agenten) via landelijk tel.nr. 0900-8844

Noodnummer landelijk 1-1-2

Stadsdeelkantoor Loosduinen 070-353 7900

Gemeentelijk 
informatiecentrum

070-353 3777

Gemeentelijke belastingdienst 070-353 7932

Ophaaldienst grofvuil 070-366 0808

Dokterstelefoon 070-346 9669

PEP 070-302 4444

Wijkbus Viool 070-205 2599

Woonzorgpark Loosduinen 070-888 1888

BurenHulpCentrale 070-262 9999

Wijk- en dienstencentrum 
De Henneberg (I-shop) 070 205 2590
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Op vrijdagmiddag 21 december 2018 orga-
niseerde Kom Loosduinen, gesponsord door 
Fonds 1818 en AH Loosduinen, een kerstlunch 
voor de senioren van Kom Loosduinen. Deze 
middag werd mede een groot succes door 
wijkcentrum de Henneberg,die de ruimte be-
schikbaar stelde en vrijwilligers die de gasten 
verzorgden met een hapje en een drankje. Het 
koor Oude-Hollandse-Nieuwe gaf een gezellig 
optreden, wat zeer in de smaak viel bij de deel-
nemers aan deze lunch. Aan het eind kreeg een 
ieder een rijkelijk gevuld tasje mee naar huis, 

Kerst 2018 in  
       Loosduinen

dat werd gesponsord door AH Loosduinen, 
slagerij Jeursen,  Alexanderhoeve Loosduinen, 
Groente, fruit & delicatessen Ogur en Etos.

‘s Avonds werd er voor de jeugd een lampion-
nenoptocht georganiseerd. AH Loosduinen had 
voor de kinderen warme chocomel met slag-
room, die geserveerd werd door een afvaar-
diging van scoutinggroep de Rimboejagers. 
Achter de arreslee liepen de kinderen een paar 
rondjes door het winkelcentrum. Helaas was 
na ruim een half uur de regen spelbreker.

Dat was - wat het weer betreft - de volgende 
dag heel anders. Door het mooie weer werd 
het Dickensfestival, dat geopend werd door de 
Haagse burgemeester mevr. Pauline Krikke, een 
groot succes. Er stonden 20 kersthuisjes met 
Crea-Bea artikelen en 10 marktkramen met 

De  kerstlunch voor senioren in De Henneberg

oude ambachten. Zo'n 55 Loosduinse figuran-
ten in Dickensstijl gekleed paradeerden over 
het festivalterrein bij de Abdijkerk en molen 
de Korenaer. Ook diversen artiesten gekleed in 
Dickensstijl verzorgden de muziek en er was 
een levende kerststal.
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Een veelheid aan kraampjes met leuke artikelen
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In de middag was er in de Abdijkerk ook een 
zeer geslaagd optreden van de jongeren van 
Like2dance uit Loosduinen. Een samenge-
steld koor van de Abdijkerk o.l.v. mevr Petra 
Oudshoorn gaf een prachtig gezongen Sing-
Along. Organisten Vincent Hilderandt en 
Gijsbert Kok gaven een orgelconcert. Onze 
Loosduinse zanger Rob van Reeuwijk sloot 
voor een volle kerk de middag af  met een 
kerstconcert.

Veel dank gaat uit naar de vele vrijwilligers van 
de Abdijkerk, die de hele dag door vele taken 
op zich genomen hebben. Ook een woord van 
dank aan WoonZorgPark Loosduinen, dat ver-
schillende ruimtes ter beschikking heeft ge-
steld.
En tot slot dank aan de medewerkers van 
Stads deelkantoor Loosduinen. Want dankzij 
hun medewerking is deze dag een bijzonder 
groot succes geworden. 

De levende kerststal
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Sing-Along in de Abdijkerk
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Toch ook Uw slager?
SPECIAALSLAGER

SINDS 1904

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

Bakkerij
de Vries

070 3978666

Den Haag

Ockenburghstraat 118
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Op 18 mei a.s. is elke Hagenaar met het gezin en 
hun gasten welkom voor Madestein Beweegt Je 
2019. Het gemeentelijke beleid om iedereen van 
jong tot oud naar buiten te lokken en in beweging te 
brengen wordt in Madestein in praktijk gebracht. 
De organisatie is inmiddels in volle gang. Er 
wordt een sport- en recreatieroute uitgestippeld 
die langs alle attracties voert en elke bezoeker 
laat kennismaken met heel Madestein. Je kiest 
voor de hele route of het deel dat je interes-
seert. Verzamel je voldoende stempels dan speel 
je mee in de prijsvraag. De sportverenigingen SV 
Loosduinen, RKSV GDA en HC HDS organiseren 
op zaterdag 18 mei 2019 tal van extra activitei-
ten. De zaterdag is een reguliere competitiedag, 
dus je bent ook welkom om langs de lijn naar 
voetbal- en hockeywedstrijden te kijken. 
Elk punt op de route is een halte voor een ac-
tiviteit, een bezienswaardigheid van Madestein 
en voor een (gezond!) hapje en drankje. Alle be-
staande activiteiten in Madestein stellen zich 
voor aan het publiek. De ondernemers van zuid 
Den Haag krijgen de kans zich langs de route 
te presenteren. In het Calisthenics Park staan 
instructeurs klaar om je veilig de eerste bijna 
acrobatische toeren op de apparaten te laten 
oefenen.
Ook voor mensen op leeftijd is er van alles te 
doen en te beleven. Met of zonder alpinopet is 
jeu de boules voor iedereen mogelijk en het spel-

letje is net zo gezond als gezellig. Als je lekker 
door het park wandelt geniet je met elke stap 
van gezonde beweging. Bij die groep senioren 
staat wellicht de hengelsport in de belangstel-
ling of de klaverjasmiddag bij één van de sport-
clubs. Kortom, Madestein Beweegt Je 2019 is 
voor iedereen, van jong tot oud, van fanatieke 
sportieveling tot ontspannen recreant. Welkom 
in Madestein geldt voor iedereen.

De komende maanden staat alles in het teken 
van Madestein Beweegt Je 2019. Binnenkort 
kunnen de winkeliers je er meer over vertellen. 
De folder ligt op hun toonbank en daarin wordt 
de sport- en recreatieroute en het volledige pro-
gramma bekend gemaakt. Nu is er voor de on-
dernemers en de verschillende georganiseerde en 
informele activiteiten nog gelegenheid zich bij de 
initiatiefnemers aan te sluiten. Madestein is groot 
genoeg voor meer sportieve attracties, kraampjes 
met gezonde artikelen en informatiepunten over 
o.a. sport en bewegen in Den Haag Zuid. De pro-
jectontwikkelaars in de nieuwe woonwijken kun-
nen op 18 mei a.s. een open dag organiseren. Dan 
zien geïnteresseerde kopers met eigen ogen de 
unieke voordelen van het wonen met een fantas-
tisch sport- en recreatiepark om de hoek. 

Meer weten of aansluiten bij Madestein Beweegt 
Je 2019? madesteinbeweegtje@gmail.com 

Het park is met al zijn mogelijkheden en activiteiten helemaal klaar om tot nog grotere bloei 
te komen. Vandaar dat het Stadsdeel Loosduinen de aanzet heeft gegeven om Madestein in het 
zonnetje te zetten. De clubs en de initiatiefnemers van een groot aantal activiteiten werken 
samen om het hele pakket van sport en recreatieve beweging algemeen bekend te maken. 
Loosduinen vraagt aandacht voor het naburige park. En Den Haag komt met actieplannen om 
Madestein helemaal bij de stad te betrekken. 
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Lucovitaal®, Krachtig & Goedkoop!®

Loosduinse Hoofdstraat 257, Den Haag

Voor al uw supplementen!

Vrijwilligerstalenten gezocht!
In het WoonZorgPark Loosduinen zoeken we nog verschillende vrijwilligers die hun 

steentje willen bijdragen aan de organisatie ter ondersteuning van afdelingen en 

bewoners. Hulp van vrijwilligers ervaren we als een welkome aanvulling.

Wilt u meer weten?
Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met Arie Cramer, coördinator 
Rereatie & Vrijwilligers, tel. 06 - 29 32 69 61.

In WoonZorgPark Loosduinen worden tal van activiteiten georganiseerd die ook 

toegankelijk zijn voor wijkbewoners van Loosduinen (tegen een kleine vergoeding).

Informatie is te verkrijgen bij de receptie van het WoonZorgPark.
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Vorig jaar was zo’n groot succes, dat het niet 
anders kan dan dat we er ook nu weer gezellige 
dagen ervan maken. Vier dagen vol leuke activi-
teiten, waarbij wij alle bewoners (en speciaal jong 
met oud) willen verbinden.

Ook nu zal er iedere dag een ander thema zijn. 
Dit keer hebben wij gekozen voor “dagjes uit 
op het cantateplein”. Wat we precies gaan 
doen.... dat blijft nog even een verrassing.
Wat geen verrassing zal zijn is koken, spelen, 
spelletjes, gezonde voeding en natuurlijk zal 
de smoothie fiets ook weer van de partij zijn.  
Daarnaast willen wij met jong en oud een acti-
viteit uitvoeren, waarvan de opbrengst naar het 
Ouderenfonds gaat.

Ook dit jaar gaat dit allemaal gebeuren in de 
speeltuin aan het Cantateplein (Melodiestraat 6) 
te Loosduinen en we hopen, net als vorig jaar, ruim 
300 kinderen met hun ouders te mogen ontvan-
gen voor weer een onvergetelijke week.

Deze week is bedoeld om de sociale cohesie in de 
buurt te vergroten en o.a. de kinderen van de ge-
zinnen die niet met vakantie gaan leuke dagen te 
bezorgen.
Met educatieve elementen zoals een smoothie-
fiets besteden wij ook aandacht aan gezonde voe-
ding en beweging. De focus ligt op de kinderen uit 
Kom Loosduinen en de volwassen bewoners van 
op en rond het Cantateplein.

Mocht je het leuk vinden om als vrijwilliger te hel-
pen om kinderen een geweldige week te geven. 
Meld je dan aan bij: Danielle Spin, 
daniellespin@ziggo.nl o.v.v. vrijwilliger feestweek 
2019

Wij kijken er naar uit en hopen dat het weer een 
geweldige week zal worden,
dus zet hem alvast in je agenda!

Danielle Spin
Organisator

Zomerfeest 2019 
Is het al bijna zomervakantie? 
Want dan gaat het zomerfeest weer van start! In de week van 19 t/m 25 augustus 
gaan we los! De dagen zijn nog niet bekend, maar die horen jullie snel.
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Loosduinse Apotheek
Loosduinse Hoofdstraat 185, 2552AB Den Haag
Tel: 070-3978676, info@loosduinseapotheek.nl
www.loosduinseapotheek.nl
Openingstijden:
ma t/m vr: 8.00-17.30 uur  |  za: 9:00-13:00

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

Welkom bij onze apotheken!

De Loosduinse Apotheek en Zorgapotheek De Korenaer zijn twee samen-
werkende  apotheken in de voor u bekende buurt Loosduinen. De apothe-
kers, managers en apothekersassistentenstaan elke dag in beide locaties 
voor u klaar en ontvangen u graag voor een kennismakingsgesprek.
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Het spreekuur is een initiatief van de wijkagent, 
woningbouwverenigingen Steadion en Vestia, 
GGZ-instelling Parnassia en het Stadsdeelkantoor.  
Zij houden nu al een vergelijkbaar spreekuur in de 
Notenbuurt en dat bevalt zo goed dat er ook een 
spreekuur op een andere plek in Loosduinen ge-
organiseerd gaat worden. Daar is de Loosduinse 
Molen geworden. Op die manier ontstaat er een 
laagdrempelige mogelijkheid voor u om vragen 
te stellen. U loopt gewoon binnen en er is iemand 
van vlees en bloed waar u terecht kunt. 
Geen mails, geen antwoordapparaat, geen offi-
ciële brieven maar “menselijke” professionals die 

Op 13 mei tussen 15.00 en 16.00 uur vindt het eerste spreekuur plaats 
van organisaties die werkzaam zijn in Kom Loosduinen. U kunt hier 
terecht met al uw vragen die gaan over het wonen in onze fijne buurt. 
Het spreekuur wordt gehouden in de Loosduinse Molen. 
Loop gerust even binnen!

dagelijks in onze buurt actief zijn. Door samen te 
werken en krachten te bundelen vanuit de ver-
schillende expertises kunt u met tal van vragen 
terecht. 
Vragen kunnen gaan over de staat van onder-
houd, over overlast die u ervaart, over omgang 
met verwarde personen maar ook vragen over 
hoe u bepaalde zaken moet aanpakken. 

Een eerste spreekuur gaat natuurlijk niet onge-
merkt voorbij: degene die de meest creatieve of 
opvallende vraag stelt op 13 mei, ontvangt aan 
het einde van de dag een leuke attentie.

SPREEKUUR



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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Donderdag 28 februari omstreeks 
22.30 uur zou de brand begonnen 
zijn. Er is weinig over van wat ooit 
een zwembad was.
Veel Loosduiners, jong en oud, 
hebben hier les gehad of hebben 
hier hun baantjes getrokken. Het is 
te hopen dat er na deze ellende een 
mooi nieuw zwembad terugkomt.

Enorme vuurzee verwoest Zwembad  De Boetzelaer

Woningcorporatie Staedion heeft voor de beveiliging van zijn huurders hekken geplaatst 
aan het begin en eind van de poorten waardoor de bewoners achterom kunnen. Sommige 
bewoners vinden het normaal de achterdeur niet af te sluiten, waardoor hij overdag en  
‘s nachts vaak open staat. Mensen, denk eraan dat inbrekers graag achterom komen om 
ongemerkt uw woning binnen te sluipen en dan is het te laat. 
                      Sluit daarom altijd de deur!!

Veilig achterom
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Niet voeren!
Heerlijk, de lente: de knoppen aan de bomen 
lopen weer uit. En onze bessen en frambozen 
ook! De stekken ervan staan nu in de winkel 
te wachten. Samen met alle keukenvlijt uit de 
lunchroom... wist je dat je ook van brandnetel en 
fluitekruid heerlijke pesto kunt maken?
Liever zelf oogsten trouwens? Dit jaar start de 
zelfoogsttuin. Wie een abonnement neemt kan 
wekelijks verse groenten komen oogsten. Kom 
eens langs en vraag ernaar, ook te vinden op de 
website natuurlijk.

in de hoek van park Madestein...

Igor en Tukker
Enne, iedereen de nieuwe ezels al gezien? 
Igor en Tukker wonen nu ook op Pluk. 
Ezels leven normaal in veel extremere klimaten 
dan het onze en ook onze overvloed aan groente 
is niet goed voor ze. Fruit is zelfs gevaarlijk. Dus 
er mag niet meer zomaar door bezoekers gevoerd 
worden. Gelukkig helpt de International School 
ons met groepen vrijwilligers die grote en kleine 
bezoekers hierin kunnen begeleiden. 

Er is een brug geslagen naar het nieuwe seizoen....
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Activiteiten
Regelmatig zijn er activiteiten op Pluk. Als je 
graag op de hoogte blijft, kun je je onderaan op 
de website aanmelden voor de nieuwsbrief, dan 
sturen we een maandelijkse agenda. 

Vast punt in de agenda is het PlukKoor: ie-
dere woensdag 14.30-16u. Open en gratis, voor 
iedereen. 
Iedere eerste zaterdag van de maand is er voor 
kinderen (6-10jaar) een Natuuravontuur. 
Natuurgidsen Roy, Max, Harrie en Gonnie gaan 
met de kinderen mee op ontdekkingstocht – 
ruiken, proeven, héél goed kijken, loeps mee.... 
13.30u start het openingsverhaal, wees iets op 

tijd, dan krijg je een mooie naamhanger. O ja, ook 
al gratis. Hoewel onze stichting best af en toe 
een donatie kan gebruiken....  
(Komende data van de Natuuravonturen zijn: 4 
mei ‘Bloemen en insecten’, 1 juni ‘Slootje-
peuren’ en 6 juli ‘Op het strand!’ (deze keer ver-
zamelen we in de duinen)

Tot ziens!
www.plukdenhaag.nl
www.facebook.com/plukdh
www.instagram.com/pluk_denhaag
plukdenhaag@gmail.com

Terras bij Pluk met op de achtergrond de pizza bakoven
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Jongeren ontmoeten elkaar bij voorkeur in 
groepjes op straat, bij een winkelcentrum of in 
het park, uit het zicht van hun ouders. 
Hoewel dat hangen misschien zinloos lijkt, heeft 
het wel degelijk een functie. Ze groeien op, zijn 
volop bezig hun identiteit te ontwikkelen en 
nieuwe contacten te leggen. 

Aanspreekbaar
De meeste pubers hebben geen kwaad in de zin 
maar zoeken alleen een plek om samen te zijn.  
Ik begrijp heel goed dat dit voor omwonenden 
hinderlijk kan zijn, zeker als het gepaard gaat 
met luidruchtig of baldadig gedrag, herrie van 
muziek, brommers en afval op straat. 
Vaak wordt dan de politie gebeld, maar ik advi-
seer regelmatig om eerst zelf een praatje met ze 
te maken. Dat werkt soms beter. 
Mensen kunnen zo’n groep bedreigend vinden, 
maar de meeste jongeren zijn prima aanspreek-
baar. Zo lang je ze op een respectvolle manier be-
nadert en rustig uitlegt waar je last van hebt en 
ze vraagt om mee te werken aan een oplossing. 

Vindt u het lastig om dit alleen te doen? Mis-
schien is er een buurman of –vrouw die daarbij 

kan helpen. Lost dat niets op, dan kunt u o.a. een 
melding maken bij uw wijkagent.  

Grenzen
Ook grenzen opzoeken hoort bij opgroeien. Maar 
als jongeren de grens over gaan en echt strafba-
re feiten plegen, zoals vernieling, mishandeling, 
diefstal,  alcohol- of drugsmisbruik, moet duide-
lijk zijn dat we dit gedrag niet tolereren. 
Het is belangrijk dat we probleemgedrag bij jon-
geren in een zo vroeg mogelijk stadium signale-
ren. Zo kunnen we samen (gemeente, jongeren-
werk, ouders en politie) kijken hoe we kunnen 
voorkomen dat het kind verder afglijdt. 
Ook u kunt daarbij helpen. Ziet u dat jongeren, 
al dan niet in groepsverband, zich schuldig ma-
ken aan strafbare feiten? Bel dan de politie en 
noteer signalementen en kentekens. Normaal 
gesproken belt u daarvoor 0900-8844, maar als 
u de dader(s) op heterdaad betrapt kunt u ook 
112 bellen.

Van wijkagent Ron Schijf

Lastige jeugd?

De ‘R’ is weer in de maand, zeggen we altijd in september. De vakantie is voorbij, de scholen 
zijn begonnen en we komen weer in het ‘gewone’ ritme, met nog enkele mooie zonnige dagen.
Maar voor de “R” in de maand maart geldt bijna hetzelfde. Nu kunnen we al enkele stralende 
lentedagen krijgen en genieten van gezellige dagen in de tuin, waarbij ook jongeren elkaar 
buiten opzoeken. 

Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw wijkagent? 
Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. 
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Evenementen 
  kalender

Zaterdag 8 juni 2019

7e Loosduinse 
Oldtimer Bromfiets 

Meeting  

Met optreden van de band 
The Blackalbino’s 

En volop gezelligheid hier omheen!!

Naar Madurodam
Met de ouderen uit de wijk 

Kom Loosduinen  

25 juli 
voor het WoonZorgPark Loosduinen

18 juli
voor bewoners uit de wijk

15 Augustus
voor bewoners uit de wijk

We gaan geheel verzorgd met de 
bus naar Madurodam en weer terug.

Bij opgave hebben bewoners met 
een Ooievaarspas voorrang.

Zaterdag 14 september 2019
organiseert het Wijkberaad 

Kom Loosduinen een 

Demonstratie 
Schapendrijven met hond

op de Koeweide (schaatsbaan) naast 
villa Ockenburgh. De demonstratie 

wordt gegeven door Bart Dekker met 
zijn Bordercollie. Van 13.00 uur tot 

16.00 uur. De toegang is gratis. Parkeren 
kan aan het begin van de oprijlaan.

Plantenbon verdienen?
Er worden weer plantenbonnen 
uitgegeven aan mensen die hun 
tuin of balkon aan de straatzijde 

netjes bijgehouden hebben. 

Dit zijn de elk jaar weer nieuw ge-
maakte tuintjes of balkons met over 

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

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

LI’S PALACE
RESTAURANT - AFHAAL - CATERING

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

Wij kiezen voor:

Ook inkoop van goud en zilver

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

www.juwelierhetmolentje.nl
Loosduinse Hoofdstraat 166

tel. 070 - 397 45 02



Wijkinfo mei 2019   29

Gezocht
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons team willen komen 

versterken. Heeft u één avond per week vrij om samen met 
buurtbewoners de wijk veilig en leefbaar te houden? Loop dan mee als 
wij op ronde gaan. U kunt dit eventueel combineren met het uitlaten 

van uw hond. Gemiddeld lopen wij twee uur. 

Voorlichtingskraam op het Loosduinse Hoofdplein

Wij zijn preventief bezig en waarschuwen 
mede bewoners als zij onverhoopt risico lo-
pen om slachtoffer te worden van criminelen. 
Gebleken is dat het aantal aangiften van mis-
drijven is gedaald nadat wij zo’n drie jaar gele-
den actief zijn geworden. Buurtpreventie doet 
er dus toe.

Ook hebben wij oog voor de leefbaarheid. Zien 
wij zaken die niet goed zijn, dan melden wij dit 
bij de instanties die daar over gaan. Die kun-
nen dan beoordelen of onze zorg terecht is. Dit 
is het sociale aspect.

Een andere vorm van leefbaarheid is het schoon 
houden van onze woonomgeving. Dumpen van 
afval of aanrichten van vernielingen geven wij 
meteen door. Zien wij storingen, dan informe-
ren wij de dienst die daarover gaat. Dit, om 
onze woonwijk veilig en leefbaar te houden.

Als u interesse heeft, dan kunt u de buurtpre-
venten aanspreken als zij door de wijk lopen. 

Ook kunt u onze website  www.bptlc.nl bena-
deren om meer te weten te komen. Of mail ons 
via info@bptlc.nl . U zult merken dat deze vrij-
willigersvorm veel voldoening geeft.

BUURTPREVENTIETEAM
LOOSDUINEN CENTRUM
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Vanaf september zullen wij het pand aan het  
Cantateplein betreden. Zo’n 95% van onze leerlin-
gen komt zelfstandig naar school middels de fiets 
of openbaar vervoer. Het Maris College hanteert 
het beleid dat onze leerlingen -zodra ze de school 
betreden- op het terrein van de school verblijven 
tot het einde van lesdag. Wij vinden het belangrijk 
dat de ouders van onze leerlingen weten waar hun 
zoon/dochter is. Mochten er leerlingen tijdens een 
lesdag het terrein verlaten betreft het een onder-
wijs gerelateerde les en/of opdracht. 

Wat doen we op Maris Waldeck? 
In de onderbouw bieden we een Flex-programma 
aan zodat de leerlingen hun talenten vanuit 
Sport&Bewegen, Art&Design en Techniek kunnen 
ontdekken. Doordat het onderwijs in het Flex-
programma al vanaf de brugklas bouwt aan ken-
nis en vaardigheden die deel uitmaken van het 
beroepsgerichte vak, bieden we de leerlingen drie 
voordelen:
✔ Optimaal de tijd om te ontdekken waar je 
talenten, voorkeuren en mogelijkheden liggen en 
dus een bewustere keuze voor het Middelbaar 
Beroepsonderwijs (MBO);
✔ Goed toegerust het examenjaar in;
✔ Plezier in leren, succeservaringen en veel 
ervaring met resultaatgericht werken.

Daarnaast worden er ook al enkele uren Dienst-
verlening&Producten (D&P) in de onderbouw aan-
geboden. Na een brugperiode van twee jaar op 
de locatie aan de Toscaninistraat wordt op basis 
van de resultaten bekeken of de leerling het exa-
menprogramma op kader- of op basisniveau gaat 
volgen. Binnen D&P kiest de leerling in de boven-
bouw uit drie leerroutes; technologie, economie 
en dienstverlening/horeca. Dit programma zal op 

Maris Waldeck aan Cantateplein
Op Maris Waldeck ontdekt iedere leerling tussen de 12 en 16 jaar zijn of haar talent, niveau 
en beroepsperspectief. Iedereen wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en een zo hoog 
mogelijk diploma te behalen. Wij bieden een vertrouwde, kleinschalige, veilige en kansrijke 
leeromgeving met – indien nodig – intensieve begeleiding.

het  Cantateplein worden aangeboden aan onze 
leerlingen, waarin een stage een belangrijke rol 
heeft. Uiteindelijk zal dit leiden tot een prachtig 
vmbo-diploma. 

Samenwerking gevraagd!
Om binnen het programma D&P goed voorbereid 
het examen in te gaan moeten de leerlingen di-
verse activiteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld 
het organiseren van een markt, een activiteit voor 
ouderen o.i.d. Graag zouden wij dit willen uitbrei-
den door nieuwe activiteiten te initiëren en/of 
ondersteuning te bieden in bestaande activiteiten 
in de buurt. Het team van Maris Waldeck denkt 
graag mee en gaat graag met u als belangrijke 
stakeholder een mooie samenwerking aan!

Met de komst van Maris Waldeck aan het  Cantate-
plein wordt gekeken in hoeverre het wenselijk is 
om een eventuele inloopmiddag te organiseren bij 
de Henneberg zodat u vragen kunt stellen omtrent 
onze komst, het onderwijs dat wij aanbieden of 
ideeën kunnen uitwisselen met betrekking tot sa-
menwerking en het realiseren van een mooie ver-
standhouding. U kunt het wijkberaad benaderen 
voor vragen en/of meer informatie.

Directie Maris Waldeck
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Was dit nu de winter van 2018 naar 2019 ?
We hadden deze winter te maken met een flinterdun laagje sneeuw, dus er werden geen sneeuwpoppen 
gemaakt. En door de korte tijd van vrieskou kwam er maar geen goed  ijs op de sloten en op de koeweide 
in Ockenburgh. De schaatsliefhebbers zullen weer een goed jaar moeten wachten....
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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, koffi e 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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ONDERNEMER UIT DE WIJK

Yvette Schmale: “We hebben meer zaken in 
Den Haag, dus we kennen het klappen van de 
zweep. Maar toch is het altijd aanpoten om 
op tijd klaar te zijn voor de opening. Gelukkig 
heeft de hele familie meegeholpen en dat 
maakt het ook super gezellig”. 
Samen met dochters Kim, Kayo, Tessa en schoon-
zoon Joey, runnen Wim en Yvette Schmale dit 
succesvolle familiebedrijf.  

“Met Etos en Douglas-winkels in de Loosduinse 
Hoofdstraat, Betje Wolffstraat, Theresiastraat 
en Frederik Hendriklaan begint het een aardige 
verzameling te worden” vertelt Yvette. “We 
zijn trots dat we dit samen met onze dochters 
en schoonzoon kunnen doen. Hoewel ze eerst 
allemaal iets anders hebben gestudeerd, zijn 

ze toch een voor een in de zaak gekomen. Met 
net zoveel liefde en passie als wij en dat maakt 
je als ouders vooral ongelooflijk trots”. 

“Hoewel we natuurlijk binnen het Etos format 
blijven, kijken we ook altijd goed wat er in een 
specifieke zaak werkt en wat niet. We proberen 
ons assortiment altijd goed af te stemmen op 
de wensen van onze klanten” vervolgt Yvette. 
“We gaan nu rustig openen en alle puntjes op 
de i zetten. Langzaam wennen aan de nieuwe 
locatie en mensen met ons laten kennismaken. 

We hebben er allemaal onwijs veel zin in en 
nodigen iedereen die dat nog niet gedaan 
heeft van harte uit om een kijkje te komen ne-
men in onze nieuwe winkel”.

Het heeft even geduurd, maar sinds een kleine vier maanden kunnen 
inwoners van Loosduinen terecht bij Etos in hun eigen buurt.

Na een grondige verbouwing van het pand aan de Loosduinse Hoofdstraat 587 
heeft Etos woensdag 21 november haar deuren geopend.  
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Aan de buitenkant ziet de gerestaureerde villa 
Ockenburgh er perfect uit. Maar binnen moet 
alles nog gebeuren en dat is in april van start 
gegaan. De aannemer gaat dan het hoofdhuis 
bruikbaar maken, afgestemd op de manier 
waarop de villa ingezet zal worden. En dat 
wordt heel bijzonder: een restaurant met een 
voortreffelijke keuken enerzijds en een sociaal 
maatschappelijke en educatieve invulling an-
derzijds. 

Het bestuur van de Stichting tot behoud van 
de Historische Buitenplaats Ockenburgh is op 
dit moment aan het uitwerken hoe zij in sa-
menwerking met het Westland en met Dutch 
Cuisine een opleidingskeuken kan realiseren 
voor eigentijds, bewust, duurzaam, eerlijk en 
betaalbaar eten. Het is de bedoeling dat koks, 
al dan niet in opleiding, o.a. kunnen leren wat 
Dutch Cuisine inhoudt. Ook mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt die een opleiding 
in de horeca echt zien zitten, zijn straks wel-

kom. Leerlingen van allerlei niveaus kunnen 
aan de slag om te leren in de praktijk. Verder 
zullen er kook-workshops worden gegeven en 
gaan schoolkinderen leren waar ons eten van-
daan komt, wat je er zoal mee kunt doen en 
hoe verrassend dat kan smaken. 

Donateurs
De mooie droom van de initiatiefnemers, de 
vrijwilligers, de buurtbewoners en andere 
betrokkenen wordt dit jaar dus echt waarge-
maakt en wel zonder winstoogmerk. Donaties 
voor dit unieke burgerinitiatief zijn dan ook 
zeer welkom. 

Vervolg renovatie Villa Ockenburgh

Stichting tot behoud van de Historische Bui-
ten plaats Ockenburgh is als Culturele ANBI 
instelling een officieel ‘goed doel’. Donaties 
aan goede doelen zijn aftrekbaar van de in-
komstenbelasting. Het rekeningnummer van 
de Stichting is NL 78 RABO 0302 0203 73. 
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De leden van Scouting De Rimboejagers be-
leefden ook de afgelopen maanden weer vele
avonturen. Elke week wat anders. 
Zo gingen de bevers (5-7 jaar) op Teddy beren-
tocht. Een spannende wandeling met allerlei 
spelletjes onderweg. 
De welpen (7-11 jaar) brachten een nachtje 
door in een ander clubhuis. Dat was natuurlijk 
al een avontuur op zich, maar de komst van 
enkele smurfen maakte het nog spannender. 

Dapper wisten de welpen de smurfen tegen de 
gemene Gargamel te beschermen. 
Voor de scouts (11-15 jaar) geen ander club-
huis maar tenten. Tijdens een hak-weekend 
op kampeerterrein Staelduin leerden zij hout 
te hakken, om vervolgens te genieten van een 
mooi kampvuur. 
Durf je ook de uitdaging aan die Scouting heet? 
Kijk dan snel op www.rimboejagers.nl 
en kom eens bij ons langs !

Elke week een ander avontuur !
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Vrijwilligers gezocht voor Telefooncirkel en 
Informatief huisbezoek

VÓÓR Welzijn is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn een dagdeel 
per week vrij te maken voor de telefooncirkels Loosduinen. Vanuit Wijkcentrum 
de Henneberg start de telefooncirkel iedere dag om 9 uur. Als één van de betref-
fende ouderen de telefoon niet opneemt, wordt er direct actie ondernomen. De cirkels 
draaien 365 dagen in het jaar, dus ook op zon- en feestdagen. Heeft u een luisterend 
oor en bent u accuraat om in geval van nood te kunnen handelen? Dan zijn wij op 
zoek naar u. 

Tevens zijn wij op zoek naar vrijwilligers die een eenmalig huisbezoek willen af-
leggen bij 75+ers en ouderen die een kroonjaar bereiken. Wij  streven er naar door 
deze bezoeken meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van 75-plussers. 
Daarnaast informeert u als vrijwilliger de wijkbewoners over voorzieningen in de wijk. 
Wij vragen van vrijwilligers dat zij met een vragenlijst kunnen werken, een luisterend 
oor hebben en kunnen signaleren. 
 
Indien u interesse heeft om zich in te zetten voor de telefooncirkel of de informa-
tieve huisbezoeken, dan kunt u contact opnemen met het Ouderenwerk Loosduinen,  
Wijkcentrum de Henneberg, Tramstraat 15, tel. 070 - 2052590 of 
h.taalat@voorwelzijn.nl

Heeft u een vraag? 
Bij ons vindt u alle antwoorden op vragen over zorg, vrijwilligerswerk, de buurt, wel-
zijn, wonen, vrijetijdsbesteding, opvoeden, werken en financiën. 
In gesprek met elkaar kijken we naar de kansen en mogelijkheden die u heeft. 
U doet zelf wat u kunt. Als u het niet zelf kunt, doen we het samen. In wijkcentrum 
De Henneberg is een Servicepunt XL. 

U kunt ook deelnemen aan activiteiten op het gebied van taal, computervaardig-
heden, bewegen, creativiteit, jeugdactiviteiten etc. in een van onze wijkcentra: De 
Wiekslag, De Henneberg, De Geest, Bokkefort, Haags Hopje Cantateplein. 

Alle bewoners van jong tot oud kunnen bij ons terecht!
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Groep 8 van de Den Hertogschool krijgt de 
komende weken bezoek van de gemeente, 
wijkagent, Voor welzijn, Wijkberaad Kom 
Loosduinen, Handhaving en het Buurtpreventie 
Team. Het doel van de 4 lessen die wekelijks 
plaatsvinden is om kinderen te leren dat zij 
een stem hebben met betrekking tot hun di-
recte woonomgeving, dat zij ideeën kunnen 
vormgeven met behulp van verschillende pro-
fessionals en weten tot wie zij zich kunnen 
richten wanneer zij vragen hebben over wel-
zijn en leefbaarheidszaken. 

In de eerste les bedenken kinderen zelf vragen 
over wat deze partijen betekenen voor de buurt. 
Zij trekken vervolgens in de 2e les vloggend door 
de wijk en maken foto’s en video’s van wat hun 
opvalt. Vooral om te zien en te bedenken hoe zij 
Kom Loosduinen, schoner, veiliger en kindvrien-
delijker kunnen maken. Op de foto’s en video’s 
van de kinderen is te zien waar er poep op de 
stoep ligt en graffiti is gespoten, maar ook wat 
leuke speelplekken kunnen worden en wat kin-
deren zou aantrekken om er te spelen.
Een hele verantwoordelijke opgave om zo met 

de buurt bezig te zijn, maar de kinderen pak-
ken het heel enthousiast op. Zij stellen goede 
vragen, zoals: Hoe wordt je opbouwwerker of 
jeugdwerker Voor welzijn? Wat moet je doen 
als de gemeente het niet eens is met jouw idee 
voor de buurt?  Heeft u wel eens pepperspray 
gebruikt of een schot moeten lossen? 
De kinderen leren van de gemeente, welzijn en 
het wijkberaad dat wanneer je veel buren ver-
zamelt die het eens zijn met je idee dat de ge-
meente dan graag in gesprek gaat om te kijken 
naar mogelijkheden. ‘Dat betekent wel dat de 
buurt er zelf ook wat voor moet doen!’ bena-
drukt de gemeente. 

In de 3e les maken zij vervolgens een mood-
board met de foto’s die zij maakten tijdens de 
wandeling en met plaatjes uit kranten en ma-
gazines. Deze bieden ze tijdens de 4e les na een 
rondleiding in een Buurthuis van de Toekomst 
of centrum van welzijn aan de gemeente aan. 
Ook maken zij tijdens de laatste les over de uit 
te voeren actie (dit kan bijvoorbeeld het plaat-
sen van een prullenbak zijn, of een gezamenlijke 
schoonmaakactie in een speeltuin etc.). 

Participatielessen Den Hertog School 
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Garagebedrijf

Leeuwenburgh
Tramstraat 33-39 • 2551 TT Den Haag

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

• Reparatie
• Onderhoud
• APK keuring
• Schade reparatie

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

Alle automerken!

Vergaderdata 2019
Bestuursvergaderingen worden 
gehouden elke eerste donderdag van de 
maand, met uitzondering van de maanden 
augustus en september.

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

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

Bestuursleden zijn in de volgende
commissies vertegenwoordigd

Commissie Loosduinen
Thijs Zaat en Bert Bakker  
reserve Sam Develing

Ruimtelijke Ordening en Verkeer
Bert Bakker en Frits van Gaans

Welzijn en Beheer
Sam Develing en Leo van den Dobbelsteen

Werkgroep Loosduinse Hoofdplein
Koos Maquelin

Uitvoering overleg
Koos Outshoorn

Groot Groen Gebieden
Bert Bakker 
namens de Commissie Loosduinen

oosduinen

KO
M



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


