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Voorwoord
door de voorzitter

Nederland en ook de Kom zijn weer ‘open’
Na een voor iedereen zware periode van Corona en lockdowns is Nederland, maar ook de Kom,
weer ‘open’ gegaan. Halverwege mei stond ons bewonersoverleg gepland waar ook de bestuursverkiezingen stonden geagendeerd. Omdat deze verkiezingen niet geheel conform statuten/huishoudelijk reglement waren verlopen is er na een excuus van het bestuur een extra
bewonersoverleg ingepland. Halverwege juni is tijdens dit extra bewonersoverleg het Dagelijks
Bestuur gekozen, nu bestaande uit:
- Koos Maquelin, voorzitter
- Marjolein Kool, secretaris
- Bert Bakker, penningmeester en vicevoorzitter.
Voorgaande heeft er toe geleid dat het DB dit najaar zowel de statuten als het huishoudelijk
reglement zal actualiseren . We komen hier tijdens het bewonersoverleg in november op terug.
In de zomermaanden hebben we een aantal bekende Kom activiteiten kunnen organiseren;
- 25 juni: ‘oude brommert’ dag. Dit was weer als vanouds een top dag!
- 2 juli: Montmartre festijn, i.s.m. wijkberaad Kraayenstein en Houtwijk. Dit gaat wat ons
betreft - net zoals het Dickensfestijn - een jaarlijks terugkerende activiteit worden.
- 14 juli en 18 augustus, rondvaart door het Westland voor de oudere bewoners uit de Kom.
Achter de schermen neemt een afvaardiging van het bestuur deel aan gesprekken over de
invulling c.q. het opknappen van het Loosduinse Hoofdplein maar ook de invulling van winkelpanden (Offers, Tabacotiek en Kapsalon Ben) in de Loosduinse Hoofdstraat.
Al met al zijn de werkzaamheden zeer divers.
Voor diegenen die interesse hebben in het wel en wee van wijkberaad de Kom, u bent van harte
welkom op onze bestuursvergadering elke 1ste dinsdag van de maand of op het bewonersoverleg, elk jaar medio mei en november.
Namens het bestuur,
Koos Maquelin
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Rouwarrangementen | Trouwboeketten | Bloemstukken
Openingstijden: woensdag t/m zaterdag 8:30 - 17:00 uur
WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS TEGEN EEN SCHAPPELIJKE PRIJS

van der Hoeven
Glazenwasserij
Schoonmaakservice
Terras- en gevelreiniging
tel. 06-29410507
KWALITEIT OP HOOG NIVEAU
2
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Bedankt voor het vertrouwen!
Mijn eerste kennismaking met Loosduinen gaat terug naar 1992. Een kennismaking
via de brievenbus. Als 17-jarige, net verhuisd van mijn geboortestad Casablanca
naar Segbroek, om bij mijn ouders te gaan wonen.

Wil je Den Haag snel leren kennen, dan moet je een krantenwijk draaien, aldus mijn vader.
Het toeval deed zich voor dat ik
de wijken in Loosduinen toe
bedeeld kreeg. Ik mocht de
Volkskrant en Trouw bezorgen.
Wat mij opviel: het groen en de
bomen, de appels en de peren
op de grond en veel (brutale)
ganzen die veel geluid maakten.
Een geluid en gedrag waarvan ik
toen nog niet kon bevroeden dat ik 30 jaar later
veelvuldig door bewoners zou worden benaderd
om de ganzenoverlast aan te pakken.

Wellicht het mooiste stadsdeel
van Den Haag, dat durf en mag
ik nu wel zeggen. Ik heb vaak
het volgende zinnetje uitgesproken: Nergens anders vind
je het dorpse, het stedelijke,
het groen en het strand op één
plek. Een stadsdeel met veel betrokken inwoners. Loosduinens
hebben altijd ideeën en een mening. Ook over mijn kostuums
en mijn lach. En ik kwam zelfs
Loosduiners tegen die meenden op mij te hebben gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen.

En dan 1 oktober 2019, mijn eerste werkdag in
stadsdeel Loosduinen, het stokje overnemen van
mijn gewaardeerde collega Harm. Een memorabele dag. Ik kon namelijk gelijk via de media
herleiden dat een afspraak met mijn stadsdeelwethouder niet door kon gaan.
Hartelijk ontvangen door de stadsdeel medewerkers. Medewerkers die in de haarvaten van
de wijken mooie dingen doen en veel mensen
en organisaties binnen en buiten het stadsdeel
kennen . Stuk voor stuk geen 9 tot 5 types.

- De wijkagenda's (eerste wijkagenda van Den
Haag)
- De slagen in het verbeteren van de openbare
ruimte met een stevig zeggenschap van de bewoners.
- De ontwikkelingen in Kijkduin.
- De samenwerking met ondernemers op het
ZKD, Loosduinse Hoofdplein, SBHO, PBT’s BIT
teams en wijkberaden.
- De vele initiatieven vóór, tijdens en na de pandemie, met dank aan alle vrijwilligers.
- Mozart Park.
- En op de valreep de voorgenomen oprichting
van wijkberaad Vroondaal.

Ik heb veel projecten en mensen gezien in
Loosduinen. Loosduinse plekken bezocht waarvan ik het bestaan niet wist. Verscholen of vol
in beeld, timide of markant, overal voelde ik me
als een vis in het water. Voortdurend geconfronteerd met wat goed gaat, en vooral niet goed.
Maar je haalt bakken energie uit de dingen die
je samen beter krijgt. Samen met de commissie
Loosduinen, de wijkberaden, de vrijwilligers in
alle hoeken van het stadsdeel en de collega's op
het Spui en stadsdeelkantoor.

Ik ben trots op wat we hebben bereikt:

Loosduinen leeft. kt
Loosduinen is brutaastl .en pa
haar toekom
Loosduinen staat op de kaart!
Mijn dank is groot voor het vertrouwen.
Mustapha el Boumeshouli
Wijkinfo november 2022
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LI’S PALACE
RESTAURANT - AFHAAL - CATERING

Duurzaam
Bij Li’s Palace hechten wij veel waarde aan duurzaam-

heid, lokale economie en een gezonde levenstijl.

Wij selecteren zelf verse seizoensproducten bij lokale
boeren voor de bereiding van verse gerechten.

Wij kiezen voor:
LI’S PALACE





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

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

ZELFVERTROUWEN  BEHEERSING  RESPECT  WEERBAARHEID
GEZONDER EN FITTER WORDEN  ONTSPANNEN
EEN UNIEKE COMBINATIE VAN
TRADITIONELE GEVECHTSDISCIIPLINES
VOOR JONG EN OUD
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Een bloemetje voor de Paasdagen
We zijn met bestuursleden rond Pasen langs
de deuren gegaan van bewoners van het
WoonZorgPark Loosduinen met een mooie
Azalea.
Er werden 160 planten uitgedeeld die met
een dankbaar gezicht in ontvangst werden
genomen.
We hebben daarbij wel altijd de hulp van het
personeel nodig! Als we de planten zomaar
in de gang voor de deur zetten, dan denken
de buren: “de buurvrouw of buurman wil het
plantje zeker niet, dan zet ik hem wel op
mijn vensterbank”. En dan staan er al gauw 5
of 6 plantjes bij een bewoner.

Zomerrommelmarkt bij
WoonZorgPark Loosduinen
20 Augustus was het mooi weer. Het was gezellig druk
en er was een hoop te doen. Er waren verschillende
stands met veel snuisterijen en er waren diverse optredens zoals een muziek-act en een goochelaar. Ook
was er een sjoelwedstrijd, schminken en een springkussen voor de kinderen. In de zaal binnen werd er een
loterij gehouden.
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Viering 300 jaar Molen De Korenaer
Verleden jaar bestond de Loosduinse molen al
300 jaar, maar door corona moesten veel evenementen worden afgelast.
Zaterdag 11 juni was het zover. Stadsdeel
directeur Mustapha el Boumeshouli opende
deze zaterdag de feestelijkheden door het overhandigen van een speciaal voor de molen vervaardigde vlag aan de voorzitter van het bestuur
van Stichting Molen De Korenaer, Hedy Fris.

0
0
3
De dag werd muzikaal omlijst door de legendarische rockband The Black Albino's met de al net
zo legendarische zanger Rob van Reewijk.
Verder was er van alles te doen voor jong en
oud. Scouting De Rimboejagers was aanwezig
met verschillende spelletjes en oude ambachten
werden tentoongesteld.
De winnaar van de taartbakwedstrijd werd bekend gemaakt. Deze eer ging naar Katalin Tapia.
Katalin is van Hongaarse afkomst. Haar taart
was eigen recept met een Hongaars tintje.
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We konden ook door het mooie weer terugzien
op een gezellige dag.

Een nieuw scoutingseizoen:
terugkijken en vooruitblikken
De zomervakantie is voorbij, het nieuwe scouting seizoen van
De Rimboejagers is weer begonnen. En hoe!
Een verhalenverteller kwam naar Chalet Ocken
burgh en nam de leden mee in een spannend
piratenavontuur. Vervolgens was het tijd voor
piratenstratego. Na het spel waren ook de ouders welkom om te luisteren naar het verhaal
over Luie Jack.

scouts gelijk in de eerste nacht al een dropping
kregen. Verder vermaakten zij zich met kookwedstrijden, klimmen in een klimbos en een
lange hike. De explorers/roverscouts kozen er
voor om naar Duitsland te gaan, waar ze onder
meer Phantasialand bezochten.

Zomerkamp

Halloween

Ook werd er teruggekeken op de zomerkampen. Zowel de welpen (7-11 jaar), scouts (1115 jaar) als explorers/roverscouts (15+) gingen
een week op pad. De welpen verbleven in een
clubhuis in Wageningen, waar ze avonturen
beleefden in Luilekkerland: snoepspelletjes,
zwemmen en naar een trampolineparadijs.
De scouts kampeerden in Dwingeloo, waar de

Op 29 oktober toverden we Landgoed Ocken
burgh weer om in een griezelbos. Niet alleen
voor de leden, maar ook voor anderen die van
griezelen houden.

En nu op naar de feestdagen!
Meer weten? Houd dan onze Facebookpagina in
de gaten: www.facebook.com/rimboejagers
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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

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

Arnold Spoelstraat 127
2553 CM Den Haag
070 397 21 71

www.kaasloosduinen.nl
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HOOG BEZOEK VOOR

Bloemenroute Hart Loosduinen
18 juni 2022
Ook dit jaar gaven talrijke zomerbloemen volop
kleur aan de straten van ons dorpshart. Extra
gezellig was het zaterdag 18 juni jl. toen twee
Lotusladies de bloemen water kwamen geven.
Bij de brug van Erfgoedpark Loosduinen werden ze welkom geheten door omwonenden en
stadsdeeldirecteur Mustapha El Boumeshouli.
Samen met de troubadour en zijn muzikale
bloemenfiets liepen ze via de Willem-III straat
naar het Loosduinse Hoofdplein, waar drie bloemenmeisjes kleurige zomerplantjes uitdeelden.
Met de muziek en de meisjes waaierden de
Lotusladies uit naar de zijwaartse winkelpromenades. Op het plein waren er hapjes en drankjes
bij de kraam van Brasserie OCK op 't Plein en

konden kinderen t-shirts beschilderen als persoonlijk cadeau voor Vaderdag. Na een muzikale
danssessie namen de Lotusladies afscheid van
een zonnig Loosduinen.

Wijkinfo november 2022
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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
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Voor al uw brood, gebak, koek, chocolade, lekkere
broodjes en nog veel meer!
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In deze periode natuurlijk ook weer banketletters,
speculaas, kerststollen, oliebollen en appelﬂappen.
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Grote drukte op de Puchdag

Na twee jaar kon de achtste editie van de Oldtimer bromfietsdag op het Loosduinse
Hoofdplein zaterdag 25 juni eindelijk worden gehouden.

Het feestje der nostalgie werd, mede door de
stevige rockmuziek van The Black Albino's, met
veel enthousiasme door het publiek gevierd.
Naast oldtimer bromfietsen was vooral de legendarische Puch goed vertegenwoordigd.
Op het Loosduinse Hoofdplein konden de kinderen gratis een ritje maken op de modelspoortrein van Bongers Spoorwegen. Roos, ook bekend van de spoorbaan in het Zuiderpark, legde
deze zaterdag maar liefst zeven kilometer over
het plein af. Verder was er voor de kinderen een
springkussen en konden ze geschminkt worden.
Op naar de negende editie van dit in Loosduinen
populaire evenement!

Rita Verdonk reikt de bekers uit voor de mooiste
brommers. De bekers zijn zoals elk jaar geschonken
door Henk Mulder van Mulder Dieselservice.
Met dank aan
Roos van Bongers
Spoorwegen voor haar
inzet en aanleg van de
spoorbaan.
De drankjes werden weer
verzorgd door de spelers
van Hockeyclub HDS.
Sam en Leo bedanken
een ieder voor hun inzet!
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24 uur per etmaal
7 dagen per week
BEREIKBAAR!

Turfschipper 21
2292 JC Wateringen
Tel. 0174 27 05 29
Fax 0174 29 54 77
e-mail: info@froling.nl
internet: http://www.frolings.nl

Van wijkagent Robbert Louwersheimer

Aan de deur wordt (niet) gekocht
Colportage
Regelmatig krijgt de politie meldingen of klachten over verkopers aan de deur. In sommige
gevallen vertrouwen de bewoners het niet of voelen zij zich opgelicht. Huis-aan-huis
verkopers hebben meestal een vlotte babbel en hun aanbod klinkt vaak erg aantrekkelijk.
Wees altijd op uw hoede, want aankopen aan de deur worden vaak overhaast gedaan.
Soms zit er een addertje onder het gras of valt de aankoop tegen.
“Kopen aan de deur valt onder de Colportage
wet”, licht wijkagent Louwersheimer toe. “Dit
betekent dat u bij aankopen van 50 euro of
meer altijd veertien dagen bedenktijd heeft. In
veel gemeenten is het niet meer verplicht om
een vergunning voor het verkopen aan de deur
te hebben. Wel moet de verkoper zichtbaar
een naamkaartje dragen met daarop de bedrijfsnaam en het adres van het bedrijf. Verder

moet u bij aankoop een contract worden aangeboden, dat u binnen veertien dagen weer
schriftelijk kunt annuleren.’‘

Uw wijkagent

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

Tips van uw wijkagent
oon. Het is echt niet onbeleefd om
 Als u niet wilt kopen, zeg dit dan gew
‘nee’ te zeggen.
mogelijk gegevens van het product
 Als u wel wilt kopen, vraag dan zo veel
oper op een ander tijdstip terugkomen
en alle koopvoorwaarden. Laat de verk
ander persoon.
en vraag in de tussentijd advies bij een
de deur. Voer nooit zomaar uw pincode
 Wees op uw hoede bij betalingen aan
IT uw betaalpas af voor hulp. Voer
in op een mobiele telefoon en geef NOO
de te voorkomen.
deze handeling zelf uit op bankpas frau
onen niet vertrouwen, aarzel dan niet
 Mocht u een situatie of bepaalde pers
0900-8844.
en neem contact op met de politie. Bel
,
gaatje) en een kierstandhouder plaatsen
 U kunt eventueel een deurspion (kijk
en.
s aan de voordeur kunt prat
zodat u veilig met onbekende bezoeker
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De eerste bewonersvergaderig op donderdag 12 mei 2022. Ongeveer 40 bewoners waren aanwezig. Er moest een
tweede bewonersvergadering komen en deze werd gehouden op donderdag 16 juni 2022.

Extra ingelaste bewonersvergadering
Wijkberaad Kom Loosduinen
Verslag vergadering donderdag
16 juni 2022

Aanwezig: dhr. Bert Bakker (voorzitter),
dhr. Koos Maquelin (secretaris), dhr. Koos
Outshoorn, dhr. Sam Develing, dhr. Leo
van den Dobbelsteen, dhr. Frits van Gaans,
dhr. Jasper Strik, mevrouw Marjolein Kool
en mevrouw Daniëlle Spin.
Gasten: dhr. Mustapha el Boumeshali
(stadsdeeldirecteur Loosduinen), dhr. Pjer
Wijsman (voorzitter Commissie Loos
duinen), dhr. Wouter van Elst (ROV),
dhr. Ferry van der Laan (oud voorzitter
Wijkberaad Kom Loosduinen) en Laurens
Boers (groep de Mos).
mw. Y. Bouman (verslag).
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De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heeft deze weer gesloten omdat er niet
voldoende bewoners aanwezig zouden zijn en
heeft de volgende vergadering om 19.45 uur
aangekondigd.
Vervolgens opent de voorzitter de vergadering
en heet alle aanwezigen van harte welkom
en meldt dat we beginnen aan een bijzonder
overleg.
Het enige agendapunt voor deze vergadering is
de verkiezing van het nieuwe bestuur voor het
Wijkberaad Kom Loosduinen.
Officieel begint de vergadering om 19.45 uur.
De vorige bestuursverkiezing is per ongeluk
niet goed verlopen. Daarom is deze vergadering ingelast, om nu volgens de geldende re-

gels een nieuw bestuur voor het Wijkberaad
Kom Loosduinen te kiezen.
Voorafgaande aan deze verkiezing heeft het
bestuur contact gehad met Notaris Heemskerk
& Feijen en een jurist van PEP. Zij hebben alle
stukken bekeken en goed bevonden. Er zal gestemd gaan worden d.m.v. hand opsteken.
Er waren 21 bewoners aanwezig waarvan 6
bewoners met volmacht. (Door het ontbreken
van tegenstemmers was het niet nodig om de
aantallen te hanteren).
Dit stemmen heeft tot het volgende resultaat
geleid.
- Koos Maquelin is gekozen tot de nieuwe
voorzitter.
- Mevrouw Marjolein Kool is gekozen tot de
nieuwe secretaris.
- De heer Bert Bakker blijft vooralsnog de
penningmeester.
- Mevrouw Daniëlle Spin is het nieuwe
bestuurslid.
De bewonersvergadering van 10 november
2022 zal verplaatst worden naar donderdag 17
november 2022. Dit zal nog worden medegedeeld in “de Posthoorn”.
Bert Bakker draagt als waarnemend voorzitter
de voorzittershamer over aan de nieuw gekozen voorzitter Koos Maquelin.

Wisseling van de wacht

Koos Maquelin bedankt het bestuur en de bewoners, voor het vertrouwen in het Wijkberaad
Kom Loosduinen.
De Stadsdeeldirecteur bedankt het bestuur namens de Gemeente.
Bert Bakker bedankt alle aanwezigen voor hun
komst en nodigt iedereen uit om onder het genot van een drankje en een hapje deze avond
af te sluiten.
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit om 20.30 uur de vergadering.

Het bestuur van het Wijkberaad
wenst u allen gezonde en gezellige
Kerstdagen!
Wijkinfo november 2022
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BERT BAKKER
60 jaar vrijwilliger!
Bij het passeren van 60 jaar vrijwilligerswerk halen we wat in het oog springende
onderwerpen uit het verleden naar voren. Verschillende jaren overlappen elkaar,
maar dan had Bert tegelijkertijd bij verschillende verenigingen een bestuursfunctie.

Biljartvereniging Loosduinen

Hij begon in het jaar 1962 als secretaris en wedstrijdleider van B.V.L. Biljartvereniging Loos
duinen. Dat heeft hij tot 1966 gedaan. Eerst
speelden ze in het café in de Kijkduinsestraat
en daarna werd er gebiljard op de Loosduinse
veiling.
Speeltuinvereniging Pieter de Hooghplein

Van 1964 was hij voorzitter van de speeltuinvereniging op het Pieter de Hooghplein. Veel
werd daar georganiseerd door het jeugdbestuur.
Er werden elk jaar sportdagen en andere activiteiten georganiseerd. Toen konden ze nog geen
beroep doen op de hulp van een wijkberaad. Dat
was er toen nog niet.

Jan van der Gaarden, beheerder van de speeltuin, neemt
wegens pensionering afscheid van de gemeente.
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Er werd toen al een begin gemaakt met het
inzamelen van oude Loosduinse spulletjes, gereedschap en nog veel meer. Later ging dit allemaal naar het museum van Loosduinen aan
de Margaretha van Hennebergweg (voorheen
Nieuweweg).
Er werd toen veel vergaderd in het veel te
kleine gebouwtje van de gemeente. De jeugd
wilde graag een jeugdhonk op het Pieter de
Hooghplein en dat kwam er uiteindelijk ook
door medewerking van de toenmalige wethouder Sport, Piet Vink. De HABO heeft het nieuwe
jeugdhonk geplaatst.

Voetbal vereniging De Postduiven

- Van 1969 t/m 1998 is hij bestuurslid geweest
van voetbalvereniging De Postduiven
- Van 1969 tot 1971 was hij commissielid
- In 1972 en 1973 was hij 2e voorzitter
- Van 1974 tot 1980 was hij penningmeester
- In 1981 was hij commissaris
- Van 1982 tot 1991 was hij wederom penningmeester
- Van 1992 tot 1995 was hij commissielid
- Van 1996 tot 1998 was hij voorzitter van de
zaterdagafdeling
Buiten deze bestuursfuncties nam hij ook andere taken op zich o.a.:
- Bedrijfsleider en inkoper kantine (8 jaar)
– Leider 1e elftal (12 jaar)
- Jeugdleider (10 jaar)

– Verzorger 1e elftal (2 jaar)
– Kampleider 2 weken per jaar (10 jaar)
- en niet onbelangrijk, hij was nadrukkelijk aanwezig bij de nieuwbouw en bij de jubileumcommissie.
De twee jaren dat Bert geen penningmeester
meer was ging het financieel erg slecht met
L.V.V. De Postduiven. Er werd te veel geld uitgegeven en er kwam te weinig binnen. Een liquiditeitsprobleem stond voor de deur. De bank
wilde niet verder en de leveranciers leverden
geen drank en andere artikelen meer.
De bank ging in gesprek met Bert en hij nam het
penningmeesterschap weer op. Daarna werd er
weer geleverd, en natuurlijk betaald.
Het eerste geld kwam binnen door reclameborden te plaatsen van maar liefst 42 door Bert
aangetrokken bedrijven. Er moesten drie schilders aan te pas komen om al deze borden te
beschilderen Dan nog achter de contributie aan
en goed inkopen voor de kantine.
Op 1 juli 1982 kwam er een brief binnen van de
Rabobank:
Geacht bestuur,
Wij zijn verheugd te kunnen constateren
dat thans - per 30 juni 1982 - de
betaling van rente en aflossing door
uw vereniging, in tegenstelling tot de
situatie medio 1982 toen er sprake
was van liquiditeitsproblemen, volledig
en ruimschoots op tijd kon worden
gerealiseerd.

Uniek!

Bert heeft veel mooie momenten meegemaakt
tijdens zijn loopbaan bij voetbalvereniging De
Postduiven. Een ervan was het jeugdkamp in
Ommen. Zo’n 60 jeugdspelers en 10 leiders.
Een dagje naar het Dolfinarium in Harderwijk
stond op het programma. Toen de voorstelling
afgelopen was, kwam uit de luidspreker het verzoek of iedereen op zijn plaats wilde wachten,
want het Koninklijk gezin kwam van de bovenste ring naar beneden.
Bert stond aan het gangpad. Prinses Beatrix
en Prins Claus met het gevolg liepen de trappen af naar beneden. Een hofdame droeg kleine
Willem Alexander. Hij pakte bij het passeren
Bert bij de kraag van zijn jasje en liet niet meer
los. Bert moest wel mee naar beneden lopen
(Willem Alexander was toen 2 jaar). Toen iedereen beneden was aangekomen liet het prinsje
los. Prinses Beatrix bedankte met een vriendelijk
gezicht en een kort knikje.
Organisator

Een van de grootste activiteiten die hij als bestuurslid van L.V.V. De Postduiven op zijn naam
kan schrijven was de organisatie van de jubileumwedstrijd voor het vijftigjarig bestaan van de
club en de opening van het nieuwe clubgebouw.
Het was De Postduiven tegen Holland Sport.
Een geweldige hulp was Siem van Dam (de vader
van Cor van Dam). Hij was toen bestuurslid van
de Vrienden van Holland Sport. Verschillende
verzekeringen moesten worden afgesloten,
want er speelde nog spelers bij andere prof-

Wij menen daaruit te mogen concluderen
dat uw penningmeester, de heer Bert
Bakker, de financiën van uw vereniging
uitstekend beheert. Gaarne spreken wij
daarvoor onze waardering uit.
A.J. Witteman, directeur Rabobank

Wijkinfo november 2022
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Tramstraat 33-39 • 2551 TT Den Haag
Telefoon 070-3979293 • Fax: 070-3974321 • mobiel: 06-53441490
e-mail: info@autoleeuwenburgh.nl
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• Occasions
• & Nieuw verkoop
• Verkoop/verhuur
winterbanden!

Voor al uw supplementen!
Loosduinse Hoofdstraat 257, Den Haag

Lucovitaal®, Krachtig & Goedkoop!®
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Drukte op een van de tribunes tijdens de wedstrijd De Postduiven-Holland Sport
op zaterdag 27 juli, met veel Loosduiners.

clubs. Er kwam een bekende scheidsrechter,
Charles Corver en ook bekende grensrechters.
Er werden 2 tribunes neergezet.
Veel leden van De Postduiven hebben bij alle
werkzaamheden geholpen: tribunebouw, achter
de bar en diverse andere werkzaamheden.
Ook nam Jan Orie afscheid van zijn voetballoopbaan door mee te spelen in deze wedstrijd.
Ruim 4000 bezoekers waren getuige van de
wedstrijd en hier kan Bert met trots op terugzien!
Ook bij het 60 jarig bestaan had hij een groot
aandeel in de organisatie.

Beheer, Ruimtelijke Ordening en Verkeer, Groot
Groengebieden – en hij is redacteur van deze
Wijkinfo.
Hij is meestal betrokken bij verschillende activiteiten georganiseerd door het Wijkberaad

Wijkberaad Kom Loosduinen

WoonZorgPark Loosduinen

Van 1999 tot en met heden is hij bestuurslid
van het wijkberaad Kom Loosduinen. En vanaf
2001 is hij penningmeester. Vanuit het wijkberaad heeft hij verschillende functies bekleed:
lid van de Commissie Loosduinen, Welzijn en

Van 2007 t/m 2020 was hij lid van de Cliënten
raad van WoonZorgPark Loosduinen. Hij heeft
hier een zeer lange periode de functie van voorzitter en penningmeester vervuld.
Bert was tijdens deze periode veel te vinden in

Voetbalvereniging PEC later SV Houtwijk

Van 2008 tot en met 2016 heeft hij verschillende taken vervuld bij deze vereniging. Hij was
er gastheer, enkele jaren leider van het 1e elftal
en 2 jaar verzorger.

Wijkinfo november 2022
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Apotheek

VROONDAAL
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de week 4 uur per dag bij haar voor gezelschap,
boodschappen doen en ziekenhuisbezoek. Veel
bewoners zagen hem als medebewoner en vroegen dan ook in welke kamer hij woonde. Hij was
dus goed zichtbaar voor veel bewoners.
Deze 60 jaar vrijwilligerswerk zijn niet ongemerkt voorbij gegaan en als blijk van waardering heeft hij een aantal onderscheidingen mogen ontvangen:
- Lid in de orde van Oranje-Nassau.
- Stadspenning van de gemeente Den Haag.
- Erelid van Voetbalvereniging De Postduiven.
Voor deze terugblik is informatie verkregen
van enkele bestuursleden van toen en nu.
Bert werd lid in de orde van Oranje-Nassau
op 27 april 2012

het WoonZorgPark, doordat hij ook mantelzorger was voor een goede kennis die daar woonde.
Zij was blind en Bert was 10 jaar lang 6 dagen in

Namens het wijkberaad hopen wij dat Bert
nog lang in ons bestuur aanwezig zal zijn.
Koos Maquelin
Voorzitter van het wijkberaad Kom Loosduinen

Uitreiking van de stadspenning op 16 oktober 2018 door Richard de Mos
Wijkinfo november 2022
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Weerbaarheid
en zelfvertrouwen bij
Kiai sport Loosduinen is na de zomerstop weer volop bezig in de Luxemburgstraat 40.
Er wordt al meer dan 30 jaar enthousiast lesgegeven, op een veilige, verantwoorde
manier en met persoonlijke aandacht.
Er zijn diverse lessen jeugdjudo, jeugdkarate,
jeugdcombinatie, ju-jitsu en karate: een unieke
combinatie van diverse oosterse gevechtsporten. Deze staan onder leiding van een rijksgediplomeerde en erkende leraar (6e dan). In de
lessen is er voor iedereen persoonlijk aandacht.
Zo kan je jezelf op je eigen niveau en in je eigen
tempo ontwikkelen om uiteindelijk het maximale uit jezelf te halen.
Naast het plezier en sportelement in de lessen
is karaktervorming belangrijk. Je vergroot weerbaarheid en zelfvertrouwen en gaat respectvol
met elkaar om. Tijdens de training staat de veiligheid van de beoefenaar voorop. Bij beoefening van (traditionele) gevechtsporten gaat het
om discipline en structuur, normen en waarden,
controle en respect, doorzettingsvermogen en
concentratie.

Behalve respect staan praktijkgerichte weerbaarheid en zelfverdediging centraal. De traditionele, zeer effectieve uitvoeringen van technieken om een (sterkere) tegenstander uit te
schakelen, vormen het uitgangspunt. Daarbij
worden in de lessen ook nieuwe inzichten en
benaderingen verwerkt. Daarom zijn ze waardevol voor de persoonlijke ontwikkeling van zowel
jongeren als volwassenen.
Naast de gevechtsporten zijn er lessen Pilates,
bodyshape en Kiai-fit 30 min. Met persoonlijke
begeleiding kun je in je eigen tempo werken aan
conditie en figuur om fit en gezond te blijven.
Ook is er een pedicure-praktijk aan de sportschool verbonden.

Kiai sport Loosduinen
is een sportschool
voor het hele gezin,
voor zowel beginners
als gevorderden.
Kom gerust eens
langs of maak een
afspraak voor een
gratis en vrijblijvende
proefles via het
contactformulier op
onze website:

www.kiaisport.nl
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Tel. 06 - 102 21 407

Totaalonderhoud bv

FRAUENFELDER

Viering 100 jaar Commissie Loosduinen
Geacht bewoner,
Zoals u mogelijk zult weten, bestaat de Com
missie Loosduinen volgend jaar (officiële datum
1 juli 2023), 100 jaar en dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan.
Tevens zullen sommige mensen, naast dit vieren
van een 100 jarig bestaan, het 100 jarige verlies van de zelfstandigheidsstatus van het dorp
Loosduinen willen herdenken, maar dat terzijde.
Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van
Loosduinen, voor en na de ‘annexatie’, kunt u
altijd een bezoek brengen aan Loosduinen en
gidsen willen u graag uitleg geven bij de diverse
gebeurtenissen en tijdvakken.

Tijdens deze sessies hebben we een aantal ideeën besproken en langzamerhand uitgewerkt.
Een programma begint zich langzaam af te tekenen, maar het is nog lang niet volledig.

Vieren is voor ons belangrijker en dat willen we
graag met en voor Loosduiners doen. Natuurlijk
zullen wij u rond die tijd uitnodigen om aanwezig te zijn bij de diverse activiteiten en we hopen dit feest ook samen met u te kunnen vieren.
We hebben een aantal sessies gehouden, waarbij mensen vanuit de diverse Loosduinse hoeken zijn uitgenodigd. Daarnaast bracht men
andere mensen mee, zodat we een grote groep
van enthousiaste Loosduiners bij elkaar hadden.

Als u nog leuke ideeën hebt, als u graag wilt
meewerken en uitvoering wilt geven aan bepaalde ideeën: Meld u aan…..extra handjes zijn
altijd welkom.

Bij het vieren hoort dus een programmaplan van
wat je precies gaat doen en natuurlijk willen we
dit goed opzetten. We hebben er een tijdje over
gedaan om te bedenken hoe lang je dit heugelijke feit in tijd (dagen/weken) wilt vieren en wie
je allemaal wilt uitnodigen en wat er allemaal
geregeld moet worden om het tot een onvergetelijk feest te laten worden.
Hierbij hebben we veel hulp van u nodig!

Aanmelden kan per e-mail:
commissieloosduinen@denhaag.nl
Met vriendelijke dank
Pjer Wijsman, voorzitter Commissie Loosduinen
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Eerste vaartocht door de wateren
van het Westland op 14 juli
Donderdag 14 juli was de dag dat we de eerste vaartocht maakten. Vijftig bewoners hadden zich opgegeven om mee te gaan, maar om
verschillende redenen kwamen er maar 35 bewoners opdagen. Niet allemaal, maar enkelen
hadden nog niet eens de moeite genomen om
even af te bellen Dan staat de touringcar in de
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Loosduinse Uitleg maar te wachten. Komen ze
wel of komen ze niet?
Het was ook deze dag mooi weer en de deelnemers hebben van de dag genoten.
Met een bakje koffie of thee werd er flink op los
gebabbeld door de aanwezigen in de boot. Om
15.00 uur waren we weer terug in Loosduinen.

Boottocht door het Westland
18 augustus
We zijn met verschillende afdelingen van WoonZorgPark Loosduinen mee geweest met de boottocht die was georganiseerd door het Wijkberaad Kom Loosduinen. Het was een mooie dag en
het zonnetje scheen. De bewoners genoten van de tocht. We hebben gezongen en geluncht op
de boot. Er was ook een groep bewoners mee van de gesloten afdeling. Dit was voor hun een
bijzonder uitje en ze hebben zo genoten.
Hierbij wilden we het Wijkberaad bedanken voor deze geweldige dag.
Vriendelijke groet,
AB team van WoonZorgPark Loosduinen van stichting Saffier

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

2023
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Veiligheid

BUURTPREVENTIETEAM
LOOSDUINEN CENTRUM

Buurtpreventie?
Wat is dat eigenlijk?
Dat zullen wij u uitleggen.
Het is een veiligheidsinitiatief
van bewoners van een buurt of wijk
in Den Haag.
De Gemeente faciliteert dit met
ondersteuning en financiële
middelen.
De politie en twee
woningcorporaties maken ook
deel uit van het
samenwerkingsverband.
In Loosduinen hebben wij
ook buurtpreventie.
Bewoners gaan regelmatig op
wisselende dagen en tijdstippen
de wijk in om die te inspecteren.
Daarbij gaat het om veiligheid
en leefbaarheid.
Er zijn meerdere teams actief
in Loosduinen, maar wij verzorgen
het gebied “centrum”,
een gedeelte van de
KOM Loosduinen.
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Het is de bedoeling dat de woonwijk zo veilig mogelijk is. Daar kunt u als bewoner ook het nodige
aan doen. Sluit ramen en deuren voordat u de
woning verlaat. Laat ook geen klimmateriaal in de
buurt van uw huis liggen, zoals ladders. Laat licht
in de woning branden als het donker is. Zo wekt u
de indruk dat u gewoon thuis bent. Gebruik als het
even kan energiebesparende lampen.
Zien de buurtpreventen tijdens de ronde dat
er iets aan de hand is, dan wordt de bewoner
geïnformeerd. (Touwtje uit de brievenbus, een
openstaande voordeur, een sleutelbos die in het
voordeurslot is gebleven, omdat de bewoner deze
heeft vergeten eruit te halen).
Voorafgaand aan elke loopronde melden wij
dit aan de politie. Zij weten dan dat wij actief
in de wijk rondlopen. Voor de duidelijkheid: wij
zijn preventief bezig en hebben geen enkele bevoegdheid tot ingrijpen. Daar is de politie voor.
Zijn er verdachte omstandigheden,
dan neemt het team contact op
met de politie. Die kunnen dan
besluiten welke actie zij
ondernemen.
Van elke loopronde wordt
een verslag gemaakt
ten behoeve van de
eigen vrijwilligers, de politie,
de woningcorporaties en het
stadsdeelkantoor. Zo blijft iedereen op de hoogte.

Leefbaarheid:
Tijdens de ronde krijgt dit ook de nodige aandacht. Soms worden wij aangesproken en soms
zien wij zelf zaken die de aandacht vragen.
Bij de leefbaarheid gaat om het welzijn van de
bewoners. Als wij een praatje maken en we ontdekken een persoonlijk probleem, dan kunnen wij
advies geven of doorverwijzen naar de gemeentelijke instantie die daarover gaat.
Een ander aspect van de leefbaarheid is het netjes houden van de woonomgeving. Helaas zijn er

Vergaderdata 2023
Bestuursvergaderingen worden gehou-

den elke eerste dinsdag van de maand,
met uitzondering van de maanden juli en
augustus.
De bewonersvergadering wordt gehou-

den op donderdag 11 mei en donderdag
16 november 2023.
KOM

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

bewoners die het niet zo nauw nemen. Zij dumpen rommel naast de ondergrondse huisvuilcontainers (ORAC’s) of laten de hond poepen, maar
ruimen het kakje niet op!
Zien wij (zoals te zien is op bovenstaande foto)
dat er gevaar is voor struikelen door opstaande
stenen, dan melden wij dit meteen aan de gemeente met het verzoek actie te ondernemen.
Voorkomen is immers beter dan genezen!

Iets voor u?
Wij zijn op zoek naar enkele vrijwilligers die ons
team willen komen versterken. Buurtpreventie is
nuttig en heeft dit al bewezen. Bij de politie zijn
cijfers van misdrijven bekend, en het is gebleken
dat het aantal woninginbraken behoorlijk is afgenomen. Bovendien zijn de bewoners blij met
dit initiatief. Dit horen wij ook regelmatig tijdens
ons rondje door de wijk.
Kortom, nuttig. Leuke teamgenoten maken van
de loopronde een gezellige aangelegenheid. Zij
maken van de nood een deugd. Doen dus!
Aanmelden kan o.a. bij het secretariaat van het
Wijkberaad Kom Loosduinen.
De vrijwilligers op een van hun loopronden aanspreken kan natuurlijk ook.

Bestuursleden zijn
in de volgende commissies
vertegenwoordigd
Commissie Loosduinen

Koos Maquelin
Marjolein Kool
Reserve: Bert Bakker
Ruimtelijke Ordening en Verkeer

Koos Outshoorn
Frits van Gaans
Welzijn en Beheer

Sam Develing
Leo van den Dobbelsteen
Werkgroep Loosduinse Hoofdplein

Koos Maquelin
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Services, diensten en zorg
op loopafstand!
In restaurant Plaza van WoonZorgPark Loosduinen kunt u dagelijks tussen 10.00 en 18.30
uur een kopje koffie drinken, een snack eten of genieten van een warme maaltijd. Plaza
heeft in november 2017 voor de vijfde keer op rij een Gouden Bordje ontvangen van de
gemeente Den Haag. Een tien voor gastvrijheid en kwaliteit van de maaltijden dus!
Herstelt u thuis van een ongeval en heeft u fysiotherapie nodig? Wilt u toch eens met de
ergotherapeut kijken naar de inrichting van uw huis of er ook dingen makkelijker kunnen?
Heeft u begeleiding nodig van een diëtist om uw voedingspatroon aan te passen? Of kan
de logopedist u helpen met problemen bij het slikken?
Maak dan gebruik van de goed toegeruste behandelpraktijken van WoonZorgPark
Loosduinen. De behandelaren van Saffier zijn gespecialiseerd in Parkinson, ouderen en
revalidatie. Bovendien komen zij bij u thuis langs als dat nodig is!

U wordt ouder, maar blijft graag zelfstandig thuis wonen. U kunt dan gebruik maken van
ons Wel Thuis abonnement, deze biedt senioren in de wijk informatie, service, advies,
diensten en activiteiten aan. Als Wel Thuis abonnee krijgt u o.a. korting op hulpmiddelen,
pedicure of kapster aan huis en de vele mooie, creatieve, culturele en muzikale
activiteiten in WoonZorgPark Loosduinen en Nolenshaghe.
Voor meer informatie en afspraken kunt u maandag t/m vrijdag bellen naar
0800 – 7 233 437 of stuur een mail naar servicebureau@saffiergroep.nl.
www.saffiergroep.nl

30

Wijkinfo november 2022

Oog voor wat telt

Villa Ockenburgh
Villa Ockenburgh, een plek voor ontmoeting, verbinding en
inspiratie. Bent u er onlangs nog geweest? Onze vrijwilligers
zitten nooit stil en hebben op vele terreinen werk verzet. Wij
geven u graag een inkijkje in de vele leuke momenten die zijn
geweest of gaan komen!
Allereerst zijn we bijzonder trots dat Villa Ocken
burgh de 5e plek in de verkiezing van Omroep
West ‘Mooiste Gebouw van de regio’ heeft behaald! Wij mogen ons meten aan gebouwen
als het Kunstmuseum en het Vredespaleis. Het
klusteam, bestaande uit circa 20 vrijwilligers,
werkt elke maandag aan het steeds mooier maken van de villa en de vleugel.

Burgemeester Jan van Zanen heeft op 19
september met eigen ogen gezien wat Villa
Ockenburgh tot zo’n bijzondere plek maakt. De
vrijwilligers vertelden hem wat hun beweegredenen zijn om zich voor de buitenplaats in te
zetten en met hoeveel plezier zij aan de slag

De 15 moestuiniers mogen terecht trots met
hun tuin pronken! Ze hebben afgelopen zomer
van alles kunnen oogsten en verkopen: tuinbonen, kapucijners, allerlei soorten sla en tomaten. En hebt u de (eetbare) bloembedden gezien? Van de Cosmea is menig stekje verkocht.
Het team van gastvrouwen en andere vrijwilligers heeft zich ingezet voor een geslaagde Open
Monumentendag op 11 september. Een zonnige
dag waarop bezoekers een rondleiding kregen,
genoten van optredens van een operazangeres
en een jazz band en kinderen spellen konden
doen. Er heerste een gemoedelijk sfeer, die je
dag in dag uit bij Villa Ockenburgh kunt ervaren.
Ook de vrijwilligers, die de programmering van
Theater Villa Ockenburgh regelen, zijn niet te
stoppen. Sinds september brengen zij weer een
aantrekkelijk en gevarieerd programma, bestaande uit: muziekoptredens, cabaret, films,
lezingen én zelfs voorstellingen voor kinderen.
Sommige optredens zijn gratis, voor andere vragen we een kleine bijdrage. Bekijk het actuele
aanbod op www.villaockenburgh.nl/agenda

zijn.
Dat vrijwilligerswerk belangrijk én leuk is om te
doen, werd ook duidelijk op 8 oktober tijdens
Festival Samen voor Loosduinen. Loosduinen
heeft vele organisaties die zich voor iets inzetten en op uw steun rekenen. We hopen dat u
ook ervaart dat vrijwilligerswerk loont, voor
uzelf en uw leefomgeving.
U leest het. Er is veel moois geweest en er komt
veel moois aan. Want onze vrijwilligers zitten
niet stil. Wilt u op de hoogte blijven van alles
dat Villa Ockenburgh doet? Volg ons dan via
Facebook/Instagram: buitenplaatsockenburgh
of abonneer u op onze corporate en/of theaternieuwsbrief via de website.

Graag tot ziens!
Wijkinfo november 2022
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Handvervaardigde

juwelen
uit eigen atelier

Voorbeeld ring
onedel metaal

Eindresultaat 18 karaat
goud met Topaas steen

ONTWERPEN • VERMAKEN • REPAREREN

Loosduinse Hoofdstraat 166
Den Haag | 070-397 45 02
JUWELIERHETMOLENTJE.NL
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Lieve klanten bedankt!
Ondernemen is afwisselend, uitdagend en creatief. Maar ondernemer ben je 24 uur
per dag, 7 dagen per week. Na respectievelijk meer dan 20 jaar en bijna 40 jaar hebben
Carolien en ik besloten om te stoppen met OFFERS WONEN EN MODE.
Sinds de oprichting in 1926 heeft Offers veel crisissen doorstaan en daar zijn we
DANKBAAR voor. In al die jaren bleven klanten ons trouw, ondanks de veranderende
wereld. We hebben nu de leeftijd bereikt om nog iets anders te gaan doen. Wat weten
we nog niet, maar nu we afscheid gaan nemen van onze fysieke winkel, kijken we in
ieder geval uit naar meer VRIJE TIJD.
Tot snel!

Lieve groet,

Cor Offers, Carolien en toppers Yvonne en Nicole.
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Wijkcentrum

het Eiland Cantateplein

Even een kleine update van wat is geweest!
In de zomervakantie zijn er veel kleine activiteiten georganiseerd door Wijkz in het Eiland.
Zoals techniek, knutselen en bakken. De kinderen konden mee naar het klimbos. Een leuke activiteit voor kinderen, waar grenzen, uitdaging
en spanning centraal stonden. Maar ook pizza
bakken was een succes. Zelf de ingrediënten
kiezen en dan een heerlijke pizza klaarmaken.
Ook zijn we een aantal daagjes weg gegaan.
Een leuke activiteit bij de Bieb, waar we met
afvalmateriaal vissen hebben gemaakt. Er was
veel animo voor de activiteiten.
Op de laatste dag van de vakantie hadden we
springkussens en hebben we pannenkoeken
gebakken. En mooi weer dat het was! Fijn dat
buurtbewoners enthousiast hebben geholpen
bij deze dag.

In de rij staan voor een pannenkoek was de moeite waard!

Reuring in de Kom

Een nieuw project vanuit het Oranje Fonds
waar Samen en Ontmoeting centraal
staan. Via sociale media hebben we in het voorjaar een oproep geplaatst. Wie wil meedenken
met projecten in de wijk voor buurtbewoners?
Het werd een door jong en oud drukbezochte
avond. Naar aanleiding van deze avond zijn we
een plan gaan schrijven en hebben een financiële toezegging gekregen van het Oranje Fonds,
Stadsdeel Loosduinen, Wijkberaad en Steadion.
In totaal zijn er 10 nieuwe en bijzondere activiteiten voor de wijk bedacht door de bewoners zelf. Activiteiten om elkaar te ontmoeten
en elkaar beter te leren kennen. In november
gaan we weer om de tafel en bent u ook van
harte welkom. Hou daarom Facebook in de gaten en de flyers op onze deur van wijkcentrum
het Eiland. We zijn bezig met een jaarplanning
voor 2023.
Wat en hoe we het gaan doen, hoort u van ons.
In oktober was het weer de week van de ouderen. We hebben met de kinderen kaartjes
gemaakt voor de ouderen. Woensdag 5 oktober
zijn we met de kinderen uit de wijk naar Saffier
geweest om rozen uit te delen aan de ouderen.
Dat was een mooi initiatief. We doen graag met
de kinderen mee.
In oktober was het ook herfstvakantie en hebben we een zeer gevarieerd programma gehad. Veel stond in het teken van Halloween.
Buurtbewoners hebben zich zoals gewoonlijk
enorm ingezet om voor de kinderen en jongeren uit de wijk iets moois en griezeligs neer te
zetten. In de volgende editie van het wijkblad
zullen zij middels foto’s en tekst een korte impressie geven van deze dag.

Met het warme weer was het hier lekker vertoeven

Bibian Hageman & Opbouwwerk Loosduinen
06-33312904
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Herdenking 100 jaar Loosduinen
bij Den Haag
Misschien weet u het nog wel vanuit de overleveringen of hebt u het zelfs qua leeftijd
meegemaakt. Op 1 juli 1923 verloor Loosduinen haar zelfstandigheid als dorp en werd een
onderdeel van Den Haag. Den Haag lag al jarenlang op de loer en pikte telkens een stukje
af van Loosduinen tot aan 1923; toen was het over.
Het Loosduins museum wil graag haar nieuwe
tentoonstelling hieraan wijden met als werktitel:
“Loosduinen onderdeel van Den Haag”.
We laten iets van het oude Loosduinen zien en
daarna de aansluiting bij Den Haag. Er zijn verhalen over de burgemeesters en van de laatste
burgemeester laten we enkele kledingstukken
zien. Daarnaast zijn we erg trots op het kunnen
tonen van de ambtsketen van de laatste burgemeester Hovy.
We proberen zoveel mogelijk spullen te verzamelen, oude geschriften en foto’s en daarnaast
ook tastbare spullen vanuit die tijd.
Het kan zijn, dat u door overlevering ook nog
spullen heeft, die gaan over “oud-Loosduinen”.
We houden ons aanbevolen en natuurlijk kunt
u die spullen in bruikleen geven of schenken,
zodat wij ze kunnen opnemen in de tentoonstelling.
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Op de foto kunt u zien dat de ambtsketen van
burgemeester Hovy officieel wordt overgedragen aan de vertegenwoordigers van het museum. De voorzitter neemt zeer vereerd dit geschenk aan en we zullen deze ketting ook een
mooie plek geven in onze vaste collectie.
Officieel wordt de nieuwe tentoonstelling geopend op 21 januari 2023; dit is het jaar dat 100
jaar geleden Loosduinen haar zelfstandigheid
opgaf en dat 100 jaar geleden een Commissie
Loosduinen werd ingesteld!
De Commissie Loosduinen zal met een uitgebreid feestprogramma komen en natuurlijk;
hoort een bezoek aan het museum hierbij.
U bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet
Pjer Wijsman,
voorzitter museum Loosduinen

Festival ‘Samen voor Loosduinen’
Zaterdag 8 oktober werd bij mooi weer op het
terrein van buitenplaats Ockenburgh het festival ‘Samen voor Loosduinen’ gehouden.
Er waren kramen van verschillende verenigingen en organisaties o.a. van De Zonnebloem,
het Leger des Heils, De Rimboejagers, De Wijk
beraden, het Museum, de Kringloop, voetbalvereniging Die Haghe, hondenuitlaatservice,
Saffier, de Voedselbank, Kinderboerderij Pluk
en nog vele anderen.

Ieder vertelde zijn verhaal aan de, door de dag
heen, zo'n 500 passerende bezoekers. Het was
een gezellige dag en ook voor de jeugd waren
er activiteiten. Zo konden ze drummen of jeu
de boules spelen en waren er binnen spelactiviteiten.
Er wordt gekeken of het volgend jaar weer
georganiseerd kan worden. Dan is er voor de
verschillende organisaties weer een kans om
zich voor te stellen.
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Nieuw opleidingsorkest “Uit de Kunst”
van Muziekvereniging KNK Loosduinen start 6 januari 2023
Ben je een volwassene die pas is begonnen met
muziekles op een blaasinstrument en wil je samen muziek maken? Of heb je vroeger muziek
gemaakt en wil je daar nu weer meer verder?
Kom dan naar het opleidingsorkest Uit de
Kunst. Blazers en slagwerkers zijn van harte
welkom! Als je zelf geen instrument hebt
dan kunnen wij je daarbij helpen.
Het opleidingsorkest start in januari 2023
en repeteert op vrijdag van 18.45 tot 20.00
uur in Wijkcentrum De Wiekslag, Molenbrink
68A, 2553 GM Den Haag.
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Bespeel je al langer een blaasinstrument of
slagwerk? KNK heeft nog ruimte voor uitbreiding. De repetitie is op vrijdag in De
Wiekslag van 20.15 tot 22.15 uur.
Neem via onze website even contact op
als je wilt komen kijken, of kom naar het
Jaarconcert van KNK op vrijdag 25 november
a.s. om 20.00 uur in de Abdijkerk.
Verdere informatie:www.knkonline.nl
of Facebook.com/KNK1919

Eerste editie
‘Dichter bij de Molen’ groot succes
Het lag al een tijdje op ‘de plank’, maar zaterdag 15 oktober was het dan eindelijk zover: hét
poëzie- en muziekevenement ‘Dichter bij de
Molen’.
Tijdens deze middag brachten verschillende
artiesten hun ode aan Molen De Korenaer. Een
gevarieerd programma vol nostalgie en humor,
met als hoogtepunt de wedstrijd: ‘Wie schrijft
het mooiste molengedicht?’

Koos Meinderts, Theo van Daalhoff en Stanislaus
Jaworski. De gedichten verschilden veel van elkaar, ook al gingen ze allemaal over de molen.
Het winnende gedicht draagt de naam ‘Mijn
molen’ en is geschreven door José la Haye. De
voordracht was pakkend en het gedicht haalde
mooie herinneringen naar boven. Binnenkort
zal haar gedicht, samen met de andere gedichten, te bewonderen zijn in bibliotheek
Loosduinen.

Maar liefst negen geselecteerde winnaars droegen hun gedicht die middag voor. Het was geen
eenvoudige taak voor de jury, bestaande uit

Dankzij een subsidie van de gemeente Den
Haag is het mogelijk geweest dit evenement
te organiseren.

Huurcontract getekend
Afgelopen oktober kwam het bestuur van de
Abdijkerk in de persoon van kerkrentmeester (beheer) Leo Hartman met een nieuwe huurovereenkomst. Deze werd door hem en voorzitter Koos
Maquelin en penningmeester Bert Bakker van het
wijkberaad Kom Loosduinen ondertekend.
Dit nieuwe contract loopt tot en met het jaar
2027. We zijn als wijkberaad blij met deze kantoorruimte.
Wijkinfo november 2022
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Gezellig eten met vrijwilligers uit
de Kom Loosduinen
Het bestuur van het wijkberaad kwam
op het idee om met de verschillende vrijwilligers uit de wijk te gaan eten. En dat
werd gedaan op donderdag 20 oktober.
Het werd een zeer gezellige avond. Er waren uiteindelijk heel wat vrijwilligers aanwezig: 12 leden van de Buurtpreventie, 5
vrijwilligers van de speeltuin Cantateplein,
3 bewoners die het Loosduinse Hoofdplein
onkruidvrij houden. 5 vrijwilligers van het
Leger des Heils en 5 vrijwilligers van De
Hennenberg.
Het is de bedoeling om volgend jaar weer
andere vrijwilligers van deze instanties
mee te nemen. Zo bepaalt de leiding aldaar wie in aanmerking komt.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Schade, straatverlichting, losse
stoeptegels enz. gemeente
Den Haag

14070

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

0900-8844

Noodnummer landelijk

1-1-2

Stadsdeelkantoor Loosduinen

070-353 7900

Gemeentelijk informatiecentrum 070-353 3777
Gemeentelijke belastingdienst

070-353 7932

Ophaaldienst grofvuil

070-366 0808

Dokterstelefoon

070-346 9669

PEP

070-302 4444

Wijkbus Viool

070-205 2599

Woonzorgpark Loosduinen

070-888 1888

BurenHulpCentrale

070-262 9999

Hobbykassen in diverse uitvoeringen
en prijsniveaus. We kunnen aan elke
vraag voldoen, want maatwerk is
onze specialiteit!
Zie ook: www.broeikassen.com
Telefoon:
071 - 408 41 66 of
06 - 53 93 5039

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

Transport
Sloopwerk
Grondwerk

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

SCHOONMAAKBEDRIJF
tel. 070 - 397 50 79

GLAZENWASSEN
met eigen hoogwerkers tot 66 mtr.
Tevens hoogwerker verhuur
IV
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tel. 06 261 08 846

