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Van het bestuur
De Wijkvereniging BWK
De Algemene Ledenvergadering begin 

april werd wederom bezocht door een zeer 

beperkt aantal leden. Jammer, want u kunt 

op zo’n vergadering meepraten over het 

beleid. Ook jammer, want u heeft nu niet 

kunnen zien hoe mooi onze vergaderzaal is geworden, dus 

waar uw centjes onder andere naar toegaan. Maar laten 

we het positief zien: weinig leden aanwezig betekent dat 

het bestuur het goed doet. De leden hoeven ons niet bij te 

sturen, hoewel (positieve) kritiek altijd welkom is. 

De activiteitencommissie doet hard z’n best om uitstapjes 

te bedenken en uit te voeren. De deelnemers aan deze 

uitstapjes zijn uiterst tevreden en vragen om meer. Het 

eerstvolgende uitstapje gaat naar Delft in september. Op de 

website vindt u binnenkort meer informatie.

Verder is het bestuur heel blij met de medewerking van Jaap 

Lemstra die leuke en wetenswaardig artikelen voor u heeft 

geschreven versierd met zijn pentekeningen.

Het Wijkberaad BWK
De natuur heeft de vier maanden van dit jaar haar diverse 

kanten laten zien: storm, sneeuw, hagel, regen, veel regen 

en veel zon, heel veel zon,  lage en hoge temperaturen. 

Kortom iedereen komt met de weergoden aan z’n trekken.

Zo ook het wijkberaad. 

Veel storm en regen:  Narcislaan 4. Grote tranen om de 

start van de bouw. Zes tot zeven dagen per week wordt er 

gewerkt op het terreintje om zo snel mogelijk het appar-

tementencomplex uit de grond te stampen. Helaas heeft 

het wijkberaad dit niet kunnen voorkomen, ondanks alle 

inspanningen.

Veel zon: de bebouwing van het Wings terrein is afgeblazen.  

Een groep mensen uit de omgeving onder leiding van een 

landschapsarchitect en een projectleider is een overleg 

gestart om het terrein een invulling te geven die past in 

de omgeving en waar veel buurtbewoners  mee kunnen 

instemmen.

Daar tussen in is er van alles wat. De omleidingen van het 

verkeer van de Machiel Vrijenhoeklaan. Eerst even wennen, 

maar als je een paar keer de route hebt gevolgd, wordt het 

oponthoud een beetje vanzelfsprekend. De vele verkeersre-

gelaars doen hun best het verkeer min of meer gaande te 

houden. Er is zelfs al door bewoners van de omgeving van de 

Balsemienlaan geopperd deze straat alleen voor de lijnbus-

sen open te houden  richting de De Savornin Lohmanlaan. 

Ben benieuwd of dit idee door de lezers van de WijkInfo 

wordt gedeeld.

Met alle hijskranen in deze omgeving wordt het een soort 

“Nederland Herrijst”. Iets dat de ouderen onder ons hebben 

ervaren na WO2. Anno 2018 wel een heel dynamische 

situatie en van kortere duur.

Het bestuur wenst u een heel mooie zomer toe.

Blijf de Wijkvereniging 
steunen!
In de afgelopen ledenvergadering bleek, dat niet 

alle wijkgenoten bekend zijn met de taak van de 

Wijkvereniging. Er is immers ook een Wijkberaad, hoe zit 

dat nu precies? 

De vereniging heeft als doel: ‘de behartiging van de gemeen-
schappelijke belangen van en de versteviging van de band 
tussen de bewoners van Bohemen, Meer en Bos, Waldeck en 
Kijkduin door het organiseren van verenigingsactiviteiten en door 
deelname aan activiteiten gericht op samenlevingsopbouw’. 

Naast haar eigen taken, is de Wijkvereniging ook verantwoor-
delijk voor het instandhouden en het goed functioneren van 
het Wijkberaad. Helaas heeft het Wijkberaad al jarenlang een 
begrotingstekort van enkele duizenden euro’s per jaar. Dit omdat 
de gemeentelijke subsidies niet voldoende zijn om alle lasten 
van het Wijkberaad te dekken. Deze tekorten zijn in het verleden 
en zullen ook in de toekomst, gedragen moeten worden door de 
Wijkvereniging. 
Het voortbestaan van uw Wijkberaad en haar activiteiten is dus 
afhankelijk van de draagkracht van de Wijkvereniging. 

Blijf uw Wijkvereniging dus steunen door lid te 
blijven (of worden), zodat zij kan blijven 
zorgen dat ook uw Wijkberaad goed kan 

blijven functioneren! 

Nieuwe website
Tot voor kort bestond www.walboduin.nl in feite uit twee 
websites, een voor de Wijkvereniging en een voor het Wijk-
beraad. In de praktijk werkte dat erg onhandig, omdat som-
mige onderdelen op beide sites moesten worden geplaatst. 
Daarom heeft het bestuur besloten tot een samenvoeging. 
Zo kon ook een verzoek van de Stichting Bewonersbelangen 
Kijkduin worden gehonoreerd, om deel uit te maken van de 
website. 

De samengevoegde website is te zien met het bekende adres: 
www.walboduin.nl. 

De website is nog niet helemaal klaar, er moeten nog delen 
worden herzien en aangevuld, maar zo heeft u alvast een 
indruk.



WIJKinfo | juni 2018 | 5 

Op 26 maart is begonnen met 

de werkzaamheden aan de 

herinrichting van de Machiel 

Vrijenhoeklaan (MVL). Dat gebeurt 

in drie tijdvakken. Het eerste deel: 

kruispunt Kijkduinsestraat tot en met 

het tankstation duurt tot 6 mei. Het 

tweede deel: vanaf het tankstation 

tot de oversteek bij de Pyrolalaan 

duurt van 7 mei tot 20 juni. Deel drie 

is het laatste deel van de MVL tot de 

Sportlaan waar een rotonde met De 

Savornin Lohmanlaan wordt gemaakt. 

Dat gebeurt aan het eind van 2018. 

Gepland is de periode week 41 - 51.

De verkeersafwikkeing op de MVL zal 
verbeteren door de aanpassingen van 
het kruispunt met de Kijkduinsestraat 
(extra invoegcapaciteit), de Muurbloem-
weg (ombouw tot verkeersplein) en de 
rotonde met De Savornin Lohmanlaan. 
Deze rotonde draagt bij aan de soepele 
verkeers afwikkeling. Het verkeer van de 
MVL kan veel gelijkmatiger afrijden rich-
ting de Sportlaan en heeft hierdoor veel 
minder last van oponthoud en terugslag 
richting de MVL.

De verkeersveiligheid op de MVL wordt 
beter omdat de oversteekbaarheid, 
met name bij de Muurbloemweg en 
de Pyrola laan, voor voetgangers en 
fietsers door de versmalling van 2 naar 
1 rijstrook per richting sterk verbetert. 
En de fietspaden komen door een brede 
groenstrook gescheiden van de rijba-
nen te liggen. Ook de versmalling van 
de laan zal tot gevolg hebben dat het 
“racen” zal afnemen.

Het deel vanaf de Muurbloemweg tot 
aan de rotonde kent een ander wegpro-
fiel. De twee rijstroken liggen, geschei-
den door een doorgetrokken streep, dan 
naast elkaar. Bij de oversteekplaatsen 
Pyrolalaan en Muurbloemweg komen 
middenin eilanden voor een veilige 
oversteek van langzaam verkeer. De 
groenstroken tussen de fietspaden en de 
rijbanen zijn op dit deel breder.

Johan Bommelé

Update werkzaamheden Machiel Vrijenhoeklaan

Profiel Machiel Vrijenhoeklaan tussen de Kijkduinsestraat en de Muurbloemweg.

Schetsmatige im- pressie van de Machiel Vrijenhoeklaan na het benzine station in de richting van 
het kruispunt met de Muurbloemweg / Duinlaan.                                          Bron: Gemeente Den Haag

Werkzaamheden deel 1 Machiel Vrijenhoeklaan vanaf het kruispunt Kijkduinsestraat.
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Bewoners zorgen voor flinke opknapbeurt 
landgoed Meer en Bos

was duidelijk dat er iets moest gebeuren 
aan deze vergane glorie  en daar heb ik me 
hard voor gemaakt.” 

Een gat in de lucht 
In 2016 werd Hank uitgenodigd voor een 
bijeenkomst op het strand om kennis te 
maken met wethouder Revis. Daar zag 
ze de kans om hem te vertellen over de 
achteruitgang van Meer en Bos en dat er 
geen houden meer aan was. Wethouder 
Revis stemde in om samen met Hank en 
medewerkers van het stadsdeelkantoor 
een kijkje te nemen. Daar werd hij al snel 
overtuigd van nut en noodzaak om het 
gebied aan te pakken. 
Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte): 
”Ik ben erg blij dat Hank en de andere 
betrokken bewoners dit hebben aangekaart 
en zich zo hebben ingezet om met elkaar 
dit prachtige gebied in ere te herstellen. Ze 
waren bijzonder gemotiveerd om aan de 
slag te gaan. Samen met de buurt hebben 
we een verbeterplan gemaakt en uitge-
voerd. “ 
Hank vertelt verder: “Jarenlang hadden we 
ons er aan geërgerd dat het bos zo achteruit 
ging, tijdens de rondleiding konden we ons 
hele arsenaal aan klachten kwijt. En dat 

heeft geholpen. Op een gegeven moment 
hoorde ik via het stadsdeelkantoor dat er 
voor 2017 geld beschikbaar kwam. We 
sprongen een gat in de lucht, eindelijk! Na 
jaren vragen, lobbyen, mensen enthousi-
asmeren. Het was zo mooi, we konden aan 
de slag.”  

Hoop werk verzet
Begin 2017 startten de werkzaamheden en 
inmiddels is een hoop werk verzet.  Eerst 
zijn de paden opgeknapt en is de histori-
sche wal rondom het landgoed met bielzen 
gestut. Op plekken waar de wal was weg-
gespoeld werd grond gestort. Om het weg-
spoelen verder te voorkomen zijn nieuwe 
planten geplant. Verder zijn er twee nieuwe 
trappen gemaakt, die goed begaanbaar zijn 
voor ouderen, is er een mooie speelplek 
voor kinderen en zijn nieuwe bomen en 
stinsen geplant. Het oude gemaaltje is met 
takkenrails afgeschermd tegen mensen en 
honden en het moerasveldje aan de kant 
van de Heliotrooplaan is  aantrekkelijker 
gemaakt voor vlinders en vogels door het 
veld in te zaaien met een bloemenmengsel. 

Nu zo houden!
Hank en andere buurtbewoners zijn erg blij 
met de verbeteringen. Hank: “Je merkt dat 
er meer respect en liefde voor het gebied 
is, voorheen deed iedereen maar wat. Nu is 
duidelijker waar je wel of niet mag komen. 
Kunst is wel om het zo mooi te houden. We 
zijn er nog constant mee bezig. Eigenlijk 
is zo’n groot groen gebied nooit echt af, 
beheer blijft ontzettend belangrijk. Dat gaat 
nu op zich wel goed. Maar er ligt zeker ook 
een grote rol bij de gebruikers. Daarom 
willen we bij het beheerplatform voorstel-
len dat je voortaan nog met maximaal twee 
honden per persoon het bos in mag en heb-
ben we de scouting  gevraagd om tijdelijk 
geen hutten meer te bouwen in verband 
met de nieuwe beplanting.”
“Ach, er blijft altijd wel wat te wensen over, 
natuurlijk,” lacht ze. “ Maar we hebben er 
vertrouwen in dat het nooit meer zo ver 
komt en dat Meer en Bos nu in oude glorie 
kan herstellen. “

Meer informatie
Meer informatie over Meer en Bos en de 
andere parken, bossen en landgoederen 
vind je op www.denhaag.nl/groen

Hank is 78 en woont samen met hond 
Hertha tegenover Meer en Bos. Hank: “Ik 
woon hier al sinds 1970, de laatste 20 jaar 
heb ik honden en kom ik veel buiten in het 
bos. De verloedering viel me steeds meer 
op. Het werd ieder jaar slechter, er werd 
gewoon geen onderhoud gedaan. De oude 
kloosterwal langs de ringsloot brokkelde 
langzaam af, er zaten gaten in de paden, 
mensen gooiden hun afval in het bos, 
de ijsvogels waren verdwenen. Het was 
gewoon verschrikkelijk.” 

Vergane glorie
Hank was jarenlang voorzitter van de 
Haagse Vogelbescherming en kwam 10 
jaar geleden bij wijkvereniging Bohemen, 
Waldeck en Kijkduin terecht om een stem te 
hebben in de nieuwbouw in de puinduinen. 
“Zo kwam ik ook in het platform groen 
terecht en kon ik mijn kritiek lozen. Het 
eeuwige antwoord was: er is geen geld. Ik 
dacht toen nog, dan kan je er net zo goed 
huizen gaan bouwen. Maar ik vond vooral 
dat het bos moest blijven. Het is al zo oud 
en heeft zo’n rijke geschiedenis. In de 17e 
eeuw was het een prachtig landgoed waar 
mensen uit de stad naar toe kwamen om 
te jagen of de stad te ontvluchten. Voor mij 

Landgoed Meer en Bos heeft het afgelopen jaar een flinke opknapbeurt gekregen. 

De historische wal is gestut, een deel van de paden is hersteld en er zijn nieuwe 

bomen en bloembollen geplant. Woensdag 28 februari werd de afronding van de 

werkzaamheden gevierd. Tot grote vreugde van Hank Hoogwout, betrokken bewoner 

en voorzitter van Wijkvereniging/wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin. 
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Tussen Zuiderstrand en Kijkduin: 
rust en ruimte
Het strand tussen het havenhoofd in 
Scheveningen en Kijkduin is een rustig 
strand waar je de ruimte overal ervaart. 
Die rust en ruimte wilde Bruno zicht-
baar en deelbaar maken. De aanleiding 
hiervoor was de voorspelling dat in 2012 
de wereld zou vergaan. Deze voorspelling 
vatte hij niet letterlijk op, maar in de zin 
dat dat jaar een belangrijk kantelpunt 
zou bevatten. De wereld zou nooit meer 
zijn als daarvoor. Hoe zou hij zich staande 
houden in die revolutie en ermee omgaan? 
Die vraag leidde tot het besef dat er rust 
en ruimte nodig zijn om je positie in die 
veranderende wereld te heroverwegen. 

Maar waar vind je die in onze samenle-
ving, die zo snel verandert dat we onszelf 
vaak voorbijlopen? Zo hard, dat we lijken 
de tijd te willen inhalen? 

Voor een Hagenaar, die zijn hele leven al 
gewend is de zee onder handbereik te 
hebben, kende deze vraag een logisch ant-
woord. Naast de deur, op het strand van 
Kijkduin. Een wandeling met zijn zoontje 
maakte zijn plannen nog wat concreter. 
Die zag een boot aan de horizon aan voor 
een vliegtuig. Als hemel en aarde zo dicht 
bij elkaar konden komen en als één gezien 
konden worden, dan was alles mogelijk. 
Een ruimte gevende gedachte die hij 
deelbaar kon maken door die horizon op 
alle mogelijke momenten vast te leggen 
op foto’s.

Droom en daad
De droom die leidde tot het project NEW 
HORIZONS kreeg steeds vaster vorm. 
Een geschikte locatie waar een camera 
opgesteld kon worden was noodzakelijk. 
Met elektriciteit en internet. Bruno zocht 
en vond een compagnon in de toenma-
lige directeur van het NH Atlantic Hotel. 
Deze vond het idee van horizonfoto’s wel 
vreemd, maar het sprak hem anderzijds 
ook aan. Hij stelde het dak van het Atlantic 
ter beschikking. Bruno is hier nog steeds 
dankbaar voor. 

En dan het vervolg: hoe deel je al die 
duizenden foto’s? Aanvankelijk alleen via 
internet maar al snel ontwikkelde zich 
de plannen voor een boek, of eigenlijk 

Bruno van den Elshout is de kunstenaar/fotograaf die NEW HORIZONS creëerde. Een 

omvangrijk boek met foto’s van de horizon, genomen vanaf het dak van het NH 

Atlantic Hotel in Kijkduin. Elk uur legde Bruno de horizon vast. Wijkinfo interviewt 

hem op zoek naar de achtergrond van dit bijzondere kunstwerk.

New Horizons: 
een bijzonder kunstwerk

een kunstwerk in boekvorm. De kwaliteit 
moest ervan afspatten, het moest kunnen 
wedijveren met andere boeken voor het 
Best Verzorgde Boek van het jaar. Die 
ambitie is inmiddels gerealiseerd, want 
NEW HORIZONS heeft vele prijzen gewon-
nen. 

Bruno van den Elshout

NEW HORIZONS
Facts & Figures
- Elk uur een foto gedurende een jaar

- 8.785 horizons

- 2012 genummerde exemplaren 

uitgegeven

- Opgenomen in selectie Best Verzorg-

de Boeken

- Schonste Bucher aus Aller Welt, 

bronzen medaille

- European Design Award for Artistic 

Catalogue

- Opgenomen in boekcollecties van 

het Rijksmuseum en het MoMa in 

New York

Whatever  the Weather
Het succes van NEW HORIZONS smaakt naar 
meer. Maar ook persoonlijk heeft Bruno 
behoefte aan een volgende stap. Want wat 
levert het op als je genoeg rust en ruimte 
om je heen zichtbaar hebt gemaakt en 
gedeeld? 
Dat blijkt in de praktijk een voorwaarde 
om “wezenlijke ontmoetingen” tot stand 
te kunnen brengen. Wezenlijk is hier 
bedoeld in de zin “van wezen tot wezen”, 
van mens tot mens. In de hectiek van 
alledag staan er vele belemmeringen in 
de weg om elkaar echt te ontmoeten. 
Bijvoorbeeld: tijdsdruk, schaamte, status, 
trots en geldzucht. 
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Als je rust en ruimte gebruikt kun je die 
zaken overboord zetten en elkaar open 
en vrij ontmoeten. Dat opent de weg naar 
respect, duurzame relaties en vriendschap-
pen. Een mooi tegengif tegen de waan van 
de dag. 

Deze gedachten krijgen nu vorm in het 
nieuwe project ‘Whatever the weather’. 
Voor dit project brengt Bruno met 144 
mensen individueel een dag lang door aan 
het strand bij het havenhoofd in Scheve-
ningen. Tijdens de dag wordt er gepraat, 
gezwegen en gewandeld. Aan het eind 
van een dag wordt een foto genomen van 
de persoon van de “dagontmoeting’. Die 
foto vormt een weerslag van de wezenlijke 
ontmoeting die die dag heeft plaatsge-
vonden. 

Meer informatie over projecten van 
Bruno van den Elshout:

www.photologix.nl

www.newhorizonsahead.nl

www.whatevertheweather.nl

Waar kunt u naar toe met uw gescheiden afval? 

Veel materialen kunt u dicht in de buurt kwijt:

Glas
in de glascontainer in de wijk. Dit mag mét deksel en restjes.

Papier en karton
wordt één keer per 4 weken huis-aan-huis ingezameld. U kunt 
het ook kwijt in de papiercontainer in de wijk.

Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken
in de verzamelcontainer voor plastic verpakkingen, blik en drink-
pakken in de wijk. U vindt de containers onder andere bij de 
Alphons Diepenbrockhof, de Narcislaan en de Westkapellelaan.

Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval)
wordt ingezameld in gft-emmers of –minicontainers. Op de 
huisvuilkalender op www.denhaag.nl/afval vindt u de inza-
meldag voor uw gft-afval.

Textiel
in de textielcontainer in de wijk of bij stadsboerderij de Kakel-
hof, Puccinistraat 215.

Wat gebeurt er met het gescheiden afval? 
De gescheiden materialen worden gerecycled. Van plastic 
verpakkingen worden bijvoorbeeld speelgoed en fleecetruien 
gemaakt. En oud blik wordt nieuw blik. 

Het zal overigens niet verbazen dat de 
achtergrond voor alle foto’s de horizon is. 
Bruno beoogt met de foto’s een museale 
tentoonstelling te realiseren. 
Ook denkt hij erover om de foto’s in 
verschillende horecagelegenheden te 
plaatsen als trigger om de nieuwsgierig-
heid te prikkelen over wat je op de foto 
ziet. Als je verschillende horecagelegenhe-
den bezoekt kom je zo onverwacht steeds 
een ander portret tegen.

Levendigheid in de buurt
Naast zijn drukke werkzaamheden in 
verschillende projecten is Bruno bestuurs-
lid van de Stichting Bewonersorganisatie 
Bomenbuurt (SBOB). Een leuke buurt 
om te wonen, met weinig problemen. 
Daardoor is er geen sterke prikkel elkaar 

op te zoeken. Maar die prikkel komt er wel 
als je leuke dingen met elkaar gaat doen 
zoals het organiseren van bijvoorbeeld 
een Vrijmarkt. Essentieel is daarbij dat je 
niet alleen passief gebruik maakt van wat 
anderen voor je organiseren, maar actief 
mee gaat doen. Dan neemt de levendig-
heid in de buurt toe en vervolgens ook de 
leefbaarheid. 

Lia Smit

Afval scheiden: goed voor het milieu!
Elke dag hebben Hagenaars gemiddeld één kilo afval per persoon. In dat afval zitten waardevolle grondstoffen. In Den Haag 

belandt nog veel plastic, papier, gft-afval en glas bij het restafval. Door deze materialen te scheiden kunnen er nieuwe 

producten van gemaakt worden. Zo zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig en hoeft minder restafval verbrand te worden. 

Afval scheiden is dus goed voor het milieu. Doet u ook mee?

Meer informatie
Op www.denhaag.nl/afval vindt u meer informatie en tips 
over het scheiden van afval. 
Vragen? Bel met 14 070 of stuur een e-mail naar 
afvalenschoon@denhaag.nl. In de filmreeks ‘Johan gaat 
scheiden’ kunt u zien wat er gebeurt met het ingezamelde 
afval en wat wel of niet in de verschillende containers mag. 
Alle afleveringen zijn te vinden op 
www.omroepwest.nl - uitzending gemist. 
In de volgende Wijkinfo leest u alles over de inzameling van 
plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.

Proef afval scheiden in gekleurde zakken
In Waldeck Noord (gebied tussen Landréstraat, Beethoven-
laan en Aaltje Noordewierstraat) loopt sinds begin april een 
proef met afval scheiden in gekleurde zakken. Met de proef 
onderzoekt de gemeente of afval scheiden op deze manier 
makkelijker wordt voor bewoners met weinig ruimte voor een 
container.

Hoe werkt de proef?
De bewoners scheiden afval in zakken met 3 verschillende 
kleuren: plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (oranje), 
textiel en schoenen (rood) en restafval (grijs). 
De zakken gaan allemaal in de ondergrondse containers in de 
wijk. Na het inzamelen worden de zakken op kleur gesorteerd 
en de materialen per soort verder verwerkt.

http://www.photologix.nl
http://www.newhorizonsahead.nl
http://www.whatevertheweather.nl
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Onze noordelijke gebieden staan bepaald 
niet te boek als de streken waar de grote 
ontwikkelingen in de kunstgeschiedenis 
uitgevonden zijn. Maar dat wil beslist 
niet zeggen dat kunstenaars hier in een 
artistiek isolement leefden. 

Cursus kunstgeschiedenis in Walboduin najaar 2018

Vijf eeuwen schilderkunst 
in de Lage Landen

Het bestuur is ter ore gekomen dat in onze 
wijken het gerucht gaat dat het vereni-
gingsgebouw van onze wijkvereniging/
wijkberaad per 1 juni a.s. ingeruild zou 
worden voor een ruimte binnen de Bethel-
kerk. Het bestuur hecht er aan dit gerucht 
te ontzenuwen.

Eind 2016 is door het bestuur van BWK 
een intentieverklaring getekend t.b.v. 
de Stichting Bethel Blijft, waarin wordt 
aangegeven dat BWK belangstelling heeft 
om een ruimte te huren in de Bethelkerk 

als deze behouden blijft voor de buurt. 
Inmiddels is duidelijk dat het gebouw kan 
worden behouden en buigt het bestuur 
van de Stichting Bethel Blijft zich over de 
invulling van het programma van eisen voor 
de verbouwing binnen het kerkgedeelte. 
Ook wordt er uiteraard nagedacht over een 
tijdelijke invulling van de ruimten nadat de 
eigendom is overgedragen aan de koper 
van het kerkgebouw.
Voordat nadere stappen door ons kunnen 
worden ondernomen, dienen de leden van 
de vereniging zich over de wenselijkheid en 

de haalbaarheid in organisatorisch, financieel 
en ruimtelijk opzicht uit te spreken. Daartoe 
zal een extra algemene ledenvergadering 
worden uitgeschreven. Het bestuur beraadt 
zich over een voorstel en een datum.
Verder heeft de wijkvereniging een huurover-
eenkomst met de eigenaar van het vereni-
gingsgebouw welke een opzegtermijn van 1 
jaar kent. Een opzegging heeft vanzelfspre-
kend nog niet plaatsgevonden.

Voor het kantoor, voor de vergaderingen en 
bijeenkomsten is het huidige verenigings-
gebouw Walboduin vooralsnog het centrale 
punt.

Huisvesting Walboduin

door hen geïnspireerd. 
In deze serie staat een zestal “gouden 
momenten” – vanaf de late Middeleeuwen 
tot de 20ste eeuw- uit onze schildergeschie-
denis centraal.

Dit zijn de onderwerpen:
8 november Jan van Eyck en het 
 “Gentse altaar”.
15 november Jeroen Bosch: duivels-
 kunstenaar.
22 november Johannes Vermeer van 
 Delft: tovenaar met licht.
29 november Hollandse ijsgezichten: een 
 typisch “Hollands”genre.
 6 december Frans Hals: meesterlijk met 
 mensen.
13 december de ”Haagse School”: 
 impressionisme met een 
 Hollands tintje.
Docent: Tieleke Huijbers
L. Bouwmeesterstraat 39, 2284 XN Rijswijk
070 3932805
mjhuijbers@gmail.com

Locatie: Wijkcentrum Walboduin. 
A. Diepenbrockhof 2, 2551 KE Den Haag
Tijd: donderdagmiddag van 14.30 tot  
±16.45 uur.
Data: 8, 15, 22, 29 november en 6 en 
13 december 2018
Prijs: € 70
Aanmelding: bij de docent, schriftelijk of 
per email (bij voorkeur niet telefonisch). 

Alle lessen zijn ook afzonderlijk te volgen. 
U betaalt dan € 15 per keer. 

Beste natuurliefhebber,

U kent het misschien wel, na een 
heerlijke wandeling blijkt er zo'n ver-
velende teek op uw lichaam te zitten. 
Hoe handig is het dan om een tekenpas 
bij de hand te hebben? Gewoon in uw 
portemonnee of telefoonhoes. Voor het 
geval dat.

De pas heeft een inkeping om zowel 
volwassen als jonge teken snel & 
soepel te verwijderen. Des te eerder u 
een teek verwijdert, des te kleiner is 
het risico op de ziekte van Lyme.

Het Zuid-Hollands Landschap stelde 
begin april 10.000 van deze passen gra-
tis beschikbaar. Binnen enkele weken 
waren alle passen vergeven. Helaas 
kunt u dus geen pas meer aanvragen.

Tegen geringe kosten kunt u op diverse 
websites alsnog een eigen tekenpas 
aanschaffen.

- www.zoobio.nl
- www.schecker.nl
- www.pets-expert.nl

Op vele manieren (o.a. handel en politiek) 
hadden onze kunstenaars kennis van wat 
er buiten de grenzen gebeurde. Ze hebben 
er op een heel eigen wijze de elementen 
uit gehaald die het beste bij hen, hun 
omgeving en hun tijd pasten. Zó mooi en 
bijzonder dat ze zelfs uit het buitenland 
opdrachten kregen. 
Tot ver buiten onze grenzen werd er 
veel geld betaald voor hun werk en zelfs 
werden kunstenaars uit  gerenommeerde 
“kunstlanden” zoals Frankrijk en Italië  

mailto:mjhuijbers@gmail.com
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Werk in de Wijk
Tekst en foto’s: Jan Hofker

Dit voorjaar gebeurt er heel veel in onze 
wijken. Vooral in Kijkduin en directe 
omgeving is een begin gemaakt met 
een ingrijpende metamorfose. 
Maar ook elders wordt het nodige 
gepland en uitgevoerd.

Nieuw Kijkduin
In de vorige Wijkinfo is al veel verteld 
over de komende ontwikkelingen in 
Kijkduin-Bad. Tijdens de bijeenkomst van 
de SBK op 12 april is namens opdrachtge-
ver FRED Developers van het winkel- en 
horeca-gebied en Boele en van Eesteren, 
aannemer van de eerste gebouwen, uitge-
breid toegelicht wat er de komende tijd in 
de eerste fase op en nabij het Deltaplein 
wordt geconstrueerd. 

Het gaat hier om een tweetal gebouwen, 
met 31 koopappartementen, 38 huurap-
partementen, 5900 m² commerciële 
ruimte en 130 parkeerplaatsen. Het totale 
project omvat 285 appartementen en 
17000 m² commerciële ruimte. 
Aansluitend hierop komt fase 1.5 op het 
voormalige parkeerterrein. Als alles gaat 
volgens de planning wordt fase 1 eind 
2019/begin 2020 opgeleverd. Dan dient 
ook de door de Gemeente aan te leggen 
toegang tot de parkeergarage klaar te zijn.

Wilt u meer weten? 
Kijk dan op de volgende websites:
- www.nieuwkijkduin.nl
- www.boele.nl/project-websites/
  nieuw-kijkduin

Kijkduin-Binnen
Ook in Kijkduin-Binnen worden flinke vor-
deringen gemaakt. De uitbreiding van de 
International School heeft al het hoogste 
punt bereikt. De begane grond van Zuider-
Duinen is al zichtbaar. Het terrein van The 
Finest of Ockenburgh op de voormalige 
tennisbanen wordt bouwrijp gemaakt. 

Op Schapenatjesduin-Oost is het reliëf 
vorm gegeven en zijn de plannen voor de 
twee etagegebouwen ver gevorderd.
Er is een begin gemaakt met het land-
schappelijk raamwerk van het gebied. 

In het voorterrein van de International 
School wordt de bestaande waterpartij ver-
groot om voldoende waterberging in  het 
gebied te krijgen. Dat is een voorwaarde 
van het hoogheemraadschap.

Het voetpad dat over een van de puindui-
nen loopt, is op enkele plaatsen voorzien 
van (toepasselijk?) betonpuin. Wellicht was 
het de bedoeling van de Gemeente om 

het gebruik als crossbaan te ontmoedigen, 
maar nu is het ook voor wandelaars een 
obstakel.

Elders in de puinduinen, bij het Hemels 
Gewelf, is wel een verbetering voor wan-
delaars aangebracht. Enkele verwaarloosde 
trappen zijn gerenoveerd.

Noordwestelijke Hoofdroute
Op 26 maart is een begin gemaakt met 
de reconstructie van de Noordwestelijke 
Hoofdroute tussen Kijkduin en de Hout-
rustbrug. Het eerste stukje, tot aan het 
tankstation, is klaar op 6 mei, daarna volgt 
tot 20 juni het deel tot aan de Pyrolalaan. 
Tot 2juli is de hele weg weer open i.v.m. 
de verwachte toeloop voor de finish van 
de Volvo Ocean Race. Informatie is te 
vinden op de website kijkduinhoutrust.nl. 
Daar zijn ook de actuele vertragingen op 
de omleidingsroutes te zien.

Wingsterrein/Mozartplantsoen
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 professio-
nele begeleiding vorm gaat geven aan een 
groene invulling van het terrein. Inmiddels 
is de eerste bijeenkomst van de klankbord-

Fase1: 2 gebouwen naast het Deltaplein

Afb.: FRED

Het zand uit de bouwput van de parkeer-
garage wordt afgevoerd naar de duinstrook 
voor de boulevard

Het voormalige tennispark Waldeck

Schapenatjesduin-Oost

Uitbreiding Waterpartij

Betonpuin op een voetpad in de puinduinen.

Vernieuwde trap Hemels Gewelf
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groep geweest. Verslag en voorstellen treft 
u aan op onze website (www.walboduin.
nl) bij nieuws. Zodra het verslag van de 
vervolgbijeenkomst van 23 april klaar is, 
wordt dat ook op de website geplaatst.

Driehoek Loosduinen
In 2016 zijn in het kader van de Agenda 
Ruimte voor de Stad 4 bijeenkomsten 
georganiseerd over de Driehoek Loosdui-
nen. De uitkomsten daarvan zijn samen 
met een klankbordgroep besproken en 
verwerkt tot de Ruimtelijke Verkenning 
Driehoek Loosduinen (https://denhaag.
raadsinformatie.nl/document/6296812/1/
RIS299348_Bijlage). Deze verkenning wordt 
later uitgewerkt tot een Gebiedsvisie.

Bethelkerk
Last but not least: de Bethelkerk. Zoals 
al eerder bekend is gemaakt, heeft het 
bestuur van Wijkvereniging en Wijkberaad 
de intentie om voor de huisvesting mede-
gebruiker te worden van de Bethelkerk. 
Op 23 april werd een open middag in de 
Bethelkerk georganiseerd om omwonen-
den en andere belangstellenden in te lich-
ten over de plannen met het gebouw. Het 
bestuur van de nieuw opgerichte Stichting 
Amadeus presenteerde zich en legde de 
aanwezigen de ideeën over de voorgeno-
men activiteiten voor.  De projectontwik-
kelaar en zijn architecten legden uit hoe 
zij het gebouw denken vorm te geven. 
Namens de woongroep Symfonie, die de 
te bouwen appartementen aan de zijde 
van de Traviatastraat gaat bewonen, werd 
verteld hoe zij de relatie met Amadeus en 
andere medegebruikers zien. Hierna was 
het tijd voor een meer ludiek programma 
en een hapje en een drankje.

Driehoek Loosduinen

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 Wilma den Heijer
Nettie Baak

wilma@heijer.eu
nettiebaak@gmail.com

06-42757642
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

Ogen en Oren 
Coördinator: Marius Schoon, email: schoonmarius8@gmail.com - tel. 070-4040410 / 06-39446887

Het project heeft als doel het vergroten van de leefbaarheid in onze wijken. De deelnemers, 
de ‘Ogen en Oren’, kijken met een speciale blik naar hun buurt. Zij letten extra op wat er 
niet goed gaat. Dit kan gaan om de fysieke ruimte: verkeersoverlast, niet functionerende 
straatverlichting e.d. Maar ook sociale problematiek, b.v. iemand dreigt te vereenzamen, kan 
worden gesignaleerd. Wijkbewoners kunnen het ‘Oog en Oor’ bellen of mailen om afwijkin-
gen door te geven.
Bij de ‘Ogen en Oren’ gaat het om het signaleren en een weg zoeken voor een oplossing van 
de problematiek. Daar zijn veel instanties voor. Het project ‘Ogen en Oren’ is inmiddels een 
vast steunpunt voor het wijkberaad Bohmen-Waldeck-Kijkduin. 
Gesignaleerde onvolkomenheden wat betreft grotere projecten, zoals nieuw asfal teren van 
straten, trottoirs die scheef liggen, worden door het Wijk beraad onder de aandacht gebracht 
van het stads deel kantoor Loosduinen.

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. 

Deelnemerslijst Project Ogen en Oren per buurt

Bohemen-rechts

Bohemen-links

Oud Waldeck

Kijkduin

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 
13 juli 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

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

— sinds 10 mei 1945 —

De Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Bohemen, Waldeck, 

Kijkduin is d.d. 5 april 2018 bijeengekomen, waarbij de navolgende stukken zijn 

gepresenteerd en unaniem zijn goedgekeurd door de leden van de Wijkvereniging:

- Met dank aan de secretaris, het Jaarverslag 2017.

- Met dank aan de penningemeester, het Financieel Jaarverslag 2017.

- Met dank aan de penningmeester voor de gevoerde financiële administratie heeft 

de Kascommissie zich akkoord verklaard met het Financieel Jaarverslag 2017.  

- Tot leden van de Kascommissie zijn benoemd: de heren B. van Vliet (voorzitter), 

 A. Smit (lid), mevrouw  

R.J. Ruitenbeek (reserve-lid).

- Het bestuur en de penningmeester is decharge verleend voor het gevoerde 

financiële beleid 2017.

- De Algemene Ledenvergadering heeft zich akkoord verklaard met de begroting 

2018 en het voorstel van het bestuur de hoogte van de contributie niet te wijzigen 

en voor 2018 te bepalen op 17,50 euro.

Het bestuur is vanaf 23 april 2016 samengesteld uit de navolgende leden:

- J.H.M. Hoogwout, voorzitter

- J.H.A. van den Muijsenberg, 

 vice-voorzitter

- J. Hofker, secretaris

- J.H. Kroon, penningmeester

De eerstvolgende bestuursverkiezingen vinden conform het rooster van aftreden 

plaats in 2019.

BWK-nieuws
Binnenkort wordt de nieuwe website gelanceerd. Aan de website is toegevoegd: de 

Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (SBK). De nieuwe website kan alvast worden 

gezien via www.walboduin.nl\nieuw

Aan het eind van de vergadering  is een toelichting gegeven op de intentie om t.z.t. 

te verhuizen naar de dan voormalige Bethelkerk en op de voor- en nadelen van zo’n 

verhuizing. Zie verder het stukje over de Huisvesting.

Op de website is voor de goede orde een brief van het bestuur BWK geplaatst waarin 

de geruchten worden ontkracht, dat de verhuizing naar de Bethelkerk reeds zou 

vaststaan. Zoals reeds gesteld, is een besluit ter zake nog niet genomen en zal het 

kantoor van de Wijkvereniging/Wijkberaad Bohemen, Waldeck, Kijkduin nog zeker 

1,5 tot 2 jaar gevestigd zijn aan het Alphons Diepenbrockhof.

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering vond een geanimeerd samenzijn van 

de leden van vereniging plaats onder het genot van een drankje en hapje waarbij op 

informele wijze met het bestuur van gedachten is gewisseld over wat er zoal in de 

wijk speelt.

Samenvatting Algemene Ledenvergadering 
d.d. 5 april 2018

Verenigingsnieuws

Bloembollen gered

Voordat de weg werd opengebroken 
hebben enkele bewoners van de 
Zandzeggelaan op 22 april bloembollen 
gerooid van de narcissen op de midden-
berm van de Machiel Vrijen hoeklaan.

De bloembollen worden bewaard en 
kunnen dan in het najaar weer geplant 
worden. Ze mochten ze weghalen voor 
eigen gebruik en/of terugplaatsing in 
het Piet Vink plantsoen. 

Een leuk initiatief!
 

Welkom 
nieuwe leden!

mw. A.M Domburg- Sancristoforo

mw.L. Busman

mw. C. Hijdra -Sluijter

mw. M. v.d.Hoek

dhr. A.N.L. van Rijswijk

http://www.walboduin.nl\nieuw


 

16 | juni 2018 | WIJKinfo

In de rubriek ‘De straat waarin wij wonen’ 
is deze keer de keus gevallen op de Daal 
en Bergselaan. 
De naam Daal en Bergselaan komt van de 
boerderij Daal en Berg die in de 19e en 
20e eeuw  in de  Bosjes van Pex gelegen 
was. De heer J.J. Pex pachtte deze boer-
derij in de 19e eeuw, vandaar de naam 
‘Bosjes van Pex’. Er stonden hier drie 
boerderijen, van noord naar zuid Daal en 
Berg, Berg en Dal en De Wildhoef. 

Het huidige Tennispark Berg en Dal 
bevindt zich op het terrein van de boerde-
rij ‘Berg en Dal’. Verschillende delen van 
die boerderij zijn nog steeds in gebruik, als 
restaurant e.d..

In de Tweede Wereldoorlog werden de 
boerderijen ‘Daal en Berg’ en ‘De Wild-
hoef’ gesloopt vanwege de Atlantikwall, 
de bomen van het bos werden gerooid 
en aan de zeekant werd een tankgracht 
gegraven. Na de oorlog werd een 
gemengd loofbos geplant. 

De straat waarin wij wonen: 

De Daal en Bergselaan
                            Tekst en illustraties: Jaap Lemstra  

 

Bistro Berg en Dal, een deel van de 
gerestaureerde boerderij

De Daal en Bergselaan loopt ook langs 
Wapendal, een oeroud stukje duingebied. 
Dit kleine natuurgebied heeft ervoor 
gezorgd dat de AVN, de Algemene Natuur-
beschermingsorganisatie voor ‘s-Graven-
hage en omstreken, het levenslicht zag. 
Den Haag is de enige grote stad die een 
eigen natuurbeschermingsorganisatie 
heeft. Deze AVN  ontstond in 1926 toen 
het gemeentebestuur plannen maakte om 
van Wapendal een stadspark te maken, 
een actiegroep van bezorgde natuur-

liefhebbers zorgde ervoor dat dit niet 
doorging.
De naam Wapendal is afgeleid van  het 
woord  Wapel, dat is de benaming van een 
laaggelegen vochtige weide. Wapendal 
heeft dus niets met wapens te maken.

Wapendal met pony’s               Foto: Roel Wijnants

Er is ook een connectie tussen de De Daal 
en Bergselaan en de literatuur: de romans 
van Hella S. Haase ‘Een gevaarlijke verhou-
ding of Daal-en-Bergse brieven’ (1976) en 
‘Else Böhler, Duits dienstmeisje’ (1934) van 
Simon Vestdijk spelen zich beide (deels) af 
in de Daal en Bergselaan. 

Verenigingsnieuws
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Verenigingsnieuws

Expositie Jan Giesen in Panorama Mesdag
door Jaap Lemstra

In het jaar 1927 maakte Giesen in Kijkduin 
tekeningen van arbeiders die aan de 
zeewering werkten. In een bouwkeet 
portretteerde hij negen arbeiders. Er is 
een actie gestart om de nabestaanden van 
deze personen te achterhalen. Hier ziet u 
enkele van die tekeningen, de scherpgete-
kende portretten van Adriaan, Joost en Leo. 
Karaktervolle gezichten, waar je de invloed 
van de wind, de zee en de zon in terug 
kunt zien.

Giesen tekende en schilderde veel, ook 
maakte hij glas-in-loodramen, zoals in de 
Haagse Betlehemkerk te zien is. Hij was 
ook bezig als graficus, veel houtsnedes 
en etsen werden door hem gemaakt. Op 
de tekenschool zat hij in dezelfde klas als 
de tekenaar Anton Pieck, die vooral veel 
bekendheid kreeg door het sprookjespark 
De Efteling.

Van 4 maart tot 28 oktober is er een interessante expositie in het museum Panorama Mesdag in de 

Zeestraat. Werk van de kunstenaar Jan Giesen (1900 - 1983) is bijeengebracht. Giesen woonde en 

werkte in Den Haag en in Kijkduin. Hij woonde in de Scheveningselaan 117 in Kijkduin vlak naast de 

school waar hij toen lesgaf en daarna in Den Haag aan de Laan van Meerdervoort 724.

Buiten zijn werk als docent aan de Konink-
lijke Academie van Beeldende Kunsten 
was hij vaak in het duingebied rond 
Kijkduin te vinden, waar hij de duinen en 
de zee in beeld bracht. 
Ziehier een voorbeeld van een olieverf-
schilderij van Giesen dat onlangs verkocht 
werd.

In 1934 overleed zijn dierbare echtgenote 
Antonia aan tuberculose; van haar maakte 
hij in 1929 een schilderij.
Giesen maakte ook illustraties bij de evan-
gelieboeken, zie hiernaast een voorbeeld.

Een bijzonder interessante expositie over 
een bijzonder kunstenaar, die een mooie 
aanvulling is op het indrukwekkende 
panoramaschilderij van Mesdag dat op 
de bovenverdieping te zien is en dat een 
fascinerend beeld geeft van Scheveningen, 
de zee en de duinen rond 1890.
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BEZOEK WESTLANDS MUSEUM
Op donderdag 8 februari 2018 hebben we met 8 leden het Westlands Museum in Honse-
lersdijk bezocht. Bij binnenkomst zijn we ontvangen door de gids, waarna we eerst een 
leuke film hebben bekeken over de ontwikkeling van de tuinbouw door de eeuwen heen 
door de ogen van drie jongens in verschillende tijden.
Binnen hebben we een korte rondleiding gehad in het museum waarin in beeld en geluid 
verteld werd over de Westlandse geschiedenis vanaf de Romeinse tijd tot heden. De gids 
vertelde leuke anekdotes over de middeleeuwse tijd.
Verder gingen we naar buiten naar de tuin, waar een reconstructie is gemaakt van de 
verschillende tuinbouwteelten en de typen kassen. De gids vertelde dat men aan de hand 
van de moerbeiboom kon zien of men een goede tuinder was.
Het was koud en we zijn naar binnengegaan, waar we een lekker “bakkie” met gebak 
kregen. Na gezellig natafelen zijn we goed gemutst naar huis gegaan. Wel hebben we met 
elkaar afgesproken dat we persoonlijk in het voorjaar weer terug gaan om de tuin in volle 
glorie te kunnen zien. Het was een geslaagd bezoek.

BEZOEK KASTEEL DUIVENVOORDE
Op zondag 29 maart hebben met een groepje een bezoek gebracht aan kasteel Duiven-
voorde en het park in Voorschoten.

Nadat we onze auto’s 
geparkeerd hadden 
hadden we om 14.00 
een rondleiding 
door het kasteel. De 
belangstelling voor de 
rondleiding was groot 
en daarom werden we 
gesplist in twee groe-
pen. Onze gids vertelde 
heel levendig over de 
geschiedenis van het 
kasteel en haar bewo-
ners. Het bewoonde 

karakter maakt Duivenvoorde uniek voor de Randstad. Het kasteel (1226) is altijd in fami-
liebezit gebleven en wordt deels nog steeds bewoond door de nazaten. Het is alsof de tijd 
heeft stilgestaan. Na afloop van de rondleiding hebben we door het park gelopen; het was 
gelukkig weer droog. Voor de naderende bui “gevlucht” naar het restaurant, daar hebben 
we gezellig met elkaar nagepraat. 

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?
Zondag 24 juni 
van 14.00 tot 17.00 uur 
in Verenigingsgebouw Walboduin, A. Diepenbrockhof 2.

Komt u ook eens langs?

DELFT
We zijn bezig met de voorbereidingen van een rondleiding door Delft op zondagmiddag 
30 september 2018. In de volgende editie van de WijkInfo verdere bijzonderheden.
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WALBODUIN

PRIJSVRAAG
Uitslag
Uit de inzendingen van de prijsvraag 
uit de vorige Wijkinfo heeft de jury 
een keuze gemaakt en de volgende 
drie prijzen toegekend:

1e prijs: 
een VVV-cadeaukaart van € 25
Dhr. J. du Chatinier

2e prijs:
een VVV-cadeaukaart van € 20
Dhr. N. Stet

3e prijs:
een VVV-cadeaukaart van € 15
Mw. H. de Bar

Van harte gefeliciteerd met uw prijs. 
U kunt de prijs ophalen in het Wijkge-
bouw Walboduin, Alfons Diepenbrock-
hof 2, elke dinsdagochtend tussen 
09.00 uur en 12.00 uur.

.....................
De nieuwe Walboduin 
prijsvraag 

Vraag 1 - Waar komt de naam van de
wijk Loosduinen vandaan?

Vraag 2 - Hoe komt de wijk Waldeck 
aan zijn naam?

De prijzenpot is weer gevuld met VVV-
cadeaukaarten van € 25, € 20 en € 15. 

Oplossingen kunt u weer mailen naar:
walboduinprijsvraag@gmail.com 
o.v.v. ‘walboduinpruisvraag nr. 2’.

De uiterste inzenddatum is 13 juli 
2018. 
Veel succes met deze prijsvraag. De 
uitslag wordt bekend gemaakt in de 
volgende Wijkinfo.

Verenigingsnieuws
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