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W I J K B E R A A D 

‘KOM LOOSDUINEN’

Het is eindelijk lente!

Bewonersvergadering donderdag 12 mei 2022
in de vergaderruimte van de Abdijkerk - Aanvang: 19.30 uur



  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:



Dagelijks Bestuur

Voorzitter
Koos Maquelin 

Secretaris
Marjolein Kool

Penningmeester
Bert Bakker

Bestuursleden
Koos Outshoorn

Sam Develing

Leo van den Dobbelsteen

Frits van Gaans

Jasper Strik

Danielle Spin

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 november 2022.



van der Hoeven
Glazenwasserij

Schoonmaakservice
Terras- en gevelreiniging

tel. 06-29410507

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

Rouwarrangementen | Trouwboeketten | Bloemstukken
Openingstijden: woensdag t/m zaterdag 8:30 - 17:00 uur
WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS TEGEN EEN SCHAPPELIJKE PRIJS
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Voorwoord
door de voorzitter

Het afgelopen jaar hebben velen van ons vanwege de be-
perkende coronamaatregelen ommetjes gemaakt, fiets-
tochten gemaakt en de mooie natuur die Nederland rijk 
is kunnen herontdekken. Ik mag zoals vele kustbewoners 
graag een fietstocht door de duinen maken en kan volop 
genieten van de rust, o.a. bij de zandmotor tussen Monster 
en Kijkduin.
Ten tijden van dit schrijven zijn de vooruitzichten gunstig 
en lijken we weer richting het nieuwe/oude normaal te 
gaan. Zo ook het Wijkberaad Kom Loosduinen.
Ons bestuur is uitgebreid met een nieuw bestuurslid, 
Danielle Spin. Zij zal zich verderop in deze Wijkinfo voor-
stellen.
Het ‘oude‘ normaal zal voornamelijk bestaan uit bekende activiteiten: Puchdag op het Loos-
duinse Hoofdplein, Vaartocht voor 75+, dit door de wateren van het Westland, Loosduinse 
Sterren Stralen (Ockenburgh) en Festival Montmartre (Ockenburgh). En we gaan kijken naar 
iets speciaal voor onze jongere inwoners van de Kom. En natuurlijk het Dickensfestijn dat  
samen met de wijkberaden Houtwijk en Kraayenstein wordt georganiseerd.
Het bestuur zal op de eerstvolgende bewonersvergadering op donderdag 12 mei tekst en uitleg 
geven op bovenstaande activiteiten.

Wij hebben er zin in en U hopelijk ook!

Bestuur van het wijkberaad Kom Loosduinen 2022
V.l.n.r.: Jasper Strik, Frits van Gaans, Koos Outshoorn, Marjolein Kool, Bert Bakker, Koos Maquelin, Leo van den 

Dobbelsteen, Yolanda Bouman (notuliste), Sam Develing, Danielle Spin.



4  Wijkinfo mei 2022

Halloweentocht
Op vrijdag 5/11 genoten meer dan 40 gezinnen 
van een fantastische halloweentocht op Pluk. 
De Heemtuin was het decor bij uitstek: de thee-
lichtjes en vuurtjes zorgden voor een prachtig 
tafereel bij zonsondergang. Ook de griezelig- 
goed verklede plukmedewerkers- deden hun 
duit in het zakje.
Kinderen moesten 3 opdrachtjes volbrengen 
en kregen op het einde van het parcours een 
kommetje heksensoep. Het was spannend, maar 
vooral heel leuk en gezellig. Ronduit genieten!

Treefest
Op zaterdag 13/11 kwamen ‘’the pollinators’’ 
langs om een heus boomplant-festival te hou-
den. Pluk werd omgetoverd tot een waar festi-
valterrein. Bezoekers konden genieten van on-
der meer lezingen, muziek, workshops en lekker 
veganistisch eten. En natuurlijk werden er ook 
bomen geplant! De allereerste boom die werd 
geplant op het achterland was een prachtige 
amandelboom. We kunnen niet wachten tot we 
de eerste vruchten van het voedselbos kunnen 
plukken!

Speeltuin
Aankomende winter gaan we de kinderspeeltuin 
aanpakken. De speeltuin is dringend toe aan een 
opfrisbeurt. De ambitie is om de speeltuin vol-
ledig te herorganiseren en nieuwe speeltuigen 
te plaatsen.

Dierenweide
De dierenweide is al een hele tijd niet meer 
toegankelijk voor bezoekers. We weten dat veel 
kindjes dit jammer vinden, maar het was een 
weloverwogen beslissing. Voor heel veel dieren 
was het enthousiaste bezoek vaak stressvol. 
Daarnaast staan veel dieren op dieet en werden 
onze dieren toch gevoerd. Dit konden we niet 
altijd controleren. Daarom besloten we om de 
dierenweide te sluiten. Op deze manier kiezen 
we bewust voor het welzijn van de dieren. 

Kerstpakketjes
Zoek je nog een leuk eindejaarscadeau? Dan 
vind je in ons plukzwinkeltje ongetwijfeld je ga-
ding! Je kan er prachtige kerstpakketjes kopen 
met overheerlijke, zelfgemaakte, biologische 
producten. Kom zeker een kijkje nemen!

Oproep
Heb je een leuk idee voor een activiteit op Pluk? Raad, advies een gouden tip? Of werk je voor 

een leuke organisatie/bedrijf dat in de kern veel gemeen heeft met Pluk. 

Stuur een mailtje naar plukactiviteiten@gmail.com en misschien kunnen we wel iets betekenen 

voor elkaar!
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Sommige bewoners 
vinden dat het lang 
heeft geduurd voordat 
de plannen eindelijk 
tot uitvoer worden 
gebracht. Dat is he-
laas ook onontkoom-
baar. Het is namelijk 
ongelofelijk belangrijk 
om de wijkbewoners 
zelf te betrekken bij de 
totstandkoming van 
alle plannen die er nu zijn. Dit proces van parti-
ciperen moet zorgvuldig gebeuren en dat vraagt 
veel tijd. Maar daardoor creëer je wel met zijn 
allen samen draagvlak voor de veranderingen 
en de plannen. Want het kloppend hart van de 
straat, buurt of wijk, zijn de bewoners zelf. En zij 
weten als geen ander wat er leeft in hun woon-
omgeving.

Dankzij de wijkbudgetten komen we ook in 
contact met veel mensen die nog niet eerder in 
beeld waren. De energie en betrokkenheid die 
deze mensen laten zien, bevestigt één heel be-
langrijk onderdeel in het handelen van de ge-
meente: als je het eigenaarschap van de open-
bare ruimte deelt met bewoners, zie je ook de 
bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen. 
Daarom is het participatieproces zo ongelofelijk 
belangrijk en wil je daar zoveel mogelijk mensen 
voor bereiken. Door de inzet van verschillende 
kanalen en social media lukt het steeds beter 
om bewoners zich te laten uitspreken over wat 

zij belangrijk vinden. 
De wijkagenda’s en 
de wijkbudgetten zijn 
hier de mooiste voor-
beelden van.

Wat me bij het vol-
gende brengt. De op-
komst bij de afgelopen 
gemeenteraadsverkie-
zingen was historisch 
laag. Terwijl het juist 

zo belangrijk is om je stem te laten horen. Je 
uitspreken over een initiatief om bijvoorbeeld je 
straat te vergroenen, een buurtkamer te openen 
of een oracs te adopteren, is natuurlijk dichtbij 
en direct. Maar je stem uitbrengen op wie straks 
in het stadhuis jouw belangen mag behartigen, 
is van even groot belang. Over vier jaar mag er 
weer gestemd worden, hopelijk is de opkomst 
dan hoger. Want met een wijkbudget of agenda 
stuur je een wijk. Maar met je stem tijdens ge-
meenteraadsverkiezingen stuur je je stad.

We gaan in ons mooie stadsdeel door op de in-
geslagen weg. Veel van wat er nu in Loosduinen 
gebeurt, van wijkagenda tot wijkbudget, van 
herinrichtingsplannen tot aan de verschillende 
opknapprojecten, kwam tot stand dankzij de 
betrokkenheid, de stem en de inzet van de be-
woners zelf. 

Mustapha el Boumeshouli
Stadsdeeldirecteur

Stemmen sturen niet alleen een 
wijk maar een hele stad
Niemand die in dit mooie stadsdeel woont ontgaat het dat er allerlei ontwikkelingen gaande 
zijn of worden opgestart om Loosduinen nog mooier, beter en veiliger te maken. Verschillende 
wijkagenda’s en wijkbudgetten worden uitgerold, buurten worden heringericht en de openbare 
ruimte wordt opgeknapt.
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KRAAYENSTEIN         Forellendaal 400         tel:  070 397 71 71        email: info@pasmans.net      www.pasmans.net

Na 45 jaar beëindigen wij m.i.v. 
1 augustus 2022 onze werkzaamheden 
aan de Forellendaal 400 en zetten die 
voort op een nieuw adres:

Chroomstraat 33
2544 EX  Den Haag
(bedrijventerrein Kerketuinen in het 
pand van Oranje van Loon drukkers)

E-mailadres en telefoonnummer
blijven ongewijzigd.

Helaas is het dan niet meer mogelijk 
om incidentele kopieën of printjes te 
laten maken.

Wij gaan 
verhuizen

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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Met de komst van de tv werden buurtbioscopen als ‘De Roskam’, die in 
1963 al haar deuren sloot, steeds minder relevant en moest je voor je 
films toch echt de stad in gaan. 

Buurtbewoners vonden dit jammer, want het is toch leuk om samen 
naar de film te kunnen gaan op een unieke plek in de buurt?! 
Zo gezegd, zo gedaan: de Abdijkerk werd voor 2 dagen omgetoverd tot sfeervolle bioscoop, de rode 
loper werd uitgerold en de foodtruck van Ock zorgde voor de popcorn en warme dranken. Op de 
eerste dag zorgden de enthousiaste bezoekers voor een mooi achtergrondkoortje bij ‘Grease’ en op 
de tweede dag werd er meegesnikt bij ‘E.T.’. De eerste editie van ‘Kom Kijken’ was geboren.

Maar de eerste editie hoeft niet de enige te zijn. Op het moment zijn we aan het kijken om de  
volgende editie te organiseren. Met andere films en andere genres. 
Wil je hiervan op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook, Instagram (@komkijken_loosduinen) 
of kijk op de website: www.filmsloosduinen.nl

De terugkeer van 
een Loosduinse bioscoop

Het was november. Buiten blies de wind hard door Loosduinen en vanuit de Abdijkerk 
klonken eigenaardige geluiden. Nee, niet het huilen van de wind of het blazen van het 
orgel... Het was toch echt ‘Greased Lightnin’?!  
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We gaan terug naar 13 november 2021. Deze 
dag stond in het teken van kennismaking en 
ontmoeting tussen vrijwilligers van de organi-
saties en de inwoners van Loosduinen. Op het 
terrein van Villa Ockenburgh stonden kraampjes 
waar workshops werden gegeven waarin de 
verschillende organisaties zich voorstelden. 

PEP Den Haag heeft deze dag samen met het 
stadsdeel Loosduinen georganiseerd Bij de ope-
ning waren de wethouders Kavita Parbhudayal, 
stadsdeelwethouder Hilbert Bredemeijer en 

stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli 
aanwezig. 
Maar natuurlijk was deze dag er om meer vrij-
willigers te krijgen in Loosduinen. Zo'n 1.000 
bezoekers maakten kennis met de Politie, de 
Wijkberaden, het Buurtpreventieteam, scouting, 
voetbal, zang, Buurtboerderij Nijkamphoeve en 
veel andere organisaties Ook had Sinterklaas 
ondanks het inpakken van de cadeaus voor 5 
december nog even tijd om kennis te maken 
met de aanwezige kinderen. Al met Al een zeer 
geslaagde dag.

Veel bewoners van Loosduinen aanwezig op de

Dag voor vrijwilligers
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In de weken vóór kerst was er ook dit jaar door 
de coronamaatregelen - en uiteindelijk - de 
lockdown voor niemand niet veel mogelijk om 
bijeen te komen in grote groepen en iets leuks 
en gezelligs te doen.
Gelukkig hadden we van de eerdere lockdown 
in 2020 geleerd en ervaren dat wijkbewoners 
jong en oud heel flexibel zijn en graag iets wil-
len doen voor de kwetsbare bewoners in de 
Kom Loosduinen.
Dit jaar heeft het Wijkberaad van de Kom 
Loosduinen voor financiële middelen gezorgd. 
Het Kinder/Jongeren en Opbouwwerk van het 
Cantateplein heeft met hun specifieke doel-
groepen zoals cliënten van Middin, kinderen, 
jongeren, volwassenen en ouderen, de organi-
satie en uitvoering op zich genomen.
Verdeeld over meerdere dagen binnen 2 we-
ken, hebben we in zeer kleine groepjes, zowel 
binnen als buiten, 150 kerstkransen versierd 
met lichtjes, linten en ballen. 
In totaal hebben 50 verschillende deelnemers 
de kransen gemaakt en er ook voor gezorgd dat 

         Kerstkransen maken 
en uitdelen!

deze kransen huis aan huis werden verspreid in 
de Kom Loosduinen. Middels social media en 
kaartjes hebben we hartverwarmende reacties 
ontvangen.
Voor herhaling zeer zeker vatbaar!!
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Toch ook Uw slager?
SPECIAALSLAGER

SINDS 1904

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

Bakkerij De Vries
Ockenburghstraat 118  -  Telefoon 3978666

Onze zomerspecialiteit
Aardbeienslof
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De gemeente heeft zo’n anderhalf jaar geleden 
aan één kant van het Cantate plein in overleg 
met de bewoners bloembakken met plantjes 
geplaatst. Nu waren de planten die er toen zijn 
ingezet aan vervanging toe. 
Er is weer aangeklopt bij de gemeente en die 
is samen met een bewoner nagegaan hoeveel 
en welke soort plantjes er geplaatst moesten 
worden. de planten zijn na een week al gele-
verd en de bewoners hebben met gezamenlijke 
inzet alle bakken opnieuw gevuld. Het ziet er 
weer keurig en fleurig uit aan deze kant van 
het Cantateplein. 
Eigenlijk zouden - om de eenheid te waarbor-
gen - aan de andere kant van het Cantateplein 
ook bloembakken geplaatst moeten worden.  
Aan die kant van het plein moeten de bewo-
ners dan wel ook zelf de planten in de bakken 
gaan zetten en zo af en toe eens water geven. 
Maar dat kan worden georganiseerd voor de 
oneven nummers.
Een bijkomend voordeel is dat de trottoirs nu 
niet meer kapot gereden kunnen worden door 
vrachtauto’s. 

Aldus Jaap  Kampfraat

Bewonersactiviteit op 
het Cantateplein



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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Voor het oplossen van misdrijven is de hulp van 
het publiek onmisbaar. De politie roept daarom 
op om altijd melding te doen van een misdrijf. 
Desnoods anoniem. Dat kan bij Meld Misdaad 
Anoniem (M.) via het gratis telefoonnummer 
0800-7000 of de website www.meldmisdaad-
anoniem.nl. Jaarlijks worden er meer dan dui-
zend misdrijven opgelost dankzij tips via M. 
Wijkagent Robbert Louwersheimer legt uit. 

Waarom doet niet iedereen melding? 
Robbert: “Uit angst voor wraak bijvoorbeeld. 
Wat als de dader een bekende is? Wat als je 
hem tegenkomt? Je kunt daar soms echt van 
wakker liggen. Het kan ook zijn dat je er te-
genop ziet om te moeten getuigen in de 
rechtszaal.”

In dat geval geldt dus: meld misdaad 
anoniem. Hoe anoniem is dat dan? 
Robbert : “M. is onafhankelijk en geen politie. 
M. ziet je telefoonnummer of IP-adres niet. 
Men vraagt niet naar de naam van een melder 
en wil die ook niet weten. Gesprekken worden 
niet opgenomen en de verwerking van de mel-
ding is beveiligd.” 

Hoe verloopt zo’n gesprek?
Robbert: “Stel: je vermoedt dat verderop in de 
straat een hennepkwekerij zit. Je belt 0800-
7000 en vertelt je verhaal. De medewerker aan 
de telefoon neemt de melding op en vraagt zo 
veel mogelijk feiten. Alleen als M. jouw anoni-
miteit kan waarborgen en de informatie bruik-
baar genoeg is voor de politie om ermee aan 
de slag te gaan, geeft M. de informatie aan ons 
door. Wij vergelijken de informatie met infor-
matie in de politiesystemen. Misschien is er al 

Van wijkagent  Robbert Louwersheimer 

Meld misdaad, desnoods anoniem

eerder een inval gedaan, heeft de dader al eens 
vastgezeten, enzovoorts. Wij beslissen dan of 
we actie ondernemen.” 

Kun je ook online melden bij M.?
Robbert: “Dat kan. Melden hoeft niet per te-
lefoon, maar kan ook via de website www.
meldmisdaadanoniem.nl. Rechts bovenin zit 
een grote, rode knop: ‘anoniem melden’. Als je 
daarop klikt, kun je lezen hoe online melden 
werkt, of je kunt direct doorklikken naar het 
online formulier.”  

Welke zaken kun je bij M. melden?
Robbert: “M. maakt geen onderscheid tussen 
‘zware’ en ‘lichte’ criminaliteit. Van moord en 
verkrachting tot mishandeling en drugshandel. 
Daarnaast kun je bij het meldpunt terecht met 
tips over bijvoorbeeld hennepkwekerijen, inbra-
ken en illegale handel en opslag van vuurwerk.”

Waar is M. niet voor bedoeld?
Robbert: “De meldlijn is niet bedoeld voor situ-
aties waar andere mogelijkheden voor zijn. Heb 
je met spoed politie nodig, dan bel je 112. Hoef 
je niet anoniem te blijven of is er géén spoed, 
bel dan de politie via 0900-8844. Ook is M. er 
niet voor aangiftes, klachten en meldingen van 
verkeersovertredingen of overlast en dergelijke.”

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.



14  Wijkinfo mei 2022

Ben jij op zoek 
naar een 

‘Eye-Catcher” 
voor je feest of 

evenement?

Toffe knalrode foodtruck
Op deze locatie of op eigen locatie
Met of zonder catering
Klein of grote evenementen

TE HUUR

Voor meer info:
www.brasserieock.nl/big-red-one  |  Email: bigredone@brasserieock.nl
Telefoonnummer: 06 13 08 92 02

Kom genieten van onze koffie, overheerlijke 
taarten, broodjes, salades (ook vega(n) 
opties). Op vrijdagmiddag kun je gezellig 
borrelen op het terras en serveren we een 
wekelijks wisselende daghap.

Verzorgde lunch op (eigen)locatie, bezor-
gen òf afhalen. 

Iets te vieren ?
Brasserie OCK op ‘ t plein is op zaterdag-
avond en zondagmiddag ook af te huren 
voor kleine groepen.

Voor meer informatie:
Brasserie OCK op ’t plein Loosduinse 
Hoofdplein 190 2553 CZ Den Haag
Tel: 070-785 52 25
www.brasserieock.nl info@brasserieock.nl

Openingstijden 
di/woe/donderdag/zaterdag 10-18:00 uur  
en vrijdag 10-21 uur

Dé nieuwe lunchroom 
op het Loosduinse 
Hoofdplein heet

Brasserie OCK op ’t plein is zo’n ontmoe-
tingsplek. De oprichtster Jolanthe van den 
Berghe was tevens ook de initiatiefneemster 
en exploitant van Brasserie OCK in Landgoed 
Ockenburgh. Allereerst in pop-up fase in de 
vervallen villa en later heeft zij de Kasserie 
opgezet. Van niets iets maken is haar passie 
en kracht. Na de restauratie van het land-
huis heeft Jolanthe het stokje van de horeca- 
exploitatie overgedragen aan de huidige on-
dernemers. De naam van de horecavoorziening 
in Ockenburgh is nu ‘Villa Ockenburgh’.

Jolanthe heeft als missie om hetzelfde concept 
neer te zetten maar dan in een andere omge-
ving, namelijk het Loosduinse Hoofdplein. Er is 
een terrasvergunning afgegeven door de Ge-
meente Den Haag om op het plein een terras 
te plaatsen. O.a. de vrolijke bloembakken en de 
door vrijwilligers gemaakte afzetpalen geven 
het Loosduinse Hoofdplein wat kleur. 
Brasserie OCK op ’ t plein heeft een eigentijdse 
en stijlvolle uitstraling. Er wordt gewerkt met 
natuurlijke en kwalitief hoogstaande producten. 
Veelal biologisch en van lokale ondernemers. 

Brasserie OCK op ’t plein
Jóuw knusse lunchroom en het allereerste terras 

op het Loosduinse Hoofdplein 
Wat hebben we hier allemaal naar verlangd, weer een drankje drinken en weer lekker gaan 
lunchen. Na maandenlang Lock-down maatregelen mochten we eindelijk weer open. Dat voelde 
voor velen als een stukje vrijheid terug. De eenzaamheid die werd ervaren gedurende de laatste 
2 jaar maakt plaats voor herenigingen en ontmoetingen.
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Brasserie OCK op ’t plein is een leerwerkbe-
drijf waar leerlingen de fijne kneepjes van het 
horeca-vak kunnen leren in de praktijk. Er zijn 
handgemaakte kaarten te koop gemaakt door 
de leerlingen van het Piramide College.
In Brasserie OCK zullen er regelmatige (cul-
turele) activiteiten zijn, lezingen, akoestische 
muziekoptredens en knutselavonden. Er is een 
Mini-bieb waar je boeken kunt lenen en bren-
gen. Brasserie OCK op ’t plein is af te huren voor 
kleine groepen en is nu ook op zondag open. 
Als wereldburger (namelijk geboren en getogen 
in Perth, Australië) is Jolanthe als tiener opge-
groeid in Bohemen, Loosduinen. Ze kwam graag 
in hartje Loosduinen voor een boodschap en een 
praatje. Dat praatje is iets wat Loosduinen ken-
merkt, trots op het dorpse gevoel waar vooral 
in Brasserie OCK op ’t plein iedereen welkom 
is. Hier kijken we ook uit naar mensen die van 
verder weg komen, zo kunnen we onze horizon 
blijven verbreden en geïnspireerd worden door 
andere culturen en gewoontes en respectvol 
met elkaar omgaan.

Voor Jolanthe en de vele andere getroffen (ho-
reca) ondernemers zal het nog wel even lastig 
blijven om de economische schade van de laat-
ste 2 jaar in te halen. Daarbij komen de toren-
hoge energieprijzen en de welgevreesde infla-
tie. Doch wordt er geprobeerd om de prijzen in 
Brasserie OCK op ’t plein schappelijk te houden.
We blijven vooruitkijken en altijd goede hoop 
houden, dat is voor ons de weg.
Vriendelijk en behulpzaam.
Ondertussen hopen we op een prachtig zonnig 
voorjaar waar we op veilige afstand met en van 
elkaar kunnen genieten. 
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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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Steeds meer mensen weten 
De Bron - de buurthuiskamer 
van het Leger des Heils aan 
de Pisuissestraat 9 - te vin-
den. Voor een kop koffie en een praatje, om 
samen te eten of om mee te doen aan een van 
de activiteiten, zoals bingo en spelmiddag. 
Mensen van alle leeftijden en achtergronden 
zijn er welkom. Een enthousiast team van vrij-
willigers zorgt ervoor dat elke bezoeker zich 
thuis voelt. Naast het vaste weekprogramma 
staan er regelmatig extra activiteiten en leuke 
acties op het programma. 

Sinds begin van dit jaar, is De Bron bovendien 
officieel een locatie van Haags Ontmoeten. 
Dat betekent dat er bijzondere aandacht is 
voor ouderen en hun mantelzorgers. Samen of 
alleen kunnen zij bij De Bron terecht om sa-
men iets te drinken of om mee te doen aan 

de activiteiten. Maar zij kunnen er ook terecht 
voor advies en informatie. 

Behalve buurthuiskamer is De Bron ook twee-
dehandskledingwinkel. Voordat de kleding in 
de winkel komt te hangen, wordt deze grondig 
geïnspecteerd door de vrijwilligers. Alleen wat 
schoon en gaaf is, wordt verkocht. Prijzen lig-
gen tussen € 1,- tot € 5,-. Op donderdagmid-
dag (vanaf 14:00 uur) is er bovendien een gedi-
plomeerde vakdocente aanwezig om te helpen 
bij het verstellen van kleding. Zo maak je zelf 
(met een beetje hulp en een naaimachine van 
De Bron) gratis je net gekochte broek korter. 
Kijk voor actuele informatie op 
facebook@DeBronLoosduinen. 

Altijd een warm thuis bij De Bron

Nog vragen? 
Tijdens openingstijden is De Bron telefonisch bereikbaar op 070 397 56 19. Maar mailen kan 
ook: debron.loosduinen@legerdesheils.nl. 
Buurthuiskamer & Kledingwinkel De Bron (Leger des Heils), Pisuissestraat 9 (naast de schoen-
maker, in de poort), Loosduinen

Foto’s: M
artijn Beekm

an
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Het wijkberaad Kom Loosduinen is hier al ja-
ren over aan het steggelen met de verschil-
lende wethouders van verkeer.
Toen in 2019 Benny Persoon en Janice 
Roopram (toen nog Hart voor Den Haag Groep 
de Mos) er aandacht aan besteedden, heeft 
Janice hierover schriftelijke vragen gesteld 
aan de gemeenteraad. 
Dit was na een gesprek met Sam Develing die 

Verkeersprobleem

Een groene planeet met mobiliteit voor 
iedereen. Nou echt niet!   

60 % van de scooters wordt slecht weggezet.

Asociaal gedrag is zonder sociaal besef zich 
asociaal gedragen zonder rekening te houden 
met een ander.

Het lijkt wel of de gebruikers het erom doen 
om hun scooter zo onvriendelijk mogelijk te 
parkeren.
Is handhaven hier nou echt niet mogelijk? 

Gemeente doe hier nu eens wat aan!

zich er ook mee bezighoudt. Hij stelde een-
richtingsverkeer voor.
Woensdag 16 februari heeft een delegatie 
van wethouder Robert van Asten, stadsdeel-
directeur Mustapha el Boumeshouli, weg-
beheerder Dave Smit, Pjer Wijsman en Sam 
Develing de tekening van Leon Thier bespro-
ken en gekeken of een rotonde eventueel een 
oplossing zou kunnen zijn. 

Al jaren kijkt men naar het verkeersprobleem bij de kruising van de Loos duinse Hoofdstraat/ 
Monsterseweg en Ockenburghstraat / Lozerlaan.
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Ontstaan van GDA
100 jaar geleden leefden we in allerlei maat-
schappelijke “zuilen”. Je hoorde bij een bepaalde 
maatschappelijke categorie in de samenleving. 
Bijvoorbeeld het geloof. Loosduinen was een 
dorp van tuinders en tuindersknechten. In hun 
vrije tijd gingen katholieke jongens voetbal-
len in een duinpan waar nu het winkelcentrum 
De Savornin Lohman is. Dat was een doorn in 
het oog van de pastoor. Hij wilde de voetbal-
lers dichterbij hebben. Het tuindersbedrijf van 
Quirinus Nederpel lag achter de katholieke kerk. 
Dat bedrijf verkaste en zo ontstond het voorma-
lige voetbalveld van GDA. 

De pastoor behoorde tot de belangrijkste men-
sen in de dorpssamenleving. Hij was de naam-
gever van de vereniging. Onder zijn invloed van 
de pastoor werd dat GDA, afkorting van “Gabriel 
Dell’Addolorata”. Een vereniging met een Itali-
aanse naam. Gabriel, van de moeder van smart. 
Pijn. Het Rooms-Katholieke leven moest ook 
“pijn” uitstralen. De kerk had tot 1965 een gees-
telijk adviseur bij GDA  

Dorpsleven in Loosduinen
Loosduinen was een dorp en lag in die tijd en-
kele kilometers van de stad. En net als in ieder 
dorp had je in die oude tijd een verzuilde sa-
menleving. Een katholieke dorpsgenoot kocht 
zijn levensbehoeften bij geloofsgenoten. Dus 
je vlees kocht je, als katholiek, bij voorbeeld bij 
slager Jeursen. Je brood bij Nederpelt van 1845. 
Nederpel, Steijn, Pe(e)ters, Kortekaas, Hut, Van 

Leeuwen, Van der Lans: namen die deels ook nu 
nog voorkomen bij GDA Grote katholieke gezin-
nen waarvan de jongens bij GDA gingen voet-
ballen. Het was toen nog zó dorps en zó verzuild, 
dat de volgende anekdote niet mag uitblijven. Er 
werd een Rooms-Katholieke interland (sic) uit-
geschreven tussen Nederland en Duitsland. We 
schrijven 1930. GDA, had vier internationals. De 
namen? Willem Steijn, Henk Kruydenberg, Toon 
van der Mey en Arie Lint. Stel je voor dat de 
K.N.V.B. morgen naar de huidige voorzitter belt: 
“Volgende maand Nederland – Duitsland op het 
GDA-terrein”. 

Competitie in die eerste jaren
De competitie ging via de katholieke bond. In 
1926 speelde GDA, na vier opeenvolgende kam-
pioenschappen, op het hoogste niveau. Een 
kampioenschap werd in die tijd heel anders ge-
vierd dan nu. Geen bierfeest met zanger, maar 
een kerkdienst, gevolgd door cabaret. 

De Loosduinse voetbalclub GDA bestaat op 27 april 100 jaar. Aan deze mijlpaal besteden 
we aandacht in deze editie van het wijkblad van Kom Loosduinen. Dit jubileumjaar wordt de 
komende maanden gevierd. Zie de website www.rksvgda.nl Ook komt er een fotoboek over 
GDA, “dat eigenwijze clubje in het hart van Madestein”. In 100 jaar GDA is er veel gebeurd. 
Dat kleine dorp, “gemeente Loosduinen”, dat één jaar na de oprichting meemaakte dat de 
gemeente Den Haag ‘ons’ inlijfde, behoort nu tot de grote stad.

 Voetbalvereniging GDA bestaat 100 jaar
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Opmerkelijke zaken in die eerste jaren
GDA telde omstreeks 50 – 60 leden, desondanks 
speelde het op hoog niveau. De leden hadden 
veel over voor de club. De leden deden alles zelf. 
Groot onderhoud bijvoorbeeld. Daarom zagen 
het voetbalveld en de ‘houten tent’ – de kan-
tine dus – er goed uit, ook al waren de mid-
delen schaars. GDA kon bij de kerk aankloppen 
als er geld nodig was. De kerk ondersteunde 
arme gezinnen, maar stimuleerde ouderparen 
ook tot het krijgen van veel kinderen, ondanks 
armoede. Voetbalkleding en -schoenen werden 
bij elkaar gelapt; moeders deden verstelwerk en 
voetbalschoenen werden met touw bij elkaar 
gehouden. Crisisjaren, waarin GDA in de ka-
tholieke bond van het Bisdom Haarlem speelde. 
Verre uitwedstrijden die moeilijk betaald kon-
den worden. 

GDA in de Tweede Wereldoorlog, 1940- 1945
Het voetbalveld en de Petrusschool werden 
door het Duitse leger gebruikt. Veel G.D.A-leden 
moesten in het leger of later naar Duitsland 
voor dwangarbeid. De hongerwinter van 1944 
zorgde ervoor dat alle activiteiten werden ge-
staakt. In februari 1945 bombardeerden de 
Engelsen Loosduinen. Aan de zuidkant van ons 
veld lag het garagecomplex van de W.S.M.. De 
Engelsen dachten dat daar materiaal lag voor 

Duitse V-2 raketten die ze vanaf Ockenburgh 
lanceerden om Londen te bombarderen. Loos-
duinen werd zwaar getroffen. Na de bevrijding 
pakten GDA-ers het gehavende terrein en ge-
bouwen aan. In oktober 1945 was het complex 
aan de Emmastraat weer de herrezen parel van 
Loosduinen. 
 
1952 - 1960
De club werd groter en naast het hoofdveld 
moesten velden op Ockenburg worden gehuurd. 
Niet goed voor de clubbinding. Het is wel de 
periode van een sterk bestuur, waarin de on-
vermijdelijke Wim Peters, alias “Het Strikkie”, 
belangrijk was. De sporthal van GDA draagt zijn 
naam. De familiecompetitie van GDA ontstond 
in 1958. Tijdens de familiecompetities kon het 
er soms heftig aan toe gaan. In 1994 eindig-
de het roemruchte familietoernooi, omdat de 
meeste families geen volwaardig elftal meer op 
de been konden brengen. Het roemruchte jaar 
1959 kende enkele hoogtepunten, waaronder 
de bekerwedstrijd tegen A.D.O. GDA kwam na 
een 2-0 achterstand terug tot 2-1. Toon van 
Gaalen scoorde. Nico Oosenbrug schoot kort 
voor tijd keihard tegen de paal. GDA verloor, 
maar de verenigingstrots groeide. 

1960 - 1976
De lijn met de kerk verdween. Het ledental 
groeide en het was duidelijk dat GDA moest 
verhuizen. Op 30 oktober 1976 werd Sportpark 
Madestein officieel geopend. Daar ontstond het 
damesvoetbal; een groot succes. GDA speelde 
zelfs in de Eredivisie. Een ander hoogtepunt in 
de winter was de schaatstocht naar Vlaardingen.     

Verleden tot heden
GDA groeide op Madestein uit tot een vrij grote 
vereniging. Prestatief plukte het de vruchten. 
Het zondagteam heeft zelfs in de 1e Klasse 
gespeeld. Op het fraaie Madesteincomplex is 
vooral de toeloop van jonge jeugd florerend. 
GDA plakt er nogmaals 100 jaar aan vast.  

 Voetbalvereniging GDA bestaat 100 jaar
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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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Gelukkig zijn wij op weg naar het einde van de 
coronapandemie en is het virus minder ziek-
makend. Dat heeft mede te maken met de vac-
cinatiegraad. Veel bewoners hebben zich laten 
inenten en de bewegingsvrijheid, ook zon-

BUURTPREVENTIETEAM
LOOSDUINEN CENTRUM

der mondkapje, is weer bijna zoals vanouds. 
Daardoor zijn wij ook weer vaker van huis. 

Dat betekent dat wij weer moeten wennen 
aan het veilig achterlaten van de woning. Niet 
alleen als u maar even weggaat, maar ook als 
u van plan bent om er weer langer op uit te 
gaan. Ook op straat moet u weer oppassen 
voor zakkenrollers. Gelukkig zijn een aantal 
vrijwilligers als buurtprevent aanwezig in onze 
wijk. Zij zorgen met hun ronden voor meer vei-
ligheid in ons woongebied. En zien zij iets dat 
niet klopt, dan melden zij dit meteen aan de 
politie. Die is dan vaak binnen enkele minuten 
ter plaatse. Zaken die uitstel dulden worden 
later aangepakt. 
Wees ook alert als er bij u iemand aan de deur 
komt met een zielig verhaal. Denk dan meteen 
dat het wel eens een babbeltruc zou kunnen 
zijn. Trap niet in zielige verhalen en laat vooral 
NIEMAND binnen.

Voorzichtig worden al vakantieplannen ge-
maakt. Door het binnenvallen van Rusland in 
de Oekraïne zijn wij wel weer opgeschrikt. De 
een wil nog niet aan vakantie denken, de an-
der wil er juist even tussenuit. Zeker met de 
naderende vakantieperiode willen wij er nog 
op wijzen dat u er voor zorgt dat uw huis bij 
inbraken wordt overgeslagen. Neem daarvoor 
de juiste maatregelen. 

                             Fijne vakantie!
                                      Uw buurtpreventieteam

Vergaderdata 2022
Bestuursvergaderingen worden gehouden elke eerste donderdag van de maand, met uitzon-
dering 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

KO
M
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Even voorstellen... 

Inmiddels werk ik 23 jaar binnen het HRM 
vak, waarin ik verschillende opdrachten 
heb uitgevoerd bij verschillende werkgevers 
o.a. Ge meente Weststellingwerf, COA, Ge-
meente Westland, ROC Zadkine, Gemeente                                             
Rotterdam, Meavita en momenteel bij de 
Haagse Hogeschool.
Daarnaast heb ik een stichting waarin ik mij 
voornamelijk richt op kinderen, jongeren en 
gezinnen, waarbij het doel van de stichting 
is “het praktisch uitvoerbaar maken van de 
rechten van het kind” en heb ik een coaching-
praktijk.
In mijn vrije tijd werk ik veel met kinderen 
en jongeren, organiseer ik jaarlijks het zo-
merfeest, ben ik beheerder bij de kast van 
Lotje en ben ik verbonden aan het ETP (ei-
gen toekomstplan) waar wij samen met het 
gezin/jongeren bespreken welke situatie zij 
willen verbeteren en het gezin ondersteunen 
bij het zoeken naar oplossingen en zoeken 
naar mensen in hun eigen netwerk die daarbij 
kunnen helpen, waarna dit wordt vastgelegd 
in hun eigen plan. 

Ik heb een brede visie, die toekomstgericht 
is en waarbij ontwikkeling, verbinding en sa-
menwerking centraal staat.
Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat 
voor iedereen een plek is in Loosduinen, waar 
iedereen zicht gehoord, gezien en veilig voelt 
en met name de kinderen en de jongeren.

Met vriendelijke groet,
Daniëlle Spin

Daniëlle Spin
Als niet geboren en getogen Loosduiner, heb ik hier toch mijn wortels gevonden en 
woon ik hier inmiddels 20 jaar met veel plezier en ben ik er trots op dat ik samen 

met mijn dochter in deze prachtige omgeving mag leven.

Kast van Lotje
In een eerdere editie van de wijkkrant hebben wij een oproep gedaan voor het inleveren van 
kinderkleding. Dit heeft geleid tot een grote inname van mooie kinderkleding, waar wij andere 
kinderen heel erg blij mee hebben gemaakt.
Wij zouden graag nog meer gezinnen met kinderen de gelegenheid bieden om kinderkleding te 
komen ophalen. Een aanvraag voor ondersteuning van een kind kan enkel gedaan worden door 
een professional, ook kan de professional werkzaam bij de kast de aanvraag in behandeling 
nemen.
Heb je ondersteuning nodig of heb je vragen, neem dan gerust contact op met Daniëlle Spin 
0642189291 (bereikbaar op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur) of per mail daniellespin@ziggo.nl 
o.v.v. ‘kast van lotje’.
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Waarom bent u met de werkzaamheden begonnen bij 
het hoogste huisnummer, en niet zoals gebruikelijk 
bij het laagste huisnummer? De bewoners hebben 
hun verbazing hierover uitgesproken.
Inal Coban: “De route van de uitvoering van de 
werkzaamheden wordt bepaald door Staedion. 
De reden is de hoeveelheid woningen in een 
blok. Het heeft te maken met de steigers en de 
veiligheid i.v.m. oud en nieuw. Er was afgelopen 
jaar weer een officieel vuurwerkverbod afgege-
ven, dus mede daarom konden de steigers blij-
ven staan.”

Gaat alles volgens schema?
Inal Coban: ‘De werkzaamheden zijn gestart op 

1 november 2021, maar vervolgens eind oktober 
2021 stilgelegd. Dit heeft te maken met de aan-
levering van het materiaal. Het was niet voor-
radig zodat ze niet verder konden met de werk-
zaamheden eind oktober/begin november 2021.” 

HEKO praat veel over verduurzamen. Kunt u daar 
iets meer over vertellen?
Inal Coban: “Het project heet “Energie en duur-
zaam”. Het helpt mee aan het reduceren van 
C02. De verpaupering wordt hiermee teniet ge-

Onderhoud Lisztstraat 22-264
Op donderdag 10 februari 2022 ontmoetten we de heren Inal Coban van HEKO bv.nl 

(uitvoerder) en Rober Bruin (opzichter Staedion) en stelden hen enkele vragen 
omtrent het onderhoud in de Lisztstraat.

Interview 

Inal Coban, uitvoerder van het project



Wijkinfo mei 2022   27

daan. Er is meer woonplezier in de wijken, zowel 
aan de binnen- en buitenkant van de woningen.
Richting maart 2022 zullen de fronten/deurbel-
len/brievenbussen vervangen worden.”

Twee buurtbewoonsters hebben ook deelgeno-
men aan het interview. “Staedion” heeft een 
buurtbewoonster benaderd of zij toestemming 
wilde geven om haar woning als proefwo-
ning te laten fungeren. In week 40 (september 
2021) zijn de werklui met deze woning be-
gonnen. Deze buurtbewoonster, mevrouw van 
Bijsterveld, heeft goede ervaring opgedaan met 
de werkers. Ze werkten snel en vakkundig. Er is 
bovendien een leuk contact geweest.
Mevrouw van Bijsterveld: “Dinsdag 8 februari 
zijn de ramen aan de voorzijde van het huis 
vervangen. Er is erg netjes en snel gewerkt. Er 
was een goede communicatie met de werkers.” 
De ervaring van deze buurtbewoonster is dat er 

mevrouw van Bijsterveld

erg weinig rommel was en dat de rommel door 
henzelf werd opgeruimd. Deze buurtbewoonster 
spreekt van een positieve ervaring voor wat be-
treft dit project.

Toen wij jong waren, zaten we ook in een straat nummers van auto's op te schrijven. Toen reden er 
niet veel auto's dus we hadden er geen dagtaak aan. Maar nu is het erg druk vooral op de kruising 
van de Lozerlaan/Ockenburghstraat en Loosduinse Hoofdstraat/Monsterse weg. Er staan dagelijks na 
schooltijd twee jongens films te maken van allelei auto's. Ik ben naar hen toe gelopen, en vertelde ze 
dat ze zo elke dag een hoop erg slechte lucht inademen en dat ze daar op latere leeftijd wellicht last 
van kunnen krijgen.
Als fietser ben je blij als het stoplicht op groen gaat en je weer kan gaan rijden. Voor deze jongens: 
“zoek een betere plek, waar het verkeer doorrijdt en op afstand”.

Auto’s spotten
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Hallo allemaal,
Hier weer een berichtje van Fit voor Kids bij 
Linda. Ondanks de corona zijn we met onze kids 
deze winter weer op een leuke, speelse en leer-
zame wijze aan de gang geweest. Dit hebben 
wij gedaan in de gymzaal van het Kindcentrum 
Vroondaal en de sporthal van RKSV GDA.

Ondertussen zijn we weer lekker buiten gestart 
op het sportveld van SV Madestein. 

 Fit voor Kids bij Linda nu ook op zondag

	
Fit voor Kids bij Linda op zondag
Bij voldoende animo willen we starten met 
onze lessen op zondag.  

Mocht na het lezen van dit bericht uw inte-
resse zijn gewekt kom dan een keer een kijkje 
bij ons nemen. Voor een proefles: 
WhatsApp 0613594231
Ook zijn wij te vinden op Facebook.

Groetjes en tot snel,
Linda

Dean is een heel betrokken en behulpzame jongen. Hij 
zit in de jeugdraad van Kom Loosduinen, bedenkt en doet 
mee met activiteiten voor kinderen en naast zijn studie-
werkt hij met en aan molens.
Zijn aanwezigheid zorgt voor een lach op het gezicht van 
de kinderen. Dit doet hij uit betrokkenheid en omdat hij 
het leuk en interessant vindt. Hij denkt mee over wat de 
jeugd bezighoudt, bedenkt activiteiten en voert deze uit. 
Zo bereikt hij saamhorigheid en betrokkenheid onder de 
kinderen/jongeren in de buurt. Hiermee laat hij vooral 
zien wat voor mooi karakter hij heeft en dat hij belang 
hecht aan de veiligheid en betrokkenheid van de buurt. 
In hem zien wij een jongen die een mooie toekomst te-
gemoet gaat en mooie dingen zal bereiken.

Het Wijkberaad heeft een jeugdlintje voor hem aangevraagd, maar hij kwam daar helaas niet 
voor in aanmerking. Wij waarderen zijn inzet natuurlijk zeker.
Namens het Wijkberaad heeft hij een VVV Bon gekregen als dank voor zijn BETROKKENHEID.

De jeugd is de toekomst
Dit keer zetten wij Dean Tork in het zonnetje
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Ja.... prachtig.... op zaterdag 18 juni begroeten we de bloeiende bloemen bij het 
Erfgoedpark en het Loosduinse Hoofdplein. Om 13:00 uur is iedereen welkom bij de bloemen-
brug van de Molen en het Museum, waar we ontvangen worden door twee wonderschone 
Lotusladies, een troubadour en vier bloemenkinderen.  
Er staat letterlijk van alles te gebeuren, want de ladies 
lopen op stelten en de kinderen delen bloemen uit! 
Vervolgens gaan we met z’n allen via de bloemenroute 
naar het Loosduinse Hoofdplein waar we Vaderdag vie-
ren met het beschilderen van T-shirts. 
We beleven er nog andere verrassingen, ook vanuit de 
gloedrode OCK foodtruck van Jolanthe. Alles wordt om 
16:00 uur feestelijk afgesloten. 

Volg ons via de pers en vooral via facebook voor alle informatie! 

De bloemengroet wordt u aangeboden door: Stadsdeel Loosduinen, BIZ-vereniging, Fonds 
1818, Erfgoedpark Loosduinen,Kom Loosduinen, Wijkberaad Kraayenstein, Bewonersorganisatie 
Houtwijk, Museum Loosduinen, Molen de Kore naer en Woningcorporatie Staedion. De bloemen 
van de kinderen worden gesponsord door Vos Tuinen. 

Na 2 jaar onder corona gebukt te zijn gegaan kunnen we en mogen we weer wat organiseren.
Op zaterdag 25 juni 2022 gaan we weer terug in de tijd en beleven we weer met z'n 
allen de jaren 60 met de 8e Oldtimer Bromfiets Meeting op het Loosduinse Hoofdplein met 
de Puchs, Kreidlers en Zundaps enz. we gaan er weer een groot feest van maken met de band 

Black Albino's met zanger Rob van Reeuwijk 
(bij iedere Loosduiner bekend).
Voor de kinderen zullen er weer een spring-
kussen en andere activiteiten zijn (gratis!).
De drankjes en broodjes zullen deze dag 
verzorgd worden door de jongens van de 
Hockeyclub HDS.
Kortom het belooft weer een muzikaal spek-
takel te worden met volop vrolijkheid voor 
iedereen, Hou dus allemaal de datum vrij en 
zet hem in je agenda. Tot ziens op het Plein.

Evenementen   kalender

 Oldtimer Bromfiets Meeting

 Bloemen ♥ Hart ♥ Loosduinen
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Eind vorig jaar hebben wijkberaad Kraayen stein, 
Houtwijk en de Kom het Dickensverhaal toch 
nog enige aandacht kunnen geven, dit in gepaste 
sfeer wegens de corona.
Nu na de beperkende maatregelen zijn opgehe-
ven zijn wij voornemens om op zaterdag 2 
juli een Montmartre festijn te organiseren met 
een knipoog naar Dickens.

De locatie rondom de Abdijkerk willen wij omto-
veren tot een gezellig Montmartre en hierbij wil-
len we ook het Loosduins museum en de molen betrekken. Het plan zit globaal in ons hoofd en 
we gaan dit de komende periode uitwerken. We houden u op de hoogte!

Bewoners uit de wijk Kom Loosduinen kunnen 
op donderdag 14 juli of 18 augustus 
een boottocht maken. We vertrekken van de 
Loosduinse Uitleg met een touringcar en een 
rolstoel busje naar 's-Gravenzande, waarna 
we per boot door de Gantel langs Naaldwijk, 
Honselersdijk en langs Monster varen.
U kunt deze tocht meemaken als U 75 jaar 
of ouder bent, én in de wijk Kom Loosduinen 
woont. Diegenen met een rolstoel kunnen een 

begeleider meenemen, maar er is maar plaats voor een klein aantal. Het is zeker niet de bedoe-
ling dat er kennissen uit een andere wijk of plaats meegaan, en ook geen kinderen.
De vaarroute duurt 2 uur en er is een toilet aan boord. Zorg dat U thuis wat gegeten hebt, maar 
er is aan boord wel koffie of thee.

We vertrekken vanaf de Loosduinse Uitleg steeds om 11.00 uur en gaan dan varen van 12.00 tot 
14.00 uur. Daarna brengt de bus ons weer naar Loosduinen en komen we om 15.00 uur weer 
aan in Loosduinen.

U kunt zich opgeven via: 
- de Bibliotheek Loosduinen, Loosduinse Hoofdstraat 555
- Bewoners van het WoonZorgPark bij de receptie aldaar
- Of bel naar Bert Bakker:  0642650517

Evenementen   kalender

 Vaartocht voor ouderen uit onze wijk

 Montmartre Festijn

GRATIS!
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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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Voor kinderen is het Eiland open. Speciaal 
voor kinderen van 6 jaar en ouder. Ouders kun-
nen zich buiten vermaken. De kinderen kunnen 
‘s middags een spelletje doen of knutselen, de 
VR brillen liggen klaar. 
Ook is de kinderraad weer bij elkaar ge-
komen. Enthousiaste kinderen die meedenken 
over de wijk. Goede tips kwamen er over afval, 
veiligheid. We hebben een plan gemaakt waar 
we aan gaan werken. Ook zijn we bezig met het 
programma voor de mei vakantie.
Alle info is altijd te vinden op Facebook 
het Eiland/hopje 

Voor Jongeren 
Op dinsdag en donderdag is er inloop voor jon-
geren in de leeftijd 14+ en op vrijdag is er een 
inloop voor tieners tussen de 11-14 jaar. 

Hopje speelgoed uitleen
Buiten spelen is erg gezond voor kinderen. Niet 
alleen voor het lichaam maar ook op sociaal ge-
bied leren kinderen hier erg veel van.
In Het Hopje kunnen kinderen buitenspeelgoed 
lenen zoals fietsen, skeelers,e en bal, springtouw 
etc. Ouders kunnen bij ons ook een kopje koffie 
of thee kopen en we staan altijd open voor een 
praatje. Het is vaak erg druk en gezellig in de 
speeltuin.

Openingstijden van Het Hopje 
Dinsdag van 15.30 tot 18.00
Woensdag van 13.30 tot 17.00
Vrijdag van 15.30 tot 18.00
Zaterdag van 14.30 tot 18.00
Op zaterdag organiseren we vaak een extra ac-
tiviteit zoals knutselen of bakken en bij mooi 
weer is het vaak waterpret.
Het liefst zijn we 6 dagen per week open. 
We zijn daarom ook op zoek naar mensen die 
het leuk vinden om als vrijwilliger een aantal 
uurtjes het hopje te beheren.
Er zijn genoeg mogelijkheden. Bijvoorbeeld een 
vaste dag of een aantal uurtjes per maand.

Voor actuele informatie en activiteiten op de 
zaterdag of bij interesse voor beheren van het 
hopje kunt u vrienden worden met ons op  
Facebook: Wijkz het eiland/hopje

Groet, Bibian Hageman, Opbouwwerk Loosduinen
06-33312904

Wijkcentrum het Eiland Cantateplein
Het Eiland heeft een metamorfose ondergaan. Prachtige nieuwe kasten, tafels en stoelen zorgen 
ervoor dat de binnenruimte er opgeruimd en fris uitziet. Bent u de afgelopen weken bij het Hopje 
en het Eiland geweest? Wat is het gezellig geworden? Tijdens NL Doet van 11 en 12 maart j.l is er 
erg hard gewerkt door cliënten van Middin, jongeren en vrijwilligers uit de buurt. De moestuin gaat 
langzaamaan weer groen worden en de plantjes buiten zorgen voor veel kleur.

Voor ouderen
Sinds enige tijd organiseert het Eiland op het Cantateplein een koffie-uurtje voor ouderen op 
donderdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur. Lijkt het u gezellig om eens langs te komen, dan 
bent u van harte welkom! Leuk om kennis te maken met andere buurtbewoners. Ook kunt u voor 
zover mogelijk een activiteit doen.

Hartelijke groetjes, Rietje ( deelneemster) 

Uitnodiging
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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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Het is alweer een jaar geleden dat ik de hamer 
van Corrie Hoekstra, zijnde voorzitter van het 
museum, mocht overnemen. Een jaar dat helaas 
gepaard ging met corona, sluiting van het mu-
seum, maar gelukkig konden we ook een nieuwe 
tentoonstelling inrichten. 
Ondanks dit alles, hebben we toch de nodige be-
zoekers kunnen verwelkomen. De Internationale 
school was erg geïnteresseerd in de Loosduinse 
geschiedenis en de tentoonstelling over de 2e 
WO. Een speurtocht hielp hen door het museum.

Tot mijn genoegen is het museum weer openge-
gaan en hebben we de tentoonstelling over de 
molens in Loosduinen nog kort kunnen delen met 
bezoekers. De burgemeester heeft de tentoon-
stelling geopend en was zeer geïnteresseerd in 
de geschiedenis van Loosduinen. Een aangebo-
den stropdas deed verder het werk!
Daarna hebben we de burgemeester nog een 
keer mogen verwelkomen bij de presentatie van 
het boek ‘Platglas 4’. De burgemeester heeft het 
voorwoord geschreven en een signeersessie ge-
daan! De boeken platglas zijn nog steeds te koop 
in het museum alsmede andere artikelen, die te 
maken hebben met Loosduinen en haar geschie-
denis.

Het museum is gesloten vanaf eind maart 2022 
en de ‘nieuwe-oude’ tentoonstelling “de oorlog 

in Loosduinen’ wordt weer teruggehaald. Doordat 
deze tentoonstelling, getroffen door corona, wei-
nig ‘openheid’ heeft gekend, maar de dagen dat 
we wel open mochten zijn, goed bezocht werd, 
hebben we besloten om dit onderwerp tot einde 
van het jaar opnieuw te presenteren.
We openden deze tentoonstelling op 16 april, 
niet met veel tromgeroffel, maar mogelijk dat we 
iets rond 4-5 mei kunnen doen.

Gesproken over 4-5 mei. Het museum wil op die 
2 dagen open zijn van 12.00 tot 18.00 uur. We 
willen juist op deze 2 dagen de nadruk leggen, 
omdat corona ons 2 jaar heeft weerhouden om 4 
mei te herdenken en 5 mei te kunnen vieren. Ook 
de gemeente Den Haag wil er dit jaar extra aan-
dacht aan besteden. We houden u op de hoogte 
van alles dat georganiseerd gaat worden.

Als museum zijn we nog steeds op zoek naar 
vrijwilligers. De vrijwilligers zal gevraagd worden 
waar hun interesse ligt en zij zullen over de di-
verse commissies verdeeld worden. Met name op 
IT-gebied zijn we op zoek naar meer gegadigden.

Met vriendelijk groet en ik hoop u snel te kunnen 
verwelkomen.

Pjer Wijsman
Voorzitter Stichting Oud Loosduinen

Nieuws uit het Loosduins museum
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Elke week beleven de leden van Scouting De 
Rimboejagers nieuwe avonturen. De ene keer 
staat er een bosspel op het programma, de an-
dere keer koken op houtvuur. En soms kunnen de 
leden een insigne verdienen, een badge die ze vol 
trots op hun uniform mogen dragen. 

Wat moet je voor zo’n insigne doen? Dat ver-
schilt nogal. De ene keer leren de leden van al-
les over de natuur, leren ze bomen van elkaar te 
onderscheiden en gaan ze op zoek naar beestjes. 
De andere keer leren ze routetechnieken: bijvoor-
beeld met kaart en kompas van A naar B lopen. 
Of met behulp van een strippenkaart. Of met GPS. 
Wie goed heeft meegedaan, verdient een insigne!

De afgelopen bijeenkomsten stonden in het te-
ken van het EHBO-insigne. Wat te doen in nood-
situaties? De leden leerden onder meer van de 
Reddingsbrigade hoe je een reddingsklos gooit 
en hoe je met een harnas een drenkeling binnen 
brengt. Ze weten nu ook waarom een reddings-
deken een zilveren en een gouden kant heeft, hoe 

je met je scoutingsdas een mitella maakt en wat 
te doen bij een bloedneus. 
Ook kwam er een ambulance langs, waar de kin-
deren uitleg kregen over wat ze allemaal kunnen 
doen in een ambulance. En scouts zijn goed in 
het maken van een kampvuur, maar nu weten 
ze ook hoe je brandjes blust. Of hoe je het beste 
kunt ontsnappen als het clubhuis vol rook staat. 

Welk insigne binnenkort op het programma 
staat? Dat is nog een verrassing. Zoals elke bij-
eenkomst bij Scouting De Rimboejagers een 
spannende verrassing is!

Samen leren bij Scouting De Rimboejagers
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Strandpaviljoen 
Flamingo’s

CREW  WANTED
Zie je die glimlach? Dat krijg je nou een-
maal van een seizoen lang knallen hier 
op het prachtige strand van Kijkduin. 
Helemaal gratis en voor niets. Samen 
met een heerlijk kleurtje all year round. 
Klinkt als een droombaan, toch? Lijkt 
het jou leuk om deel uit te maken van 
onze strand-familie? Twijfel dan niet en 
mail ons op contact@flamingos.nl

 ETP
Iedere ouder of ieder gezin komt wel-
eens in een situatie waarin extra hulp 
fijn is. Het Eigen Toekomstplan (ETP) 
is een laagdrempelige en preventieve 
vorm van ondersteuning, die gezinnen 
(weer) in hun eigen kracht zet. Ouders, 
gezinnen, jongeren en mensen uit hun 
netwerk krijgen de mogelijkheid om de 
regie te voeren over hulp die zij nodig 
hebben.

Gezinnen in eigen kracht
Het familiegroepsplan is een belangrijk 

instrument in de nieuwe jeugdwet. 
Hierin is vastgelegd dat ouders en ge-
zinnen de mogelijkheid krijgen een 
familiegroepsplan op te stellen, samen 
met familie, vrienden en anderen uit 
de sociale omgeving van het gezin. In 
de gemeente Den Haag is het moge-
lijk om door een Eigen Toekomst Plan 
coach ondersteund te worden bij het 
maken van een familiegroepsplan. De 
ondersteuning is onafhankelijk en kos-
teloos. Er is geen wachtlijst.

Eigen toekomstplan coaches
Vrijwillige, getrainde ETP coaches kun-
nen worden ingezet om gezinnen te 
begeleiden naar het maken van een 
familiegroepsplan. In dat plan kun-
nen ouders aangeven hoe ze zelf de 
opvoed- en opgroeisituatie voor hun 
kind(eren) willen verbeteren. Er wor-
den duidelijke afspraken gemaakt.  
Wat kunnen zij zelf doen? Wat kunnen 
zij met behulp van mensen uit hun om-
geving doen? En welke professionele 

hulp en ondersteuning denken zij daar-
bij nodig te hebben?
Een familiegroepsplan maken. Er zijn 
verschillende manieren om tot een 
plan te komen:
- Gezinnen maken zelf met hun net-

werk een plan. Als er een ruimte no-
dig is om samen te komen, dan kan 
Eigen Toekomst Plan hierin facilite-
ren.

- De Eigen Toekomst Plan Coach bege-
leidt het gezin. Samen met het gezin 
wordt de vraag in kaart gebracht en 
wordt geholpen bij het vormen van 
een groep mensen uit de omgeving 
die met het gezin mee willen denken.

Voor informatie of aanmelding, kun-
nen zowel professionals als inwo-
ners contact opnemen via telefoon 
0643395271 en email 
etp@stichtingjess.nl.

Met vriendelijke groet,
Daniëlle Spin, 0642189291
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Genieten van muziek en theater. Een talkshow 
bijwonen, of een boeiende lezing. Heerlijk lun-
chen of een drankje doen op het terras. Het kan 
allemaal weer bij Villa Ockenburgh! We hebben 
de draad weer opgepakt met een agenda vol ac-
tiviteiten. Op de eerste twee zondagmiddagen 
van de maand speelt er een band in de Kas (gra-
tis entree). De maandelijkse talkshow Vijf voor 
Twaalf gaat weer van start, met interessante 
interviews, humor en muziek. De Filmclub heeft 
een aantal boeiende films op het programma 
staan. Kunstkenner Hoo man Chan geeft een 
aantal inspirerende kunstlezingen en dan zijn er 
nog de vele muziekoptredens, lezingen en an-
dere ‘ocktiviteiten’. Hou de agenda in de gaten 
en boek bijtijds uw onvergetelijke momenten bij 
Villa Ockenburgh! 
Zie www.villaockenburgh.nl/agenda/ 

SHBO wint de wildcard van Gulden Feniks
Herboren worden uit je eigen as. Dat is het my-
thologische verhaal achter de feniks (Phoenix). 
En het is het échte verhaal van Buitenplaats 
Ockenburgh. Een epos van een landgoed in 
verval, dat in zeven jaar tijd werd ontwik-
keld tot een onmisbare sociale, culturele en 
culinaire ontmoetingsplaats voor bewoners 
uit de wijde omgeving. Een unieke prestatie 
van Stichting tot Behoud van de Buitenplaats 
Ockenburgh (SHBO) en haar vele vrijwilligers.  
Op donderdag 10 februari 2022 werd dit nog 
eens gewaardeerd met de toekenning van de 
NRP Gulden Feniks, de prijs voor inspirerende  
en vernieuwende renovatie- en transformatie-
projecten. 
De Gulden Feniks wordt jaarlijks uitgereikt in 
drie categorieën: renovatie, transformatie en 

Ockenburgh pakt de draad weer op
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ge biedstransformatie. Daarnaast is er de wild-
card, een extra prijs voor een bijzonder project 
dat met een relatief lage investering per m2 
een grote impact heeft. En juist die prijs is naar 
SHBO gegaan. Met grote trots heeft SHBO-
voorzitter Karin Zwinkels de wildcard in ont-
vangst genomen. De jury waardeert met name 
het “opnieuw activeren van het oude landgoed 
als geheel’. Een citaat uit het juryrapport: “De 
niet-commerciële initiatiefnemers zijn niet zo-
zeer ruimtelijke professionals als mensen die 
geworteld in het gebied. Daar ligt ook de bron 
van het vernieuwd Ockenburgh dat vanuit be-
trokkenheid en herinnering in ere is hersteld”. 
Buitenplaats Ockenburgh bewijst eens temeer  
dat vernieuwende, inspirerende projecten al-
leen mogelijk zijn door de samenwerking op te 
zoeken. Uiteraard is de stichting zeer verguld 
met deze eer en erkenning, maar de dank gaat 
met name uit naar de honderden vrijwilligers 
die zich de afgelopen zeven jaar onophoudelijk 
voor Buitenplaats Ockenburgh hebben ingezet. 

Wie wordt onze coördinator/
mede-organisator activiteiten?
Als de activiteiten voorbereid zijn en de 
publiciteit gereed is, volgt de volgende 
fase: praktische zaken plannen en regelen. 
Boekingen registreren, (vrijwillige) gast-
vrouwen inplannen, zorgen dat licht, ge-
luid en beeld geregeld worden, afspraken 
maken met de horeca enzovoort. Voor het 
coördineren en realiseren van deze uitvoe-
ringsfase zoeken wij een 

Coördinator/mede-organisator activiteiten

Een vrijwilliger die er samen met een ge-
zellig team voor zorgt dat elke activiteit 
gesmeerd verloopt. 
Heb je ervaring op dit gebied en voldoende 
vrije tijd om je het hele jaar door in te zet-
ten, dan ben je van harte welkom voor een 
nader, persoonlijk gesprek. Stuur een mail-
tje naar: secretaris@villaockenburgh.nl 

Restaurant 
Villa Ockenburgh
Het restaurant van Villa 
Ockenburgh is geopend voor 
lunch, high tea, borrelen en 
diner! Uiteraard kan je hier 

ook genieten van verse koffie en taart, met een 
prachtig uitzicht op het landgoed. Het restau-
rant is geopend van dinsdag t/m donderdag tot 
18:00 uur en van vrijdag t/m zondag tot 21:00 
uur. Reserveren kan via www.villaockenburgh.nl. 

De Kas van Villa Ockenburgh is geopend voor 
verse take away, om ter plekke van te genie-
ten of tijdens een wandeling op het landgoed. 
Denk aan sandwiches, salades, gebakjes, koffie 
en nog veel meer. De Kas is geopend van dins-
dag t/m zondag van 10:00-16:00 uur. Het is niet 
mogelijk om te reserveren voor de Kas. De kin-
deractiviteiten zijn ook te reserveren in de Kas; 
zoals de bosbingo en de speurtocht! Voor meer 
informatie: events@villaockenburgh.nl

Stichting Villa Bijzonder
Stichting Villa Bijzonder is gevestigd in de Kas 
van Villa Ockenburgh. We zijn een leerwerk-
bedrijf voor mensen die om wat voor reden dan 
ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij 
het (her)vinden van hun plek in de maatschappij 
of op de arbeidsmarkt. Door onze gasten in de 
Kas kunnen wij deze leerlingen een kans bie-
den. Zonder gasten immers geen werk voor deze 
leerlingen! En daar zijn wij maar al te dankbaar 
voor. 
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Veel mensen vinden inspiratie uit de Bijbel. 
LichtDelen wil met jou onderzoeken hoe per-
sonages uit de Bijbel het leven doorliepen en 
welke keuzes zij maakten. Wat dreef hen? Hoe 
maakten zij verschil?
Dit doen we aan de hand van de Bijbelkeuken. 
Samen eten (je mag ook na de maaltijd aan-
schuiven) en daarna ‘Onderweg met LichtDelen’.

Onderweg met LichtDelen is niet discussiëren 
over ideeën: niemand weet het beter of slechter. 
Je onderzoekt met een groepje een belangrijke 
levensweg en vraagt je af of je daar wat mee kunt.  
Onze gesprekleiders zijn ruimdenkend, creatief, 
geschoold en tevens altijd op zoek naar zin, ver-

binding, spiritualiteit en diens betekenis.
Ben je benieuwd of het jou zal inspireren? Het is 
een open zoektocht. Het is dus ook oké als blijkt 
dat je niets met die weg van Bijbelse inspiratie 
kunt. Gezellige avonden zijn het zeker!

Ben je tussen de 18 en 50 jaar jong en wil je 
anderen ontmoeten die ook op zoek zijn naar 
meer? Dan zijn de avonden onderweg met 
LichtDelen iets voor jou.

Elke derde vrijdag van de maand van 18.00 tot 
20.30 uur op de Schwerinkade 30 in Loosduinen. 
Aanmelden kan via info@lichtdelen.nl of whats 
app 06 34 68 92 27.

We zijn allemaal op zoek. Hoe ga ik om met stress? Met wie verbind ik me? Hoe wordt mijn 
omgeving mooier? Iedereen gaat hier op z’n eigen manier mee om.



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

Schade, straatverlichting, losse 
stoeptegels enz. gemeente 
Den Haag

14070

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

Noodnummer landelijk 1-1-2

Stadsdeelkantoor Loosduinen 070-353 7900

Gemeentelijk informatiecentrum 070-353 3777

Gemeentelijke belastingdienst 070-353 7932

Ophaaldienst grofvuil 070-366 0808

Dokterstelefoon 070-346 9669

PEP 070-302 4444

Wijkbus Viool 070-205 2599

Woonzorgpark Loosduinen 070-888 1888

BurenHulpCentrale 070-262 9999

 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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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


