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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:
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Jasper Strik

Yolanda Bouman (notuliste)
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Bert Bakker
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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.net
Website: www.komloosduinen.net

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

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

Wijkinformatie
een uitgave van het Wijkberaad Kom Loosduinen
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De wijkinformatie verschijnt 2x per jaar - Oplage 3800 stuks - Het verspreidingsgebied omvat het 
werkgebied van de Kom Loosduinen.

De volgende Wijkinfo verschijnt in november 2021.



van der Hoeven
Glazenwasserij

Schoonmaakservice
Terras- en gevelreiniging

tel. 06-29410507

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

Rouwarrangementen | Trouwboeketten | Bloemstukken
Openingstijden: woensdag t/m zaterdag 8:30 - 17:00 uur
WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS TEGEN EEN SCHAPPELIJKE PRIJS
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Voorwoord
Het afgelopen jaar maar ook de start van dit jaar stond volop in het teken van Corona. De 
meeste ouderen onder ons hebben al de prik kunnen halen tegen dit virus, maar de jongeren 
moeten nog even op hun beurt wachten. Daarna wordt het allemaal wat veiliger .

Er zijn veel maatregelen getroffen en iedereen heeft hier een mening over. Deze wordt op 
de televisie, radio, Facebook etc. maar ook op het Loosduinse Hoofdplein geventileerd en 
gedeeld. Feit is dat we beperkt worden in ons “oude leven“ waar we zo aan gewend waren 
en met veranderingen kunnen mensen niet zo goed omgaan. Ook het wijkberaad is zoe-
kende. Hoe kunnen we onze inwoners van de Kom bereiken vóór 22.00 uur en achter het 
mondkapje?

De jongste bewoners uit onze wijk hebben dit jaar voor het eerst een witte wereld gezien, 
behoorlijk wat sneeuw en er kon hier en daar geschaatst worden maar zeker nog niet overal, 
daar duurde de vorstperiode te kort voor. Dat onze ijsbaan in Ockenburgh niet onder water 
gezet is heeft te maken met de Coronamaatregelen. Men was bang dat het daar te druk zou 
worden. Wellicht volgend jaar wel een ijsbaan.

Frits houdt de ontwikkelingen binnen de Kom op zijn bekende fotografische wijze bij, zie 
onze Facebookpagina Kom Loosduinen en sinds kort is Jasper gestart met een weblog 
‘KomPraat’ (verder in de info hier meer over).

Op 8 januari jl. is onze voorzitter, Thijs Zaat, veel te vroeg 
op 69-jarige leeftijd overleden. Thijs was tijdens zijn jaren 
als voorzitter van ons wijkberaad initiator van veel evene-
menten die Loosduinen meer kleur gaven. Hij deed dit niet 
alleen, maar dankzij zijn onstuitbare werklust en inspira-
tie voor velen is er heel wat tot stand gekomen, waaron-
der het Dickensfestival dat onder zijn leiding nieuw leven 
werd ingeblazen. Ook de zorg voor ouderen en eenzamen 
in de wijk was voor hem altijd een belangrijk aandachts-
punt.
Wij zullen Thijs ontzettend missen.

Blijf gezond !
Bestuur wijkberaad Kom Loosduinen
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Het winkelcentrum van Kom Loosduinen, het 
hart van het stadsdeel Loosduinen, krijgt dit 
jaar een extra impuls. Er komen bloembakken 
in het winkelcentrum en de luifels worden op-
geknapt. Ook komt er een nieuw evenement 
op het Loosduinse Hoofdplein: een openlucht-
bioscoop waar filmklassiekers in het najaar 
worden vertoond.

Deze twee initiatieven wonnen de verkiezing 
van ingediende plannen om Loosduinen leef-
baarder te maken. Stadsdeeldirecteur Mustapha 
el Boumeshouli reikte onlangs chèques uit van 
€ 25.000 en € 4.600 ter realisering van de 
plannen.

We danken iedereen die heeft meegedaan voor 
hun inzet en inspirerende ideeën.

Bouwen aan een mooiere wijk
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Nieuwe speeltoestellen op het Cantateplein
Tijdens de feestweek in 2019 konden kinderen stemmen welke nieuwe speeltoestellen er in 
de speeltuin zouden moeten komen. Dit hebben ze massaal gedaan. Nadat bekend was welke 
speeltoestellen het zouden worden is de gemeente hard aan het werk gegaan om deze toe-
stellen te bestellen en te plaatsen.
Nu in 2021 zijn de laatste elementen geplaatst en dat zijn het Kasteel en de Kabelbaan. Het 
is weer een mooie aanwinst voor de Loosduinse jeugd.
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Voor alle voorkomende 
ontwerp-, druk-, print- 
en kopieeropdrachten

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

We zijn wat moeilijk te vinden, 

maar onze drukkerij zit op de 

begane grond van de flat 

achter de uitbouw van de 

Hoogvliet en de snackbar van 

winkelcentrum Kraayenstein.

Wij zijn geopend van

maandag t/m vrijdag

van 9.30 tot 18.00 uur.

Tot ziens!

Arnold Spoelstraat 127
2553 CM Den Haag

070 397 21 71

www.kaasloosduinen.nl

✔De lekkerste kaas uit binnen- en 
    buitenland

✔Heerlijke vleeswaren

✔Vers gebrande noten en zuidvruchten

✔Prachtige wijnen
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Bij een onderzoek aan de wie-
ken bleek dat de constructie van 
een roede niet in orde was. Een 
roede is de stalen balk waar-
aan het hekwerk van de wieken 
is bevestigd. Hij is 21,60 meter 
lang en weegt 1100 kg. Het ma-
teriaal bleek nog maar de helft 
van de dikte die het moet zijn.
Eerst hebben de molenmakers 
het houten hekwerk van de 
wieken verwijderd. Daarna is de 
volledige roede op 10 oktober 
2020 met een grote kraan uit 
de askop gehesen. Bij een con-
structiebedrijf in Hillegom zijn nieuwe platen aan de roede gelast. Op 15 december 2020 is de 
roede weer teruggeplaatst. En meteen daarna het hekwerk. Zo kon nog net voor de kerstdagen de 
licht-ster boven in het gevlucht schitteren.

Reparatie aan molen de Korenaer
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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 3978666

Onze zomerspecialiteit
Aardbeienslof



Wijkinfo mei 2021   9

Samen hebben we gewerkt aan een wijkagenda 
en daar zijn we trots op. Het is de eerste wijk-
agenda  van heel Den Haag. De wijkagenda, zo-
als u hebt kunnen vernemen, is een 4-jarenplan, 
welke zich o.a. richt op meer reuring ‘veroor-
zaken’ betreffende het Loosduinse Hoofdplein. 
Reuring in de zin van dat dit plein terug moet 
komen als een ontmoetingsplek, waar je kunt 
zitten, genieten, elkaar ontmoeten en met el-
kaar in gesprek kunt gaan. Uiteraard rekening 
houdend met het woonplezier van de omwo-
nenden van het plein. 

Eind vorig jaar heeft de Kom Loosduinen een 
wijkbudget van € 30.000,00 gekregen. De wijk-
bewoners werden in de gelegenheid gesteld om 
plannen in te dienen om de Kom Loosduinen 
mooier, socialer, sportiever of groener te maken. 
Op de ingediende plannen konden de bewoners 
stemmen. Hier is massaal gehoor aan gegeven 
en twee mooie projecten zijn als winnaars uit 

de bus gekomen: ‘Bloemen en muziek horen 
bij Loosduinen’ en ‘Film classics op het plein’ 
zijn als project gekozen. Beide projecten zullen 
worden uitgevoerd zodra we Corona achter ons 
kunnen laten en het gewone leven hervat kan 
worden. 

Helaas heeft Loosduinen in januari afscheid 
moeten nemen van Thijs Zaat. Als voorzitter van 
het Wijkberaad Kom Loosduinen is Thijs Zaat 
van grote betekenis geweest voor het verbinden 
van Loosduiners met de wijk, met Loosduinen. 
Zo zijn onder zijn leiding diverse evenementen 
en projecten opgezet om Loosduinen nog be-
ter op de kaart te zetten. Tevens heeft hij zich 
ingezet met zijn bestuur om ouderen en eenza-
men in het stadsdeel bij te staan. Hij zal gemist 
worden.

Blijf gezond!  
Groet, Mustapha

Stadsdeeldirecteur 
Mustapha el Boumeshouli

Trots, dat is het woord dat als een rode draad telkens naar voren komt bij het samenwerken 
met het wijkberaad Kom-Loosduinen. Samen trekken we op om de wijk leefbaarder, veiliger 
en aangenamer te maken. Terugkijkend op de afgelopen periode als stadsdeeldirecteur, wil ik 
enkele ontwikkelingen, waarmee de Kom Loosduinen te maken heeft gehad, op een rij zetten.

Aan het woord... 
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Wegens de coronamaatregelen moeten wij 
ook als bestuur uitwijken naar een andere 
plaats dan ons kantoor aan de Abdijkerk. 
Zouden we niet op het Loosduinse Hoofdplein 
kunnen vergaderen?

Dat gaat prima! Redelijk uit elkaar en in de bui-
tenlucht. Dit gebeurde op 13 en 17 februari, op 
27 maart en op 8 mei en op deze laatste verga-

dering is er veel arbeid verricht! Langslopende 
bewoners komen regelmatig met een vraag of 
ze laten wat weten. U kunt uw vragen ook in 
de brievenbus bij de kerk doen of u gaat naar 
onze website. Door de coronamaatregelen gaat 
de bewonersvergadering van 20 mei 2021 niet 
door, maar we hopen dat we de bewonersver-
gadering van donderdag 18 november 2021 wel 
door kunnen laten gaan.

Bestuursvergadering op het Loosduinse Hoofdplein

De Wijkinformatie van november 2020 is door een bezorg fout in 
een gedeelte van Bohemen - Waldeck - Kijk duin verspreid. We 
kregen van enkele bewoners uit deze wijken een melding van deze 
vergissing. De vraag van enkele bewoners was of het mogelijk is 
om de Info voortaan altijd te mogen ontvangen: “het is een mooi 
boekje met veel nieuws over Loosduinen” zo hoorden we. 
Helaas is dat niet mogelijk. We moeten ons houden aan het werk-
gebied van de Kom Loosduinen. U kunt het boekje natuurlijk wel 
lezen op onze website www.komloosduinen.net 
Excuus aan de bewoners van de Kom die door deze fout geen Wijkinfo hebben ontvangen.

Wijkinfo Kom Loosduinen
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fysiek voor de Kom Loosduinen. Hierbij richt 
ik mij op sociale problemen maar ook op za-
ken als overlast, kleine criminaliteit, milieu 

en verkeer. Ik beschik over een wijk-
team en als het nodig is krijg ik hulp 

van andere gespecialiseerde poli-
tiediensten. Tevens onderhoud 
ik contact met andere externe 
partners zoals de gemeente en 
maatschappelijke organisaties.

Heeft u vragen, tips of opmerkin-
gen over de veiligheid in uw buurt 

of wijk? Neem dan gerust contact met 
mij op via www.politie.nl/mijn-buurt of bel 
0900-8844.

Beste inwoners van de Kom Loosduinen,
Mijn naam is Robbert Louwersheimer 
(34). Vanaf 22 mei start ik in mijn nieuwe 
functie als (digitaal) wijkagent in de 
Kom. Dit zal ik met ondersteuning 
doen van wijkagent Sandra Gilbert. 
Loosduinen is voor mij niet onbe-
kend. Ik ben hier inmiddels al ruim 
13 jaar werkzaam als agent. Voor 
sommigen van u ben ik dus mis-
schien al een bekende en voor an-
deren (nog) niet. 
Als (digitaal) wijkagent ben ik ver-
antwoordelijk voor de totale politiezorg 
binnen uw wijk. Zowel fysiek als op digitaal 
gebied. Digitaal voor geheel Loosduinen en 

Wat te doen bij een lichte aanrijding?
In geval van nood kunt u altijd op de politie re-
kenen. Denk aan ongevallen waarbij gewonden 
of doden zijn gevallen, woninginbraken, moord 
en huiselijk geweld.
Als de nood niet hoog is, komt de politie niet 
altijd. Bijvoorbeeld bij ‘lichte’ aanrijdingen.

Wat kunt u zelf doen?
Bij aanrijdingen komt de politie niet altijd.
Bijvoorbeeld bij aanrijdingen waarbij de auto 
lichte (blik- en kras)schade heeft opgelopen of 
waarbij inzittenden licht letsel hebben opgelo-
pen (schrammen). De betrokkenen kunnen zelf 
gegevens uitwisselen en de schade afhandelen.

Van wijkagent  Sandra Gilbert

Politie niet meer naar lichte aanrijdingen

Tip
- Maak meteen veel foto's van het ongeval en 

doe dat vanuit verschillende posities. 
- Maak vervolgens de rijbaan vrij en vul samen 

met de andere partij het Europees schadefor-
mulier in. 

- Noteer de gegevens van eventuele getuigen 
en licht de verzekeringmaatschappij in.

Wanneer komen we wel?
Is er sprake van gewonden, forse schade, een 
zeer ernstige verkeersovertreding zoals asoci-
aal rijgedrag, rijden met zeer hoge snelheid, al-
cohol of drugs? Dan komen we natuurlijk wel.

Nieuwe (digitaal) wijkagent Kom Loosduinen

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

http://www.politie.nl/


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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Alweer een tijdje geleden maakte ik deze foto 
toen alles nog ‘normaal’ kon en mocht. O.a. het 
buurtpreventieteam stond op het Loosduinse 
Hoofdplein om u te informeren over veilig-
heid. Dit naast de wekelijkse loopronden door 
de wijk. Een aantal vrijwilligers binnen ons 
team kwamen om toerbeurt om u te voorzien 
van informatie, folders en een gezellig praatje. 
Tevens gebruikten we deze mogelijkheid om 
nieuwe mensen voor ons team te werven.

Wat missen we dit hè? Elkaar ontmoeten in 
het zonnetje, elkaar de handen schudden of 
een schouderklopje geven, niet constant be-
zig hoeven zijn met anderhalve meter afstand 
houden. Bij elkaar op visite, lekker uit eten of 
een evenement bezoeken. Maar laten we de 
moed niet verliezen want na regen komt zon-
neschijn. Ons team kijkt er reikhalzend naar 
uit samen met u. En we hopen dat we nieuwe 

Toen het nog kon en mocht

BUURTPREVENTIETEAM
LOOSDUINEN CENTRUM

mensen mogen ontmoeten die zich willen aan-
sluiten bij ons team om samen de wijk leefbaar 
en veilig te houden.

Jacqueline Jansen

Ode aan de wijkagent
Dank je wel voor de samenwerking. 
Dank je wel voor je luisterend oor. 
Dank je wel voor je tomeloze inzet, 
voor je toewijding aan onze wijk. 
Dank je wel voor het begrip in moei-
lijke tijden en die extra meters die je 
maakte voor elk mens en dier. 
Dank je wel voor je menselijkheid en 
je inzet voor onze veiligheid. 
We gaan je heel erg missen hoor! 
(Martin Taal, Ron Schijf, Sandra en 
andere agenten die ik nu vergeet).
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                         Weer eens een winter  in Loosduinen

Park Ockenburgh met een wit vloerdek

Ook in Madestein was alles in sneeuw gehuld
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                         Weer eens een winter  in Loosduinen

In de straten waren auto’s en fietsen bedekt met een dikke laag sneeuw

De Heemtuin in deze winter
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Lucovitaal®, Krachtig & Goedkoop!®

Loosduinse Hoofdstraat 257, Den Haag

Voor al uw supplementen!

Garagebedrijf

Leeuwenburgh
Tramstraat 33-39 • 2551 TT Den Haag

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

• Reparatie
• Onderhoud
• APK keuring
• Schade reparatie

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

Alle automerken!
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Op de lange smalle strook grond tegenover het 
moestuingedeelte bij Pluk! (Het Achterland) 
mag ik een voedselbos aanleggen. Een voed-
selbos is letterlijk een eetbaar bos. Ieder be-
schikbaar stukje wordt er gebruikt en is on-
derdeel van een ecosysteem opgebouwd uit 
lagen, gericht op duurzame voedselproductie. 
Niet alleen is er voedsel voor de mens, maar 

Heb je het opgemerkt de afgelopen dagen? Paardenbloemblaadjes boven de grond, 
overal narcissen in bloei, knopjes aan de takken, merels zingend als een malle tot in 
de avond... De lente is er, en nu echt. En voel je ook lentekriebels? Ik bedoel niet iets 
romantisch, maar meer het idee aan iets nieuws te willen beginnen. De zin om iets te 
planten, te zien groeien, met het hoopvolle idee daar dan later vruchten van te plukken. 
Bij mij kriebelt het hevig. Niet alleen door de lente maar ook door het project bij Pluk! 
waar ik mee bezig ben en waar ik je aandacht voor wil vragen. 

Echter, dat Achterland van 1250 m2 krijg ik 
niet in mijn eentje in bloei. 
Dus ik zoek vrijwilligers om het 
samen mee te doen! 
Lijkt het je leuk om vanaf 1 september 
2021 regelmatig of juist liever onregelma-
tig mee te helpen aan het opbouwen van 
het voedselbos?  
Dan nodig ik je uit om een mail te sturen 
naar hetachterland@plukdenhaag.nl 

Ben je benieuwd naar mij of wil je iets 
meer te weten komen? Voorlopig ben ik 
iedere donderdag tussen 12.00 en 14.00 
aanwezig op het Het Achterland om ken-
nis te maken. 

Groet,  

Eveline de Heij

Voedselbos op Het Achterland

ook voor kleine zoogdieren, vogels, amfibieën 
en insecten. 
Bij Pluk! zal het voedselbos bestaan uit ver-
schillende bekende (appel, peer) en minder be-
kende (mispel, meidoorn) fruitsoorten, bessen-
struiken en eetbare vaste planten. Het wordt 
een heerlijke plek waar les kan worden ge-
geven, bijvoorbeeld aan basisschoolkinderen, 
over bestuivende insecten. Maar ook een plek 
waar je een workshop kunt volgen of inspiratie 
kunt opdoen voor je eigen tuin, balkon of eet-
bare perkje.
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Na dat het wijkberaad 6 jaar geleden 
het bericht had ontvangen van de 
woningcorporatie dat binnen 10 jaar 
de Muziekbuurt zou worden afge-
broken en er nieuwe woningen zou-
den komen is men nu toch begonnen 
met een groot onderhoud.
Nieuwe voordeur, voor en achter 
nieuwe kozijnen en ramen, verbe-
terde luchtafvoer, dak en boeiborden 
nieuw, en er is nestgelegenheid voor 
vleermuizen en zwaluwen gemaakt. 
Er is inmiddels ook begonnen met 
het plaatsen van zonnepanelen.

Plantenbakken
Vorig jaar is aan één kant van het Cantateplein de bestrating van de rijbaan en het trottoir 
aan de huizenkant vervangen. Om nu te zorgen dat de zware vrachtauto’s niet weer dat 
trottoir kapot rijden heeft de gemeente in samenspraak met ondergetekende bloembakken 
laten plaatsen. De bloembakken zijn inmiddels gevuld met een bolletje helmgras en een 
mat sedum. Dat is onderhoudsvriendelijke vulling en winterhard, het heeft alleen zo nu en 
dan water nodig. Het staat de bewoners vrij om zelf plantjes in de bak aan te vullen. Die 
moeten zij dan wel zelf onderhouden.                              Jaap kampfraat

Groot onderhoud woningen Muziekbuurt
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Centraal op het terrein bevindt zich Ont moe-
tings centrum de Kerk. Op zondagochtend 
wordt hier nog een kerkdienst gehouden, maar 
de rest van de week is het een inloopvoorzie-
ning waar mensen kunnen komen voor een 
kopje koffie, een spelletje, gewoon een luis-
terend oor of andere activiteiten. Zo wordt er 
veel gepoold, er zijn filmavonden, filosofiecafé, 
yoga, muziekactiviteiten en nog veel meer. De 
sfeer is ontspannen en als het weer het toelaat 
worden het terras en de parasols buiten gezet 
en kunnen mensen ook daar lekker ontspan-
nen. Of juist iets meer inspannen door gebruik 

te maken van de fitnesstoestellen die op het 
plein staan. In de kerk bevindt zich ook het 
bedrijfsrestaurant HighQ waar elke werkdag 
maaltijden worden bereid door cliënten samen 
met onze enthousiaste medewerkers. Cliënten 
kunnen hier een heel leertraject doorlopen, 
wat de kansen op betaald werk zeker vergroot. 

Niet ver van de kerk bevindt zich het groen-
centrum Klein Westland. Dit betreft een kas, 

Reakt: altijd wat te doen
De mensen die in Loosduinen wonen weten eigenlijk allemaal wel dat Parnassia zich bevindt 
op het terrein dat in de volksmond nog bekend staat als Bloemendaal. Parnassia behandelt 
mensen met psychische problemen. De Parnassiagroep biedt echter meer dan alleen behande
ling. Het zorgbedrijf Reakt verzorgt voor mensen met psychische en/of verslavingsproblemen 
allerlei vormen van dagbesteding en activering. Dat kan variëren van een op een gesprekken 
om je leven weer op orde te krijgen of de arbeidsmarkt op te kunnen tot laagdrempelige in
loopvoorzieningen waar iedereen een warm welkom krijgt. Bij Reakt geloven we dat iedereen 
stappen kan zetten. Op het terrein heeft Reakt een aantal voorzieningen. 
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tuin en een dieren-
verblijf. Hier kunnen 
mensen laagdrempelig 
productiewerk doen, 
maar ook werken in de 
tuin, kas of het verzor-
gen van de dieren be-
hoort tot de mogelijk-
heden. De groente en 
de verse eitjes worden 

verkocht, maar ook voor leuke, aparte cadeau-
tjes kan iedereen bij Klein Westland terecht. 
Echt een aanrader dus! 

Een andere eyecatcher is ’t Filiaal. Dit betreft 
een leer-werkcentrum. Hier kunnen mensen 
komen voor computereducatie, laagdrempelige 
computerinloop, Nederlandse les, creatieve ac-
tiviteiten en er is een professionele houtafde-
ling. Hier leren cliënten werken met hout en 

is verplicht evenals de anderhalve meter af-
stand. Maar dat mag de pret niet drukken, want 
de sfeer is ontspannen en prettig. 

worden de mooiste dingen gemaakt. Dit vari-
eert van mooie snijplanken voor in de keuken 
tot robuust buitenmeubilair. Ook worden er 
kleine fietsreparaties uitgevoerd en tweede-
hands fietsen verkocht voor een zacht prijsje. In 
het gebouw van ’t Filiaal bevindt zich ook nog 
een kleine supermarkt, die voor een deel gerund 
wordt door cliënten. Onder leiding van twee 
medewerkers zorgen de cliën ten voor het be-
voorraden, de verkoop, en het kassawerk. Werk 
dat zij met veel plezier en overtuiging doen. En 
ja, ook hier gelden sinds corona maatregelen: er 
mogen minder mensen binnen, een mondkapje 

Dit is echter nog niet alles: er is een project 
Hoge Bomen waarin cliënten onder leiding van 
professionals zorgen voor de groenvoorziening 
op het terrein en er is een klein tweedshands-
winkeltje Geinig voor Weinig waar, de naam 
zegt het al, voor weinig geld tweedehands spul-
len een tweede kans krijgen. Ook kan er gesport 
worden en er is een kleine muziekruimte waar 
muziekles wordt gegeven. 

Net buiten het terrein richting Monster werkt 
Reakt bij orchideeënkweker Optiflor. Hier wordt 
laagdrempelig productiewerk verricht voor 
Optiflor, maar ook voor andere bedrijven. 

De activiteiten beperken zich echter niet tot 
deze locaties, maar ook op de woonafdelingen 
van Parnassia en Fivoor worden diverse acti-
viteiten door Reakt aangeboden variërend van 
creatieve activiteiten, sport tot eenvoudig pro-
ductiewerk. 

Gaan we terug richting Loosduinen dan kom je 
natuurlijk langs Pluk!, waar Reakt mensen heeft 
werken in de tuin en de dierenverzorging. Wij 
bij Reakt zijn trots op wat we doen. Samen met 
cliënten kijken we naar hun mogelijkheden en 
talenten en bieden daarbij een best passend 
aanbod. Niet alleen in Loosduinen overigens: we 
bieden dit van Dordrecht tot en met Den Helder 
en overal met veel plezier. 
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Handvervaardigde 
juwelen
uit eigen atelier

ONTWERPEN  •  VERMAKEN  •  REPAREREN

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

Voorbeeld ring 
onedel metaal

Eindresultaat 18 karaat 
goud met Topaas steen
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NIEUW IN 

LOOSDUINEN

Nadat u vorige keer heeft kunnen lezen wie 
wij zijn vertel ik u graag deze keer over de 
inhoud van de activiteiten met onze kids.

Wij staan paraat op het sportveld van SV Ma-
destein aan de Madesteinweg. Bij ons kan er 
gewoon worden doorgesport tijdens de corona-
maatregelen. Zo kan uw kind 1 of 2x per week 
lekker bewegen. Op de zaterdag en woensdag 
verzorgen wij lessen voor 2 t/m 3 jarigen maar 
ook voor 4 t/m 6 jarigen.

De kids scoren aan het begin en aan het einde 
van de les altijd een doelpunt. Ook begroeten 
wij elkaar aan het begin van de les en stel-
len we ons aan elkaar voor. Verder zeggen 
we aan het einde van les elkaar altijd gedag, 
en wensen elkaar veel plezier. Dit alles doen 

Nieuws voor U en Uw kind
wij op een sportieve, speelse, maar ook edu-
catieve wijze waarmee wij bijdragen aan de 
ontwikkeling van de kinderen. Als alle kin-
deren binnen zijn gaan we aan de gang met 
professionele materialen zoals diverse ballen, 
hockeysticks, tennisrackets maar ook met een 
springtouwen, hoepels en frisbees. 

Kortom bij Fit voor Kids bij Linda is ieder kind 
uniek, mag alles en moet er niets en scoort 
ieder kind. Daarbij zijn we trots en blij dit veel 
passie en plezier te mogen doen en is het leuk 
om de vorderingen in de ontwikkelingen van 
de kinderen te zien.

Bent u nieuwsgierig en hebben we uw 
interesse gewekt, komt u dan een keertje 
met uw kind bij ons kijken? Of neem een 
gratis proefles?  

Overigens kunnen wij ook een (buiten)activi-
teit verzorgen voor uw kinderfeestje of andere 
activiteit.
U kunt altijd contact met ons opnemen via 
Facebook/ Fit voor Kids bij Linda of de tele-
foon Whatsapp 06-13594231

Ik zou het leuk vinden om u en uw kind een 
keer te zien op ons sportveld

Met vriendelijke groet,      
Linda
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Bestrating in en om molen De Korenaer
We vieren in Loosduinen dit jaar de 300e ver-
jaardag van molen de Korenaer. De gemeen-
te Den Haag heeft de stichting “Molen de 
Korenaer“ een mooi cadeau gegeven. De be-
tonvloer in de molen was oud en gescheurd,. 
Deze wordt nu vervangen door een nieuwe 
geklinkerde vloer met een oude molensteen 
in het midden. Ook wordt de klinkerbestrating 
rond de molen opnieuw gelegd.

De aftrap van dit jubileumjaar wordt op 25 
september gegeven door burgemeester van 
Zanen. Het jubileumjaar wordt in juni 2022 af-
gesloten met een spetterend feest in- en naast 
de molen. Maar voordat het zover is worden er 
door het hele jaar heen diverse leuke activitei-
ten georganiseerd. Natuurlijk alleen wanneer 
dit weer veilig en verantwoord kan.

In verschillende Wijkinfo’s is al 
aandacht besteed aan de fruit-
muur in Madestein, een Erfgoed 
monument van Loosduinen, 
net als de Abdijkerk, Molen 
de Korenaer en de stenen ka-
mer van de oude boerderij in 
Madestein. 
De gemeente heeft een mooi 
raamwerk van staal rond de 
muur gemaakt waaraan de pe-
renbomen vastgemaakt kun-
nen worden en de takken ge-
leid kunnen worden. Vandalen 
hadden al gauw de grote ka-
belspanners eraf gestolen. De 
gemeente heeft het nu op een 
andere manier vastgemaakt. 
Mooi werk.

Oude fruitmuur Madestein
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Links achter de eerste twee dakkapellen huist 
ons kantoor. Altijd op de eerste donderdag-
avond van de maand is er de vergadering van 
het bestuur. U kunt dan langskomen met vra-
gen of opmerkingen over bepaalde onderwer-
pen die spelen in de Kom Loosduinen.
Nu nog even niet, nu vergaderen we om de 
vier weken op het Loosduinse Hoofdplein. Als 
de corona epidemie achter de rug is zijn we 
weer aanwezig in de kantoorruimte.
Mail of bel ons als U vragen heeft of als u 
wat kwijt wilt.
De bewonersvergadering op 20 mei 2021 
zal niet doorgaan. Wel hopen we dat we u 

Laten we onze kinderen niet vergeten. Wat 
ondervinden zij niet allemaal van de maatre-
gelen rond Corona. Vaak niet naar school en 
niet naar de sportvereniging. Dan maar in huis 
zitten hangen.

Nee, gelukkig niet. Sommigen pakken spelle-
tjes op die op straat kunnen plaatsvinden zoals 
steppen of knikkeren, maar ook het stoepkrij-
ten (mozaïek krijten) gebeurt hier in de straat.

Kinderen 
in coronatijd

Nu even niet in de Abdijkerk

weer op donderdag 18 november 2021 kun-
nen ontvangen in de vergaderzaal van de 
Abdijkerk (aanvang 19.30 uur).
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Vergaderdata 2021
Bestuursvergaderingen worden 
gehouden elke eerste donderdag van de 
maand, met uitzondering van de maanden 
augustus en september.

Bewonersvergadering  wordt gehouden 
op donderdag 18 november 2021.

Heeft u een onderwerp dat u 
tijdens een bestuurs vergadering 
wilt bespreken, dan verzoe-
ken wij u vriendelijk dit ruim 

tevoren via de mail door te geven. Of doe 
een briefje in de bus bij de kerk, Willem 
III straat 40, 2552 BS  Loosduinen.

oosduinen

KO
M

Bestuursleden zijn in de volgende
commissies vertegenwoordigd

Commissie Loosduinen
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

Binnenkort van start: 
sociaal, leer en werk Buurtmoestuin op het Cantateplein.
Hou je van tuinieren? Wil je het eens proberen om zelf groente te kweken? 
We hebben nog enkele plekken vrij om samen met de buurtbewoners, 
jong en oud, met elkaar te leren tuinieren.

Buurtmoestuin Eiland

Meld je aan bij buurtcentrum Het Eiland, of het Hopje aan de Melodiestraat 6.
Voor info: Bibi Hageman: 06 33312904, b.hageman@voorwelzijn.nl

Voor jong & oud
Adopteer 1 moestuinbak  
Geen kosten, maar wel elke week water 
geven en onkruid wieden en de opbrengsten 
met de buurt gezamenlijk opeten.
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Wij verhuren ons unieke clubhuis “Chalet Ockenburgh” voor een dagdeel, dag, avond, weekend of  langer.
Belangstellenden kunnen contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken om ons clubhuis 
te huren voor bijvoorbeeld:
• trainingen, workshops, teambuilding sessies of een vergadering.
• Weekenden en kampen aan groepen kinderen ( bijv. scouting of lagere scholen )
• Kinderfeestjes , of educatie doeleinden ( lessen ) voor basisscholen.
Het verblijf is op basis van zelfverzorging.
De huurprijs is op aanvraag bij de beheerder te verkrijgen en varieert afhankelijk van het aantal dagdelen, 
zalen en deelnemende personen.
Voor meer informatie over de verhuurmogelijkheden of bezichtiging, vul het contactformulier op onze 
website in of mail naar verhuur@rimboejagers.nl 

Rimboejagers 
trotseren alle weersomstandigheden

Sneeuw, regen of wind: niets houdt de jeugd-
leden van Scouting De Rimboejagers tegen om 
er elke zaterdag een leuke middag van te ma-
ken. Tijdens de eerste bijeenkomst na de coro-
napauze lag er een flinke laag sneeuw rond-
om het clubhuis op Landgoed Ockenburgh. 
Sneeuwballen maken, lekker van de heuvels 
glijden: dolle pret! 
Maar ook met mooi weer weten de bevers (5-7 
jaar), welpen  (7-11 jaar) en scouts (11-15 jaar) 
zich goed te vermaken. Een spannend bosspel, 
een vuurtje maken of leuke speurtocht: elke 
week doen ze wat anders. 

Meer weten of een keer meedoen? 
Check dan de website www.rimboejagers.nl. 
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 Kinderen en jongeren in coronatijd

Lieve Allemaal,

Luister naar kinderen en jongeren in coro
natijd. Kinderen en jongeren voelen zich 
vaak niet gehoord bij de beslissingen die 
over hen worden genomen rondom de co
ronamaatregelen. Dat vinden zij onrecht
vaardig. Kinderen, jongeren willen gehoord 
worden  in hoe de maatregelen hun leven 
veranderen en waar zij zich zorgen over 
maken.

De coronamaatregelen zijn heftig geweest 
(en nog) voor kinderen en jongeren, bij-
voorbeeld scholen dicht, niet meer kunnen 
sporten. Veel kinderen en jongeren maken 
zich zorgen, over onder andere contact met 
anderen, gezondheid, hun studie en geld. 
Door tijd te nemen om dit uit te leggen en 
begrip te vragen, kunnen wij ervoor zorgen 
dat ze meer mogen meepraten over wat dit 
voor hen betekent en hoe zij zich voelen. 
Duidelijkere informatie is hierbij van groot 
belang, zodat zij het belang inzien van 
maatregelen, en ze zich er daardoor beter 
aan kunnen houden. Of kunnen meedenken 
over wat wel kan. 
En als kinderen en jongeren een fout maken, 
dan is het belangrijk om met elkaar in ge-
sprek te gaan, in plaats van met de vinger te 
wijzen. Praat met kinderen en jongeren op 
het niveau wat passend is.Positieve invloed

Vergeet vooral niet dat deze tijd spannend 
is en dat er ook positieve kanten aan zitten, 
kinderen hebben een nieuwe manier van 
huiswerk maken ontdekt, voor de een werk-
te dit heel goed en voor anderen niet. Ze 
hebben geleerd om anders hun schoolwerk 

te plannen en hun eigen invulling kun-
nen geven aan het maken hiervan. Vergeet 
niet de impact die dit alles op kinderen en 
jongeren heeft, net zoals dit voor ons vol-
wassenen impact heeft. Ik ben trots op de 
kinderen en jongeren hoe zij zich hebben 
ontwikkeld en tegelijkertijd ben ik mij heel 
erg bewust dat niet alle kinderen en jonge-
ren een veilige haven hebben om deze tijd 
door te komen. 
Ook hier proberen wij in gesprek te blijven 
met zowel ouders als kinderen en jongeren. 
Aandacht is hier van groot belang, aan-
dacht voor kinderen, jongeren en gezin-
nen.We hebben geprobeerd om activeiten 
te organiseren die konden, zoals oliebollen 
bakken op 31 december jl. Ook de knutsel-
middagen op zaterdag zijn zoveel mogelijk 
doorgegaan en daar waar het niet kon uit-
gesteld.Het vlinderproject is van start ge-
gaan en inmiddels zijn er een aantal vlin-
ders uitgekomen. Super leuk om te zien, de 
eitjes die uitkomen, de rupsen die groeien 
en uiteindelijk de vlinder die tevoorschijn 
komt! De vlinders staan in het Eiland, kom 
eens kijken! 
Ook zit er weer een zomerfeest in de plan-
ning, hoe en waar dat is nog even afwach-
ten want ook hier zijn wij afhankelijk van 
de maatregelen omtrent corona (later meer 
hierover).

Mocht je vragen hebben of tegen uitdagin-
gen aanlopen en je wilt hier over praten 
neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Danielle Spin - 06-42189291
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Hallo allemaal!

Mijn naam is Danielle Spin en ik ben al een 
aantal jaar betrokken bij Stichting Lotje, een 
kleine Haagse stichting die zich inzet voor 
Haagse kinderen in nood. 

Stichting Lotje heeft 19 Kasten van Lotje 
verspreid op verschillende locaties in Den 
Haag, gevuld met goede tweedehands kin-
derkleding. Als mensen kinderkleding nodig 
hebben en ze hebben zelf niet de midde-
len, dan kunnen ze naar een kast van Lotje 
bij hen in de buurt. Dan kunnen ze samen 
met de contactpersoon van de locatie van 
de kast mooie tweedehandskleding en even-
tueel ook schoenen uitzoeken. Vaak ligt er 
ook klein speelgoed en kinderboeken. Ik be-
heer de Kast van Lotje die in het Eiland staat. 
Kijk voor meer info op www.stichtinglotje.nl. 
 
Heb je kinderkleding nodig of wil je kleding 
doneren? Neem dan via WhatsApp contact 
met mij op nummer 06-42189291. Je kunt 
ook via je hulpverlener of gezinscoach bij 
Stichting Lotje terecht voor praktische nood-
steun zoals een bed of kledingkast voor in de 
kinderkamer, een fietsstoeltje of een wasma-
chine. Neem hiervoor contact op met je ge-
zinscoach.  

Daarnaast ondersteunt Stichting Lotje klein-
schalige initiatieven en projecten voor hulp 
aan kinderen, tot en met 18 jaar in Den 
Haag, die zich in een noodsituatie bevin-
den. Stichting Lotje biedt hulp in de vorm van 
een eenmalige bijdrage, klein of groot, die 

echt een verschil maakt voor het kind. Deze 
bijdrage kan financieel zijn of, afhankelijk van 
de situatie, in de vorm van hulpgoederen die 
op dat moment echt nodig zijn. Zonder dat je 
het ziet of weet, is leed vaak dichterbij dan je 
denkt. 

Wij willen kinderen in schrijnende situa-
ties helpen en opvrolijken. Daarvoor staat 
Stichting Lotje in contact met professionals, 
zoals gezinscoaches, die dagelijks met gezin-
nen werken. Zij signaleren een hulpvraag en 
vragen dan Stichting Lotje om hulp; dat kan 
om praktische steun gaan zoals een bed of 
andere meubels voor in de kinderkamer, een 
fietsstoeltje of een wasmachine en inciden-
teel gaat het om financiële hulp. Als het ge-
zin deze hulp kan gebruiken, dan kunnen ze 
het de hulpverlener laten weten zodat hij/zij 
contact met ons kan opnemen. 

                                Groetjes, Danielle

http://www.stichtinglotje.nl
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Met brede kennis en vakmanschap geeft OFFERS 
in de gezellige, gemoedelijke en vertrouwde winkel 
voorlichting over tapijt, laminaat, vinyl, raamaankleding 
en meubels op maat.  
OFFERS werkt met eigen stoffeerders, levert volgens 
afspraak en geeft gratis advies aan huis. 
Ook voor scootmobiels, rollators, hoog-laag bedden, 
sta-op fauteuils, douches met lage instap, cadeaus en 
damesmode bent u van harte welkom. De damesmode 
is betaalbaar, comfortabel, vrouwelijk en bovenal goed 
draagbaar.

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

www.offerswonenenmode.nl

OFFERS
Wonen & Mode

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

Sind
s 1926

                Herkent u dit?

         En droomt u hiervan...?

A R N O L D  S P O E L S T R A AT  1 2 9 ,  2 5 5 3  C M  D E N  H A A G

070 391 3132
mikekorf14@gmail.com
vishandelmikekorf.nl

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 10:00-18:00
zaterdag 09:00-17:00
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Nieuwe belijning Kerkplein 
In goed overleg met het Kerkbestuur van de Abdijkerk en het WoonZorgPark Loosduinen
(Saffier) is op het kerkplein de nieuwe belijning aangebracht.
Dit was zeker nodig omdat er veel midden op het plein werd geparkeerd. Middenin is het nu NP 
en dat is beter. Verschillende keren konden rouwauto’s niet bij de begraafplaats komen en ook 
vrachtauto’s die naar achteren moesten konden er verschillende keren niet langs.

Kom Praat !
We hebben onze huizen heel goed leren kennen 
het afgelopen jaar, want we konden weinig de 
deur uit en samenzijn met anderen. Zo konden 
wij van het wijkberaad ook onze halfjaarlijkse 
bewonersvergadering niet organiseren. Dat be-
tekent echter niet dat er niets gebeurd in de 
Kom Loosduinen. Daarom hebben wij ,,Kom 
Praat,, ontwikkeld, een vlog over de wijk met 
een knipoog.

Vind je het leuk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de buurt? 
Wil je wat meer weten over het wijkberaad en je buren? Zoek ons op YouTube onder 
Wijkberaad Kom Loosduinen en abonneer !

Wil je een interessant project onder de aandacht brengen, een oproep doen, of gewoon 
iets aardigs tegen een buur zeggen? Laat het ons weten en dan behandelen wij het in 
Kom Praat.
Mailen kan naar wijkberaadkomloosduinen@gmail.com 
                                                                                                                    Tot de volgende Kom Praat !
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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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28 februari 2019, op een 
regenachtige donderdag-
avond, trokken zich don-
kere wolken samen boven 
het populaire Westlandse 

zwem bad.  Een hevige brand zorgde ervoor dat 
het zwembad veranderde in een rokende puin-
hoop. Alleen een deel van de fundering bleef 
behouden. 
Betekende dit het einde van De Boetzelaer? 
Nee, zeker niet in de ogen van directeur Peter 
Wielaart. Hij kondigde de dag na de brand aan 
dat er binnen 2 jaar een nieuwe Boetzelaer te-
rug zal komen waarin de sfeer van het  oude 
zwembad behouden zal blijven en ook nog veel 
aantrekkelijker, zo beloofde hij. En nu, 2 jaar la-
ter, staat het nieuwe zwembad er...  

De nieuwe Boetzelaer heeft een unieke vorm-
geving. De “rots in de branding” is een ontwerp 
van BAS1S architecten uit Poeldijk. Ondanks 
dat de oppervlakte nagenoeg gelijk is geble-
ven, lijkt het van binnen veel ruimer.  Met deels 
2 verdiepingen heeft het veel meer hoogte ge-
kregen. 
De inrichting van de ruimten zijn vrijwel iden-
tiek aan die van de oude Boetzelaer. Met de 

De Boetzelaer is terug! 
De Boetzelaer is terug in Monster en opent op 1 juni haar deuren 

weer voor het publiek

rotsachtige aankleding, waarin het thema 
‘jungle’ veelvuldig de aandacht trekt, komt De 
Boetzelaer-sfeer weer tot leven. De loopbrug 
naar de spectaculaire glijbaan voorzien van de 
nieuwste snufjes, de whirlpool verscholen in 
een grot, de waterspeeltuin waarin “mascotte 
PACO” een prominente plaats inneemt, een glij-
rots in het recreatiebad en niet te vergeten de 
rotsachtige knuffelmuur, zijn nog maar enkele 
pareltjes van het nieuwe zwembad. Het recre-
atiebad, met wildwaterkreek en zitbank, wordt 
zelfs ruim 50m2 groter. Natuurlijk komt ook de 
duikplank terug. 
Naast het zwem en recreatiegedeelte komt er 
ook een sfeervolle horeca met buiten terras. 

Kortom, na een bezoek aan de nieuwe Boetze-
laer raakt u er niet over uitgepraat. Er is zoveel 
te beleven. En dan nog te bedenken dat het 
zwembad is uitgerust met ruim 400 zonnepa-
nelen, warmtepompen en klaar is om aange-
sloten te worden op het aardwarmte project 
“Polanen”, waardoor het ook nog eens het ener-
giezuinigste zwembad in de regio wordt. 
De nieuwe Boetzelaer is de parel van het 
Westland en een rots in de branding! 

Daniëlle van Holstein
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Sinds begin januari heeft de Stichting tot Be-
houd van de Historische Buitenplaats Ocken-
burgh een nieuw bestuur. Voormalig wethou-
der Karin Zwinkels heeft de voorzittershamer 
overgenomen van Petra Brekelmans, die ruim 
acht jaar een voortrekkersrol heeft vervuld 
om Ockenburgh in de staat te krijgen waarin 
het nu verkeert: een schitterende Villa met 
een uitstekend uitgerust restaurant dat niet 
kan wachten om gasten te ontvangen, in het 
prachtige interieur en op het terras met uit-
zicht op het park. Met daarnaast de vleugel die 
– als er geen corona is – het hoofdkwartier en 
uitvalsbasis vormt van de ongeveer 100 vrij-
willigers.

Iedereen in Loosduinen kent het verhaal over 
het burgerinitiatief dat in 2012 begon en 
waaraan Brekelmans, samen met mensen als 
Ernst Andeweg, voorzitter van scoutinggroep 
De Rimboejagers, nu bewoners van het Chalet 
Ockenburgh, en anderen veel tijd en energie 
hebben besteed. Het nieuwe bestuur heeft 
ervoor gekozen om de huidige villa verder uit 
te bouwen tot een plek waar mensen elkaar 
kunnen treffen, in allerlei hoedanigheden en 
bij allerlei activiteiten. Zwinkels: ‘Ockenburgh 
is een plek om te ontmoeten, te verbinden, te 
leren en te werken. We gaan met het nieuwe 
bestuur dit duurzame, maatschappelijke en 

sociale initiatief verder vormgeven voor de 
toekomst.’ Daartoe is het nieuwe bestuur in 
gesprek met allerlei organisaties, met het 
Stadsdeelkantoor en met de gemeente Den 
Haag. Binnenkort valt hierover meer nieuws 
te verwachten, maar Zwinkels is optimistisch 
over wat daar allemaal uit kan komen. 

De gebruikers van de Villa en de Buitenplaats, 
inclusief de Kas, kunnen niet wachten tot 
ze hun activiteiten weer kunnen opstarten. 
Intussen is de keuken van Villa Ockenburgh 
in bedrijf gebleven en worden er afhaalmaal-
tijden van hoge kwaliteit gemaakt. Sinds de 
zomer is er een nieuwe sociaal ervaren hore-
caondernemer die past bij de idealen van de 
Buitenplaats: opleiding en werk voor mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt. Zo is er de 
afgelopen wintermaanden soep gekookt, van 
gedoneerde groenten uit het Westland, voor 
kwetsbare ouderen in Westland en Loosduinen.

De vrijwilligers zijn intussen achter de scher-
men volop bezig met allerlei voorbereidingen: 
zo wordt de moestuin na z’n winterslaap tot 
leven gewekt en wordt het interieur van de 
vleugel van de Villa opgeknapt, zodat daar na 
de coronatijd – hopelijk vanaf de zomer – be-
zoekers kunnen worden ontvangen. 

Ockenburgh klaar voor nieuw seizoen
Na maanden van stilstand maken de vrijwilligers van Ockenburgh zich op om hun activitei
ten weer op te starten. Corona maakte een abrupt einde aan alle plannen en ook het nieuw 
geopende restaurant ligt er nog steeds verlaten bij, met roodwitte linten om het terras af te 
sluiten. De vele wandelaars die Ockenburgh dagelijks passeren, werpen nieuwsgierige blikken 
naar binnen, maar daar blijft het bij.
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• De take away is dagelijks geopend. Maaltijden 
en drankjes zijn zeven dagen per week af te 
halen in de Kas, achter de Villa. Elke week 
staat de keuken van een ander land centraal. 
Bestellen kan via https://bestelservice.mar-
velous.nl/ockenburgh-specials/. Er zijn ook 
activiteiten voor kinderen, zoals speurtoch-
ten. Zie: www.villaockenburgh.nl. 

  Petra en het nieuwe bestuur

• Stichting tot behoud van de Histo rische 
Buitenplaats Ockenburgh heeft het financi-
eel zwaar door de corona pandemie. Wilt u 
ons als ‘vriend’ van Buitenplaats Ocken burgh 
(culturele anbi instelling) steunen? Donaties 
zijn welkom op NL 78 RABO 0302 0203 73 of 
via: https://villaockenburgh.nl/doneren/ 

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 
Recreatie & Vrijwilligers, tel. 06 - 57 51 88 83.

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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ONDERNEMER UIT DE WIJK

Op 3 oktober hebben Monique en Ruud Primera 
Loosduinen geopend in het voormalige pand 
van boekhandel Kroon. De boekhandel aan de 
Loosduinse Hoofdstraat 300 was een begrip in 
Loosduinen en omstreken.

Toen zij de kans kregen om dit pand over te ne-
men hebben zij geen moment getwijfeld en hier 
meteen werk van gemaakt. Zij hebben al enige 
jaren ervaring in de branche met Primera win-
kels aan de Ambachtsgaarde, Betje Wolffstraat 
en Leyweg. De keuze lag dus voor de hand om 
ook in Loosduinen een Primera winkel te ope-
nen. Uiteraard hebben zij een groot assortiment 
boeken voor jong en oud maar u kunt er ook 
terecht voor wenskaarten, tijdschriften, kan-
toorartikelen, cartridges, tabak en verschillende 
loterijen.

De planning en tekeningen voor de verbouwing 
waren bijna klaar toen de ING zich meldde met 
de vraag of er interesse was om een service-
punt van de ING en geldmaat in de winkel op te 
nemen. Begin 2020 sloot het ING haar kantoor 
in Loosduinen en de reacties daarop waren niet 
mals. Er werd toen besloten om met een ser-

vicepunt terug te komen in Loosduinen en de 
daarbij behorende geldmaat voor het opnemen 
en storten van briefgeld.
Het contract met PostNL is ook overgenomen 
waardoor er ook pakketten en aangetekende 
brieven kunnen worden verstuurd en ontvan-
gen.

Kortom zij zijn dus supertrots en blij met de 
nieuwe winkel in Loosduinen en denken dat het 
een aanwinst is voor het winkelcentrum.
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Heb je leuke ideeën? 
Laat dit weten 

aan het Wijkberaad van de Kom 
Loosduinen

Rapper Nashawn (15 jaar) schreef een passen-
de raptekst op de muziek van Marjolein. Naast 
Marjolein zingt ook haar dochter Zelina (10 
jaar) in de videoclip. De beeld- en geluidsop-
names zijn gemaakt door Chris Muller, Holland 
Spoor Studio (Popradar). Een initiatief vanuit 
Loosduinse inwoners, om de Haagse jongeren 
een hart onder de riem te steken. 
Kort daarna werd het team gevraagd om 
Stadsdeel Loosduinen te vertegenwoordigen 
tijdens ‘De Grote Streamshow Verkiezingseditie’. 

Muziek uit Loosduinen
Begin dit jaar werd de videoclip ‘Loosduinen, hou je Haags’ gepubliceerd. De videoclip 
gaat over de uitdagingen voor jongeren tijdens corona. Tegelijkertijd draagt de videoclip 
de boodschap uit dat we niet moeten opgeven. 

Nashawn, Zelina en Marjolein reisden af naar 
het podium van YMCA Scheveningen. Dit eve-
nement is terug te vinden op YouTube bij ‘De 
Grote Streamshow’. 

In april stond Marjolein Kool (Jua) van het Wijk-
beraad Loosduinen in de voorronde van het 
Haags Songfestival. Dit festival wordt uitge-
zonden op TV West en TV Den Haag. Marjolein 
hoopt dat er dit jaar weer meer muziek in 
Loosduinen kan zijn. 
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Hallo wijkbewoners,

Mijn naam is Louise, ik ben 39 jaar en trotse 
moeder van Kymani en Naevia. Naast mijn werk 
als zelfstandig Lifecoach gaat er veel positieve 
energie naar de pioniersplek LichtDelen, dat on-
derdeel is van de Protestantse Gemeente Den 
Haag-Zuidwest en is ontstaan uit een klein 
groepje vrijwilligers uit de Abdijkerk. Inmiddels 
heeft een diversiteit aan bewoners zich aange-
sloten. 

Loosduinen waar wij ons mede op maatschap-
pelijk vlak inzetten voor én met wijkbewoners. 
Wijkbewoners zetten talenten in voor een nog 
mooiere en verbonden wijk. Zo zal er een in-
loopochtend zijn waar men terecht kan voor 
vragen, het in laten vullen van papierwerk of 
gewoon een goed gesprek en een kop koffie. 
Voor jongeren is er een plan om mee te denken 
rondom maatschappelijke vraagstukken. En er 
zijn gesprekken van start gegaan met lokale on-
dernemers die net als wij de weggooi-economie 
zo veel mogelijk willen beperken. Wij hopen dat 
dit een mooie samenwerking gaat opleveren 
tussen ondernemers en wijkbewoners.

Met het LichtPunt willen we een ontmoetings-
plek zijn, geïnspireerd door samen geloven en 
doen. Waar men verbondenheid met anderen 
ervaart, waar jong en oud met én van elkaar 
leert. Waar iedereen mag zijn wie hij/zij is en 
mensen van verschillende religies en culturen 
samen activiteiten ondernemen. Een plek waar 
bezoekers hun interesses en talenten (verder) 
mogen ontwikkelen. Waar positiviteit en crea-
tiviteit de boventoon voeren. Ruimte om te ont-
dekken, dát wil het Lichtpunt zijn.
Er staat veel op het programma en nieuwe plan-
nen worden uitgewerkt. LichtDelen kan echter 
alleen bestaan door giften en inzet van vrijwil-
ligers. Dit geldt ook voor de inrichting van ons 
pand. Uw hulp is welkom.

Wilt u een afspraak maken, wilt u meedoen 
of helpen? 
Mail dan naar info@lichtdelen.nl of 
bel met 06-34689227.
Ik zie er naar uit om ook jou te ontmoeten.

Hopelijk tot snel!     Louise den Hoed

Nieuws vanuit Pioniersplek

En gelukkig maar, want LichtDelen wil kerk en 
wijk met elkaar verbinden. Maar niet zomaar 
‘kerk’. Met de pioniersplek laten we aan de 
hand van diverse projecten en samenkomsten 
zien dat kerk-zijn ook anders kan dan wij tra-
ditioneel misschien wel gewend zijn. We delen 
oude en nieuwe verhalen met elkaar. Mijn ei-
gen kinderen zijn betrokken bij LichtDelen door 
creatieve bijeenkomsten zoals Kliederkerk en 
Bijbelkeuken, maar inspirerende ontdekkings-
tochten en workshops vinden zij het mooist.
Sinds deze maand hebben we na twee jaar pi-
onieren een eigen ontmoetingsruimte. Op de 
Schwerinkade 30 creëren we een LichtPunt in 



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

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

de Tabacotiek
LOOSDUINSE HOOFDSTRAAT 180

Gespecialiseerd in tijdschriften 
op elk gebied en (buitenlandse) 
kranten
Wenskaarten

Telefoon: 070 3979088
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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
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