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Van het bestuur
Leden van de Vereniging en 
wijkbewoners,

Voor u ligt de eerste uitgave 
van WijkInfo 2018, het blad 
dat uitgegeven wordt door 
het wijkberaad Bohemen-

Waldeck-Kijkduin. Dit is geen nieuws. Wat wel 
nieuws is, is dat in deze WijkInfo een aantal 
bladzijden is opgenomen met verenigings-
nieuws.
U heeft het afgelopen jaar kennis kunnen nemen 
van het feit dat we op dit moment geen redactie 
hebben voor het verenigingsblad. Om toch de 
leden van specifiek verenigingsnieuws te kunnen 
voorzien hebben we gekozen voor deze tussen-
oplossing. De aankondiging voor de Algemene 
ledenvergadering is hierin ook opgenomen. Het 
katern heeft een afwijkende kleur en is dus ook 
als zodanig te herkennen. 
Op de Algemene Ledenvergadering kunnen we 
van gedachten wisselen over de toekomst van 
het verenigingsblad.
Een woord van dank aan de leden die in grote 
getale de contributie voor 2018 al hebben 
betaald, waarbij is opgevallen dat velen van 
u een hoger bedrag hebben gedoneerd. Ook 
hiervoor hartelijk dank!
U bent lid van de vereniging maar steunt in 
steeds sterkere mate het wijkberaad. Het 
verenigingsgebouw met de zaal waar diverse 
informatieavonden en vergaderingen over bouw-
projecten worden georganiseerd kunnen op die 
manier in Walboduin blijven plaatsvinden, een 
vertrouwde omgeving  en veel goedkoper dan 
uitwijken naar een andere vergaderlocatie.
Hierbij weer een oproep om de wijkvereniging 
en het wijkberaad te steunen, met het lidmaat-
schap of – als u daar de tijd voor heeft – met 
invullen van een vrijwilligersfunctie. Uw bijdrage 
is dan ook  meer dan welkom.

Het nieuwe jaar zijn we begonnen met de 
traditionele nieuwjaarsreceptie voor leden en 
wijkbewoners. Het was weer een gezellige en 
geanimeerde bijeenkomst waarbij de onderlinge 
contacten verstevigd zijn.

Inmiddels hebben diverse stormen ook onze 
wijken geteisterd. Heel veel bomen zijn - met 
name in Meer en Bos - gesneuveld. De Dienst 
Stadsbeheer heeft nauwelijks de ravage van de 
ene storm opgeruimd of ze kunnen alweer aan 
de slag met de volgende. 

Er staan dit jaar vele pijnpunten op de agenda, 
zoals de verkeersafwikkeling rondom Kijk-
duin-Bad en Kijkduin-Binnen met de Internati-
onal School. Middels veel overleg probeert het 
wijkberaad de situaties per keer te bekijken 
en waar nodig te doen verbeteren. Het artikel 
Werk in de Wijk toont hoeveel er in onze wijken 
momenteel gebeurt en hoeveel er gebouwd 
wordt.

Tot slot wil ik uw aandacht vragen voor de 
geheel vernieuwde website, www.walboduin.nl. 
De site wordt dagelijks bijgehouden en bevat de 
meest recente ontwikkelingen.

Hank Hoogwout, voorzitter

Pjer Wijsman schetste eerst een beeld van 
de International School, de bestuurlijke 
context, de organisatie en de toename 
van het aantal  leerlingen. Ondanks enige 
vertraging kunnen we inmiddels zien dat 
aan de uitbreiding hard gewerkt wordt en 
de contouren van de nieuwbouw zichtbaar 
beginnen te worden.

Berend Ringeling vertelde dat de renovatie 
van het winkelcentrum op schema ligt al 
is er nog weinig waar te nemen. Achter de 
schermen wordt er hard aan gewerkt.Kleine 
veranderingen zijn zichtbaar. Een enkele 
aanpassing van een winkel en of een 
vertrek van een winkelier (Leonidas) en de 
komst van een nieuwe.

Eric van Baarsel vertelde dat na lange tijd 
de eerste werkzaamheden voor een nieuwe 
badplaats in uitvoering zijn. Er is gesloopt 
en gewerkt aan de ondergrondse en 
bovengrondse infrastructuur. Dezer dagen 
zal het bouwhek geplaatst worden en zal 
het bouwproces echt een aanvang nemen.

Tom Bröring, de gemeentelijke projectlei-
der, gaf aan dat het bouwrijpmaken van 
het Schapenatjesduin in gang is en dat de 
kapvergunning is verleend. De animo bleek 
zo groot dat er sprake was van een overin-
tekening op de kavels en binnen een paar 

Goed bezochte 
bewonersinformatieavonden
Het Wijkberaad organiseerde op 2 november j.l. een bewonersinformatieavond. 

Vanwege de enorme belangstelling was het noodzakelijk een tweede bijeenkomst 

op 29 november te houden. Op de agenda stonden de volgende onderwerpen: 

de nieuwbouw van de International School (ISH); Urban Interest (winkelcentrum 

de Savornin Lohmanplein); Kijkduin Bad; Kijkduin Binnen en de Noordwestelijke 

Hoofdroute (NWHR).

dagen zijn alle kavels in optie genomen. 
Het bouwrijpmaken is  omstreeks oktober/
november 2018 gereed en de kopers kun-
nen naar verwachting  in het 1e kwartaal 
2019 aan de slag met hun bouwproject. 
Het ontwikkelveld van Schouten Bouw 
is bouwrijp gemaakt en de bouwwerk-
zaamheden zijn aangevangen. Wat de 
ontwikkeling van het voormalige tennispark 
betreft (Synchroon) is aangegeven dat de 
benodigde kapvergunning is verleend en 
dat de kap begin februari van start gaat, 
tegelijk met de voorbereidingen voor het 
bouwrijp maken. Het landschappelijk raam-
werk wordt momenteel uitgewerkt met als 
uitgangspunt zoveel als mogelijk recht te 
doen aan het duinkarakter. Het betreft m.n. 
de puinduinen en omvat het upgraden van 
het groen.
In maart/april 2018 starten de werkzaam-
heden m.b.t. de NWHR. Men begint bij 
het kruispunt met de Kijkduinsestraat en 
werkt dan in de richting van de Sportlaan. 
Een ingrijpend project en gedurende de 
werkzaamheden kunnen we de nodige 
verkeersoverlast verwachten.

Er werden veel vragen gesteld en deze 
zijn tot tevredenheid door de inleiders 
beantwoord. Kortom het waren twee zeer 
informatieve avonden.

Herman van den Muijsenberg
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Er is het afgelopen jaar weer heel veel 
gebeurd. Niet alleen in dit gebouw, maar 
ook de vele bouwprojecten in de wijken 
vergen onze niet aflatende aandacht.

Soms worden vernieuwingen met vreugde 
verwelkomd, soms blijken de bewoners 
niet blij met de voorgenomen plannen.
Misschien moeten we beseffen dat we op 
weg zijn naar een nieuwe maatschappe-
lijke ordening in Nederland, in Den Haag 
en ook in onze wijken. Vooral de ouderen 
onder ons zullen dit betreuren, anderzijds 
is dit een uitdaging om aan te haken bij de 
toekomst. Wij kennen Kijkduin, Meer en Bos 
en Bohemen van “vroeger” en zien veran-
deringen vaak als achteruitgang. Jongeren 
staan hier dus vaak anders tegenover. Als 
onze wijken verjongen, zullen veel veran-
deringen waarschijnlijk makkelijker worden 
geaccepteerd.

De betrokkenheid van de bewoners in de 
wijk, wordt door het bestuur zeer gewaar-
deerd. Alsmede de overweldigende grote 
opkomst voor de bewonersbijeenkomsten 
die in het kader stonden van de bouw 
Kijkduin-Binnen, Kijkduin-Bad en de NWHR. 
De opkomst was zo groot, dat zelfs een 
tweede bijeenkomst is georganiseerd met 
een mooie afsluiting waarin men elkaar op 
informele wijze beter heeft leren kennen. 
Dat is waar het om draait, wij delen deze 

mooie wijk samen en samen staan wij 
sterk. Zeker, nu er zoveel ontwikkelingen 
gaande zijn.

De projectgroep Kijkduin Binnen is een 
aantal jaren geleden samengesteld. Door 
de crisis is de bouw van de projecten in ons 
werkgebied vertraagd, zodat het geen zin 
had in overleg te treden met elkaar of met 
de gemeente. Na een slapende periode 
is begin vorig jaar een start gemaakt met 
de periodieke overleggen. Samen met de 
gemeentelijke deelname aan de vergade-
ringen wordt veel informatie uitgewisseld 
en kunnen de bewoners goed op de hoogte 
worden gehouden van alle activiteiten. Ook 
soms aanwezige plooien worden direct glad 
gestreken.
Omdat de  bouwplannen zich in een 
uitvoeringsstatus bevinden, wordt er veel 
aandacht geschonken aan het  landschap-
pelijk raamwerk. De werkgroep stelt een 
groene nieuwe woonomgeving als hoge 
prioriteit. Ook de verkeersafwikkeling is een 
steeds terugkerende zorg. Met constructief 
overleg kan veel worden bereikt.

Walboduin
De overlast die we het afgelopen jaar 
hebben ondervonden van de sloop- en 
bouwdrift van onze medehuurder Deca-
dance is bijna verleden tijd. Hierdoor kon de 
renovatie van onze zaal tussen Kerst en Oud 

Highlights uit de Nieuwjaarstoespraak 2018
en Nieuw  plaatsvinden. VvE’s en andere 
zaalhuurders zijn nu weer als vanouds van 
harte welkom in de vernieuwde ruimtes van 
Walboduin. Onder leiding van onze kunstzin-
nige medewerkers Cornelia en Vera heeft de 
zaal een andere uitstraling gekregen. En het 
resultaat mag er zijn! 
We hopen dan ook op een terugkeer van 
huurders, want onze vereniging heeft extra 
huurinkomsten nodig  om het hoofd financi-
eel boven water te houden. 

Ledenbestand
In deze maand worden de meeste con-
tributie betalingen door de leden verricht 
hetgeen veel werk op kantoor met zich 
meebrengt. Er is  één wens voor 2018: nog 
meer leden! Geachte aanwezigen als u nog 
geen lid bent, er liggen aanmeldingskaarten 
klaar. Ook via onze site kunt u zich heel een-
voudig als lid aanmelden. Bent u al lid? Wilt 
u dan proberen mensen in uw omgeving lid 
te maken?  Met dit lidmaatschap steunt u 
niet alleen de vereniging maar ook het wijk-
beraad dat met zijn grote achterban invloed 
kan uitoefenen op het in stand houden van 
de ons zo dierbare leefomgeving.
Via onze website blijft u vanzelfsprekend op 
de hoogte van de meest recente gebeurte-
nissen in uw wijk.

Hank Hoogwout, voorzitter

De volledige tekst is te vinden op www.walboduin.nl

Het verenigingsgebouw Walboduin van wijkvereniging/

wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin beschikt over 

een zaaltje waar 10 tot 70 mensen kunnen vergaderen of 

overleggen. De zaal is eind 2017 geheel gerenoveerd en biedt 

vele mogelijkheden tegen zeer scherpe prijzen.

Voor een dagdeel, ochtend, middag of avond tot 22.30 uur wordt 
€ 100,00 gerekend, inclusief koffie en thee. De zaal wordt voor 
u klaargezet in de door u gewenste opstelling. De conciërge 

ontvangt de deelnemers en zal na afloop de zaal en het gebouw 
weer afsluiten.
Mocht u de conciërge er gedurende de hele tijd bij willen hebben 
om bijvoorbeeld frisdrank of iets anders te serveren dan wordt er 
€ 25,00 per uur extra in rekening gebracht.

Voor zaalreservering kunt u terecht op dinsdag- en donderdag-
ochtend van 09.00 tot 12.00 uur, of via het emailadres 
info@walboduin.nl.

Zaal voor vergaderingen en bijeenkomsten
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Wie de laatste weken Kijkduin Bad 
bezocht, heeft kunnen ervaren dat de 
eerste werkzaamheden voor een nieuwe 
badplaats in uitvoering zijn. Er is gesloopt 
en gewerkt aan de ondergrondse en 
bovengrondse infrastructuur. De Fish Club 
is ten offer gevallen aan de sloophamers 

Bouw in Kijkduin Bad begonnen 

tastraat zijn flauwer gemaakt, waardoor 
de buspassagiers comfortabel vervoerd 
kunnen worden. Ook de krappe S-bocht 
is behoorlijk verbreed, zodat de bussen 
elkaar daar zonder oponthoud moeten 
kunnen passeren.

Een ander gevolg van de start van de 
uitvoering is het verplaatsen van de vuur-
toren, de muziektent en de draaimolen. 
De vuurtoren komt tijdelijk te staan op de 
middenberm van de Kijkduinsestraat nabij 
het anker. De muziektent wordt verplaatst 
naar de duinrand voor de boulevard. Deze 
tijdelijke locatie wordt zo ingericht, dat 
gebruikers en bezoekers van de muziek-
tent niet in de duinen kunnen komen. Dat 
mag ook niet, aangezien deze duinrand 
behoort tot Natura2000-gebied. 
Het plan is om de draaimolen een tijdelijke 
standplaats te geven nabij de inmiddels 
opgeheven busbaan ter hoogte van de 
winkel van Chase Kidz. De gedachte om de 
draaimolen ook tijdelijk in de duinrand 
te plaatsen, zo ver mogelijk weg van de 
woningen, is, mede door de opstelling van 
AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbe-
scherming) vanwege Natura 2000 belang, 
door de gemeente afgewezen. De locatie 
tegenover de recent geopende Chase 
concept store (in het voormalige pand van 
Sesamstraat) en vlak naast Zeehaghe en 

dicht op de Sterflats, die de gemeente 
in casu het stadsdeelkantoor in eerste 
instantie op het oog had, is van bewoners-
zijde als onaanvaardbaar gekwalificeerd 
vanwege de te verwachten overlast. Met 
name de bewoners van Zeehaghe zitten 
al jaren “opgescheept” met de speelboot, 
welke overigens nog altijd zeer intensief 
bespeeld wordt, en de hellingbaan tussen 
Zeehaghe en het winkelcentrum wordt 
gedurende de bouw de belangrijkste toe-
gangsroute voor bezoekers naar boulevard 
en strand. Daar ook nog de draaimolen 
plaatsen, zou teveel van het goede worden 
en uiteindelijk vond de gemeente dat ook.
Vandaar de keuze voor het compromis, 
zoals hiervoor al aangegeven, bij de 
busbaan. 

Het feit dat de bezoekersstromen zich 
gedurende de bouw zullen concentreren 
op eerder genoemde hellingbaan bij 
Zeehaghe, hebben ondernemers doen 
besluiten om hun verkooppunten zoveel 
mogelijk te verplaatsen naar de zuid-
kant van het winkelcentrum. De nieuwe 
vestiging van Chase is daar het eerste 
teken van. 

Ten tijde van het schrijven van deze 
bijdrage was er nog geen begin gemaakt 
met het plaatsen van het bouwhek. Wel is 
bekend dat het voormalige Pannenkoeken-
huis door de aannemer voor de eerste fase 
van de nieuwbouw van het winkelcentrum 
(Boele & Van Eesteren) in gebruik zal 
worden genomen als bouwkeet. 

Zoals U weet zal de nieuwbouw in Kijkduin 
Bad zich in meerdere fasen voltrekken. 
Aanvankelijk een fase 1 en een fase 2. 
Inmiddels is fase 1 (de twee nieuwbouw-
blokken die het dichtst bij het Atlantic 
hotel liggen) door FRED, de ontwikkelaar, 
inmiddels omgedoopt in fase 1a en zal 
aansluitend fase 1b (het nieuwe blok 
aan de Deltastraat naast fase 1a) worden 
gerealiseerd. De rest van het plan staat 
nu te boek als fase 2. We hopen natuurlijk 
dat die fase ook aansluitend aan de vorige 
fases zal worden gerealiseerd, maar duide-
lijkheid daarover bestaat er (nog) niet. 

De eventuele verplaatsing van het 
patathuisje nabij de Biesieklette is voor-
lopig van de baan. Op de huidige plek zal 
het patathuisje worden gerenoveerd en 
opnieuw in gebruik genomen. 

van Konijnenburg. Binnen een week was 
een door velen gewaardeerd restaurant 
met de grond gelijk gemaakt. 

Door het vervallen van de vrije busbaan 
gaan de bussen over de Deltastraat (Delta-
plein voor de Sterflats langs) rijden en zijn 
nieuwe bushaltes gemaakt aan weerszij-
den van de kop van de Kijkduinsestraat ter 
hoogte van Hagheduyn. Aan de zijde van 
Hagheduyn is ook een parkeerstrook voor 
taxi ‘s aangelegd. De drempels in de Del-

De komende tijd gedurende de bouwperiode in Kijkduin Bad zullen we de artikelen 

daarover zoals gepubliceerd in het blad van de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin 

(SBK) voorzover relevant overnemen, zodat alle bewoners binnen het werkgebied 

van BWK over dezelfde informatie komen te beschikken. 
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In het reguliere overleg met de Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling(DSO) van de 
Gemeente komen onze zorgen m.b.t. de 
aanpak tijdens de bouw en de uiteindelijk 
te realiseren voorzieningen aan de orde. 

Denkt U hierbij bijvoorbeeld aan: 
K een tijdelijke locatie voor de busbuffer, 

door de Gemeente wordt gedacht aan 
een buffer op de Machiel Vrijenhoek-
laan, en de door de bussen te rijden 
route van en naar de buffer. Daarbij 
moet zoveel mogelijk overlast voor de 
bewoners en een overmatige belasting 
van het kruispunt Machiel Vrijenhoek-
laan-Kijkduinsestraat voorkomen 
worden. De Gemeente heeft hier begrip 
voor en zal zoeken naar een passende 
oplossing. 

K de bevoorrading van winkels, hotel en 
horeca is ook een punt van aandacht. 
Fred heeft in fase 2 een overdekt 
laad-en losperron gedacht voor vracht-
wagens. Van bewonerszijde is ervoor 
gepleit om er naar te streven dat het 
laden en lossen op een duurzame wijze 
gaat geschieden. Een idee, dat volgens 
krantenberichten voor Loosduinen ook 
leeft binnen een aantal fracties in de 
gemeenteraad. Gedacht zou kunnen 
worden aan een overslaglocatie op een 
bedrijventerrein in de buurt (Zichtenburg 
bijvoorbeeld).  Goederen worden dan 
aldaar aangevoerd door grote vrachtwa-
gens en vandaar met kleinere, bij voor-
keur elektrische,voertuigen getranspor-
teerd naar de afnemers in Kijkduin Bad. 
De Gemeente heeft te kennen gegeven 
deze gedachte te omarmen en de vraag 
is nu hoe het e.e.a. in de praktijk te 
realiseren. 

K nog een onderwerp dat al geruime tijd 
de aandacht heeft is het in de plannen 
tot nu toe ontbreken van stallingruimte 
voor scooters en motoren,zowel tijdens 
de bouw als daarna. Het Ingenieurs-
bureau van de Gemeente heeft dit in 
onderzoek. Ook het oplossen van moge-
lijke conflictsituaties tussen voetgangers 
en fietsers op het nieuwe Deltaplein is 
nog onderwerp van studie. 

Tenslotte moet ook nog een definitieve 
locatie voor de draaimolen in het heront-
wikkelde gebied gevonden worden. 
Wij houden de vinger aan de pols en U op 
de hoogte!! 

Zie ook de website van het wijkberaad  
www.walboduin.nl

Met dank aan Stichting Bewonersbelangen Kijkduin

Er staan veel zaken op stapel aan de 
westkant van de wijken Kijkduin, Bohemen 
en Waldeck. Het programma staat bekend 
onder de naam “Van Zweth tot Zee”. De 
naam is afgeleid van het toponiem “zwet”, 
dat grens betekent. De zee is natuurlijk 
de Noordzee. Het gaat dus om een groot 
gebied. Er bestaan al enkele jaren plannen 
om dit gebied te “vergroenen” omdat de 
provincie Zuid-Holland naar meer recreatie 
terreinen streeft. De aanleg van een door-
gaand fietspad is een van de maatregelen 
binnen dat plan, waarover in een eerder 
nummer meer is geschreven.

Minder duidelijk is dat het een gebieds-
ontwikkelingsplan is. Niet alleen vallen 
binnen dat ontwikkelingsplan de ver-
groeningsmaatregelen, maar ook komen 
er in het doelgebied van dit plan meer 
en meer bouwplannen terecht. Dat is 
natuurlijk vooral aan de hand aan de 
westkant van onze wijken. Niet alleen is 
hier de ontwikkeling van Vroondaal enorm 
versneld de afgelopen twee jaar, ook zijn 
er bouwprojecten in ontwikkeling op het 
voormalige parkeerterrein bij de ISH, op de 
locatie van de tennisbanen onmiddellijk 
zeewaarts daarvan en op de locatie van de 
scheidsrechtersvelden. 

Al deze bouwprojecten trekken niet alleen 
een forse hoeveelheid sloop- en bouw-
verkeer aan, maar ook nog eens te zijner 
tijd veel verkeer van de bewoners die in 
de nieuwbouw gaan wonen. De capaciteit 
van het huidige wegenpatroon is nu al niet 
voldoende (zie de files in de morgen voor 
de toegang tot het ISH terrein) laat staan 
dat die voldoende zal zijn als de woningen 
er eenmaal staan. Het wijkberaad is sinds 
driekwart jaar geregeld in discussie met 
de gemeente over de aanpak van het 
gebied. We kunnen elkaar goed vinden 
in die dialoog, maar het is zonneklaar 
dat de gemeente hier van geval tot geval 
redeneert, en geen integrale aanpak 
hanteert. Die niet-integrale aanpak is 
om meerdere redenen hinderlijk en ook 
onwenselijk omdat de activiteiten een 
zodanig grote extra belasting in de wijk 
brengen dat overlast onvermijdelijk zal 
zijn. Overlast in de vorm van verkeers-
opstoppingen door af- en aanrijdende 
vrachtwagens, in combinatie met het ISH 

verkeer, van doorgaand verkeer richting 
Machiel Vrijenhoeklaan en uiteraard ook 
nog ons eigen wijkverkeer, op zomerdagen 
nog gelardeerd met verkeer van golfers, 
badgasten en andere recreanten. 

Wat wij als wijkberaad signaleren is dat 
er langs de hele westrand van de huidige 
bebouwing van Den Haag, een zeer grote 
druk op de overblijvende ruimte ontstaat. 
Er is geen stukje “restgroen”, meer veilig, 
dat wil zeggen buiten de vastomlijnde par-
ken en groengebieden waarvan de status 
niet ter discussie staat. Overal horen we 
ideeën voor bouwprojecten, die zelfs wor-
den ingezet als compensatie voor verloren 
gegaan groengebied elders in de stad. 
Lees: de rand sportvelden aan de westzijde 
van onze wijken is ook niet veilig. En dat 
alles blijkbaar omdat de gemeentepoli-
tiek liever WOZ waarde op de gemeente 
rekening ziet binnen stromen dan dat er in 
het groen gesport en gerecreëerd wordt. 
Omdat al die plannen sterk versnipperd 
worden ingezet, ontbreekt bij het wijkbe-
raad het totaaloverzicht, en soms vragen 
wij ons af of de gemeente zelf nog wel 
het overzicht heeft. We moeten er ernstig 
rekening mee houden dat in westelijk, 
nu nog onbebouwd, Den Haag over 10 
jaar wel 10.000 bewoners meer wonen. 
Het lijkt ons onnodig uit te leggen dat 
dit een enorme druk op de omgeving zal 
veroorzaken, op het wegennetwerk (wat 
nu al niet op die aantallen berekend is) en 
ook op de bestaande wijken die nu nog 
aan het groen grenzen. De plannen van 
de gemeente (minder groen) staan dus 
lijnrecht tegenover die van de provincie 
(meer groen). 

U kunt ervan op aan dat wij als wijkberaad 
de vinger strak aan de gemeentepols 
zullen houden. U kunt er tevens van op 
aan dat de gemeente elke politieke en 
wettelijke mogelijkheid zal gebruiken om 
de plannen voor meer bebouwing door 
te drukken. We gaan het druk krijgen als 
bestuur van het wijkberaad. We kunnen 
uw hulp en steun goed gebruiken om 
onze bedenkingen en bezwaren in de 
overleggen met de gemeente naar voren 
te brengen.

Bert van der Valk

Van Zweth tot Zee: 
Meer dan een groen ontwikkelingsprogramma 
aan de westrand van onze wijken
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Eerst even terug naar ‘Rijk in je Wijk’. Dat begon op 24 september 
2011 met een bijeenkomst in de Bethelkerk waar een burendag 
werd gehouden. Heleen Goddijn was kort tevoren van Amsterdam 
naar Den Haag verhuisd en had zelf behoefte aan informele contac-
ten in haar nieuwe buurt. Nelleke Cornelissen, met wie zij bevriend 
raakte via Global Action Plan, bracht haar op het idee van een 
informeel buurtnetwerk. Een dergelijk netwerk was met succes door 
Nelleke opgezet in de Valkenboswijk. Het buurtnetwerk, zo was de 
bedoeling, fungeerde met basisbegrippen als zorg en ontspanning. 
Met een beetje geluk zou ‘Rijk in je wijk’ een dorpsgevoel in je 
buurt kunnen brengen.

Slimme Senior begon als een experiment: uit de gelederen van ‘Rijk 
in je Wijk’ ontstond een netwerk van mensen rond een jaar of 55. 
Basis was het idee dat het leven op enig moment niet even soepel 
zal blijven verlopen als in je jonge jaren. Hoe blijft een mens in de 
toekomst zinvol bezig en weet op die manier ook nog wat geluk te 
vergaren. Een eerste bijeenkomst op 10 september 2015 in buurt- 
en kerkhuis Bethel in de Thomas Schwenckestraat 28 was een 
onverwacht groot succes. Het motto ‘Een slimme senior is op tijd op 
de toekomst voorbereid’ - naar analogie van: ‘Een slimme meid is 
op haar toekomst voorbereid’ - sloeg klaarblijkelijk aan. Tijdens die 
eerste bijeenkomst kwamen tal van thema’s bovendrijven.

De grote opkomst bleek niet eenmalig, integendeel, de Slimme 
Senior groeide als kool. Er zijn nu zo’n 170 meer en minder actieve 
senioren aangesloten. Aanvankelijk gesteund door een kleine 
gemeentelijke subsidie werden aan de hand van de thema’s van de 
eerste avond allerlei deelprojecten opgezet. Als organisatie groeit 
Slimme Senior langzaam onder moeders vleugels (STEK) vandaan 
en noemt zich nu bij voorkeur een platform met allerlei kringen om 
zich heen. Die benaming geeft wat bewegingsvrijheid, nu de club 
steeds meer uitdijt en aanpakt. 

De cirkel is rond
Het is al heel wat jaren geleden dat Heleen Goddijn en Nelleke Cornelissen onder de vleugels van STEK (Stichting voor Stad en Kerk), een 

stichting die onderlinge verbindingen tussen mensen probeert te leggen, het project “Rijk in je Wijk” opzetten. Aan deze stam is een 

nieuwe loot ontsproten: “Slimme Senior”. Weer begonnen onder de hoede van STEK, maar nu begint dit project op eigen benen te staan.

Het Slimme Senior Café vormt de laagdrempelige basis: op de 
eerste zondag van de maand kan iedereen vanaf 4 uur ’s middags 
buurt- en kerkhuis Bethel binnenlopen; de mogelijkheid bestaat om 
te blijven eten, mits je zelf ook wat eetbaars meebrengt. Overigens 
is deze basisactiviteit nu uitgebreid met een stamcafé: elke dinsdag 
van 5 tot 7 uur ’s middags. Ook daar kun je, uiteraard, gewoon 
binnenlopen; het café heeft een daghap, dus eten kan ook. Het 
stamcafé bevindt zich in de Valeriusstraat en heeft de toepasselijke 
naam: ‘Not out’. 

Binnen Slimme Senior zijn allerlei activiteitenclubs ontstaan: van 
wandelen tot Mahjong. Er is ook een ‘echte’ eetclub, geëntameerd 
door een enthousiaste kokkin; er zijn mini-conferenties gehouden 
over wonen, zorg, (levens)testament. Er was afgelopen december 
een deelmarkt, waarvan de opbrengst ging naar Trees for All, een 
Nederlandse stichting die wereldwijd het aanplanten van bomen 
probeert te bevorderen.

Niet onverwacht roepen de thema’s ‘zorg’ en ‘wonen’ van het begin 
af aan veel belangstelling op. Zo is de zorgcoöperatie ‘Wijzelf’ een 
aanjager geweest voor de werkgroep zorg.
Maar groepswonen is een heel bijzondere loot van het platform. Dit 
belangrijke thema heeft zich verzelfstandigd, is niet langer onder-
deel van Slimme Senior, maar gaat verder als ‘Naaste Buren’. 

Bijzonder is dat Slimme Senior voor het eerst werd gepresenteerd 
in de Bethelkerk. Nu blijkt diezelfde Bethelkerk – als de plannen 
tenminste allemaal tot uitvoering komen – een mogelijkheid te 
bieden tot groepswonen. Ook komt er een activiteitencentrum in, 
opgezet vanuit Bethel Blijft. Gevoegd bij het voorstel binnen Slimme 
Senior om aandacht voor elkaar in de buurt per postcode te gaan 
organiseren - grappig gezien de ontstaansgeschiedenis van Rijk in je 
Wijk – kan dit maar tot één conclusie leiden: de cirkel is rond.

TB

Méér weten? Kijk dan op www.slimmesenior.nl

Nieuwjaarsmaaltijd 2018 Slimme Senior café 

Foto: Judy Verschoor
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Harm Benthem ziet zichzelf vooral als 
ambassadeur van het stadsdeel Loosduinen 
binnen de gemeente. Daarnaast als een 
partner voor bewoners en hun organisaties. 
”Loosduinen is een prettig gebied om 
te wonen, te werken en te recreëren. In 
samenspraak en samenwerking met bewo-
ners willen we het stadsdeel verbeteren 
en toekomstbestendig maken. Daarbij 
hoort niet alleen het onderhouden van 
het bestaande maar ook het gezamenlijk 
realiseren van dromen.” 

Ouderen in Loosduinen
Loosduinen is een vergrijsd, of zoals Harm 
het zo mooi zegt, “verzilverd” stadsdeel. 
Dat betekent dat het stadsdeel zich, naast 
zorgactiviteiten, inzet om vooral het 
leefplezier bij ouderen te vergroten. 
Daarvoor is het programma “Zorg voor je 
buurt Loosduinen” in het leven geroepen. 
Binnen het programma worden organisa-
ties en individuen uitgedaagd projecten te 
starten die de leefbaarheid voor ouderen 

Voorbeelden van 
Projecten Zorg 
voor je Buurt 
Buurtje 

www.buurtje.nu

Doel is activiteiten voor ouderen onder 

de aandacht te brengen op een papieren 

boodschappentas. Die tas krijgen ouderen 

bij hun lokale winkelier.

Beauty voor de senior 

www.beautyvoordesenior.nl

Verzorgt beauty-verwenmiddagen voor 

ouderen.

Gouwe Ouwe 

gouweouwenopvolletoeren@gmail.com

Playbackgroep in de stijl van André Rieu 

die ouderen een leuke middag aanbiedt.

NME foundation

Ouderen uit Loosduinen vormen samen 

met studenten van de musicalopleiding 

DAPA een gelegenheidskoor. 

Hun repertoire wordt gevormd door lied-

jes van toen. 

Er komen twee uitvoeringen. Data zijn 

nog niet bekend.

Een stad moet je maken met de bewoners

vergroten. De projecten worden uitgevoerd 
door de stichting GetOud. Harm benadrukt 
dat het bij deze projecten niet gaat om het 
op de voorgrond plaatsen van “zieligheid”. 
Het gaat er juist om de waardevolle kanten 
van ouderen aan te spreken. Ouderen 
hebben levenservaring, kennis en 
vaardigheden en bieden door inzet 
daarvan kansen voor het stadsdeel. 
Een succesvolle loot aan de stam zijn ook 
de Servicepleinen XL, vindt Harm. Daar 
komen veel bewoners op af met allerlei 
vragen over dagbesteding, aanvragen voor 
de wijkbus, vrijwilligers die zich aanmel-
den of zorgvragen. Ook kent Loosduinen 
relatief veel buurthuizen van de toekomst. 
Harm geeft aan dat het stadsdeel de 
afgelopen vijf jaar sterk heeft ingezet op 
samenwerking tussen en met organisaties. 
Daarnaast zijn medewerkers de wijk inge-
gaan. Op festivals, bijeenkomsten, zelfs 
met koffiekarren is men op zoek gegaan 
naar persoonlijk contact met de bewoners 
van het stadsdeel. De netwerkstructuur en 
de directe contacten tussen bewoners en 
medewerkers van het stadsdeel hebben 
ervoor gezorgd dat er meer ouderen 
worden bereikt en de betrokkenheid bij 
ouderen is vergroot. Maar ook de betrok-
kenheid van ouderen zelf bij de wijken 
binnen het stadsdeel is groter geworden. 
Zij geven bijvoorbeeld les op basisscho-
len of delen hun passies met juist jonge 
bewoners van het stadsdeel. Die inzet 

Harm Benthem is sinds vijf jaar 

stadsdeeldirecteur van het stadsdeel 

Loosduinen. Bij zijn aantreden gaf hij aan 

twee belangrijke speerpunten te hebben: 

ouderen en armoede. Wat is er in de vijf 

afgelopen jaren gedaan en bereikt op 

deze twee belangrijke terreinen? 

van ouderen is een omslagpunt volgens 
Harm. Hulp willen vragen maar als oudere 
ook andere bewoners willen helpen en je 
talenten inzetten: dat is een waardevolle 
ontwikkeling voor het stadsdeel.
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Armoede: werk is het recept
Loosduinen kent een relatief groot aantal 
mensen dat net onder de armoedegrens 
leeft. Harm weet dat de meeste van hen 
zich geconfronteerd zien met een stapeling 
van problemen. Deze zijn van geestelijke 
en sociale aard, daarnaast zijn sommigen 
ook in aanraking met justitie geweest. Er 
bestaat voor de uitweg uit de armoede een 
zeer belangrijk recept: werk. Het vreemde is 
dat er in het stadsdeel meer dan voldoende 
werk is, maar de vacatures matchen niet 
altijd met het aanbod. Opleiding en training 
kunnen de kans op een match vergroten, 

Wie met Meer en Bos bekend is, heeft het ongetwijfeld gezien: 
het bos is op de schop. Niet overal gelukkig, maar wel op een 
aantal plaatsen tegelijk. Het broodnodige achterstallige onder-
houd van de “kloosterwal” is eindelijk aangepakt. Die wal is ove-
rigens helemaal geen kloosterwal maar een indertijd geplaatste 
windschut rondom het net aangeplante eikenbos – we spreken 
dan over de 17e eeuw – bij de aanleg van de buitenplaats. Er zijn 
nu de nodige esdoorns omgezaagd, die de walbomen, meest 
eiken, aan het overgroeien waren. Esdoorns groeien nu eenmaal 
sneller dan eiken en zaaien zichzelf ook makkelijk uit. Het bos 
is echter vanouds her een eikenbos. Het pad naast de sloot is vrij-
gemaakt en de door de intensieve recreatie afgelopen grond is 
terug op de kanten van de wal geplaatst. De wal maakt nu weer 
een strakke en verzorgde indruk. 

Een plek die al vele jaren schreeuwde om onderhoud is de 
ingang naar het bos achter het gemaal dat voor de zeer nodige 
watertoevoer naar de sloot langs de kloosterwal zorgt. Deze 
toevoer van water is nodig omdat door afgraving, tussen de 
wereldoorlogen, van de oude duinen Meer en Bos als een soort 
verhoogd eiland tussen de tuinderijen was komen te liggen. Het 
gegraaf van honden had in de loop der jaren het zand letterlijk 
van de wal in de sloot doen belanden en een steeds grotere 
kale plek veroorzaakt. Die is nu ingekaderd door de aanleg van 
twee zogenaamde Cortenstalen trapopgangen en een paar lage 
verticale afbakeningen. Die trappen hebben lage en brede treden 
waardoor ze makkelijk beloopbaar zijn. 

De doorgang van de kloosterwal nabij de Muurbloemweg is versterkt 
om verdere afkalving en dichtslibben van de ringsloot tegen te gaan.

maar die basis alleen is te smal. Het gaat er 
ook om contact te maken op lokaal niveau 
tussen werkgevers en werkzoekenden. Het 
stadsdeel heeft daarom twee kleinschalige 
banenmarkten georganiseerd. De laatste 
kende 75 bezoekers die hun CV tevoren 
in orde en actueel hadden gemaakt. Op 
basis daarvan zijn gesprekken gevoerd met 
werkgevers en 26 van de 75 hebben in die 
gesprekken de weg naar een baan gevon-
den. Geen slechte score, lijkt de redactie.

Hoe verder?
Harm Benthem blijft zich de komende peri-

ode inzetten voor de speerpunten ouderen 
en armoedebestrijding. Daarnaast blijft ook 
de kwaliteit van de openbare ruimte zijn 
aandacht vragen. Loosduinen liep op dit 
terrein wat achter bij andere stadsdelen. 
Schoon, heel en veilig met aandacht voor 
mooi verzorgd groen blijft zijn dagelijks 
inzet vergen. Daarbij is hij groot voorstander 
van het mobiliseren van de kracht van 
individuele bewoners en hun organisaties. 
Want een stad moet je maken met zijn 
bewoners. Dat is zijn belangrijkste bevin-
ding na 5 jaar stadsdeeldirecteurschap. 

Lia Smit

De doorgaande paden in het hoge bos zijn van een dubbellaags 
nieuw loopvlak voorzien. Eerst zijn de oude paden ondiep 
uitgegraven, is een laag fijn puin aangebracht en vervolgens 
is een laag grof zand ingewalst. De paden liggen nu iets bol, 
waardoor water beter kan aflopen. Erkende drasse plekken zijn 
ook aangevuld met dit grove zand. 
Dwars door het bos lopen twee lanen met hoge, oude beuken. In 
de loop van de tijd zijn enkele exemplaren daarvan omgewaaid, 
waardoor lege plekken ontstonden in de bomenrijen. Op ons 
aangeven zijn nu een aantal jonge beuken op die lege plekken 
aangeplant. Dat is een welkome verjonging. En maar hopen dat 
ze goed aanslaan en dat er niet teveel oude bomen tegelijk gaan 
omvallen. De heftige storm van januari heeft gelukkig geen ver-
dere slachtoffers geëist onder deze door hun hoge leeftijd toch 
wel kwetsbare beuken. Des te verheugender is dus de aanplant 
van de jonge bomen. 
We zien dat de aannemer nu serieus bezig is om de ook met het 
wijkberaad besproken werkzaamheden uit te voeren. Regelmatig 
is er contact tussen vertegenwoordigers van het wijkberaad en 
gemeentepersoneel van het stadsdeelkantoor, en in dit geval van 
Meer en Bos, ook met mensen op het stadhuis. Wij zijn blij met 
de acties vanuit de gemeente om te proberen de kwaliteit van 
dit drukbezochte maar relatief kleine parkbos zo hoog mogelijk 
te houden. U kunt daar als wijkbewoner en “mede-eigenaar” van 
het bos aan meehelpen door zuinig te zijn op ons Meer en Bos. 
Dat kan door uw hond aangelijnd te houden in het broedseizoen 
om de vogels in het bos niet te verstoren. Dan is het ook veel 
makkelijker voor U om de behoeften van uw hond te verwijderen 
en in een afvalbak te deponeren en dat is erg belangrijk om de 
vermesting van het bos tegen te gaan. De huizenhoge brand-
netelhagen die nu normaal zijn kunnen dan plaats gaan maken 
voor bloemrijke bermen – een heel ander gezicht! Het zal wel 
even duren voordat we kunnen zien dat het gaat veranderen 
door de in de grond aanwezige voedselvoorraad, maar elk begin 
is er een. Voorlopig zullen wij de gemeente vragen deze brand-
netelhagen wat vaker te maaien. Mogelijk kan zo de uitbundige 
groei van brandnetels sneller teruggedrongen worden waardoor 
een bloemrijke vegetatie de kans gaat krijgen. 

Het werk is nog niet af; en zal nog wel een jaar doorgaan. Samen 
met de mensen van de gemeente willen we graag doorwerken 
aan een mooier en schoner Meer en Bos. Alvast dank voor uw 
hulp! 

Bert van der Valk

Meer en Bos op 
de schop! 
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Werk in de Wijk
Tekst en foto’s: Jan Hofker

Feestweek
De week van 22 januari mag voor ons 
gebied met recht een feestweek worden 
genoemd. 
Eerst bereikte ons het heuglijke bericht 
dat de Bethelkerk niet wordt gesloopt, 
maar dat hij door een ontwikkelaar wordt 
aangepast voor zowel wonen als voor 
maatschappelijke functies. Een kroon op het 
werk van de Stichting Bethel Blijft!

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst op 
24 januari hield wethouder Wijsmuller de 
aanwezigen aanvankelijk nog in span-
ning, maar kon uiteindelijk toch vertellen 
dat op het Wingsterrein niet gebouwd 
gaat worden. Succes voor de werkgroep 
Mozartplantsoen, die nu mee kan denken in 
een klankbordgroep die met professionele 
begeleiding vorm gaat geven aan een 
groene invulling van het terrein. Hiermee is 
nog geen einde gekomen aan de reeks arti-
kelen over het Wingsterrein in de Wijkinfo, 
want er moet nog veel gebeuren.
Nog een feestje, maar dan net buiten de 
wijk: het landhuis Ockenburgh is dankzij de 
grote inzet van veel vrijwilligers door de 
Gemeente overgedragen aan de Stichting 
tot behoud van de Historische Buitenplaats 
Ockenburgh. Het zoveelste voorbeeld van 
Haagse Kracht.

Kijkduin-Binnen
Net als in Kijkduin-Bad (zie het artikel 
elders in de Wijkinfo), vindt ook een ingrij-
pende transformatie plaats in Kijkduin-Bin-
nen. De werkzaamheden daar zijn voor de 
meeste ontwikkelgebieden al begonnen.
Met de nodige vertraging, o.a. veroorzaakt 
door het omleggen van leidingen, is de 
International School of The Hague (ISH) 
begonnen met de bouw van een hoogst 
noodzakelijke uitbreiding. Als alles meezit, 
kan die rond de komende jaarwisseling in 
gebruik worden genomen door de jongste 
groepen leerlingen.
Aan de andere kant van het tijdelijk 

verlegde wegstuk van het Wijndaelerduin 
is Schouten Bouw inmiddels begonnen met 
de constructie van ZuiderDuinen, bestaande 
uit een drietal flatgebouwen op een 
gemeenschappelijk plint.

Op de voormalige tennisbanen begint 
Synchroon binnenkort met de eerste fase 
van The Finest of Ockenburgh. De aankondi-
ging daarvan heeft u ongetwijfeld al gezien 
in de vorm van twee wel zeer opvallende 
reclameborden in de middenberm van 
de Ockenburghstraat. Voor het bouwver-
keer wordt een tijdelijke toegang in het 
verlengde van de Laan van Meerdervoort 
aangelegd.

In Schapenatjesduin-Oost zijn de vroegere 
scheidsrechtersvelden al onherkenbaar 
veranderd door het aanbrengen van grote 
hoeveelheden zand. Met dit zand wordt 
een duinachtig landschap gevormd met 
een centraal meertje. Met zogenaamd Klein 
Opdrachtgeverschap kunnen toekomstige 
bewoners op bepaalde voorwaarden verder 
naar eigen inzicht gaan bouwen. Iets later is 
een tweetal flatgebouwen aan de beurt.

Noordwestelijke hoofdroute 
De werkzaamheden aan de NWHR 
beginnen naar verwachting eind maart met 
de aanpak van de Machiel Vrijenhoeklaan 
en het deel van de Sportlaan tot aan de 
Kwartellaan. Weliswaar worden er omlei-
dingsroutes aangegeven, maar verkeers-
overlast is tijdens de werkzaamheden niet 
te vermijden. Een klankbordgroep, waarin 
ook ons wijkberaad vertegenwoordigd is, 
zal de werkzaamheden kritisch volgen.
Extra aandacht krijgt de gevaarlijke over-
steek vanaf de Pyrolalaan.

Meer en Bos
In Meer en Bos is de afgelopen maan-
den flink gewerkt aan verbeteringen De 
voornaamste paden zijn óf geasfalteerd óf 

geprofileerd en van een andere verharding 
voorzien, waardoor het wandelen gemakke-
lijker is gemaakt. Ook aan en bij de klooster-
wal zijn verbeteringen aangebracht. Langs 
de eikenlaan, de beukenlaan en elders in het 
bos zijn nieuwe bomen aangeplant.

Bomen
Elders in de wijk zijn vorig jaar paaltjes 
geplaatst met een gekleurde rand aan de 
bovenzijde. In het winterse plantseizoen 
worden daar nieuwe bomen geplant. 
Binnenkort mogen we nog meer van die 
paaltjes verwachten op plaatsen waar tijdens 
de recente storm bomen gesneuveld zijn

Narcislaan 4
De constructie van een flatgebouw aan de 
Narcislaan 4, t.b.v. o.a. statushouders, is aan-
zienlijk vertraagd door juridische procedures. 
Door de overvloedige regenval van de laatste 
tijd is de bouwput veranderd in een vijver. 
Iets voor de toekomst?

Mozartlaan
Aan beide uiteinden van de Mozartlaan is de 
weg verbeterd. Tussen de Beethovenlaan en 
de  Aaltje Noordewierstraat zijn het wegdek 
en de trottoirs vernieuwd. De hinderlijk 
scherpe en nauwe bocht op de kruising met 
de Rossinilaan is na heel veel jaren klagen 
eindelijk verruimd. 

De Bethelkerk

De voormalige scheidsrechtersvelden worden 
bouwrijp gemaakt

Aanplant nieuwe bomen in Meer en Bos

Bouwput Narcislaan 4

Kruising Mozartlaan/Rossinilaan/Rigolettostraat
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Wijk Deelnemer Email Telefoon

A Hank Hoogwout hankhoogwout@kpnplanet.nl 070-3256673

B André Smit alc.smit@gmail.com 070-3684501/06-23441037

C  André Smit alc.smit@gmail.com 070-3684501/06-23441037

D Chris Timmermans c.f.timmermans@rowend.nl 06 53292079

E Hank Hoogwout hankhoogwout@kpnplanet.nl 070-3256673

F Ger Wagter tavecchio86@hotmail.com 06-29094972

G Simone Steenbergen simoneleene@hotmail.com 070-3688149

H Dennis Krugers
Frits IJzendoorn

denjen@ziggo.nl
fritsijzendoorn@casema.nl

06-30441786
070-3684061/06-14272398

I Conny Margadant tocomargadant@gmail.com 070-3236944

J Sylvia Tempelman sylviatempelman@kpnmail.nl 070-4490047

K Pim in ‘t Veld intstass@gmail.com 070-3236944

L Nettie Baak nettiebaak@gmail.com 06-15315264

M  Saskia van Niekerk saskiavanniekerk20@gmail.com 06-14409240

N Vera Darbyshire vera.d@kpnplanet.nl

O Vera Darbyshire vera.d@kpnplanet.nl

P Gerard Tettero gerard7941@gmail.com 06-22715192

R Jos Burgwal josburgwal@gmail.com 06-15031582

De aanleiding voor de oprichting was als 
volgt. Indertijd vroeg het stadsdeelkantoor 
ons in de herfst om suggesties te doen voor 
het uitvoeringsplan van het volgende jaar. 
In de Wijkinfo deden wij een oproep aan de 
bewoners om met ideeën te komen, die wij 
aanvulden met een lijstje dat werd samen-
gesteld door de leden van de commissie 
Ruimtelijke Ordening, Welzijn en Milieu 
(ROWM) en het bestuur. 
Dat had wel zijn nadelen, want het verza-
melen gebeurde maar één keer per jaar, 
onze menskracht was beperkt en het opper-
vlak van ons werkgebied is heel groot. 
Weliswaar was het mogelijk om gedurende 
het jaar zaken bij het stadsdeelkantoor voor 
te leggen, maar dat gebeurde, gezien de 
geringe menskracht, maar beperkt. 

In die tijd was er een voorbeeld dat goed 
leek te werken. De Stichting Bewoners-
belangen Kijkduin (SBK)  behartigde in 
Kijkduin-Bad een overzichtelijk gebied en 
kon dat goed in de gaten houden, mede 
door de korte lijnen met de bewoners.
Iets soortgelijks proberen wij te bereiken 
met ‘Ogen en Oren’. Daartoe is ons gebied 
opgedeeld in 17 buurtjes, met ieder één 
of meer vertegenwoordigers. Die verte-
genwoordigers letten in hun dagelijkse 
bezigheden meer dan normaal op wat in 
de openbare ruimte verbetering behoeft. 

Bohemen-rechts

Bohemen-links

Oud Waldeck

Kijkduin

Project Ogen en Oren

• Kan er verlichting worden aangebracht 
bij het paadje dat van Wings naar de 
L.v.Meerdervoort loopt? SDK: in het groen 
wordt in principe geen verlichting aange-
bracht.

• Waarom zijn de afvalbakken langs de 
Haagse Beek weggehaald? SDK: langs de 
Balsemienlaan zijn ORACs geplaatst die 
kunnen worden gebruikt. Aan de overkant 
wordt de M. Vrijenhoeklaan heringericht 
en wordt daarna pas bekeken wat nodig 
is.

• Kunnen bewoners bij stadsdeel/
gemeente subsidie aanvragen voor activi-
teiten, zoals een straatfeest? Zie https://
www.denhaag.nl/nl/subsidies/. Het 
Wijkberaad kan hierbij als rechtspersoon 
optreden.

• De paden en trappen in de puinduinen 
worden regelmatig beschadigd door 
crossers. Is daar wat tegen te doen? SDK: 
zullen wij onderzoeken.

Heeft u ook interesse om deel te nemen 
aan het project ‘Ogen en Oren’, dan bent u 
meer dan welkom. 
Voor informatie en aanmelden kunt u 
contact opnemen met Marius Schoon. 
Hij is de coördinator van het project.

E-mail: schoonmarius8@gmail.com
tel. 070-4040410 / 06-39446887

In 2013 is door Wijkvereniging/Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin de projectgroep ‘Ogen en Oren’ opgericht. In de 

afgelopen vijf jaar hebben de inspanningen van deze enthousiaste groep wijkbewoners, samen met een contactambtenaar 

van het stadsdeelkantoor (SDK), veel verbeteringen voor ons gebied opgeleverd.

Zij melden deze zaken rechtstreeks aan de 
gemeente via het bekende nummer 14070, 
via de website van de gemeente (www.
denhaag.nl/nl/meldingen/melding-open-
bare-ruimte.htm), of de app BuitenBeter. 
Overigens is dat iets wat iedereen kan 
doen. 

Naast het oplossen van onvolkomenheden 
in de openbare ruimte is een andere doel-
stelling om sociale problematiek te melden. 
Dat ligt gevoelig i.v.m. de privacy en de 
deelnemers zijn daar zeer voorzichtig mee 
en laten dat in meeste gevallen liever over 
aan deskundigen.
Twee à driemaal per jaar komen ‘Ogen en 
Oren’ bij elkaar. Dat is om ervaringen uit te 
wisselen, wat ingewikkelder kwesties op 
te lossen, of zich te laten voorlichten door 
politie, welzijnswerk of andere instanties. 

Hieronder enkele voorbeelden van zaken 
die ingewikkelder zijn dan met een enkele 
melding af te doen.
• Fiets- en voetpaden in het Westduinpark 

zijn vaak overstoven. Commentaar SDK: 
SDK Loosduinen is geen beheerder van 
het park, omdat dat onder Segbroek valt. 
Verstuiving is inherent aan de nieuwe 
inrichting van de duinen; de projectgroep 
Westduinpark probeert een oplossing te 
vinden.

R
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Colofon 
Dit gedeelte van de Wijkinfo is bestemd voor 
de leden van de Wijkvereniging Bohemen-
Waldeck-Kijkduin en verschijnt net als de 
Wijkinfo vier keer per jaar.

Kopij voor het volgende nummer kan tot 
20 april 2018 worden aangeleverd. De kopij 
voor het verenigingsgedeelte kan per e-mail 
worden verzonden naar info@walboduin. nl, 
of per post naar het secretariaat, Alphons 
Diepenbrockhof 2, 2551KE Den Haag.

De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingezonden berichten te weigeren, in te 
korten of tekstueel te wijzigen.

Redacteur: vacature

Illustrator: Jaap Lemstra

Activiteitencommissie
Stef Brinkhorst
070-4060262/ 06-40886880
sjbrinkhorst@gmail.com

A G E N D A

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV  2017

 4. Ingekomen stukken

 5. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 2017

 6. Financiën     - financieel verslag 2017*

 7. Bevindingen kascommissie

 8. Décharge bestuur en penningmeester

 9. Benoeming kascommissie

10. Bestuursverkiezing **

11. Begroting 2018 en vaststelling contributie 2019

12. Rondvraag

13. Sluiting (ca. 21.00 uur)

 * Het jaarverslag en de notulen van de vorige ALV kunt u na 20 maart  vinden op onze 
website www.walboduin.nl. Het financieel verslag kan na die datum worden afgehaald in 
het verenigingsgebouw, of per email opgevraagd worden : info@walboduin.nl 

** Toelichting bestuursverkiezing
 Het door u gekozen bestuur ziet er vanaf 23 april 2016  als volgt uit:
 J.H.M.Hoogwout, voorzitter
 J.H.A.van den Muijsenberg, vice-voorzitter
 J.Hofker, secretaris
 J.H.Kroon,penningmeester

 Volgens het rooster van aftreden komt de eerstvolgende bestuursmutatie aan de orde in 
2019. Ingevolge artikel 9 van de statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden door 
de algemene vergadering uit één of meer voordrachten. Tot het maken van voordrachten 
zijn zowel het bestuur als tien leden van de vereniging bevoegd. Een voordracht van tegen-
kandidaten dient tenminste drie maal vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering 
in het bezit te zijn van het bestuur. De voordracht moet zijn getekend door tenminste tien 
leden en door de voorgestelde kandidaat.

Na de vergadering is er gelegenheid informeel van gedachten te 

wisselen met elkaar en met het bestuur onder het genot van een hapje 

en een drankje.   

Uitnodiging 
Algemene Ledenvergadering

2018 
donderdag 5 april 2018

aanvang 19.30 uur 

in verenigingsgebouw Walboduin, 
A. Diepenbrockhof 2 (achterkant Jumbo)

Zaal open om 19.00 uur

W I J K V E R E N I G I N G

— sinds 10 mei 1945 —

Verenigingsnieuws Verenigingsnieuws

Op zaterdag 13 januari jl. opende Saskia 

Bruines, wethouder van KIJO en van het 

stadsdeel Loosduinen deze interessante 

tentoonstelling die gaat over de vele 

verwikkelingen rond de annexatie die zich 

afspeelden in het jaar 1923.
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Voor deze rubriek valt deze keer de keuze 
op de Speenkruidstraat, een straat in 
Bohemen. De Speenkruidstraat ligt tussen 
de Lobelialaan en de Hoefbladlaan in. De 
Speenkruidstraat, waar de zeer gewiekste 
meesterkraker Aage M., die de wereld 
versteld deed staan van zijn vaardigheden, 
lang geleden  heeft gewoond, ligt in een 
rustige woonbuurt.

Deze straat is vernoemd naar een bijzon-
dere plant. Het speenkruid is een plant 
die 30 cm hoog wordt en het heeft  gele 
bloemen. U vraagt zich misschien af waar 
de naam ‘speenkruid’ vandaan komt?  De 
naam komt van de kleine ondergrondse 
knolletjes, die aan de wortel groeien, die 
zien eruit als ‘speentjes’. 

Op zoek naar Vitamine C? 
De bladeren van het speenkruid zitter er 
vol mee. In de 16e eeuw en later werd 
dit meegenomen op de zeereizen tegen 
scheurbuik. Het werd aan het voedsel 
toegevoegd. Michiel de Ruyter was er gek 
op, het was goed voor zijn gezondheid! In 
het Duits heet de plant ‘Scharbockskraut’, 
scheurbuikkruid.

De straat waarin wij wonen: 

De Speenkruidstraat
Tekst en illustraties: Jaap Lemstra  

 

De hartvormige speenkruidblaadjes

De bloem van het speenkruid 

Verenigingsnieuws Verenigingsnieuws

Hier zijn de ‘speentjes’ zichtbaar. Ze over-
winteren en in de lente groeit ieder knolletje 
weer uit tot een nieuwe plant.

Het eerste bloemetje dat in de lente te 
zien is is de bloem van het speenkruid. 
Althans.... het speenkruid steekt dan als 
eerste plantje zijn kopje al boven de 
grond uit.

Het is  interessant om te zien waar het speen-
kruid optimaal groeit in de natuur: in eiken- 
en beukenbossen, het speenkruid bedekt de 
bodem aan de voet van de bomen.
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WALBODUIN

PRIJSVRAAG

Verenigingsnieuws

Een nieuwe rubriek: een prijsvraag 
waar leuke prijzen mee te winnen 
zijn. Leden van Wijkvereniging 
Walboduin en lezers van de WijkInfo 
kunnen meedoen aan deze prijs-
vraag. 

Prijzenpot

1e prijs: 
een VVV-cadeaukaart van € 25

2e prijs:
een VVV-cadeaukaart van € 20

3e prijs:
een VVV-cadeaukaart van € 15

Deze keer gaat het om de juiste 

antwoorden op twee vragen. 

Vraag 1 - in het landgoed Meer en 
Bosch is zowel een meer als een bos te 
zien, maar waar komt de naam Meer 
en Bosch, historisch gezien, vandaan?

Vraag 2 - de Haagsche Beek stroomt 
door het stadsdeel Loosduinen; waar 
ontspringt deze beek precies?

De antwoorden op de vragen kunt u 
mailen naar:
walboduinprijsvraag@gmail.com 
Vergeet u niet uw voor- en achternaam 
en adres te vermelden?

De uiterste inzenddatum is 31 april 
2018. De prijswinnaars worden in het 
volgende Verenigingsblad bekend-
gemaakt.

GEZOCHT !
Vrijwilligers voor de boodschappendienst
VÓÓR Welzijn Ouderenwerk Loosduinen is op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om 
eens per week boodschappen te doen voor ouderen, die wegens omstandigheden hier 
niet meer toe in staat zijn. 
In overleg met een (vaste) cliënt haalt de vrijwilliger eenmaal per week de 
boodschappen bij één supermarkt in de buurt. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Ouderenwerk Loosduinen, 
Wijkcentrum de Henneberg, tel. 070-2052590, j.hoogeveen@voorwelzijn.nl

Coördinator Informatieve huisbezoeken (vrijwilligersfunctie)
VÓÓR Welzijn Ouderenwerk Loosduinen is op zoek naar een vrijwilliger die 
Informatieve huisbezoeken wil coördineren. Vrijwilligers van het ouderenwerk leggen 
eenmalige huisbezoeken af bij 75+ers om hen te informeren over voorzieningen in de 
wijk en eventueel door te verwijzen naar hulpverlening. 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gedreven vrijwilliger om dit in 
goede banen te leiden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Ouderenwerk Loosduinen, 
Wijkcentrum de Henneberg, tel. 070-2052590, j.hoogeveen@voorwelzijn.nl

Vervolgbijeenkomst 
LAATSTE LEVENSFASE
In samenwerking met Café Doodgewoon en Netwerk 
Palliatieve Zorg Haaglanden wordt op donderdag 
29 maart 2018 een vervolg bijeenkomst gehouden 
over de laatste levensfase. 

Inloop: 14.00 uur, met koffie en thee. 

Programma: 14.30 – 17.00 uur (met pauze). 

Gratis toegang.

Locatie: Wijkcentrum Walboduin
Alphons Diepenbrockhof 2 (achterzijde Jumbo)

Aanmelden bij de activiteitencommissie door een e-mail te sturen aan: 
sjbrinkhorst@gmail.com of naar het secretariaat: info@walboduin.nl
Bellen kan ook: mobiel 06-40886880

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden heeft het initiatief genomen om een Café Doodgewoon 
te organiseren. De gemeente Den Haag ondersteunt ons vanuit het Platform ‘Doodgewoon in Den 
Haag’. Het Netwerk en het Platform vinden het belangrijk dat Hagenaars bewuste keuzes maken 
met betrekking tot de laatste fase in hun leven en willen bewustwording rond dit thema vergroten.
Voor meer informatie: www.netwerkpalliatievezorg.nl/haaglanden - tel. 06 468 39 218.

ZONDAGMIDDAG-CAFÉ
Maandelijks organiseert de activiteitencommissie een inloop café. 
Gezellige ontmoetingen met buurtbewoners en de mogelijkheid met ons van gedachten te 
wisselen over de ontwikkeling van activiteiten voor de buurt. 

Wanneer en waar?
Zondagen 29 april, 27 mei, 24 juni, 26 augustus, 28 oktober en 25 november 2018
van 14.00 tot 17.00 uur in Verenigingsgebouw Walboduin, A. Diepenbrockhof 2.

Komt u ook eens langs?

 V A N  D E  A C T I V I T E I T E N C O M M I S S I E

Donderdag 29 maart 2018
14.30 - 17.00 uur
Wijkcentrum Walboduin

 V A N  D E  A C T I V I T E I T E N C O M M I S S I E




