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W I J K B E R A A D 

‘KOM LOOSDUINEN’

Bijen en insecten van levensbelang voor mens en dier



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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Bert Bakker (wn.) 

Secretaris
Koos Maquelin

Penningmeester
Bert Bakker

Bestuursleden
Koos Outshoorn

Sam Develing

Leo van den Dobbelsteen

Frits van Gaans

Marjolein Jua-Kool

Jasper Strik

Yolanda Bouman (notuliste)

Redactie
Bert Bakker
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur

Foto’s: Frits van Gaans en Bert Bakker

Het Wijkberaad ‘Kom Loosduinen’ is 
gevestigd in de Abdijkerk in Loosduinen.

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

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

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

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

De volgende Wijkinfo verschijnt in mei 2022.



  ZELFVERTROUWEN    BEHEERSING    RESPECT    WEERBAARHEID
GEZONDER EN FITTER WORDEN    ONTSPANNEN

EEN UNIEKE COMBINATIE VAN
TRADITIONELE GEVECHTSDISCIIPLINES

VOOR JONG EN OUD

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

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

LI’S PALACE
RESTAURANT - AFHAAL - CATERING

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

Wij kiezen voor:
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Vrijheid van meningsuiting
Het afgelopen jaar stond in het teken van je mening geven over de voortgang van 
de kabinetsformatie maar vooral de Corona beperkende maatregelen en wat dat 
voor invloed had voor een ieder persoonlijk.
Voor Loosduinen was dit niet direct zichtbaar maar menigeen zal de vlag uithangen 
als deze maatregelen worden versoepeld en hopelijk helemaal verdwijnen.

De verwachting is dan ook dat onze bewonersvergadering doorgang kan vinden 
en wij in ieder geval een nieuw dagelijks bestuur aan u kunnen voorstellen.

Tevens is er nog een vacature in het bestuur, u kunt zich tot twee weken voor de 
bewonersvergadering hiervoor aanmelden
(info@komloosduinen.nl) 

We nodigen u dan ook van harte uit om uw mening 
over Kom Loosduinen met ons te delen op 

donderdag 18 november
19.30 uur in de Abdijkerk

   
Bestuur wijkberaad Kom Loosduinen.
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Met veel dank aan het buurtfonds van de 
Nationale Postcode loterij en de Gemeente Den 
Haag, het stadsdeel Loosduinen voor de finan-
ciering en realisatie van de Buurtmoestuin Het 
Eiland. 
Op 28 mei jl. heeft Voor Welzijn Loosduinen 
met bewoners, jongeren, kinderen, vrijwilligers 
van de Partij voor de Dieren en cliënten van 
Mistral op de NL Doet landelijke actiedag de 
Buurtmoestuin opgezet, ingericht
en versierd en heeft stadsdeel directeur 
Musthapa el Boumeshouli de officiële opening 
van Buurtmoestuin Het Eiland geopend. Een 
bijzondere dag voor de start van een duurzaam 
project. 
Het wekelijkse onderhoud van de buurtmoes-
tuin gebeurt door bezoekers en wijkbewoners 
van het Cantateplein, ondersteund door cliën-
ten van Middin. Alles groeit en bloeit, mede 
dankzij de buurtbewoners die de planten, indien 
nodig, dagelijks van water voorzien.

Opening buurtmoestuin Het Eiland
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Vergaderdata 2022
Bestuursvergaderingen worden 
gehouden elke eerste donderdag van de 
maand, met uitzondering van de maanden 
augustus en september.

Bewonersvergadering  wordt gehouden 
op donderdag 12 mei en donderdag 10 
november 2022.

Heeft u een onderwerp dat u 
tijdens een bestuurs vergadering 
wilt bespreken, dan verzoeken 

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

oosduinen
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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

Grote       Groen Gebieden
Bert Bakker 
namens de Commissie Loosduinen

Buitenconcert
Zondag 4 juli was er voor de molen een vijfkoppig ensemble dat muziek speelde van de jaren '20, 
ook wel de Roaring Twenties genoemd. Het was een wisselend programma met gebruikmaking 
van zeldzame instrumenten, zoals de Swanee sax (schuifsaxofoon), bassaxofoon, de C Melody 
saxofoon, de contrabas klarinet en de metalen klarinet.
Ongeveer 65 Loosduiners genoten deze middag een uur lang van hun muziek.



6  Wijkinfo november 2021

Zaterdag 5 juni heeft het bestuur van het wijk-
beraad Kom Loosduinen afscheid genomen van 
onze wijkagenten Ron Schijf en Sandra Gilbert.
Ze gaan hun werk als wijkagent voortzetten in 
de wijk Kraayenstein.
We hebben ze een klein aandenken vanuit 
de Kom overhandigd op het bruggetje op het 
Brinkpad.
Dat veel bewoners het niet leuk vonden dat 
dit stond te gebeuren kun je wel lezen op de 
site ,,Bij ons in Loosduinen“. Wel 80 bewoners  
schreven hier een stukje in de trant van: “be-
dankt toppers - jullie waren altijd aanspreek-
baar en jullie hadden een luisterend oor als er 
problemen waren”.
Namens het wijkberaad wensen we jullie veel 
succes in de wijk Kraayenstein.

Afscheid van onze wijkagenten
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Wij zien als politie de laatste jaren een grote 
stijging in cybercrime en gedigitaliseerde mis-
daad. Niet zo vreemd want de computer en 
het internet zijn niet meer weg te denken. 
Computertechnologie vernieuwt zich razend-
snel, hiermee is ook de cybercrime onderdeel 
geworden van onze dagelijkse wereld. Steeds 
meer mensen worden getroffen door cyber-
crime. De politie werkt samen met de overheid 
en het bedrijfsleven om cybercrime op te sporen 
en te bestrijden. U kunt ons daarbij helpen door 
aangifte te doen en uzelf goed te beschermen. 
  
Dit geldt voor zowel de particulier maar ook ze-
ker voor bedrijven. Voornamelijk de midden en 
klein bedrijven zijn makkelijk doelwit voor cy-
bercriminaliteit. Men denkt vaak dat alleen gro-
te bedrijven doelwit zullen zijn voor cybercrime. 
Dit is echter niet zo. Cybercrime heeft enorme 
gevolgen voor je bedrijf. Financieel, maar ook 
voor je integriteit of imago.   
Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel 
én doelwit. U hoeft geen computer of interne-
taansluiting te hebben om er slachtoffer van te 
worden. Zo bevatten de meeste telefoons en 
bankpassen computerchips, die kunnen worden 
gemanipuleerd door cybercriminelen. Maar ook 
bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaar-
ten zijn vatbaar voor cybercrime. Voor het ple-
gen van cybercrime gebruiken criminelen spe-
ciale apparatuur en software. Daarom hanteert 
de politie voor de opsporing van cybercrime op 
haar beurt ook geavanceerde middelen en tech-
nieken. 
  
Tips van uw wijkagent 
Uw digitale veiligheid is niet te garanderen, 

Van wijkagent  Robbert Louwersheimer 

Cybercrime
Bescherm uw belangrijke data!

maar u kunt zich wel wapenen tegen veel 
voorkomende cybercrime. 
• Zorg dat uw computer goed beveiligd is en 

dat u altijd de benodigde laatste updates 
downloadt en installeert. 

• Maak gebruik van een virusscanner, firewall, 
anti-spyware, advertentieblockers (apps die 
advertenties tegenhouden die mogelijk een 
virus bevatten) en veilige websites. 

• Gebruik een goed en lang wachtwoord. Maak 
gebruik van een wachtwoordmanager. 

• Maak een back-up van uw documenten bui-
ten uw netwerk. 

• klik niet op onverwachte linkjes en geef nooit 
uw inlog- of pincode af. 

• Kijk of het voor u handig is om te investe-
ren in een cybercrime verzekering. Er zijn hier 
meerdere aanbieders voor. 

  
Hoe doe ik aangifte van cybercrime? 
Van alle criminaliteit kunt u aangifte doen via 
het telefoonnummer 0900-8844 of bij uw lo-
kale wijkteam. Bij aangifte van cybercrime is 
het goed om te vragen of een digitaal expert 
aanwezig kan zijn bij uw aangifte. Zorg dat u 
geen digitale sporen verloren laat gaan: zet de 
computer niet uit en bewaar zoveel mogelijk 
informatie of breng deze mee. Van een aantal 
delicten kunt u ook online aangifte doen via 
www.politie.nl 
  
Uw wijkagent 
robbert.louwersheimer@politie.nl
Meer informatie of contact met uw wijkagent? 
www.politie.nl (Mijn Buurt) Voer uw postcode 
in. Automatisch verschijnt dan de naam en foto 
van uw wijkagent.
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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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Als je een jaar bestaat en trots daarop bent 
dan is het tijd voor een feestje. Zaterdag 4 sep-
tember was het bij Fit voor Kids bij Linda zover, 
samen met onze Fit voor Kids toppers, aan-
hang en genodigden vierden we dit heugelijke 
feit. Het was prachtig weer, er stonden super-
gave springkussens, er was schmink, er waren 
tattoos en heerlijke poffertjes te verkrijgen.
Allemaal blije gezichtjes in mooie blauwe Fit 
voor Kids tenuetjes , deze keer geen les maar 
een heus feestje. Vaders, moeders, Opa’s en 
Oma’s gezellig aan de kant.
 

Ondanks de corona- perikelen was het voor 
ons een fijn seizoen waarin Linda op een 
leuke en leerzame wijze met de kinderen aan 
het bewegen is geweest. Nu de winter weer 
gaat beginnen en de weergoden ons minder 
gezind zijn starten wij in de eerste helft van 
het nieuwe seizoen vanaf oktober binnen. 
Dit doen wij met onze zaterdaggroepen in de 
gymzaal van het Kindcentrum Vroondaal aan 
de Madepolderweg en met onze woensdag-
groepen in de sporthal van RKSV GDA aan de 
Madesteinweg. 

Bij ons is er divers aanbod op een speelse 
wijze, niet alleen, voetbal en of hockey maar 
ook andere sporten en spelletjes. Wij creëren 

    Nieuws van

	

	

		
een prettige omgeving waarin u en uw kind 
zich thuis voelen. Ook zijn onze groepen niet te 
groot. Iedere week een ander aanbod in sport 
en spel en regelmatig nieuwe spelletjes. Onze 
nieuwste aanwinsten hierin zijn de dartbor-
den, twistermatten en bliklopen. Zo proberen 
wij ieder kind van 2-6 jaar te laten wennen 
aan het bezig zijn met andere kinderen, bal-
contact e.d. Waarbij het uiteindelijk neerkomt 
op het bewegen en kennismaken met diverse 
sporten. Verder is ieder kind uniek en is het 
leuk om te zien dat kinderen zich bij ons op 
jonge leeftijd ontwikkelen en uiteindelijk een 
sport weten te kiezen.   
 
Mochten we uw interesse hebben gewekt, 
komt gerust een keertje kijken of neem een 
proefles. We hebben nog ruimte in diverse 
groepen. Graag even tevoren bellen of ap-
pen op 06 - 13594231. Mailen kan ook 
fitvoorkids-bijlinda@outlook.com

Wij kunnen u ook helpen bij het organiseren 
van een (sportief)kinderfeestje.
 
                                  Groetjes,  Linda
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Daarnaast ondersteunt Stichting Lotje klein-
schalige initiatieven en projecten voor hulp 
aan kinderen, van 1 tot 18 jaar in Den Haag, 
die zich in een noodsituatie bevinden. 
Stichting Lotje biedt hulp in de vorm van een 
eenmalige bijdrage, klein of groot, die echt 
een verschil maakt voor het kind. Deze bij-
drage 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 situaties helpen en opvrolijken. 
Daarvoor staat Stichting Lotje in contact met 
professionals, zoals gezinscoaches, die dage-
lijks met gezinnen 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 kinder-
kamer, een fietsstoeltje of een wasmachine en 
incidenteel gaat het om financiële hulp. Als 
het gezin deze hulp kan gebruiken, dan kun-
nen ze het de hulpverlener laten weten zodat 
hij/zij contact met ons kan opnemen. 

Voor de Kast van Lotje in Loosduinen 
(wijkcentrum Het Eiland) zijn wij op zoek 
naar vrijwilligers (4 uur per week) op de 

vrijdagochtend.

Als team beheren wij de kast en zorgen ervoor 
dat deze netjes is en dat er genoeg kleding is. 
Wij zijn wekelijks aanwezig op vrijdagochtend 

Vrijwilligers voor 
Kast van Lotje Loosduinen Het Eiland

GEZOCHT

Stichting Lotje heeft 20 Kasten van Lotje verspreid over verschillende locaties in Den Haag, 
gevuld met goede tweedehands kinderkleding. Als mensen kinderkleding nodig hebben en ze 
hebben zelf niet de middelen, 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 eventueel ook schoenen uitzoeken. Vaak ligt er ook klein speelgoed en liggen er 
kinderboeken. Kijk voor meer info op www.stichtinglotje.nl.

om binnengebrachte kleding te sorteren en 
om mensen te ontvangen die kleding nodig 
hebben. Daarnaast zorgen wij er voor dat de 
kleding aan het seizoen aangepast is. Met een 
achterban van 3500 mensen in onze Facebook 
community hebben wij genoeg aanbod waar 
wij voor onze kast uit kunnen putten. Moch-
ten er specifieke dingen nodig zijn, dan heb-
ben wij contact met andere vrijwilligers van 
de kasten.

Mocht je het leuk vinden om ons te komen 
helpen neem dan contact op met Danielle 
Spin 06-42189291.

                            
Groetjes, Danielle
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Ook dit jaar hebben we net als vorig jaar het 
zomerfeest gehouden in en om het chalet in 
Ockenburgh. Gelukkig mocht er dit jaar weer 
wat meer en hebben we voor de kinderen drie 
dagen kunnen plannen op dinsdag 17, woens-
dag 18 en donderdag 19 augustus.
Een dag met een speurtocht in het bos, een 
dagje knutselen en een dag een stormbaan. De 
kinderen hebben deze dagen genoten van en 
met elkaar. 

Op vrijdag 20 augustus was het de tijd voor de 
jeugd die kon blijven tot zondag 22 augustus.
Zij hebben hun eigen invulling gegeven aan 
deze dagen, met lekker eten, drinken en een 
goed gesprek. Zo kom je een heel eind.

We leven in een tijd die zijn weerslag heeft op 
kinderen en jongeren. Ook al mag er weer meer, 
hoe doe je dat dan?  Waar liggen de behoeften 
van kinderen en jongeren? Tijd om daar eens 
bij stil te staan en over te praten.
Dit geeft mooie inzichten en mogelijkheden 
om het voor iedereen nog even een stapje be-
ter te maken.
Wij hopen dat volgend jaar alles weer mag 
en dat het zomerfeest weer plaats kan vinden 
zonder restricties en dat wij met elkaar weer 
mogen genieten van een aantal mooie dagen.

Warme groet, Danielle Spin
Stichting Kinderen in the Spotlight

Zomerfeest 2021
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In de Luxemburgstraat 40 worden bij Kiai 
sport Loosduinen weer vol enthousiasme 
lessen gegeven. Al meer dan 30 jaar, op 
een veilige, verantwoorde manier en met 
persoonlijke aandacht.

Er is een unieke combinatie van diverse ooster-
se gevechtsporten. Hierbij gaat het om prak-
tijkgerichte, effectieve weerbaarheid en zelf-
verdediging. Naast het plezier en sportelement 
in de lessen is karaktervorming belangrijk. Je 
vergroot weerbaarheid en zelfvertrouwen. De 
traditionele, zeer effectieve uitvoeringen van 
technieken om een (sterkere) tegenstander uit 
te schakelen, vormen het uitgangspunt. 
Daarnaast komen in de lessen ook verschillen-
de nieuwe ontwikkelingen, inzichten en bena-
deringen aan bod. 
Er zijn momenteel diverse lessen jeugdjudo, 
jeugdkarate, jeugdcombinatie, ju-jitsu en ka-
rate.
Tijdens de training staat de veiligheid van de 
beoefenaar voorop: je gaat respectvol met el-
kaar om. Bij beoefening van (traditionele) ge-
vechtsporten gaat het om discipline en struc-

tuur, normen en waarden, controle en respect, 
doorzettingsvermogen en concentratie. Daar-
om zijn ze waardevol voor de persoonlijke ont-
wikkeling van zowel jongeren als volwassenen.
In de lessen is er voor iedereen persoonlijk 
aandacht. Zo kan je jezelf op je eigen niveau 
en in je eigen tempo ontwikkelen om uiteinde-
lijk het maximale uit jezelf te halen. De lessen 
staan onder leiding van een rijksgediplomeer-
de en erkende leraar (6e dan).
Naast de gevechtsporten zijn er lessen Pilates, 
bodyshape en Kiai-fit 30 min.  Met persoonlij-
ke  begeleiding kun je in je eigen tempo wer-
ken aan conditie en figuur om fit en gezond 
te blijven.

Interesse? 
Kiai sport Loosduinen biedt mogelijkheden 
voor jong, oud en het hele gezin. Voor zowel 
beginners als gevorderden zijn er lessen. 

Kom gerust eens langs of bel ons en maak 
geheel vrijblijvend een afspraak voor een 
gratis proefles: www.kiaisport.nl

BUURTSPORTSCHOOL
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De weg terug hebben we weer te pakken. De 
coronacijfers zijn hoopgevend en de ruimte 
voor meer vrijheid in de openbare ruimte 
neemt toe. Gelukkig is dat te zien, overal in de 
stad en in Loosduinen in het bijzonder. Ik ver-
heug me op de komende ontmoetingen waarin 
we het contact met elkaar, zonder beperkingen 
en of terughoudendheid kunnen hervatten. 
Veel activiteiten worden georganiseerd en op-
gezet door vrijwilligers die zich belangeloos 
inzetten voor de wijk, straat en of portiek. Ik 
wil van de gelegenheid gebruikmaken om al 
die vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en 
betrokkenheid. 

Tegelijkertijd wil ik aandacht vragen voor de 
behoefte aan meer vrijwilligers. Wij hebben ge-

merkt dat veel organisaties in Loosduinen vrij-
willigers zoeken, maar dat lukt niet altijd even 
goed. Inmiddels is een wervingscampagne ge-
start. Wij doen een beroep op u allen om mee te 
doen en mee te denken. Iedereen kan het ver-
schil maken in zijn/haar directe leefomgeving. 

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? 
Dat kan via uw wijkberaad: 
info@komloosduinen.nl

Vrijwilligerswerk is het cement van 
de samenleving!
Blijf gezond! 

Groet,  Mustapha

Stadsdeeldirecteur 
Mustapha el Boumeshouli

Aan het woord... 
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Toch ook Uw slager?
SPECIAALSLAGER

SINDS 1904

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

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

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

In deze periode natuurlijk ook weer banketlett ers, 
speculaas, kerststollen, oliebollen en appelfl appen.
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Het museum dat ligt in de ‘driehoek’ van de 
Abdijkerk, de Molen De Korenaer en het Loos-
duins museum, is elke zaterdag geopend van 
13.00 tot 17.00 uur en elke eerste zondag van 
de maand. Daarnaast is de werkgroep genealo-
gie elke 1e zaterdag van de maand aanwezig. 
Zij kunnen u helpen met het opbouwen van uw 
stamboom; altijd interessant om iets over je 
voorouders te weten te komen! (Misschien bent 
u wel een afstammeling van de rijke, de wande-
lende of een adellijke tak….)

Het museum bestaat eigenlijk uit 2 delen. Boven 
is een blijvende tentoonstelling ingericht, welke 
gaat over de geschiedenis van een zelfstandig 
dorp Loosduinen tot 1923. Daarna werd het ‘in-
gepikt’ door Den Haag.
Op de begane grond worden elk jaar 2 of 3 wis-
seltentoonstellingen ingericht.
De nieuwe wisseltentoonstelling, geopend op  
25 september, heeft als thema: “Molens in 

Loos duinen” en is een eerbetoon aan 300 jaar 
bestaan van molen De Korenaer. 

U bent van harte welkom!
Neem vooral familie, vrienden en kennissen 
mee en geniet van deze wisseltentoonstelling 
“Molens in Loosduinen” of onze vaste tentoon-
stelling.

Vrijwilligers vol passie staan u graag te woord 
en als u denkt dat dit een mooie bezigheid is, 
(iets voor u) dan kunt u zich aanmelden als 
donateur en ons als museum ondersteunen of 
misschien wilt u vrijwilliger worden. 
We kunnen altijd extra handjes gebruiken en er 
is genoeg te doen. 

Ik hoop u te kunnen begroeten in ons Loosduins 
museum.

Met vriendelijke groet,
Pjer Wijsman

Nieuws uit het Loosduins museum
Even voor stellen: Mijn naam is Pjer Wijsman en ik ben de nieuwe voorzitter van het museum. 
Na 17 jaar neem ik het voorzitters-museumstokje van Corrie Hoekstra - van Vuurde over. 



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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Afgelopen periode stonden de activiteiten en 
samenkomsten in het teken van vriendschap. 
Wat vriendschap nu precies betekent, hebben 
wijkbewoners onderling met elkaar gedeeld. 
Op verschillende samenkomsten zoals koffie-
ochtenden, Bijbelkeuken en kliederkerk kwamen 
zaken als vertrouwen, eerlijk zijn, (on)voorwaar-
delijkheid en groei aan bod. Kinderen hebben 
hier creatieve uiting aan gegeven.
Het is mooi om te realiseren dat vriendschap 
ook mag groeien. En als we het over groei heb-
ben, is LichtDelen goed op weg.  

LichtDelen deelt verhalen. Oude verhalen met 
een link of knipoog naar de Bijbel. Natuurlijk 
niet tijdens elk gesprek, maar LichtDelen wil een 
plek zijn waar creativiteit, samen ondernemen 
en geloven elkaar ontmoeten. 

Zo zetten zij een ‘talentenproject’ op waar wijk-
bewoners (jong en ouder) elkaar kunnen onder-
steunen/ helpen door talenten te delen. “De een 
kookt graag en de ander is goed in het invul-
len van een belastingaangifte of kluswerk” zegt 
Louise den Hoed, Pionier van LichtDelen. “Zo 
kunnen we elkaar helpen, naar elkaar omzien 
en van elkaar leren, we geven geloven handen 
en voeten”.

Op de Schwerinkade 30 is tevens een weggeef-
hoek te vinden voor mensen die nét even dat 
extraatje kunnen gebruiken. Denk aan verzor-

gingsproducten of een klein cadeautje voor een 
ander. “Wij ontmoeten kinderen die niet naar 
een verjaardag gaan omdat zij niet met lege 
handen willen aankomen”. LichtDelen wil deze 
weggeefhoek graag uitbreiden naar een plek om 
tweewekelijks een pakket aan levensmiddelen 
aan te bieden. Zij ervaren dat deze vorm van 
omzien naar elkaar, nodig is.

Het project van LichtDelen wordt mogelijk ge-
maakt door vrijwilligers (jong en oud) uit de 
wijk Loosduinen. Tevens zijn zij op zoek naar 
partners die haar werk in de wijk willen steu-
nen.

Bij LichtDelen bruist het van
de energie en creativiteit

Contact opnemen kan met Louise den Hoed | info@lichtdelen.nl | 06-34689227
Kijk op social media @LichtDelen voor de actuele agenda.
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ONDERNEMER UIT DE WIJK

Onlangs Is de winkel van Alexanderhoeve Loos-
duinen geheel verbouwd. De vernieuwde winkel 
is een stuk ruimer geworden terwijl het assorti-
ment flink is uitgebreid.
Het was een heel karwei, de gehele winkel is 
leeggehaald en in zijn geheel weer opnieuw 
gebouwd met geheel nieuw interieur en ener-
giezuinige apparatuur. Ook is er een nieuwe 
pui geplaatst met een automatische schuifdeur 
zodat iedereen heel gemakkelijk de winkel kan 
betreden.
Door de verbouwing is er meer ruimte ontstaan 
waardoor alles overzichtelijk wordt gepresen-
teerd en er mooi assortiment zoals Italiaanse 
delicatessen en super lekkere bonbons. Ook 
het bestaande assortiment is flink uitgebreid, 
er is meer buitenlandse kaas, nog meer echte 

Boerenkaas, prachtige wijnen, heerlijke vlees-
waren en de vers gebrande noten hebben nu 
ook een prominente plaats in de notenbar ge-
kregen.

Het enige wat niet is veranderd is het win-
kelteam! Wim en zijn team zijn nog steeds 
behulpzaam, vriendelijk en hebben veel vak-
kennis zodat de klant van een goed advies 
kunnen voorzien. Dat is misschien wel het al-
ler belangrijkste, want je kunt wel een mooi 
product verkopen maar de mensen maken de 
winkel, aldus Wim.

Kortom, Alexanderhoeve Loosduinen 
is helemaal klaar voor de toekomst in 

Winkelcentrum Loosduinen!

Nog meer ruimte voor kwaliteit bij 
Alexanderhoeve Loosduinen
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Bijen en insecten: 
van levensbelang voor mens en dier

De laatste jaren zien we een achteruitgang in het aantal beschikbare bijenvolken die 
voor bestuivingsdoeleinden kunnen worden ingezet. Er zijn verschillende oorzaken te 
noemen voor deze achteruitgang, onder andere het teruglopend aantal actieve imkers 
en de sterfte onder bijenvolken door de varroamijt.

Zonder bestuiving geen fruit
Als bijen in een bloem op zoek gaan naar voedsel 
(nectar) nemen ze ongemerkt het stuifmeel van 
de bloem mee. Komt dit stuifmeel via de bij in 
een andere bloem terecht, dan wordt deze plant 
bevrucht. Een fruitboom krijgt zo vruchten.
Veel planten in Nederland (80 % van alle soorten) 
zijn voor hun bestuiving afhankelijk van insecten. 
Zo kunnen bloemen, fruit en planten groeien. En 
zo kunnen wij genieten van het fruit.
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Bijen in het voorjaar

Als het september is zijn de bijenvolken 

klaargemaakt voor de winter, “ingewin-

terd” zoals de imker dat noemt.

Omdat wij de honing afnemen worden de 

bijen bijgevoerd met suikerwater of sui-

kerbrood, alleen de honing uit de aparte 

kamer wordt weggenomen. De honing die 

de bijen hebben aangemaakt in de broed-

kamer laten we zitten, die is voor de bijen 

zelf in de winter voor de winterbijen.

Winterbijen zijn groter dan zomerbijen en 

leven ook langer.

Hygiëne van de kasten
Hygiëne is erg belangrijk en 
daarom worden in het voorjaar 
de kasten weer schoongemaakt 
en krijgen de bijen nieuwe ramen 
en schone kamers. Overtollig 
voer wordt weggehaald want 
alles staat weer in bloei.
Begin februari, bij het langer 
worden van de dagen en het oplopen van de temperatuur, ontvangt de koningin 
speciaal voer van de bijen, waardoor de eierstokken worden geactiveerd en zij 
weer aan de leg raakt.
Zodra het weer het toelaat gaan de oude winterbijen op pad om water en vers 
stuifmeel te halen.

Winter en de bijenOm goed de winter door te komen moet een volk de beschikking hebben over mi-nimaal 10 kg suiker. Dit gebruiken ze om zichzelf (het volk maar zeker de koningin) warm te houden. Ook dient er voldoende stuifmeel in de kast te zitten omdat de bijen hier bijenbrood van maken voor de larfjes die in het voorjaar geboren worden.

In het voorjaar begint er weer van alles te groeien en te bloeien; de hazelaar, de wilg en de gele kornoelje. Later in het voorjaar bloemen dan de fruitbomen, waar de bijen volop stuifmeel ennectar uithalen.
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Uitvliegen van de 
jonge larfjes
Als de jonge larfjes oud genoeg zijn om uit 
te vliegen zullen de oude winterbijen ster-
ven en nemen de jonge bijen het verzame-
len van nectar en stuifmeel over.
Belangrijk voor wilde- en honingbijen is dat 
er een grote variatie is aan verschillende 
planten en bloemen, waardoor er verschil-
lende soorten stuifmeel zijn. Daarnaast is 
het belangrijk dat het gehele seizoen vers 
stuifmeel verzameld kan worden.
Als u uw tuin of balkon bij-vriendelijk wilt 
maken dan is er volop keuze. Zowel bomen 
als de wilg, de linde en de bijenboom, als 
struiken zoals mahonie, brem, en bolge-
wassen (sneeuwklokje, krokus enz.).

Loosduinse Honing
Potjes met Loosduinse honing zijn te koop bij molen De Korennaer.

Elke donderdag- of zaterdagmiddag zo lang de voorraad strekt.

Deze honing komt uit de daar aanwezige honingbijenkast.
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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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Bent u de vrijwilliger 
die wij zoeken?

Voor het Hopje in de speeltuin Cantateplein 
zijn wij op zoek naar 

enthousiaste vrijwilligers.
Vind u het leuk om met kinderen te 

werken en heeft u de middaguren nog wat 
uurtjes over ?

Dan zijn wij op zoek naar u.
Voor meer informatie kunt u mailen naar  

m.segon@xtra.nl 
Bellen of appen mag natuurlijk ook op  

06 - 57365409

De kinderen konden de eerste keer weer lekker 
springen op alle springkussens. Het grasveld bij 
het Eiland was omgetoverd tot een springkus-
sen-veld. Ook de ouders hebben zich goed ver-
maakt. Zeker met het mooie weer. In het Eiland 
hebben we allerlei workshops georganiseerd, 
zoals de zwevende pen en de workshop strip-
tekenen. Je kan op zoveel manieren oogjes te-
kenen. En al de verschillende oogjes hebben een 
betekenis. In samenwerking met de Bieb was er 
een muziek workshop.
Van het stadsdeel hebben we geld gekregen om 
de picknicktafels aan te schaffen. Zo kunnen we 
ook buitenactiviteiten doen.
De tafels hebben we in de zomer in gebruik ge-
nomen voor het maken van heerlijke appeltaart. 
De kinderen konden lekker helpen. En we had-
den nog een pizzamiddag. Maak de pizza die jij 
lekker vindt! Veel kinderen hebben hiervan ge-
noten.
Naast de uitstapjes die we maakten, zoals naar 
de Uithof en Drievliet, was er ook van alles bin-
nen en buiten te doen.
We kijken terug op een fijne zomer met veel en-
thousiaste kinderen. 

Een mooi programma was er voor de jeugd. Wij 
bedanken het jeugd vakantie loket voor de sub-
sidie voor de activiteiten. Dankzij het vakantie 
loket kunnen we van alles organiseren voor de 
jeugd. Heel veel blije gezichten 

Met vriendelijke groet,

Corrien Janson, jeugdwerker Loosduinen 
tel: 06-51997259

De zomervakantie 
is helaas voorbij
We kijken terug op heel veel activiteiten 
voor de kleintjes en jongeren 
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In zijn toespraak stond hij stil bij de geschiede-
nis van de molen, het enthousiasme waarmee 
de 14 vrijwilligers de molen draaiende houden 
en de activiteiten zoals het rondleiden van 
schoolkinderen, meelverkoop e.d.
Molen ‘De Korenaer’ staat in het hart van 
Loosduinen.

Wij willen u de activiteiten voor het jubileum-
jaar, dat loopt t/m juni 2022, niet onthouden.

Molen ‘De Korenaer’
In het bijzijn van vele genodigden heeft Burgemeester Jan van Zanen op 25 september 2021 
bij de molen het startsein gegeven van het 300 jarig jubileum van ‘de Korenaer’ en vervolgens 
de tentoonstelling Molens van Loosduinen in het Loosduinse museum geopend.

Gedurende het jubileumjaar worden er een aan-
tal kleinschalige activiteiten georganiseerd.

Zo is er een voorstelling ‘Het Mallemolenspel’ 
door de Kleine Schouwburg voor kinderen van 4 
t/m 8 jaar en hun ouders.
In de bibliotheek wordt een kinderactiviteit 
over molens en een lezing voor volwassenen ge-
houden in samenwerking met het erfgoedhuis 
Zuid-Holland.

Er wordt een LEGO wedstrijd gehouden. Indien 
mogelijk zullen de winnende LEGO molens ten-
toongesteld worden.

Tot slot: Heel Loosduinen bakt! Leef je uit met 
een pak meel van de molen en bak thuis een 
eigen creatie die door een deskundige jury be-
oordeeld zal worden.

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke 
data deze activiteiten plaatsvinden.
Kijk hiervoor regelmatig op de website van ‘De 
Korenaer’ en aankondigingen in de Posthoorn.

Tenslotte bent u allen van harte welkom 
op de molen!

De molen is open op donderdag en zaterdag van 
10.00 uur tot 16.00 uur.
Voor meelverkoop kunt u donderdag en zater-
dag van 12.00 uur tot 16.00 uur terecht.

www.molendekorenaer.nl

300 jarig jubileum

De burgemeester haalt de rem van de motor.
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De wijken Kraayenstein en Kom Loosduinen hebben de molen een cheque aangeboden. Met dit geld kunnen twee kasten worden 
aangeschaft waarin de spullen voor de activiteiten kunnen worden opgeborgen.

Hedy Fris, de voorzitter van het bestuur van molen ‘de Korenaer’, verwelkomt burgemeester Jan van Zanen.
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Uw buurtpreventieteam loopt alweer enige tijd 
regelmatig door de wijk om de veiligheid en de 
leefbaarheid op peil te houden. De meeste bewo-
ners hebben de coronaprikken gehad en hebben 
daardoor ook wat meer bewegingsvrijheid. Voor 
wat betreft de veiligheid hebben wij een aantal 
tips. Die kreeg u al eerder, maar de kracht zit hem 
in de herhaling van het bericht. 

Veiligheid in en om uw woning kunt u zelf or-
ganiseren. Gaat u weg? Sluit ramen en deuren. 
Laat in de avond als het donker is een of meer 
spaarlampen in de woning branden. Dan lijkt het 
of u gewoon thuis bent. Zorg ervoor dat er geen 
duistere plekken vlak bij uw huis zijn. Inbrekers 
staan graag in het donker. Een snoeibeurt van de 
struiken kan de veiligheid vergroten. Geen ladders 
of ander klimmateriaal laten liggen. Dieven willen 
graag heel snel hun slag slaan. Als het inbreken te 
lang duurt, dan haken zij vaak af.

Tijdklokschakelaar

Denk ook na voordat u de deur open doet. Een 
kierstandhouder op de voordeur voorkomt dat een 
kwaadwillende kan binnendringen. Kijk uit voor 
mensen met kwade bedoelingen die graag binnen 
willen komen. Dat noemt men babbeltrucs. Soms 
komen mannen of vrouwen met de meest zielige 
verhalen aan de deur. Pas op voor meteropnemers 
en woninginspecteurs. Ook voor vrouwen die no-
dig naar de WC willen of vragen om water voor 

      
VeiligheidsTIPSBUURTPREVENTIETEAM

LOOSDUINEN CENTRUM

hun kind of baby. Zijn deze lieden eenmaal bin-
nen, dan houden zij u aan de praat en handlangers 
stropen uw huis af naar waardevolle spullen, zoals 
geld en juwelen. Pas ook op voor “bankmedewer-
kers” die met een smoes uw betaalpas inspecteren 
en dan met listige kunstgrepen u de pincode ont-
futselen. Blijf alert! 

Ook de leefbaarheid is belangrijk. Gelukkig hebben 
wij in de wijk al ORAC’s (ondergrondse restafval 
containers) Vuil dat u weg wil doen hoort er in thuis, 
en niet er naast. Is het afval te groot, dan moet u het 
op een andere manier afvoeren. Zelf wegbrengen 
naar de Zichtenburglaan (afvaldepot) of na afspraak 
laten ophalen door de reinigingsdienst. 
Een ander punt van ergernis van de wijkbewoners 
is dat de helft van de hondenbezitters het kak-
je van hun dier niet in het zakje doen. Waarom 
deze mensen dat niet doen is en blijft een raadsel. 
Zakjes kosten bijna niets en de drol is zo opge-
raapt.  
Dan hebben wij soms ook te maken met buren-
overlast. Een moeilijk begrip omdat overlast door 
de een veel eerder wordt ervaren als door de an-
der. Komt zoiets voor, probeer dan eerst zelf het 
gesprek met elkaar aan te gaan. Soms weet de 
veroorzaker niet dat hij zo storend is voor een 
ander. Mochten de gesprekken niet helpen, dan is 
het tijd om bemiddeling te zoeken. Dat kan bij de 
wijkagent, maar ook bij andere afdelingen van de 
gemeente. Dat kan bijvoorbeeld bij overbewoning 
(teveel mensen in een te kleine woning).

Mocht u vragen hebben, dan kunt u gerust een van 
de buurtpreventen aanspreken als u hen voorbij 
ziet lopen. Zij kunnen niet alles meteen oplossen, 
maar u mogelijk wel verwijzen naar een instantie 
die daar over gaat. Of maak gewoon een praatje. 
Dat vinden zij ook erg leuk.

                                      Uw buurtpreventieteam
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Dinsdag 24 augustus was 
het Gert Kloosterboer die 
de uitdaging met onze stads
deeldirecteur Mustapha el 
Boumeshouli aanging. Hij 
dacht, ‘dat doe ik met een 
hand in mijn zak’, maar hij 
werd mooi schaakmat gezet. 
Maar daar had Mustapha wel 
hulp voor nodig van de jonge 
10 jarige talentvolle Steef. 

Schaakliefhebbers kunnen de 
schaakstukken lenen in de 
bibliotheek. Zorg wel voor 
een geldig legitimatie bewijs.

Voor Welzijn en het Wijkberaad 
Loosduinen gaan samen in de 
maand december, met hulp 
van vele vrijwilligers uit 
uw wijk, weer kerstkransen 
voor aan de voordeur maken. 
We verspreiden ze onder ou-
deren en bewoners van de Kom 
Loosduinen. 

Kent u iemand die een kerstkrans 
verdient? 
Wilt u dit dan doorgeven via de mail:
B.hageman@voorwelzijn.nl

Dan gaan wij samen met u ervoor zorgen dat 
deze bewoner uit de Kom Loosduinen wordt 
verrast met een verlichtte, vrolijke kerst-

Schaken op het Loosduinse Hoofdplein

krans in de maand december.In 
totaal hebben wij 150 kransen 
te verdelen, dus schrijf u zo 
spoedig mogelijk in OP=OP!.

Voor woensdag 15 december 
zoeken wij extra handen die ons 

willen helpen met het versieren van 
de kransen. Vanaf 10.30 tot 17.30 bent 

u van harte welkom om ons te ondersteunen. 
Wij zorgen voor koffie/thee en iets lekkers. 

Wij hopen u te ontmoeten in Wijkcentrum het 
Eiland aan de Melodiestraat in Loosduinen.

Vriendelijke groet,

Wijkberaad Kom Loosduinen en Voor Welzijn.

Feestdagen programma 
Cantate plein 2021
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Nu de coronamaatregelen steeds verder worden 
versoepeld, kunnen de vrijwilligers van Ockenburgh 
weer aan de slag om bezoekers ontspanning van 
verschillende aard te brengen. Hieronder vindt u 
daarover meer informatie. Maar eerst iets meer 
over de plannen voor de verdere toekomst van 
Ockenburgh. 

Poorthuis
De Stichting tot Behoud van Buitenplaats Ocken-
burgh/Villa Ockenburgh heeft de ambitie om een 
Poorthuis terug te bouwen op de buitenplaats. Dit 
was een van de bijgebouwen van het ensemble 
dat in de loop der tijd verdwenen is.
In dit Poorthuis wil de stichting graag een infor-
matiecentrum of bezoekerscentrum maken en een 
winkel waar producten uit de streek, maar ook van 
Villa Ockenburgh zelf, bijvoorbeeld uit het restau-
rant of fruit en groente uit de moestuin, kunnen 
worden verkocht.
SHBO is in gesprek met verschillende organisa-
ties van het Nationaal Park Hollandse Duinen 
(Dunea, de Gemeente Den Haag, Westland en 
het Zuid Hollands Landschap) om te kijken of dit 
bezoekerscentrum kan uitgroeien tot een van de 
Parkpoorten in het Nationaal Park. Ockenburgh 
zou dan een plek kunnen worden waar informatie 
gegeven wordt over de natuur, het landschap en 
het erfgoed in het gebied, waar je de omgeving 
kunt beleven door activiteiten en fiets- en wan-
delroutes die langs Ockenburgh lopen en waar je 
kunt genieten van een hapje en een drankje. In 
de loop van 2022 moet duidelijk worden of deze 
plannen kunnen worden uitgevoerd.

Vrijwilligers
Onze vrijwilligers staan aan de basis van de 
Stichting tot Behoud van de Historische Bui ten -
plaats Ocken burgh, SHBO. Ze zijn van alle markten 
thuis. De Stichting kan niet zonder hun hulp. Het 
motto van SHBO is dan ook ‘Samen Sterk’. Door 
de hulp van vele vrijwilligers, studenten en pro-
fessionals borgen zij samen de toekomst van de 
Buitenplaats. Die vrijwilligers hebben geen vast 
dienstverband. Werkzaamheden zijn dus onbe-

Ockenburgh komt weer op stoom

taald. De hoeveelheid tijd die iedereen inzet is 
afhankelijk van ieders mogelijkheden en de hoe-
veelheid werk die gedaan moet worden. Dit kan 
uiteenlopen van een paar uur per week tot 40 uur 
of meer. 
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger dan kunt u 
dit doen via https://villaockenburgh.nl/missie/

Activiteiten
Het zijn ook de vrijwilligers die de talrijke cultu-
rele activiteiten organiseren. Zo zijn er op zon-
dagmiddag optredens van verschillende bandjes 
uit de regio (zie daarvoor de agenda). Ook kunt u 
op zondagochtend 14 november om 11:55 uur de 
maandelijkse talkshow VijfvoorTwaalf bijwonen, 
met actuele gasten uit Loosduinen en omgeving. 
Eveneens maandelijks is de filmavond, dit keer op 
25 november.
Neem een kijkje op de agenda voor meer informa-
tie https://villaockenburgh.nl/agenda/

Restaurant
Inmiddels is het restaurant Villa 
Ockenburgh weer open voor 
diners, op vrijdag, zaterdag en 
zondag (tot 21 uur). Verder is 
het restaurant van dinsdag tot 
en met donderdag open van 11 
tot 18 uur. De take-away in de Kas is open (m.u.v. 
maandag) vanaf 10 uur tot 14 uur (op zaterdag tot 
16 uur en op zondag tot 19 uur).  

Meer informatie en de menukaart kunt u vinden 
op www.villaockenburgh.nl/restaurant/
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         zaterdag 18 december

Geweldig dat het Dickens Festival Loos
duinen, na het succes van vorige jaren, weer 
georganiseerd kan gaan worden op zater
dag 18 december 2021. Een coproductie 
van de Wijkberaden De Kom, Houtwijk en 
Kraayenstein met meer dan 100 vrijwilligers 
en dus veelomvattend. Dit kan uiteraard niet 
zonder ondersteuning en goede samenwer
king met de gemeente/stadsdeel Loosduinen 
en de bewoners van Loosduinen. Het Festival 
wordt georganiseerd op historische grond: 

1	De Abdijkerk van Loosduinen – the grand 
old lady – is het oudste gebouw van Den 
Haag en het hart van historisch Loosduinen 
en dé plek waar Den Haag geboren is… 
Gesticht door de graven Floris IV en Willem 
II van HOLLAND die eerst de Abdijkerk 
bouwden (1234) en pas later de Ridderzaal 
(1280);

2	Molen De Korenaer, de enige werkende 
korenmolen in Den Haag (In de 14e eeuw 
gesticht door graaf Willem III en na af
braak, heeft Prins Maurits Loosduinen een 
nieuwe molen geschonken) en bestaat dit 
jaar 300 jaar !!

3	Het Loosduins Museum die met wisselen
de tentoonstellingen Loosduinse verhalen 
levendig houdt! (Iedere zaterdag te bezoe
ken en elke 1e zondag van de maand);

4	Samen met het omliggende groen en 
doorgaande water met rondvaarten, vor
men deze drie iconen (zoals u vast weet) 
het Erfgoedpark Loosduinen. Bijzonder 
dat we dit hebben en dit kunnen we niet 
genoeg koesteren. En er is geen mooier 
decor om in deze sprookjesachtige sfeer 
het Dickens Festival te vieren. 
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Belangrijk te onderstrepen dat het Dickens 
Festival Loosduinen een feest is vóór en dóór 
Loosduiners en er wordt dit jaar hard gewerkt 
om voor het festival op verschillende punten 
de lat weer hoger te leggen t.o.v. vorig keren. 

• Onder leiding van het Wijkberaad Houtwijk 
wordt al maanden met vrijwilligers gewerkt 
om alle kleding in eigen beheer te maken. 

• Leerlingen van het Maris College gaan zich 
bezighouden met social media rondom het 
Festival.

• Er zal een verbinding zijn tussen het Loos
duinse Hoofdplein, het festivalterrein en 
Winkelcentrum Kraayenstein d.m.v. aankle
ding en figuranten.

• Ook dit jaar komt de Wensboom Loosduinen 
bij molen De Korenaer. Iedereen mag een 
wens in de boom hangen in een speciale 
kerstbal. Na het festival bekijkt de organi
satie samen met de vrienden van het fes
tival, sponsoren en partners welke wensen 
worden waargemaakt. 

• Wijkberaad De KOM Loosduinen zal het 
programma in de Abdijkerk organiseren en 
zal er weer een hoogwaardige invulling aan 
geven.

• Wijkberaad Houtwijk heeft net als vorig 
jaar, de organisatie van de vrijwilligers op 
zich genomen. 

• Samen sterk en een coproductie dus. Ieder
een in zijn kracht. De coördinatie van het 
totale festival is in handen van Wijkberaad 
Kraayenstein. 

Iedereen die Loosduinen een warm hart 
toedraagt is van harte uitgenodigd om 
mee te helpen om van dit Festival een 

mooie happening te maken en natuurlijk 
zullen bedrijven in Loosduinen ook 

worden benaderd om een bijdrage te 
leveren aan dit mooie feest. 
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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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Hanging baskets & bloemenpiramides
Wat is het toch een gezellige waarneming die bloemenpracht op het Loosduinse Hoofdplein en de 
straten eromheen. Dit alles is voor elkaar gekregen door het Stadsdeel, de Winkeliersvereniging en 
het wijkberaad Kom Loosduinen. Bestuurslid Leo van den Dobbelsteen van het wijkberaad won de 
prijs van € 30.000,– voor het plan ‘Bouwen aan een betere wijk’. Hij kreeg de meeste stemmen van 
de bewoners. Dit bedrag wordt de komende 4 jaar voor dit plan gebruikt.
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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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Een gekke professor, mollen en een 
kampvuur.... zomerkamp bij

Kookwedstrijden, een hike lopen en mountain-
biken door de heuvels van Luxemburg: de ver-
schillende leeftijdsgroepen van Scouting De 
Rim boe jagers kunnen terugkijken op geslaagde 
zomerkampen. Maar ook nu de zomer voorbij is, 
krijgen zij een afwisselend programma aangebo-
den. Want scouting, dat is elke week wat anders 
doen! 
De welpen (7-11 jaar) kwamen tijdens het zomer-
kamp elke dag in een ander televisieprogramma 
terecht. Een gekke professor wilde ze zo van het 
gamen af helpen: ouderwets televisie kijken was 
volgens hem veel leuker! Samen met de thema-
figuren gingen de kinderen zwemmen, leerden ze 
aan de hand van echte reptielen van alles over 
deze dieren en gingen ze naar een pretpark. 
De scouts (11-15 jaar) hadden een heel ander 
thema: wie is de mol? Tijdens alle spellen was er 

een mol die de boel probeerde te saboteren. Ook 
wel makkelijk: mislukte het koken of stond de tent 
niet goed, dan kon je gewoon de mol de schuld 
geven. Verder bouwden de scouts met palen hun 
eigen keukentafel, liepen ze een hike en waren er 
kookwedstrijden. 
De explorers (15-18 jaar) hadden een heel jaar 
gespaard om op kamp te kunnen naar Luxemburg. 
En met succes, want daar mochten ze al hun zelf 
bedachte programma’s uitvoeren. Mountainbiken, 
bootjes maken voor in de rivier en natuurlijk 
mocht een mooi kampvuur niet ontbreken. 
Inmiddels is het nieuwe seizoen begonnen en ver-
zamelen de leden van Scouting De Rimboe jagers 
elke zaterdag bij Chalet Ockenburgh. Zo maakten 
de welpen bijvoorbeeld al brandnetelsoep op zelf-
gemaakte vuurtjes. En volgende week? Dan staat 
er weer iets heel anders op het programma.
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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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Halloweentocht 
@ Pluk! Den Haag
Pluk wuift de zomer definitief uit en ver-

welkomt de herfst. Daarom organiseren we 

op vrijdag 5 november een halloween

tocht op Pluk.
Maya de heks wil heksensoep maken, maar 

de pluktrollen zijn met de ingrediënten aan 

de haal en hebben zich verschanst in de 

Heemtuin. Willen jullie helpen zoeken?

Kosten: 5 Euro per persoon (kommetje hek-

sensoep inbegrepen).

Welkom tussen 17-19 uur. Vooraf inschrijven 

via plukactiviteiten@gmail.com

Eén gezin per keer, toegankelijk voor alle 

leeftijden. 

Vergeet jullie verkleedkleren niet!

Winterplannen

Aanleg voedselbos
Op het moment, dat we dit schrijven, zijn we druk in de 
weer met de aanleg van het voedselbos. Dit initiatief is 
ontsproten uit het brein van Eveline, die sinds verle-
den jaar druk in de weer is met de voorbereiding van het 
voedselbos: plannen uittekenen, begroting opstellen, een 
draagvlak creëren, het terrein prepareren en aanplanten. 
Werk genoeg aan de winkel!  
‘Het leukste is dat we samen naar een doel toewerken, op 
een gelijkwaardige manier en binnen een duurzame con-
text. Dat maakt deze samenwerking uniek. We hebben 
onlangs een nieuwe pipowagen aangekocht zodat we in 
de toekomst ook een plek kunnen bieden aan mensen die 
educatieve activiteiten willen organiseren´.

Wie interesse heeft om de handen uit de mouwen te steken en dit project te ondersteu-
nen, kan zich altijd aanmelden voor donderdag en/of zaterdag via 
hetachterland@plukdenhaag.nl

Speeltuin
Wanneer de dagen korter worden en de 
nachten langer, gaat ook Pluk in een soort 
winterslaap. We kruipen echter niet in onze 
schulp. De winter is voor ons de ideale mo-
ment om de accenten te leggen op andere 
dingen, zoals klussen en zomeractiviteiten 
voorbereiden.
Deze winter willen 
we de speeltuin aan-
pakken. De speeltuin 
is nog steeds een 
succes bij de aller-
jongsten, maar is aan  
een opknapbeurt toe.  
Daarom willen we 
de komende maan-
den tijd vrijmaken om aandacht en liefde te 
schenken aan de speeltuin. 

Ideeën zijn welkom op 
plukactiviteiten@gmail.com
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Filevorming  Madesteinweg
Als er maar even iets aan de hand is op ons Loosduins wegennet, dan ontstaat er al snel een 
file. Door werkzaamheden of een ongeval loopt de weg naar Loosduinen richting Den Haag 
of Kijkduin gauw overvol. Er komen steeds meer woningen in Vroondaal – Bloemendaal en 
omgeving. Daardoor zal de drukte op de weg alleen maar toenemen.

Loosduins Koffie-uurtje
Het Loosduins 
Koffie-uurtje 
wordt vanaf 8 
oktober vanwege 
de strengere 
coronaregels via 

de telefoon gehouden. Tijdens het spreek-
uur, elke woensdag van 17.00 tot 18.00 
uur, kunt u met het Stadsdeel, de Politie en 
de  Commissie Loosduinen uw wensen en 
ideeën voor Loosduinen bespreken.

Aanmelden
Stuur een email naar loosduinen@
denhaag.nl of bel met 0703535009. 
Vermeld hierbij uw vraag, naam en tele-
foonnummer. 
U wordt teruggebeld tijdens het spreek-
uur op woensdagmiddag.

Het bestuur van het 
Wijkberaad wenst u allen 

gezonde en gezellige 
Kerstdagen!

en een

Laten we er samen een goed jaar van maken!



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


