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Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

C

ontsiert uw huis en de
straat ziet er rommelig uit.
De gemeente laat het
U hoeft het alleen maar
te melden. Hoe eerder u
het meldt, hoe kleiner de
kans dat er meer graffiti
bij komt!

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.
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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 mei 2020.
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BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

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

www.boekhandelkroon.nl

Uw winkel voor al uw boeken, tijdschriften, wenskaarten, kantoorartikelen, postzegels,
telefoonkaarten, cadeaubonnen, loterijen en al uw postzaken.
Overschrijving kentekens – aangetekende post.



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,
We laten het jaar 2019 al weer bijna achter ons. Het was een jaar met veel warme dagen (zeg
maar gerust heet). Waar gaan we op af? Warmere zomers, veel meer regen en wind en bijna
geen koude winters meer. Dat brengt ons meer ongedierte en moeilijk te verbouwen gewassen
voor de boeren en tuinders.
Maar laten we er met ons allen een gezellig en leefbaar 2020 van maken!
Als wijkberaad hebben we dit jaar weer leuke activiteiten georganiseerd waaronder;
• 8 juni de Oldtimer Bromfiets Meeting op het Loosduinse Hoofdplein.
• 25 juli en 15 augustus zijn we met 126 bewoners naar Madurodam geweest.
• We hebben weer verschillende bewoners een bloemenbon overhandigd voor hun bloemrijke
voortuin of balkon.
• 15 september was er schapen drijven met honden op de Koeweide in Ockenburgh.
Veel ouderen en kinderen, maar ook de aanwezige honden hebben genoten van deze
discipline.
Als wijkberaad zijn we ook heel blij dat steeds meer bewoners zich aanmelden voor hulp bij de
verschillende activiteiten (bewonersinitiatieven). Voorbeelden hiervan zijn:
• het Cantateplein met de speelweek voor de kinderen.
• het Mecklenburgplein met het Halloween buurtfeest .
• vergeet het BIT time niet met 16 lopers.
• .... en de verschillende straatfeesten die per straat werden georganiseerd door de bewoners.
• ... we krijgen op het Cantateplein misschien een Kind- en Jeugdraad en de kast van Lotje is
aanwezig in het Eiland.
Al met al bewonersinitiatieven waarvoor subsidiegeld bij de Gemeente aanwezig is.
Hulp krijgen we ook van de nieuwe school (Maris College) op het Cantateplein.
Zij willen graag contacten onderhouden met de bewoners uit de buurt.
Wij hopen dat het voor U en Uw familie een paar prettige Kerstdagen worden en wensen U een
goede jaarwisseling en een gezond begin van 2020.

Het Bestuur

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

Bewonersvergadering
donderdag 21 november 2019

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

Aanvang: 19.30 uur

Agenda
1. Welkom en opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling agenda
4. Petra Brekelmans met het laatste nieuws over Buitenplaats Ockenburgh
5. Kennismaking met de nieuwe Stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli
6. Gesprek met wegbeheerder Dave Smit,stadsdeelkantoor
PAUZE
7. Stein Smit is bezig een product te ontwikkelen dat de buitenruimte van het
Loosduinse Hoofdplein een stukje groener en socialer moet maken
8. Gesprek met de wijkagent en een van de leden van het Buurt Preventie Team
9. Vaststelling conceptverslag bewonersvergadering van 16 mei 2019 met eventueel
de antwoorden van de wethouder
10. Rondvraag
11. Sluiting
12. We nemen nog een drankje en hapje als afsluiting van het jaar 2019
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Bewonersvergadering
Wijkberaad Kom Loosduinen
Het verslag van de vergadering van 16 mei 2019 is te vinden op www.komloosduinen.net.
U kunt het verslag ook inzien op de bewonersvergadering van donderdag 21 november 2019.
Wij zien graag dat u daarbij aanwezig bent! Plaats: Abdijkerk, Willem III straat 40.
We starten om 19.30 uur.

Kast van Lotje
Vanaf 13 september staat de Kast
van Lotje in het Eiland

Kleding voor kinderen uit gezinnen die
even een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In de kast ligt nette 2e hands
kleding, schoenen, boekjes en wat (klein)
speelgoed, afgegeven door mensen die het
niet meer nodig hebben.

Als het touw uit de vlaggenmast van
de molen is geschoten, dan bellen we
gewoon Richard Fröling van Frölings
Totaalonderhoud. Die komt gratis een
nieuw touw aanbrengen en dat scheelde
een hoop werk. Dank daarvoor!

Wijkinfo november 2019
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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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Bloemig Loosduinen
Wat als een idee begon werd een wervelend
succes. We praten over het bloemenplan in
Loosduinen. Met verschillende partijen en
sponsoren hebben we het bloemenplan uiteindelijk kunnen realiseren. Mooie bloemenbaskets in de straten richting het Loosduinse
Hoofdplein en geranium-pyramides op het
plein geven díe uitstraling, die een dorp als ons
Loosduinen verdient. Het geheel werd feeste-

lijk geopend en ondersteund door Loosduinse
muziekvereniging Tavenue en de Loosduinse
zangeres Renee van Ginkel die het bloemenlied zong wat speciaal gecomponeerd werd
door Leo van den Dobbelsteen, medebestuurslid van Kom Loosduinen. Ik denk dat we terug
kunnen kijken op een mooi voorjaar en zomer met onze bloemen en we zien 2020 weer
fleurig tegemoet.

Kinderraad
Zit je in groep 6, 7 of 8, woon je in Kom Loosduinen & omgeving en wil je meedenken over wat er in jouw buurt gebeurt? Geef je dan op voor de Kinderraad
Inschrijven kan nog steeds.
Ook jongeren die naar de middelbareschool gaan worden niet vergeten. Zodra de
kinderraad is gestart, gaan we verder met het opzetten van een Jeugdraad.

Het bestuur van het Wijkberaad wenst u allen

Prettige Kerstdagen
Wijkinfo november 2019
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Een bloemetje voor de Pinksterdagen
Op 6 juni zijn we met het bestuur langs de deuren gegaan van de bewoners van WoonZorgPark
Loosduinen met een mooie Azalea. De Vrienden van het het verzorgingshuis verzorgden dit ieder
jaar, maar deze keer lieten zij dit over aan het Wijkberaad Kom Loosduinen.
150 Azalea’s werden er aan de bewoners uitgedeeld en de bloemetjes werden met een dankbaar
gezicht aangenomen.
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Dank voor de bloemenbon....
Beste mensen,
Graag wil ik jullie bedanken
voor de bloemenbon die ik
mocht ontvangen. Ik vond het
echt een leuke verrassing en een
stimulans om volgend jaar een
nog “groener” balkon te maken.
Groet, Wil Spiering

Wat een aangename verrassing!
Viel ik in 2017 al eens in de
prijzen, dit jaar weer!
Een leuke aanmoediging om
hiermee door te gaan.
Dank jullie wel, Ria Pols

Ik wil u bedanken voor de
bloemenbon. Echt hartstikke leuk
dat ik deze heb gekregen. Erg
leuk initiatief en het is inderdaad
een mooi gezicht als de balkons
en tuintjes er goed uitzien met
bloemen en planten.
Groetjes, Sabin de Roode

Wijkinfo november 2019
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Toch ook Uw slager?
SPECIAALSLAGER
SINDS 1904

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

Bakkerij

De Vries
Ockenburghstraat 118 - telefoon (070) 397 86 66
Voor al uw brood, gebak, koek, chocolade, lekkere
broodjes en nog veel meer!

In deze periode natuurlijk ook weer banketletters,
speculaas, kerststollen, oliebollen en appelflappen.
10
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Van wijkagententen Ron Schijf
en Sandra Gilbert

Wat doet
de wijkagent?
De politie kent allerlei specialisten. Iedere specialist werkt binnen zijn eigen aandachtsgebied
aan verbetering van de veiligheid. De wijkagent is één van die specialisten. Elke politie-eenheid
kent meerdere wijken en dus ook meerdere wijkagenten. Hun naam zegt het al: voor hen staat
de veiligheid in de toegewezen wijk centraal. Elke wijkagent is ingedeeld voor ongeveer 6.000
burgers. Maar wat doet een wijkagent nou eigenlijk precies? Wie is de wijkagent in welke wijk?
En voor welke zaken kun je bij hen terecht?
Wijkagenten hebben ruime algemene politieervaring voordat zij kunnen solliciteren naar deze
functie. Wijkagenten zijn in rang in feite geen
agenten maar brigadiers en zijn de belangrijkste
schakel tussen de politie-eenheid en de buurt.
Dit omdat zij:
- veel aanwezig zijn in de wijk;
- veel kennis hebben over de wijk, inclusief incidenten en criminaliteitstrends;
- contactpersonen kennen binnen instanties en
instellingen die problemen kunnen oplossen;
- kennis hebben van jongerengroepen die overlast
veroorzaken;
- verkeersgevaarlijke situaties kennen en aan de
verbetering ervan werken.
Hoe beter de wijkagent zijn buurt kent, hoe meer
hij of zij er kan doen voor de algemene veiligheid,
rust en orde.
De benodigde informatie moet deels ook uit de
buurt komen. Hier heeft de wijkagent zijn bewoners ook voor nodig. Zij zijn ten slotte de ogen en
oren van de wijk.
Gebeurt er dus iets bijzonders, geef het onder andere door aan de wijkagent en help zo de buurt
leuk en veilig te houden.

Aan bureau Loosduinen hebben we momenteel 9
wijkagenten verdeeld over 6 wijken.
Voor de Kom Loosduinen weet u natuurlijk wie u
wijkagent is, Ron Schijf, maar via de site
www.politie.nl kunt u ook zien wie de wijkagent
is van een bepaalde wijk. Na het invullen van uw
postcode kunt u zien wie de wijkagent is. Via deze
site kunt u via het contactformulier een bericht
achterlaten voor de wijkagent.
De Kom Loosduinen grenst aan de wijk Kraayen
stein en sinds 1 april 2019 is Sandra Gilbert hier
de wijkagente. De oude wijkagent Hans Jansen is
onlangs met zijn welverdiende pensioen gegaan
en Sandra heeft het stokje van hem overgenomen.
Om nog meer in contact te komen met de wijkbewoners zijn wij, Ron en Sandra, voornemens
om op vrijdagavond (twee keer per maand) een
spreekuur te houden in het bijgebouw van de
Loosduinse molen.
Zodra wij hiermee gaan beginnen zullen wij dit
bekend maken via folders in de wijk met hierop de
data en het tijdstip.
Met vriendelijke groeten,
Ron Schijf en Sandra Gilbert
(Wijkagenten Kom Loosduinen en Kraayenstein)
Wijkinfo november 2019
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7e Oldtimer Bromfiets Meeting
We schrijven Zaterdag 8 Juni ‘s morgens 9.00 uur, de dag dat na veel organisatie
eindelijk de 7e Oldtimer bromfiets meeting plaats gaat hebben op ons Loosduinse
Hoofdplein.

Maar als ik naar buiten kijk word ik niet vrolijk. De regen komt met bakken uit de lucht en
windkracht 6 à 7.... dat gaat hem niet worden is
mijn eerste gedachte. Echter, we hebben al eerder voor hete vuren gestaan dus we gaan met
alle leden van KOM Loosduinen toch met volle
moed aan de opbouw beginnen. En we hebben
hoop: volgens Buienradar gaat het ‘s middags
opklaren!
De banken en klaptafels met rolcontainers uit
de opslag, het opzetten van een tent voor de
mensen van de EHBO enz. Om 9.30 uur wordt
het podium voor de band het plein op gereden
en in de stromende regen ploeteren we voort.
De jongens van hockeyclub HDS bouwen de
bar op, de suikerspin wordt geïnstalleerd en de
mevrouw voor het schminken van de kinderen
vindt ook haar plekje onder de luifel van AH.
Om 12.30 uur geschiedt het wonder: de band
gaat inspelen en het wordt van lieverlee droog.
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Na 13.00 uur zien we het eerste zonnestraatje
en de gebeden zijn verhoord. De eerste oldtimer
bromfietsen rijden het plein op en het geluid
van de band trekt de eerste nieuwsgierige bezoekers .
Naarmate de middag vordert blijkt dat we
weer een topfeest georganiseerd hebben. Een
vol plein met dansende en vrolijke mensen en
geschminkte kinderen met een suikerspin. Daar
doen we het voor en er zijn heel wat oldtimers
te bewonderen .
KOM Loosduinen, we hebben weer een mooi
feest georganiseerd in samenwerking met winkeliers vereniging BIZ en de overige sponsors .
Het is wel jammer dat we vanwege de harde
wind geen springkussen konden plaatsen voor
de kinderen die op het plein aanwezig waren.
Al met al kunnen we terugzien op een geslaagde dag.

Wijkinfo november 2019
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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

Op het Loosduinse Hoofdplein

Taptoe zaterdag 22 juni
Met drumfanfares als Sint Cecilia, Victory, Duindorp en Metro, maar ook met de
blaaskapellen van Prometoeters, Foutje Bedankt, FF Anderz, Kap Nahs.
Op de foto The Haque Highland Pipeband (doedelzakband).

Loosduinen Veilig zaterdag 6 juli 2019
Aanwezig waren de Politie - Brandweer - Ambulance - Reddingsbrigade - Hondenbrigade
van de Politie - Buurtinterventieteam en Handhaving.
De jonkies wilden graag bij de brandweer en de politiehond had die dag zeker beet!!

Wijkinfo november 2019
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Het Loosduins Museum De

Korensch

De Stichting waaronder het museum valt werd in 1981 opgericht door een aantal
‘Loosduiners’ die eind jaren ’60 zich, met hart en ziel, hebben verzet tegen het besluit van
de Gemeente Den Haag dat de tuinders van de tuinbouwgebieden rondom de dorpskern
zouden worden uitgekocht en/of overgeplaatst. Er moest woningbouw komen voor de
woonwijken Kraayenstein, Nieuw-Waldeck en Houtwijk. Al eerder was Oud -Waldeck, met
o.a. de ‘Chinese muur’, gebouwd. Toen het besluit toch werd uitgevoerd wilde men graag
dat de geschiedenis van de tuinbouw niet verloren zou gaan.

Margaretha van Hennebergweg 2a, 2552 BA Den Haag

De wens om een museum te stichten werd
door de wethouder van wijkaangelegenheden
Piet Vink, ondersteund. De missie:
‘De cultuur van het tuindersdorp Loosduinen
moet zichtbaar blijven,’ kreeg gehoor!
De oude korenschuur naast de molen werd beschikbaar gesteld en werd gerestaureerd. 18
juni 1983 verrichtte burgemeester F. Schols
de opening van museum de Korenschuur op
die prachtige historische plek bij molen de
Korenaer en de Abdijkerk.
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De bovenverdieping was toen ingericht met
allerhande tuinbouwgereedschap. Loosduiners
kwamen er graag om nostalgisch een praatje
met elkaar te maken over alles wat er in dit
tuinbouwdorp verloren is gegaan. Zoals bv. een
aantal straten die in Den Haag en in Loosduinen
dezelfde naam hadden. Dit heeft heel lang
‘oud zeer’ gegeven. Maar het kon moeilijk anders, want tweemaal de Emmastraat leidde tot
grote verwarring. De post werd vaak verkeerd
bezorgd.

huur
Het museum verzamelde heel
veel foto’s, gegevens en voorwerpen. Tweemaal per jaar wordt
beneden een tentoonstelling samengesteld over allerlei onderwerpen Loosduinen betreffende,
zoals Kijk
duin of de dorpskern,
zoals het vroeger was!
Elke vijf jaar is er een tentoonstelling over de Tweede Wereld
oorlog. In 2020 zullen we weer
iets bijzonders laten zien. Tevens
wordt door Loosduiner Theo van
Daalhoff in maart 2020 het boek
uitgebracht getiteld: ‘Verplicht
in Duitsland’ . Het is een ‘nonfictie’ verhaal, op feiten gebaseerd, van een Loosduiner die
twee jaar dwangarbeid verrichtte
in Duitsland.
Nu is de tentoonstelling: ’Thuis
heb ik nog een ansichtkaart…….’,
te zien. Leuk om te bekijken hoe
het dorp Loosduinen er in de vorige eeuw uitzag.

Brug in Madestein krijgt
make-over
De oude brug achter hockeyclub HDS in het recreatiegebied
Madestein is gelukkig vernieuwd. De oude brug was moeilijk begaanbaar voor oudere en invalide fietsers. Als je voor
de brug aankwam moest je kracht op de pedalen zetten om
eroverheen te komen. Door de draai kun je nu geleidelijk
snelheid genoeg krijgen om over de brug te komen. Een
grote vooruitgang!!

VOOR

U kunt op zaterdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur een bezoekje brengen. De entreeprijs is
€ 2.-. Als u donateur wordt ondersteunt u het voortbestaan van
het museum.
Meer informatie vindt u op onze
website:
www.loosduinsmuseum.nl of op
Facebook: LoosduinsMuseum en
Twitter: @LoosduinsMuseum.
Wordt vervolgd!!!

NA
Wijkinfo november 2019
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Welkom bij onze apotheken!

De Loosduinse Apotheek en Zorgapotheek De Korenaer zijn twee samenwerkende apotheken in de voor u bekende buurt Loosduinen. De apothekers, managers en apothekersassistentenstaan elke dag in beide locaties
voor u klaar en ontvangen u graag voor een kennismakingsgesprek.
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
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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

De Abdijkerk

het oudste gebouw van Den Haag

De protestantse gemeente huist in Loos
duinen in het oudste gebouw van Den Haag!
De Abdijkerk is bijna 800 jaar oud en werd
gebouwd tussen 1235 en 1250 als de kapel
van het klooster voor adellijke dames, gesticht
door Machteld van Brabant en graaf Floris IV.
Nadat de Abdijkerk in 1573 door Spanjaarden
èn Geuzen was verwoest, is ze toegewezen aan
de hervormde gemeente. De stenen werden
weer op elkaar gezet en het dak vernieuwd. Tot
op de dag van vandaag vindt de hervormde gemeente geborgenheid in dit gebouw. Intussen
zijn ook de gereformeerden erbij gekomen en
vormen we in grote harmonie een locatie van
de Protestantse Kerk Nederland.
Iedere zondag houden we de lofzang gaande,
ondersteund door het prachtige orgel dat het
kerkje rijk is. We vieren de verbondenheid met
God en met elkaar en worden gevoed in de stilte en het samenzijn. U bent van harte welkom
om eens een kijkje te komen nemen. Dat kan
iedere zondagmorgen tijdens de diensten vanaf
10.00 uur, maar ook op zondagmiddag bij een

orgelconcert, of tijdens de boekenverkoop- en
bazaar-momenten. Werpt u gerust een blik op
onze website. Daar worden de vele activiteiten
aangekondigd: van de kunstkring tot de Creaochtend, van de koffie-inloopochtend tot de
meditatie-avonden, van de gedichtenavonden
tot de kliederkerk. U bent meer dan welkom om
u aan te sluiten; er is voor iedere leeftijd wel
iets te beleven.
Mocht uw interesse vooral uitgaan naar het gebouw, dan is er de mogelijkheid om ruimtes te
huren. Uniek is dat er een kerkhof grenst aan de
Abdijkerk. De Abdijhof is een oase van rust in
de stad. Ook hierin heeft de kerk iets te bieden.
Wanneer u zich wilt bezinnen op het sterven en
op de uitvaart, bent u ook van harte welkom.
Voor rijk en arm, voor jong en oud proberen we
een haven te bieden in de stad. We houden onze
lamp brandende!
Wietske Verkuyl & Michiel Aten
predikanten in de Abdijkerk, Den Haag-Loosduinen
Wijkinfo november 2019
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Donkere dagen
De herfst heeft zijn intrede gedaan. Het wordt
al eerder donker. Dat betekent dat de kans op
woninginbraken weer zal toenemen. Inbrekers
staan graag in het donker om hun kraak
te zetten. Een vreemde snuffelt in uw
huis en gaat er met uw kostbaarheden
vandoor. Meestal laat deze dader ook
nog een spoor van vernielingen achter. Een woninginbraak heeft grote
impact op uw leven.
Geef dieven geen kans en
bescherm uw huis en uw spullen!
Hoe moet ik dat doen vraagt u zich af. Zorg
voor juiste sloten. Goed hang en sluitwerk is
lastig voor inbrekers. Als het te lang gaat du-

ren om bij u binnen te komen, dan houdt de inbreker op. De kans om betrapt te worden is dan
te groot. Niet alleen op de begane grond moet
u dergelijke maatregelen nemen, maar ook
op de bovenetage van uw huis. Verder
is het belangrijk dat uw huis goed is
verlicht. Zowel buiten de woning,
als daarbinnen. Zorg dat u buiten de
woning overal verlichting heeft, dus
geen donkere plekken. Daarvoor kunt
u spaarlampen nemen of lampen met bewegingssensoren. In de woning zelf altijd licht
laten branden, ook als u niet thuis bent. Dan
weet de inbreker niet dat u er niet bent. Als u de
woning verlaat, sluit dan alle ramen en deuren.
Ook al gaat u maar héél even weg.

BUURTPREVENTIETEAM
LOOSDUINEN CENTRUM

We zoeken versterking!
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.
Wij zijn preventief bezig en waarschuwen medebewoners als zij onverhoopt risico
lopen om slachtoffer te worden van criminelen. Gebleken is dat het aantal aangiften van misdrijven is gedaald nadat wij ruim drie jaar geleden actief zijn geworden.
Buurtpreventie doet er dus toe.
Als u interesse heeft, dan kunt u de buurtpreventen aanspreken als zij door de wijk
lopen. Ook kunt u onze website www.bptlc.nl benaderen om meer te weten te komen.
Of mail ons via info@bptlc.nl. U zult merken dat deze vrijwilligersvorm veel voldoening geeft.
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Harm Benthem vertrekt
Er is een tijd van komen en van gaan. Met heel veel plezier heb ik de afgelopen zes jaar
mij mogen inzetten voor het mooiste en groenste stadsdeel.

Petje af voor al het moois wat we samen bereikt hebben.
Dat geld ook voor het bestuur van het wijkberaad. Regelmatig hebben we op zeer constructieve manier samen gezeten. We hebben prominent samen het Loosduinse Hoofdplein op
de politieke agenda gezet waarbij we samen
inzetten op een vitaal winkelgebied. Samen
hebben we zebrapaden aangelegd, voetbaltoernooien georganiseerd en zijn er altijd
mooie initiatieven die zorg dragen voor onze
ouderen.
Ik kan niet anders dan mijn waardering uit te
spreken voor al het vrijwilligerswerk dat gedaan wordt. Gelukkig is mijn opvolging in goede handen bij Mustapha el Boumeshouli. Hij
geeft met veel energie en zin verder vorm aan
de Kom Loosduinen.
Zo gaat onder zijn verantwoordelijkheid de
speelplek Jan le Griep heringericht worden en
krijgt ook het Cantateplein een opfrisbeurt.
In de loop der jaren heb ik veel bewoners uit
de Kom Loosduinen leren kennen. Het waren
altijd bijzondere momenten. We hebben stevige gesprekken gevoerd over de openbare
ruimte, ik heb samen met u pannenkoeken gebakken op het Cantateplein en het succes van
Dickens laat zich nog steeds gelden.

Aan u allen dank voor veel en alles.
Met vriendelijke groet,
Harm Benthem
Stadsdeeldirecteur Escamp

Het bestuur wenst u een gezellige
jaarwisseling en een voorspoedig en
gezond 2020!

Wijkinfo november 2019
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Uw eigen collier laten knopen en rijgen?
Of voorzien van een magneetsluiting?
Ons eigen atelier zorgt er voor!
Ook inkoop van goud en zilver

Loosduinse Hoofdstraat 166
tel. 070 - 397 45 02

www.juwelierhetmolentje.nl

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
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- 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

Solleveld
Voor mooie heidegezichten hoef je niet naar een andere provincie. Die zie je ook in Solleveld in ons
Loosduinen! Jammer dat je in het bezit moet zijn van een vergunning. Er worden er maar een aantal
uitgegeven omdat het in het gebied ligt van Dunea (wateropvang gebied). Maar voor de toegangkaart
houders is het elke keer weer genieten.

Wijkinfo november 2019
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Totaalonderhoud bv

FRAUENFELDER

in de hoek van park Madestein...

Het is fijn bij Pluk!
..want er zijn veel dieren..

Wie vaker op Pluk komt zal merken dat de dieren allemaal hun eigen karakter hebben, en je
gaan herkennen. De dieren onderling hebben
ook vriendschappen en rollen in de groep. Zo
was kalkoen Frits de bemiddelaar van de kippen
én hanen. Frits is helaas recent overleden.
Met varken Knor gaat het nog altijd prima, tussen alle geiten, ezels en schapen. Op warmere
dagen lag hij vaak heerlijk op de koele tegels
onder de grote linde. Dat hij daarmee ook het
hekje dichthoudt vindt hij niet interessant, de
mensen lopen maar om.
.. en het is een walhalla voor groenfanaten..

Hoera, het winkeltje heeft een voorvrouw gekregen! Gabriella tovert de Pluk-winkel vol met
heerlijke jams, soepen of gefermenteerde producten, naast de verse groenten. Alles lokaal:
van Pluk of vlakbij. De groentepakketten op de
zelfoogsttuin zijn ook een succes. Tuinder Frans
voorziet dit jaar wekelijks 25 klanten van een
instructie om zelf hun groentes te oogsten.
De heemtuin ligt er mooi bij, een heerlijk divers stukje park. Veel snoeiwerk, maaien, harken, wieden, maar vele handen doen het met
liefde. Natuurgidsen van het IVN geven hier ieder seizoen een excursie, voor iedereen, de data
hangen we op de wc-agenda’s, en natuurlijk op
www.ivn.nl.
..en ook voor wie gewoon van goed eten houdt..

Sinds de zomer is de kaart lekker simpel: koffie en taart te over, maar voor de lunch hoef je
enkel tussen een tosti of de daghap te kiezen.
En wat een daghap! Kom maar gewoon proeven
(of desnoods even spieken op Instagram). Om

De pizza vers uit de oven

half één wordt ook de hele werkploeg van deze
daghap voorzien.
.. en dan ook nog eens voor kinderen!

Kinderen hebben geen uitleg nodig, die vermaken zich ook zonder deze alinea wel op
Pluk; ruimte, dieren, zand, water – wat wil
je nog meer? O ja, af en toe met de IVNnatuuravonturiers mee op pad! Dit seizoen op
de eerste zondagochtend van de maand, 11.0012.30. De eerste keer zal al wel geweest zijn
wanneer je dit leest, maar er komt nog genoeg
aan: 3 november FamilieNatuurwerkdag, 1 december over sporen en 5 januari met ‘een huis
voor de winter’, 2 februari, 1 maart en 5 april.

Tot ziens!
www.plukdenhaag.nl
www.facebook.com/plukdh
www.instagram.com/pluk_denhaag
plukdenhaag@gmail.com
Wijkinfo november 2019
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ONDERNEMER UIT DE WIJK

Leuk om in dit blad van Wijkberaad Kom Loosduinen iets over mijn zaak te mogen vertellen. Wat
zeker is, is dat sinds 1880 Loosduinse Hoofdstraat 180 een tabakswinkel is. Zoals u wellicht weet,
heette de straat tot 1969 Emmastraat, (met een korte onderbreking, want op last van de bezetter(s)
moest de straat vanaf 1942 Alidastraat heten). Het Nederlands Koningshuis (Koningin Emma) mocht
immers niet ge-/vernoemd worden). Helaas weet ik van voor en tijdens de oorlog niet wie de winkel
“runde”, maar vanaf ?? tot 1960 zwaaide de familie de Zoete de scepter, van 1960 tot 1971 nam het
gezin Kerkhoven het stokje over, waarna mijn man Walter en ik onze opwachting maakten.

We woonden in Amsterdam en wilden na ons trouwen natuurlijk graag zelfstandig wonen. Vanwege
de (toen ook al!) grote woningnood huurden we
een winkel mét woonruimte. Zo werd ik zelfstandig ondernemer. Walter bleef zijn vak, als wever
uitoefenen en ik “deed” de zaak. Via de grossier
hoorden we dat er in Loosduinen een leuke winkel
te koop stond en zo belandden we in Loosduinen.
Loosduinen en de Loosduiners stalen mijn hart en
ik wist: “ik ga hier nooit meer weg”.
Het assortiment van de winkel bestond uit rookwaren en souvenirs. Die laatsten waren heel erg
leuk, maar werden helaas bijna niet gekocht. In
Amsterdam verkocht ik ook tijdschriften en zo
werd hier de Tijdschriften Speciaalzaak geboren.
We probeerden alle in Nederland verkrijgbare binnen- en buitenlandse tijdschriften en kranten aan
te bieden, en hebben zelfs nog enige tijd zelf bladen geïmporteerd uit Rusland en Scandinavië.
Na verloop van tijd werd het een fijne drukke zaak
en deden de medewerkers hun intrede. De iets ouderen onder u zullen “Doortje” (mevrouw Bijleveld,
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die eerder bij De Bataaf damesmode werkte) nog
wel gekend hebben; een vrolijke goedlachse lieverd die tot aan haar pensioen bij het “team”
hoorde. Helaas is zij enige jaren terug overleden.
Rob Schipper hoort sinds 1981 bij de “crew” en
Sonja Veersema sinds 2001. En nee…., wij zijn
geen familie, :-)
Met tweede echtgenoot Eric begon ik in 1993
Copy Vedo Plus, in een andere ruimte bij de zaak.
Na zijn heel verdrietig plotseling overlijden in
2006, kwam, na enige tijd, Frits van Gaans mijn
kleine team versterken om CVP nog een aantal
jaar te kunnen behouden. Na Frits’ pensionering
hield CVP op te bestaan. Mijn moeder (dus…ja,...
toch een stukje familie…..) is ons na háár pensionering, tot mijn plezier, juist vaak in de winkel
komen assisteren; zij is nu, echt waar: 91.
We hopen u nog een flink aantal jaren te mogen
verwelkomen in “onze” ZAAK, “Tijdschriften en
Tabak Speciaalzaak de Tabacotiek”.
Tot gauw! Mara Hesselveld

Naar Madurodam op 25 juli en 15 augustus

Het was de bedoeling om ook op 18 juli te gaan
maar vanwege het mooie weer is het toen niet
doorgegaan (dat hoor je niet vaak, maar 40˚
was te warm). Deze mensen zijn bij de bus van
donderdag 15 augustus aangesloten.
Je kon je opgeven bij de Hennenberg bij het
loket van VoorWelzijn. Omdat daar steeds andere mensen het loket bemannen zijn er veel
mensen op de deelnemerslijst terecht gekomen
die niet in de Kom wonen. Dat was niet de bedoeling.
Het zijn twee gezellige dagen geworden. We
werden gebracht door prachtige bussen van Van
Heugten Tours. De bussen werden betaald met
subsidiegeld van de Gemeente. De entreegelden
wil de Gemeente helaas niet betalen maar werden uiteindeiljk betaald door een bewoner van
Brinckhaeghe. Hartelijk dank daarvoor.

Wijkinfo november 2019
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Schapen drijven in Ockenburgh

De demonstratie schapen drijven op de koeweide in Ockenburgh is dankzij de samenwerking met Buitenplaats Ockenburgh een
geslaagd evenement
geworden. De combinatie van de openstelling van de villa op Monumentendag plus de
demonstratie schapen drijven en het mooie
weer was een gouden greep. Er kwamen die
dag ongeveer 200 belangstellenden op af.
Kinderen konden met behulp van de hond de
schapen naar hun onderkomen begeleiden.
De Triptones zorgden voor een muzikaal intermezzo dat zeer gewaardeerd werd.
Wijkinfo november 2019
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Burgerkracht op Buitenplaats Ockenburgh
Zeven jaar geleden werd het participatieplan geschreven door drie buurtbewoonsters om Buitenplaats Ockenburgh een passende bestemming te geven. Er werd
gepromoot, vergaderd, opgeruimd, een laagdrempelig pop-up café ingericht en geopend, een kas gebouwd en ingericht, een cultuurprogramma opgebouwd, tuinen
aangelegd, eigendom overgenomen en materialen, inrichting en geld opgehaald.
Allemaal door vrijwilligers, ondersteund door goede doelen, gemeente en provincie,
donateurs en sponsoren. Een prachtig voorbeeld van hoe de participatiemaatschappij ECHT werkt en hoe een buurtinitiatief burgers met elkaar verbindt en harmonie
terug kan brengen in een veranderende samenleving.
Het doel is altijd geweest: Een laagdrempelige, maar economisch zelfstandige, inclusieve
en inspirerende toekomst neerzetten voor
Buitenplaats Ockenburgh. Natuurminnend en
met respect voor het Rijksmonument en de achterliggende geschiedenis, maar vooral gedreven
door en voor buurt. Dit alles om meer harmonie te creëren tussen jong en oud, Westlands
en Haags en allerlei opleidingsniveau’s en lagen
van de bevolking. Wat als een droom startte,
groeide in vier jaar uit van tijdelijk initiatief, tot
een groot project, met 150 vrijwilligers, leerlin-
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gen van velerlei kaliber, ondersteund door professionals. De laagdrempelige horeca in de handen van Brasserie OCK, die samenwerkte met de
stichting en ruimte bood aan vele evenementen
en activiteiten, zorgde er in de afgelopen jaren
ook voor dat de stichting inkomsten uit huur
kreeg waarmee de verschillende klussen op de
buitenplaats mede betaald konden worden.
Stichting tot behoud van de Historische Buiten
plaats Ockenburgh, die de buurt vertegenwoordigt, staat aan de vooravond van de volgende

De bouwkosten zijn enorm gestegen sinds de
buurt zich ging bemoeien met de reddings
actie van de zwaar verwaarloosde Buitenplaats
Ockenburgh. Daar hebben we met de (onder)
aannemers (Jurriens, Van Ginderen, Dekker en
Van Geest) gekeken hoe we het meest kunnen
halen uit de mogelijkheden om de bouwkosten
te drukken. Vrijwilligers zullen naast professionals en leerlingen op de bouwplaats te zien
zijn om samen deze droom te kunnen realiseren.
Daarnaast zijn er aanvullende gelden nodig voor
inrichting en afwerking. Uw financiële steun
hebben we heel hard nodig!
Om in oktober van start te kunnen gaan vragen
we u nu financieel mee te doen. We zoeken nog
240.000 euro voor de inrichting en afwerking:
stoelen, kroonluchters, gordijnen, balken, ramen, deuren en traptreden en zelfs een van de
vier zalen, kunnen worden gesponsord/geadopteerd. Voor meer informatie:
www.buitenplaatsockenburgh.nl/sponsoractie
Wilt u zelf een sponsoractie organiseren voor
Buitenplaats Ockenburgh? Een hardloop- of
fietsevenement, een golf of hockey toernooi,
een diner of veiling? Laat ons uw grof uitgewerkte plannen horen, dan gaan we er mee aan
de slag. info@buitenplaatsockenburgh.nl

KOM

fase. We verwachten in oktober de bouwvergunning om het hoofdhuis bruikbaar te kunnen maken en te kunnen restaureren. Het einde
van de tijdelijke fase komt naderbij. In overleg
met Jolanthe van de Berghe, een van de schrijvers van het initiële plan en de uitbaatster van
Brasserie OCK hebben we besloten dat op 2
juni 2020 de tijdelijke fase ophoudt en, zoals
in 2015 werd afgesproken, Brasserie OCK haar
deuren zal sluiten.

oosduinen

Vergaderdata 2020
Bestuursvergaderingen worden

gehouden elke eerste donderdag van de
maand, met uitzondering van de maanden
augustus en september.
Bewonersvergaderingen worden
gehouden op donderdag 14 mei en 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 november 2019
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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
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Herkent u dit?
En droomt u hiervan...?

Foto’s Jaap Kampfraat

Feestweek
Cantateplein

Op 21 augustus begon voor de 2e keer de feestweek op het Cantateplein en net
als vorig jaar kijken wij terug op 4 geweldige dagen.Dit jaar mochten wij over
de 4 dagen 500 kinderen ontvangen, die genoten hebben van alle activiteiten
die gepland stonden. De smoothie-fietsen waren weer van de partij, het koken
kwam terug, het knutselen en het schminken waren weer druk bezocht.
Dag 1 stond in het teken van het Circus, waar

de kinderen hun kunsten konden laten zien.
Bij het koken werden de hamburgers met eigengemaakte ketchup en mayonaise gretig opgepeuzeld.
Op dag 2 waren we in het pretpark, de waterglijbaan, de klimtoren, de stier en de summopakken waren een groot succes. Koken stond
in het teken van eigengemaakte Kapsalon. Wat
een genot om de kinderen te zien peuzelen.
Dag 3 was het museum, waar de kinderen uileballen konden pluizen. Dat vonden ze niet allemaal even leuk. De Udonnoedelsoep werd even
met argensogen bekeken, maar wat hebben ze
gesmuld.
Het knutselen en het schminken is altijd een
groot succes en dat was te zien bij alle kinderen.
De laatste dag, het schuimfeest en de BBQ
werden druk bezocht en het weer was geweldig!

Dit alles was niet zo soepel verlopen, zonder de
fantastische groep vrijwilligers (de jongste was
10 en de oudste 80). Wat hebben zij gezorgd
dat deze dagen zo’n ongelooflijk succes waren.
Woorden schieten tekort om de vrijwilligers en
buurtbewoner te bedanken voor hun hulp. Wat
wonen wij toch in een geweldige buurt.
Tot volgend jaar! Danielle Spin
Wijkinfo november 2019
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Dickens Festival Loosduinen
Zaterdag 21 december 2019 - 11.00 tot 17.00

Op zaterdag 21 december 2019 vormt historisch Loosduinen opnieuw het decor van
een groot festival in de sfeer van Charles
Dickens. Iedereen is uitgenodigd om hieraan
mee te doen in een rol of als bezoeker.
Het hart van het festival is het Erfgoedpark:
de Abdijkerk, De Korenaer, het museum en
het omliggende park. Decoratie en figuranten maken de verbinding met het Loosduinse
Hoofdplein en Winkelcentrum Kraayenstein.

schreef was vooral de wereld van zijn jeugd.
Het Dickens Festival is dé gelegenheid om
een groot aantal hoofdpersonen en bijpersonen uit de boeken van Dickens te ontmoeten.
Je komt de meest kleurrijke figuren tegen:
weeskinderen, kranten- en kastanjeverkopers, schoorsteenvegers, gekken, zwervers en
dronkaards. Maar gelukkig ook kantoorklerken, oude en jonge vrijsters, christmas carol
singers, deftige notabelen en bekende figuren uit de boeken van Dickens.

De wereld van Charles Dickens

Programma

Charles Dickens (1812-1870) is de bekendste
en invloedrijkste Engelse schrijver uit de 19e
eeuw. De sprookjesachtige wereld die hij be-

Om 11.00 uur branden de vuren, wandelen
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de figuranten door het park en is het festivalterrein vrij te bezoeken.

uur – Erfgoedpark Loosduinen
Om 12.00 uur vindt de officiële opening
plaats.
Doorlopend is er in de Abdijkerk een programma met o.a. zang en dans. Het museum
is open voor publiek en in de molen worden
poffertjes gebakken. Bezoekers kunnen heerlijk struinen over de ambachtelijke markt en
flaneren langs de kerststal. Iedereen mag op
de foto met de figuranten. Trek of dorst gekregen? De horeca en de ambachtelijke palingroker serveren hartverwarmende hapjes
en drankjes. De Kerstman is er natuurlijk ook!
Sponsoring

Wensboom

Nieuw dit jaar is een wensboom. Iedereen
mag een wens opschrijven en in een speciaal gemaakte kerstbal ophangen in de wensboom. In de week na het festival zullen we
kijken welke wensen we kunnen laten uitkomen.

Het festival is een uitstekende gelegenheid om met uw bedrijf iets te doen voor
Loosduinen en het goede doel.
Als tegenprestatie wordt uw bedrijfsnaam
vermeld in de communicatie, zoals posters en
persberichten. Ook ontvangt u een uitnodiging voor een speciaal moment tijdens het
festival.
Ter inspiratie hebben we leuke sponsor
pakketten, van klein (Oliver Twist) tot groot
(Ebenezer Scrooge). Sponsoring op maat kan
natuurlijk ook.
We bespreken graag de mogelijkheden met u!

Meedoen?

Wilt u, voor of achter de schermen, een rol
vervullen? Stuur een email naar:
LoosduinenDickens@gmail.com
of bel: 06 - 57 95 16 55
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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

Zomerkamp
met Scouting Rimboejagers
Het is hét hoogtepunt van het scoutingjaar: het zomerkamp in de eerste week
van de zomervakantie! Vele uren aan voorbereiding door de vrijwilligers van Scouting
Rimboejagers hebben ook dit jaar geresulteerd in drie geslaagde zomerkampen.

De welpen (4-7 jaar) verbleven in een clubhuis
in Ede, de scouts (11-15 jaar) bivakkeerden op
een kampeerterrein nabij Bergen op Zoom en
de explorers (5-18 jaar) maakten Zeewolde onveilig. Alle groepen liepen een hike, waarbij ze
met behulp van onder meer kaart en kompas de
weg moesten vinden. Ook mocht een duik in het
zwembad gedurende deze warme week (met
temperaturen tot 40 graden!) niet ontbreken.
Daarnaast ondernamen de welpen, scouts en
explorers activiteiten die op hun leeftijd zijn
toegespitst. Het kamp van de welpen had zoals elk jaar een thema, waarin het kamp wordt

ondergedompeld. Dit jaar was dat The Addams
Family. Daarnaast vermaakten zij zich met lasergamen, een speleobox (kruipen en sluipen
door een compact, donker doolhof) en kookwedstrijden. De scouts moesten hun eigen
keukentafel in elkaar zetten en beleefden een
spannende dropping. De explorers wisten een
luxe jacht zover te krijgen hen mee te nemen en
probeerden tijdens het jachtspel aan de leiding
te ontsnappen.
Meer informatie over Scouting Rimboejagers,
kijk op www.rimboejagers.nl
Wijkinfo november 2019
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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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Wil je graag meer overhouden en sparen?
Of wil je weten of je de juiste toeslagen ontvangt?
Verandert er iets in je leven waardoor mogelijk je inkomsten en uitgaven
veranderen? Je krijgt bijvoorbeeld een kind, gaat scheiden of wordt ontslagen.
Kom dan naar de Helpdesk Geldzaken.

• Voor al je vragen over geld
• Bespaar direct
• Snel inzicht in inkomsten en uitgaven
• Gratis hulp
Maak een afspraak en kom langs

In Loosduinen is de Helpdesk Geldzaken
geopend op: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Maak een afspraak en
kom langs op één van onze locaties:

• SHG Gezondheidscentrum Nieuw Waldeck,
Strausslaan 90 (maandag van 09:00 tot
13:00 uur)
• Buurtkamer Notenbuurt, Walnootstraat 181
(woensdag van 12:00 tot 15:00 uur)
• Buurtcentrum Bokkefoort, Doctor H.E. van
Gelderlaan 260 (donderdag van 09:00 tot
13:00 uur)
• Loosduinse Hof, Glenn Millerhof 5 (vrijdag
van 09:00 tot 13:00 uur)

Maak een afspraak via 070-353 61 88
of stuur een e-mail naar helpdeskgeldzaken@denhaag.nl.
Kijk voor meer informatie op www.helpdeskgeldzaken.nl.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Schade, straatverlichting, losse
stoeptegels enz. gemeente Den
Haag

14070

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

0900-8844

1-1-2
Stadsdeelkantoor Loosduinen
070-353 7900
Gemeentelijk informatiecentrum 070-353 3777
Gemeentelijke belastingdienst 070-353 7932
Noodnummer landelijk

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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Festival Loosduinen
31 augustus 2019

Het werd een gezellige en drukke dag op het plein met een lekker
zonnetje. Op het podium zagen we dans- en muziekoptredens,
bands, rappers en zangers. Ook waren er volop kinderactiviteiten.
Er was even een kleine leegloop bij het optreden van de rappers
(jeugdige fans hiervan waren minder aanwezig), maar de opkomst
van The Rhythm Allstars Brassband vulde de lege plaatsen snel
weer op. Zeker voor herhaling vatbaar.
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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
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tel. 06 261 08 846

