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Van het bestuur
Dit is een zomer waar (bijna) iedereen 
erg vrolijk van wordt! Heerlijk in de 
avond langs het strand lopen met hond, 
zee in zee uit. Genieten!

Het  BWK-bestuur merkt dat het Stadsdeelkantoor op halve 
kracht werkt. Geen vergaderingen, afspraken of bijeenkom-
sten in de agenda’s. Kortom, ook het bestuur is een beetje 
met vakantie. Maar niets is minder waar. Op de valreep 
heeft wethouder van Asten (o.m. verkeer) het Wijkberaad 
bezocht. Hiernaast een kleine samenvatting.

Zojuist gehoord dat onze maandenlange klachten over de 
onbegaanbare paden in de puinduinen, nu echt ter hand 
worden genomen. Paden waarvan de gaten opgevuld zijn 
met brokken steen waar je heel snel over uitglijdt of strui-
kelt. De aannemer zal nu de paden uitgraven, egaliseren 
en opvullen met gruis zodat het lopen in deze duinen weer 
een feest wordt. Dit is mogelijk zelfs al gerealiseerd als u 
de WijkInfo in de bus krijgt.

Omnigroen is druk bezig met het verwijderen van onkruid 
langs de voetpaden in onze wijken en in de groengebieden 
zoals Meer en Bos. Ondanks de droogte ziet de omgeving er 
weer een stuk netter uit.

Het Piet Vinkplantsoen (hoek M.Vrijenhoeklaan/Kijkduinse 
straat) is weer een zorgenkindje geworden. Door de werk-
zaamheden aan de herinrichting van de Machiel Vrijenhoek-
laan is het plantsoen een stallingsplaats geweest voor de 
grote machines die een groot gedeelte van het plantsoen 
hebben omgewoeld. Er is van een plantsoen nauwelijks 
meer sprake. Wat nu? Het wijkberaad zal samen met het 
stadsdeelkantoor een oplossing gaan zoeken voor een 
duurzame inrichting van dit natuurmonumentje. Het is toch 
de toegang tot Kijkduin en dient er verzorgd uit te zien.

De gemeenschappelijke website van Wijkvereniging en 
Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin (BWK) en van de 
Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (SBK), krijgt steeds 
meer de invulling die ons voor ogen staat. 
Begin herfst hopen wij nog meer onderdelen aan 
www.walboduin.nl te kunnen toevoegen. 

Het bestuur is alweer druk bezig met het organiseren van 
de najaars Bewoners Informatie Avond (BIA).  
Noteert u alvast in de agenda:  

Donderdag 1 november 2018 om 19.30 uur 
zal u weer worden bijgepraat door diverse deskundigen 
over alle bouwprojecten in de wijken Bohemen, Waldeck en 
Kijkduin. Een agenda wordt gepubliceerd in WijkInfo nr. 4 in 
oktober a.s.

Het bestuur wenst u een fijne vakantie en een behouden 
terugkeer in onze wijken.

Hank Hoogwout, voorzitter

De wijken Bohemen, Waldeck en Kijkduin 
kenmerken zich als een groene wijk, waar het 
goed wonen is. Dat wilt u toch behouden?

Blijf uw wijkvereniging dus steunen 
door lid te worden (of te blijven) 

Wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin 
vraagt uw steun om zich te kunnen blijven inzetten voor 
de belangen van de bewoners, de leefbaarheid en de 
veiligheid in de wijk. De Gemeente verstrekt ons daarvoor 
subsidie. Maar die is onvoldoende om alle kosten te dekken 
en daardoor komt het werk van de bewonersorganisatie in 
gevaar. Het bestuur roept daarom de wijkbewoners op om 
lid te worden van de wijkvereniging, of om een donatie te 
doen. Het lidmaatschap kost maar € 17,50 per jaar. 

Aanmelden kan via onze website www.walboduin.nl. 
Donaties kunnen gestort worden op banknummer 
NL92 INGB 0000 6277 00 t.n.v. Wijkvereniging 
Bohemen-Waldeck-Kijkduin, o.v.v. "Donatie".

Verkeersproblematiek
Op 17 juli j.l. vond er een gesprek plaats met wethouder Robert 

van Asten in aanwezigheid van Hank Hoogwout voorzitter BWK, 

Herman van den Muijsenberg, vice voorzitter BWK, Eric van 

Baarsel, voorzitter Stichting Bewonersbelangen Kijkduin, Dave 

Smit, stadsdeel Loosduinen en Guido  Bottinga en Richard van 

den Ark, verkeerszaken van de Gemeente Den Haag.

Aan de orde waren de volgende onderwerpen:
• het kruispunt A.Noorderwierstraat/Mozartlaan n.a.v. het recente, 

tragische verkeersongeluk. Een eerste voorlopige conclusie was dat 
er geen maatregelen zijn welke een calamiteit, zoals deze zich voor-
deed, kunnen doen voorkomen. Wel zal er voor worden gezorgd dat 
het zebrapad nu volledig wordt opgeknapt en weer beter zichtbaar 
wordt gemaakt.

• een tweede zebrapad zal worden aangelegd ter hoogte van de Cath. 
Van Rennesstraat richting ingang Winkelcentrum A. Diepenbrockhof. 
Dit vanwege het grote aantal oudere voetgangers dat hier over-
steekt (start begin september ).

• in het algemeen moet worden geconstateerd dat de belijning 
op straat op meerdere plaatsen zeer sleets is. Dat geldt ook voor 
de zebrapaden. Vanwege de verkeersveiligheid zal dit worden 
aangepakt. De grote kruispunten als eerste! De wethouder zal zich 
binnenkort laten informeren over de verkeerssituatie bij de Wonne-
baldschool. Het breng-en haalverkeer samen met het doorgaande 
verkeer zorgen voor een slechte afwikkeling van het verkeer.

• het al oudere plan voor een fietspaddoorsteek van de Laan van 
Meerdervoort naar de ISH gaat niet door.

• m.b.t. buslijn 23 is onze indruk dat er toch sprake zal zijn van een 
zekere beperking van de dienstverlening. De laatste stand van zaken 
is dat gedurende de maanden mei t/m september bus 23 alleen in 
de weekeinden doorrijdt naar Kijkduin; gedurende de week gaat de 
bus niet verder dan het De Savornin Lohmanplein.

 Uitzondering vormt de zomervakantie van 6 weken; dan rijdt de bus 
elke dag naar Kijkduin

 Van oktober tot en met april komt bus 23 niet in Kijkduin en stopt bij 
het Savornin Lohmanplein. 
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Toevallig kwam het wijkberaad erachter dat de gemeente een 
proef-ontwikkelingsproject had opgezet. Dat kwam vooral omdat 
het wijkberaad Walboduin niet was uitgenodigd door de gemeente. 
Maar dankzij een oplettende wijkbewoonster kregen we het toch te 
horen; dank aan Marie-Christine Engels van de Aronskelkweg. Met 
gevolg dat we binnenstapten op wat al een evaluatiebijeenkomst 
van het proces bleek te zijn, de derde bijeenkomst in het proces. In 
totaal zijn er nu vijf bijeenkomsten georganiseerd door de Volq, een 
professionele procesbegeleidingsorganisatie, in opdracht van Dienst 
Stads Ontwikkelingen (DSO) van de gemeente Den Haag. 
Voor de gemeente is het een proefproject: hoe pak je samen met 
bewoners en andere belanghebbenden (bedrijven, sportverenigin-
gen, winkeliersverenigingen, etc.: kortom, alle stakeholders) zo’n 
gebiedsontwikkelingsproces aan? 
Het project is vormgegeven als een bottom up proces: bij de wijk 
beginnen.  Alleszins de moeite waard als wijkberaad om aan zo’n 
proefproject deel te nemen, want als dit het ontwikkelingsmodel 
wordt voor meer haagse wijken, dan willen we graag onze ervaring 
inbrengen en ook verder brengen door onze inzet. De bijeenkom-
sten waren allemaal in de wijk georganiseerd, met uitzondering van 
de laatste: die was in het Haagse centrum. Tijdens die laatste waren 
ook twee mensen van DSO aanwezig. 

Waar gaat het om?
Het gebied waarvoor de ontwikkeling wordt voorbereid ligt tussen 
het Savornin Lohman plein (incl. het bedrijveneiland tot aan de 
Godetiaweg), de Thorbeckelaan, de Alberdastraat en de Groen van 
Prinsterenlaan, inderdaad in de vorm van een driehoek. Door de 
gemeente en de procesbegeleider wordt het gebied aangeduid met 
“ de driehoek Loosduinen”.  Wie het gebied een beetje kent weet 
dat het een gebied is met nogal wat open ruimtes (sportvelden) en 
dat het grenst aan de Notenbuurt, het terrein van Parnassia, met 
korte verbindingen naar Houtwijk, de Vruchtenbuurt, en Bohemen. 
Het kent ook een groot en drukbezocht winkelcentrum, het Savornin 

Lohmanplein. De buurt wordt verder gekenschetst door relatief veel 
hoogbouw, waarvoor de nodige functieveranderingen in aantocht 
zijn (van kantoor- naar woonruimte). U kunt de parkeerproblemen 
al voor u zien; die zijn nu al niet mals. 

Wat wil de gemeente?
De gemeente wil verdichting van de bebouwing én tegelijk ver-
groening van de wijken. Op zich is dat al een interne tegenspraak 
met elkaar en dat geeft meteen hoeveel druk en spanning er op 
het proces kwam te staan, zeker in dit gebied. Bij de evaluatie 
van het proces, dat open uitgevoerd werd door Volq, bleek dat de 
communicatie vanuit de gemeente gedurende het hele proces naar 
alle belanghebbenden niet optimaal was—alleen al het feit dat ons 
wijkberaad niet was uitgenodigd zegt dat al.  De verzamelde wijk-
bewoners, met weinig continuïteit in deelname tussen de eerste en 
de laatste bijeenkomst- dat gaat maar misschien om maximaal 10 
mensen-, hebben onder de deskundige leiding van Volq een aantal 
goede aanbevelingen aan DSO kunnen doen. Dat gaat dan vooral 
over de communicatie (manier van communiceren, gekozen media, 
reikwijdte, wordt de goede doelgroep bereikt, etc.) , want die is 
cruciaal bij zo’n gebiedsontwikkelingsproces. 

Terugkijkend op het proces, wat wij als wijkberaad maar voor een 
deel hebben kunnen bijwonen, kunnen we constateren dat aan 
de uitwerking van dit open plan proces nog wel meer aandacht 
besteed zal moeten worden, vooral aan het benaderen van de door 
de gemeente gewenste deelnemers-stakeholders om een goed 
lopend bottom up proces te kunnen garanderen. Los daarvan zal de 
kwestie van de bouwkundige verdichting die volgens de gemeente 
gepaard MOET gaan met vergroening nog wel de nodige hoofdbre-
kens kosten. De twee begrippen staan lijnrecht tegenover elkaar. 
Wij blijven als wijkberaad deze ontwikkelingen op de voet volgen 
en zullen u daarover blijven informeren. 

Bert van der Valk

Plannen maken voor de “Driehoek van Loosduinen”
Een variant op de Bermuda triangle?

U kent ze wel: fietsen die tot ergernis voor 
bewoners her en der in de stad worden 
achtergelaten en stallingsruimte innemen 
voor winkelend publiek die voor hun fiets 
een plekje zoeken. Het zijn ook nogal eens 
kapotte fietsen, meer wrak dan fiets. Dat 
geeft bovendien op straat een rommelig 
gezicht.Dit heeft geleid tot een nieuw 
Gemeentebeleid. Per 1 april 2018 geldt in de 
hele stad de regeling Weesfietsenaanpak.

Wat is een Weesfiets?
Weesfietsen zijn fietsen die langer dan 
28 dagen ongebruikt en onbeheerd op de 
openbare weg staan.

Hoe werkt de weesfietsenregeling?
• Fietsen die lange tijd ongebruikt op 

dezelfde plek staan worden gefotografeerd 

en krijgen een waarschuwingslabel.
• Als de fiets er na 28 dagen nog steeds 

ongebruikt staat, krijgt de fiets nog een 
label en wordt de fiets naar Fietsdepot 
Haaglanden gebracht. Onze handhavers 
gaan hierbij zorgvuldig te werk, alleen 
fietsen die lang onbeheerd op 1 plek staan 
worden aangemerkt als weesfiets.

• De eigenaar kan binnen 4 weken op 
vertoon van een aankoopbewijs van de 
fiets, een verzekeringsdocument of een 
passende fietssleutel en tegen betaling 
van 25 euro (pinnen) de fiets afhalen op 
de Junostraat 24. Niet opgehaalde fietsen 
worden verkocht of vernietigd.

Hotspots
Toezichthouders van de handhavingsteam 
weten door meldingen van bewoners en 

eigen ervaring waar veel ongebruikte fietsen 
zijn, de zogeheten hotspots. Dit zijn gebieden 
rondom winkelcentra, scholen en stations.
De gemeente zal de weesfietsenaanpak op 
de hotspots beginnen en vanaf september zal 
deze aanpak over de de gehele stad worden 
uitgebreid.

Johan Bommelé

Nieuw gemeentebeleid omtrent “Weesfietsen”
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Deelname aan de telefooncirkel: een veilig idee

krijgen. Die kan dan de voordeur forceren. 
Het is wel eens voorgekomen dat op deze 
manier een zieke of overleden deelnemer 
gevonden werd.

Ze heeft er geen spijt van gehad en heeft 
door de telefooncirkel mensen leren ken-
nen en contacten opgebouwd. Zelf is ze nog 
best actief, reist vaak samen met haar hond 
met de bus. Vooral door haar hond raakt ze 
dan in gesprek met mensen die vertellen 
dagen lang met niemand te spreken. “Word 
lid van de telefooncirkel!”, zegt ze dan, 
dan word je iedere ochtend gebeld. “En 
mocht er iets met je gebeuren waardoor je 
niemand kan waarschuwen, dan word je in 
ieder geval na 24 uur gevonden. Want als jij 
de telefoon niet opneemt als de vrijwilliger 
van de telefooncirkel je belt, dan wordt er 
actie ondernomen”.

Clara Koets,  vrijwilliger van de Telefooncir-
kel, beaamt dit. Onze deelnemers worden 
ingedeeld in groepjes van 4 of 5. Wij bellen 
naar de eerste deelnemer, die belt door 
naar de volgende en zo verder. De laatste 
deelnemer van een groep wordt weer 
door ons gebeld en zo is de cirkel rond. Als 
één van de deelnemers de telefoon niet 
beantwoordt en zich niet heeft afgemeld, 
dan bellen wij naar een sleuteladres met 
het verzoek te gaan kijken. Wij hebben van 
iedere deelnemer één of twee contact-
adressen en zo mogelijk de gegevens van 
een familielid. Bovendien hebben wij toe-
stemming gekregen van de deelnemers om 
de politie te bellen als we nergens gehoor 

Toen Tonny Dittmar 11 jaar geleden naar Loosduinen verhuisde, werd ze meteen 

deelnemer van de telefooncirkel in Loosduinen. Ze had daarover gelezen en vond het 

een prettig idee iedere ochtend gebeld te worden en even een kort praatje te maken. 

Tonny Dittmar en Clara Koets in gesprek

Tonny Dittmar haakt hierop in. “Je leest zo 
vaak dat mensen dagen of langer dood 
in huis liggen. Als deelnemer van de 
telefooncirkel kan dat niet gebeuren. Als je 
bijvoorbeeld valt een uur nadat je gebeld 
wordt, kan je er zeker van zijn dat er de 
andere ochtend actie wordt ondernomen”.

Clara Koets: “Het is makkelijk om deel-
nemer te worden. Je meldt je aan bij 
de Henneberg en er wordt een afspraak 
gemaakt voor een intakegesprek door één 
van de ouderenconsulenten samen met 
één van de vrijwilligers. Bij dit gesprek 
wordt ook gekeken in welke groep je het 
best ingedeeld kan worden. Je hebt dan 
iedere dag contact met twee deelnemers. 
Door de één wordt je gebeld en daarna bel 
je door naar de ander”.

Tonny Dittmar vertelt over de samenkomst 
die is geweest met alle deelnemers. “Je 
leert dan de mensen kennen met wie je 
belt en door wie je gebeld wordt. Ook dat 
verstevigt de contacten”.
“Probeer het!”, raden Tonny en Clara aan. 
“Het kan je uit je isolement halen. Het kan 
het verschil betekenen tussen een lange, 
eenzame dag of contact hebben, een 
praatje maken. Er kan aandacht
voor je zijn, dagelijks”.

Werkzaamheden Machiel Vrijenhoeklaan
Als de WijkInfo uitkomt is iedereen 
inmiddels gewend aan de nieuwe 
Machiel Vrijenhoeklaan. Althans het 
gedeelte dat nu volgens de planning 
klaar is. In fase 6: 21 januari 2019 - 26 
april 2019 wordt het gedeelte van de 
laan tot aan de Sportlaan inclusief de 
rotonde op de kruising Sportlaan/De 
Savornin Lohmanlaan aangelegd.
U zult ongetwijfeld ervaren hebben dat 
de oversteek Duinlaan-Muurbloemweg 
een veilige oversteek voor al het verkeer 
is geworden. Met name voor de voetgan-
gers en de fietsers. 
Het middenstuk van de oversteek, waar 
nu nog en hoop zand ligt en door asfalt 
wordt omgeven, wordt nog verfraaid. Het 
asfalt wordt vervangen door Zweedse 
granieten tegels en de hoop zand wordt 
een grasperk. In de kale bermen en het 
middenstuk van de Laan worden in het 
najaar bomen geplant.
Tot slot nog een aardig weetje. Wellicht 

hebt u gezien dat (diep) onder de fietspa-
den “zwarte stroken” waren neergelegd 
(althans zo zag het er van een afstand 
uit). Bij navraag blijken dat zwarte plastic 
kratten gevuld met voedzame aarde te 
zijn. De wortels van de bomen die langs 
de fietspaden worden gepland zoeken 
hun voedsel in de aarde van die kratten 
en groeien niet richting fietspad omhoog, 
zodat de fietspaden niet door de boom-
wortels omhoog gedrukt worden.
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Laatste nieuws over 
VvE’s en duurzaamheid 

Nieuwe digitale 
nieuwsbrief van 
de VvE-balie
In de gemeente Den Haag zijn zo’n 21.500 
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Deze 
VvE’s tellen samen ongeveer 110.000 
appartementen. VvE’s bestaan voor een 
groot deel uit 3 appartementen (vooral in 
wijken met Haagse portieken) maar er zijn 
ook VvE’s met meer dan 200 appartemen-
ten. Zeker in het laatste geval is professio-
neel bestuur aan te bevelen.

Om de VvE’s te informeren over hun 
rechten en plichten heeft de gemeente 
Den Haag de VvE-balie opgericht. De VvE’s 
kunnen hier gratis advies krijgen. U vindt 
de VvE-balie in het stadhuis; een afspraak 
kunt u maken via 070 – 353 3281. Ook via 
de website van de gemeente Den Haag 
kunt u de VvE-balie vinden.

De VvE-balie heeft zeer recent een maan-
delijkse digitale nieuwsbrief ontwikkeld. 
Hierin worden alle veranderingen en 
ontwikkelingen op het gebied van het 
appartementsrecht en verduurzaming 
vermeld.

U kunt zich aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief van de VvE-balie van de 
gemeente Den Haag door een mail te 
sturen naar vvebalie@denhaag.nl onder 
vermelding van “aanmelding nieuwsbrief”.

Het is mogelijk om bij uw bewonersorgani-
satie de nieuwsbrief in te zien. 

In de dagen daarna kwam ik op het 
idee eens een poosje bij te houden 
hoe rustig mijn nieuwe woonomgeving 
eigenlijk was. Dat zou meteen een 
goede oefening zijn voor mijn cursus 
creatief schrijven. 

Maandag
Vroeg in de middag begint een cirkel-
zaag zijn zware werk in een apparte-
ment, dat blijkbaar aan renovatie toe 
is. Een brommer scheurt knetterend 
voorbij. Het doet me denken aan een 
nozem op zijn puch. Handen hoog aan 
het stuur. Vetkuif stevig in de briljan-
tine. Zwart leren jack. Rocking sixties.

Dinsdag
Er worden een paar bomen gesnoeid. 
De zware boomzaag heeft geen 
moeite met de takken. De zaag zwijgt. 
Koffiepauze? 

Woensdag
De schooljeugd beleeft een leuke 
dag op het sportveld. Kinderstemmen 
omspoelen de flats. Onderwijl beweegt 
de glazenwasser zich langs het flat-
gebouw omhoog met behulp van een 
handige machine. Steeds als hij naar 
het volgende raam gaat leeft de motor 
op. Diesel aangedreven? 

Donderdag
De bomensnoeier is er weer en start 
zijn motorzaag op. Een kale boomstam 
wordt vlot in hanteerbare stukken 
gezaagd. De kettingzaag snijdt door het 
hout als een mes door een slagroom-
taart. Blok voor blok. 
Weer is er een levendige drukte op het 
veld naast de school. Een spreker schalt 
zijn mededelingen aan de ijverig spor-
tende kinderen. De versterker laat af en 

toe een indringende piep los. Verderop 
gooit een stratenmaker stenen in een 
stalen container. 

Vrijdag
Als de ondergrondse vuilcontainers 
worden geleegd, moet het bezoek en ik 
het volume van ons gesprek een beetje 
opschroeven. De klus is snel geklaard, 
dus we kunnen al gauw weer ontspan-
nen door met babbelen. 
Een apparaat overstemt het ruisen van 
de bomen. Door het dichte gebladerte 
kan ik vanaf mijn balkon niet zien wat 
er beneden gebeurt. Ik denk dat het 
gras wordt getrimd. 

Zaterdag
Mijn vriendin nodigt me uit een weekje 
bij haar in Drenthe te komen. Lekker 
weg uit die drukke randstad, zegt ze. 
Ze woont buitenaf, vlakbij het bos te 
midden van weiden en akkers.  
Het is de hele week mooi weer, dus we 
brengen bijna alle tijd in haar enorme 
tuin door. Overal zijn boeren met hun 
trekkers aan het werk. Geluid draagt 
ver over het vlakke land. 
Af en toe komt een groep toeristen op 
quads langs. Soms wel 20 op een rij. 
Vanuit de verte horen we ze komen, 
brullend als een prehistorisch monster. 
We proberen te raden hoeveel het er 
dit keer zijn. Ons gesprek moet even 
wachten tot de laatste is gepasseerd. 
Na een fijne week in Drenthe kom ik 
vroeg op vrijdagavond thuis. Ik zet de 
balkondeur open en geniet van de 
mooie avond. 
Als de werkweek erop zit, is het hier 
inderdaad heerlijk rustig wonen. 

Nora Swart, sinds september 2017 een 

tevreden inwoner van Oud Waldeck

Het is hier heerlijk rustig wonen

  INGEZONDEN

De buurman leunde over het balkon en heette mij hartelijk welkom in mijn 

nieuwe woning. We hadden een kort gesprekje en hij meldde glunderend: 

“Het is hier heerlijk rustig wonen”. Dat sprak mij wel aan. Mijn vorige huis 

was een eengezinswoning in een kinderrijke buurt aan een pleintje waar 

druk gespeeld werd. Bij mooi weer werd in de achtertuintjes gebarbecued 

en gefeest, waarbij muziek natuurlijk niet ontbrak. Heel gezellig, maar als je 

gezin volwassen is en je de drukte ontgroeid bent, dan is rustig wonen een 

aantrekkelijk vooruitzicht. 
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Rust...
Ook zo genoten van de rust in de wijk Bohemen in de 

maanden april, mei en juni?

Sinds de werkzaamheden begonnen aan de Machiel Vrijenhoek-
laan en de wijk Bohemen (tussen de Machiel Vrijenhoeklaan en 
de Laan van Meerdervoort) voor doorgaand verkeer werd afgeslo-
ten, is het ongewoon stil geweest. Wij wonen sinds 1982 in deze 
wijk en hebben nooit eerder meegemaakt dat het zo stil was. Je 
hoorde geen verkeer rijden, kinderen speelden meer op straat en 
van het gezang van de vogels konden we volop genieten. 

De Lobelialaan in het (middag)spitsuur spreekt boekdelen over hoe 
rustig het was.

Een wandeling langs de Beek was als een wandeling in een bos. 
Je hoorde slechts het suizen van de wind in het riet en in het loof 
van de bomen. Zelfs het gespetter van eenden en zwanen in De 
Beek was goed waarneembaar. Er was immers geen verkeer op 
de Machiel Vrijenhoeklaan. 
Volgend jaar van half januari t/m april een herhaling van deze 
situatie.

Johan Bommelé

Op zaterdag 1 september organiseert de Stichting 6 Degrees 
Academy for Women van 12.00 – 21.00 uur een superleuke 
strandmiddag bij strandpaviljoen de Kwartel in Den Haag om 
geld in te zamelen voor een heel bijzonder project. 
De middag heeft tot doel 15 vrouwen in Nepal op te leiden tot 
natuurgidsen. Als gecertificeerde gidsen kunnen deze vrouwen 
toeristen rondleiden in een van de mooiste natuurparken in 
Nepal. Zo kunnen zij een eigen inkomen verdienen waarmee ze 
hun familie en lokale gemeenschap economisch sterker kunnen 
maken. De vrouwen betalen een groot deel van hun opleidings-
kosten weer terug om ook andere vrouwen in staat te stellen 
een training te volgen. Zo geven ze het stokje door aan elkaar 
en wordt er een netwerk opgebouwd van vrouwen die elkaar 
actief ondersteunen.
Tijdens de strandmiddag, kun je deelnemen aan verschillende 
activiteiten (o.a. sport, spel, wellness en een overheerlijke bar-
becue) waarmee je direct een bijdrage levert aan de totstand-
koming van dit bijzondere project.  Aan het eind van de dag 
hoopt 6 Degrees Academy for Women genoeg geld ingezameld 
te hebben om deze groep vrouwen te kunnen laten starten met 
de opleiding tot natuurgids. 
Je bent van harte welkom om langs te komen en deel te 

nemen aan alle activiteiten. Er is voor ieder wat wils: sportieve 
workshops onder leiding van professionele docenten. Denk aan 
beachbiken, bootcamp, yoga surfen, beachvolleybal, creatieve 
workshops en voetmassages.  
6 Degrees Academy for Women is opgericht in 2017 en biedt 
vrouwen in ontwikkelingslanden trainingen aan die hen in staat 
stellen om een betaalde baan te krijgen buiten de traditionele 
sectoren waar vrouwen nu werkzaam zijn. Veel vrouwen in ont-
wikkelingslanden geven aan, dat ze graag in andere beroepen 
en sectoren willen werken. Hiertoe krijgen zij vaak nog niet de 
kans. 6 Degrees Academy for Women wil vrouwen die kans wel 
bieden. De trainingsprojecten zijn kleinschalig. De selectie van 
kandidaten voor de trainingen is streng: De vrouwen moeten 
de juiste basisvaardigheden hebben en gemotiveerd zijn. Ook 
moeten zij kunnen rekenen op de steun van hun gemeen-
schap en een deel van de trainingskosten binnen een termijn 
terugbetalen. 

Er wordt gewerkt met lokale partnerorganisaties die de cultuur, 
lokale wet en regelgeving kennen, een goed netwerk hebben 
en de vrouwen voor, tijdens en na de trainingen begeleiden en 
ondersteunen. 

Stichting 6 Degrees Academy for Women is geregistreerd onder 
KvK nummer 70311781 en heeft de ANBI status.

Voor meer informatie: 
Gita Pelinck: gita@6dafw.org 
Debbie Middendorp: debbie@6dafw.org

www.6dafw.org

1 september 
12.00 – 21.00 uur
Strandpaviljoen 
De Kwartel

Benefiet 

evenement 
voor 
Nepal
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Werk in de Wijk
Tekst en foto’s: Jan Hofker

Kruising Mozartlaan/A. Noordewierstraat
Onlangs heeft in de directe omgeving van 
het kruispunt een tragisch verkeersongeval 
twee slachtoffers geëist. In de media 
verschenen verschillende lezingen over de 
oorzaak van de aanrijding. Waarschijnlijk 
heeft de bestuurder de overstekende 
slachtoffers niet gezien. Op zichzelf heeft 
de inrichting van het kruispunt daar niets 
mee te maken. Toch is de nieuwe wethou-
der van verkeer, Robert van Asten, samen 
met o.a. bestuursleden van het wijkberaad 
ter plekke gaan kijken of de verkeersvei-
ligheid daar kan worden verbeterd. Onze 
aanbeveling: kijk of er verkeerslichten kun-
nen worden geplaatst, want het kruispunt 
is zeer onoverzichtelijk.

Kijkduin-Bad
In Kijkduin-Bad wordt hard gewerkt aan de 
eerste fase van wat zo mooi Nieuw-Kijk-
duin wordt genoemd. Dat geeft de nodige 
overlast, maar tot nu toe weten veel 
bezoekers nog steeds de weg naar de res-
terende winkels, horeca en het strand te 
vinden. Op www.vr.nieuwkijkduin.nl treft 
u o.a. onderstaand beeld van de nieuwe 
toegang tot Kijkduin aan.

Noordwestelijke Hoofdroute
Vanaf de hoek van het Piet Vinkplantsoen 
is onder de Machiel Vrijenhoeklaan een 
ecopassage voor kleine dieren aangelegd. 
Helaas wordt de rest van het plantsoen 
ontsierd door verwaarlozing.
Tot en met de kruising van de Muurbloem-
weg is de weg zelf klaar. Het ziet er nog 
wat kaal uit, maar op de ontwerptekenin-

gen is te zien dat er veel bomen geplant 
gaan worden, waardoor de weg er als een 
echte laan uit gaat zien.

Narcislaan 4
Nadat de start van de werkzaamheden aan 
het flatgebouw lange tijd zijn vertraagd 
i.v.m. diverse bezwaarprocedures, is de 
bouw voortvarend ter hand genomen en is 
in juni de hoogste verdieping bereikt. Oor-
spronkelijk was het gebouw bedoeld voor 
de huisvesting van statushouders. Doordat 
er minder statushouders hoeven te worden 

opgevangen, worden de flats toegevoegd 
aan de voorraad sociale woningen. De 
eerste bewoners worden in september 
verwacht.

Fietspad
Het oude fietspad van Kijkduin naar Ter-
heijde over de oude slaperdijk heeft een 
nieuwe asfaltlaag gekregen. Het pad sluit 
bij het einde van de Machiel Vrijenhoek-
laan aan op de nieuwe fietsroute “Van Zee 
naar Zweth”.

International School of The Hague
Rond de ISH is ook veel gebeurd. In het 
vorige nummer van de Wijkinfo is al 
ingegaan op de voor de waterberging 
noodzakelijke uitbreiding van de water-
partij. Het is een fraaie vijver geworden, 
met ecologische oevers. Ook karpers en 
andere vissoorten hebben het er zeer naar 
hun zin.

De nieuwe entree van Kijkduin-Bad met de 
ingang van de ondergrondse parkeergarages.

Ecopassage

Het verkeerspleintje bij de kruising met de 
Muurbloemweg/Duinlaan

Narcislaan 4, begin juli

Ook in de zomerperiode wordt er volop in en aan de wijk gewerkt. De metamorfose 

van Kijkduin is daar het meest in het oog springende voorbeeld van. Gelukkig zijn ook 

sommige dingen klaar, zoals het eerste deel van de Machiel Vrijenhoeklaan; daar kunt 

u weer gewoon gebruik van maken. 

Voor de overige werkzaamheden: zie www.kijkduinhoutrust@nl

De weg ter hoogte van het tankstation

Uitbreiding waterpartij



WIJKinfo | augustus 2018 | 11 

BEELD je eens in: werken op een unieke en 
inspirerende locatie aan het strand. 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en 
proactieve vrijwilligers die zich willen inzetten 
voor museum Beelden aan Zee. 

Heeft u tijd over? 
De vrijwilligers verwelkomen de bezoekers in het museum en vervullen afwisselende 
diensten in de museumwinkel, in het museumcafé en in de tentoonstellingsruimten. 
Daarnaast zijn er vrijwilligers die rondleidingen geven of werkzaamheden verrichten 
in de bibliotheek. 

Waarom wilt u vrijwilliger worden? 
- U ontmoet andere enthousiaste collega’s, die dezelfde passie hebben voor kunst.
- Een keer per jaar wordt er een speciale dag georganiseerd voor alle vrijwilligers. 
- U wordt uitgenodigd voor openingen, lezingen en borrels. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marie-anne Lodder via het tele-
foonnummer: 070-358 58 57. U kunt zich aanmelden via lodder@beeldenaanzee.nl. 
Op 24 september zullen de kennismakingsgesprekken plaatsvinden.

Grenzend aan het schoolplein van de ISH is 
een schiereilandje aangelegd, gesierd met 
de naam Oasish.

Na de nodige vertraging vordert de 
uitbreiding van de ISH ten behoeve van de 
jongste leerlingen in een hoog tempo. Bij 
het begin van het nieuwe schooljaar wordt 
het gebouw in gebruik genomen.

Speelterrein Oud-Waldeck
Al jaren pleit het wijkberaad voor meer 
speelgelegenheid voor jonge kinderen in 
Oud-Waldeck. Er is inmiddels een charmant 
interactief speeltje op het A. Diepenbrock-
hof geplaatst, maar daar kunnen maar 
weinig kinderen tegelijkertijd mee/op 
spelen. Daarom hebben wij nogmaals aan 
het stadsdeelkantoor verzocht  om eens 
goed naar een nieuwe speelgelegenheid 
te kijken.

De waterpartij bij het schoolplein

Uitbreiding ISH

Wingsterrein
In januari heeft de toenmalige wethou-
der Joris Wijsmuller, onder druk van de 
gemeenteraad,tijdens een bewonersver-
gadering laten weten af te zien van de 
plannen voor woningbouw op het voor-
malige Wingsterrein. Hoewel het door de 
gemeenteraad geformuleerde besluit nog 
een kleine opening voor woningen over 

liet, is recent besloten om daar definitief 
van af te zien. 
In opdracht van de gemeente heeft een 
ontwerpbureau samen met de werkgroep 
Mozartplantsoen vorm gegeven aan de 
inrichting van het veld. Daar is nu een 
basisontwerp voor gemaakt, dat de steun 
heeft van de werkgroep, maar waarvan 
de details nog verder moeten worden uit-
gewerkt. in het najaar wordt dat ontwerp 
voorgelegd aan de omwonenden.
Dat wil nog niet zeggen, dat er volgend 
jaar een fraai plantsoen ligt. De gemeen-
teraad moet zich er immers nog over 

Het clubhuis, nu nog achter de hekken

Speelplek op het Alphons Diepenbrockhof

Vijver langs de Lobelialaan met weinig kroos 
en helder water

uitspreken en, minstens zo belangrijk, er 
moet budget voor gevonden worden.
Een heel ander verhaal is het oorspron-
kelijke clubhuis. Moet het gesloopt 
worden, zo blijven, of juist uitgebreid, 
welke gebruikers hebben belangstelling, 
hoe zit het met de exploitatie, wie gaat 
wat betalen? Kortom, dat wordt nog een 
stevige discussie.

Kroos
Veel vijvers in de wijk waren de afgelo-
pen jaren bedekt met kroos. Dat is slecht 
voor de waterkwaliteit, omdat andere 
waterplanten te weinig licht krijgen en 
geen zuurstof meer produceren of zelfs 
doodgaan. Pas begin herfst werd er af 
en toe kroos gevist. Dit jaar echter is in 
veel vijvers al in juni kroos uit het water 
gehaald. Daardoor is er geen complete 
bedekking meer in de zomer en is het 
water mooi helder!



Dit is een onverplicht fietspad, m.a.w. 
ook wandelaars mogen van deze weg 
gebruik maken. Brommers, scooters 
mogen geen gebruik maken van deze 
weg.

Wat betekent het 
nu eigenlijk?

Dit is een verplicht fietspad. Van dit pad 
kunnen alleen fietsers gebruik maken.
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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 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 SBK info@sbkijkduin.nl

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

Cursus kunstgeschiedenis in Walboduin 

Vijf eeuwen 
schilderkunst 
in de Lage Landen
In deze serie staat een zestal “gouden 
momenten” – vanaf de late Middel-
eeuwen tot de 20ste eeuw- uit onze 
schildergeschiedenis centraal.

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 ypisch “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. 
Tijd: do middag van 14.30 tot  ±16.45 u.
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 telefo-
nisch). 
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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 
21 september 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 —

Verenigingsnieuws

Welkom 
nieuwe leden!

dhr. H. Reinders en mw. N.Verburg 

mw. J. Jouvenaz

mw. N. Swart-Kouwe

mw. J.M Hillen-  van Kempen

mw. H. van der Knaap-La-Faille

mw. S. van Niekerk

Verwerking van persoonsgegevens 
van leden
Persoonsgegevens van leden worden 
door ons verwerkt ten behoeve van de 
volgende doelstelling(en):
- Ledenadministratie;
- Contributieheffing;
- Informatieverstrekking;
- Uitnodiging voor bijeenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) 
kan Wijkvereniging BWK de volgende 
persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam en achternaam;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer(s);
- Adres: straatnaam/huisnummer/post-

code/woonplaats;
- Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door BWK 
opgeslagen ten behoeve van boven-
genoemde verwerking(en) gedurende 
de periode dat men aangemeld is en 
maximaal twee jaren na beëindiging van 
het lidmaatschap, behoudens de fiscale 
bewaarplicht van de financiële gegevens 
van zeven jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen 
wij aan derde partijen verstrekken indien 
dit noodzakelijk is voor uitvoering van 
de hierboven beschreven doeleinden of 
indien daar een wettelijke verplichting 
toe is.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en 
organisatorische maatregelen genomen 
om persoonsgegevens van u te bescher-
men tegen onrechtmatige verwerking. 

Onze medewerkers zijn geïnformeerd 
over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie en 
verwijdering van de persoonsgegeven 
welke wij van u ontvangen hebben. Het 
verwijderen van uw gegevens is alleen 
mogelijk als de gegevens niet meer 
relevant zijn voor het lidmaatschap. 
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens 
(of een deel hiervan) door ons of door 
één van onze verwerkers. Ook heeft u het 
recht om de door u verstrekte gegevens 
door ons te laten overdragen aan uzelf of 
in opdracht van u direct aan een andere 
partij. Wij kunnen u vragen om u te legiti-
meren voordat wij gehoor kunnen geven 
aan voornoemde verzoeken. Mogen wij 
uw persoonsgegevens verwerken op basis 
van een door u gegeven toestemming 
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze 
toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de 
verwerking van uw persoonsgegevens 
dan vragen wij u hierover direct contact 
met ons op te nemen. Komen wij er 
samen met u niet uit dan vinden wij dit 
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd 
het recht een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied 
van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze privacyver-
klaring nog vragen of opmerkingen heeft, 
neem dan contact met ons op.

Privacyverklaring
Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin (BWK) gaat zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich 
mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming 
met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens 
zijn beschreven in deze privacyverklaring.

 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

U I T N O D I G I N G
uitstapje naar Delft

Op zondagmiddag 30 september 
organiseert de wijkvereniging BWK een 
bezoek aan de historische stad Delft. In 
het programma is rekening gehouden 
met degene die wat minder goed 
kunnen lopen.

Programma
13.00 u: Busreis vanaf A. Diepenbrockhof 
naar de Porceleyne Fles in Delft.
13.30 u: Ontvangst met koffie/thee met 
appelgebak.
14.00 u: Rondleiding in de Porceleyne Fles.
15.00 u: Met de rondvaartboot naar de 
stad en een rondvaart door de grachten.
16.00 u: Stadswandeling met gids door 
Delft. Dit is niet verplicht.
17.00 - 17.30 u: Vrij te besteden
17.30 u: Vertrek bus naar Den Haag. 
Vertrek v.a. de busopstapplaats op de 
Koepoort plaats. Voor het vervoer naar de 
opstapplaats kan gebruik worden gemaakt 
van de Delft City Shuttle. 

De kosten zijn voor leden: € 39,50,- en 
voor niet leden: € 44,50.
Graag opgeven en betalen vóór dinsdag 28 
augustus. Dit i.v.m. de definitieve boeking.
Voor degene die op 30 september 
verhinderd zijn wordt teruggaaf van de 
gemaakte kosten gedaan.

 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
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Een van de wegen op de grens van 
Waldeck en Bohemen is de Laan van 
Meerdervoort. Het beginpunt ligt bij de  
Javastraat en eindigt bij de ‘Chinese Muur’, 
een wooncomplex uit 1965 met 360 
appartementen dat met een lengte van 
550 meter het langste aaneengesloten 
woongebouw van Nederland is.  
De Laan van Meerdervoort, voorheen 

De straat waarin wij wonen: 

De Laan van Meerdervoort (1)
Tekst en illustraties: Jaap Lemstra  

 

Er is veel te zien als je langs de laan wan-
delt, en wellicht is het leuk een paar fraaie 
details  in beeld te brengen. Alereerst een 
beeldhouwwerk, van de hand van Dick 
Wolbers uit 1937, dat een plek heeft op de 
Conradbrug, de brug over het Verversings-
kanaal.

Dit beeld heeft de titel: Veilig in ‘t Verkeer. 
We zien een moeder met twee kinderen, 
de moeder helpt de kinderen oversteken; 
links en rechts zijn, heel klein, een paar 
auto’s te zien, die de gevaren symbolise-
ren welke  je tegen kunt komen als je de 
weg oversteekt.

Stelt u zich eens voor: u belt aan bij 
nummer 215, een bekend monumentaaal 
Jugendstilpand uit 1900 met een prachtig 
natuursteen-reliëf, en u kijkt dan eens 

even naar boven. Boven de deur is een 
bijzonder mooi glas-in-lood kunstwerk 
te zien, waar een vijftal pauwenveren  
een kleurrijke bekroning van de ingang 
vormen. Een sprookjesachtig geheel. 

‘Dekkerslaantje’, is vernoemd naar een 
boerderij, die stond bij de kruising van 
de Javastraat en de Scheveningseweg. 
De Laan van Meerdervoort markeert de 
scheiding tussen het hoger gelegen zand 
en het  lager gelegen veen. 

De lengte van de Laan van Meerdervoort 
is 5.8 km, waarmee deze laan de langste 
laan van Nederland is. Nog een leuk 
opmerkelijk gegeven: het eerste stoplicht 
van Nederland werd in 1928 neergezet 
bij de kruising Laan van Meerdervoort/
Anna Pauwlonastraat, nabij het vroegere 
woonhuis van H.W. Mesdag, waar nu het 
Museum Mesdag gevestigd is. Dit stoplicht 
noemde men toen ‘verkeerssein’.
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Het wonder van Loosduinen
door Jaap Lemstra

Het volgende verhaal werd verteld: in 
Loosduinen woonde een gravin, Mar-
garetha van Henneberg. Ze was een 
nicht van Floris V, die ‘der keerlen god’ 
genoemd werd. Op een gegeven moment, 
het is het jaar 1276, wordt er aan de deur 
geklopt en Margaretha doet de deur open. 
Ze ziet daar een zigeunerin staan, die een 
tweeling op de arm heeft. 

gedeeld, scheer je weg, verdwijn!!!”
De zigeunerin geeft een bijzondere reactie: 
“Ik een zondares? Hoe durft u mij zo te 
beschuldigen! Uw straf zal groot zijn: u zult 
kinderen baren, evenveel als dat er dagen 
in een jaar zitten!”  

En zo geschiedde:  Margaretha werd 
zwanger en baarde in het jaar 1276 op 

Met de Abdijkerk in Loosduinen is iets bijzonders aan de hand: het is het oudste 

stenen gebouw van Den Haag en het is ook eeuwenlang, vanaf de 13e eeuw, een 

bedevaartsoord geweest voor vrouwen die zwanger wilden worden. 

Goede vrijdag 365 kinderen die zo groot 
waren als een muis. De ene helft bestond 
uit jongetjes; ze werden Jan genoemd. De 
andere helft bestond uit meisjes; zij kregen 
de naam Elisabeth. Ze werden allemaal 
gedoopt in de Abdijkerk, waarna ze alle-
maal stierven. Margaretha overleefde deze 
365 geboortes niet, ze werd samen met 
haar kindertjes in de Abdijkerk begraven.

Dit verhaal werd rondverteld en ver-
spreidde zich over heel Europa, wat tot 
gevolg had dat er bedevaarten georgani-
seerd werden voor vrouwen die zwanger 
wilden worden.

Er blijft nog wel een vraag: als de helft 
van de kindertjes een jongetje was, en 
de andere helft een meisje, wat was dan 
nummer 365? In de 17e eeuw maakte 
men daar maar een hermaphrodiet van, 
hij/zij. Het was een van de eerste trans-
genders in Nederland...

Margaretha ontmoet de zigeunerin. 
Een houtsnede uit 1620.

Houten wandbord met de doopbekkens en het verhaal over de 
legende in het Nederlands en Latijn 

De originele bekkens, waar in de ene de jongetjes en in 
de andere de meisjes werden gedoopt, zijn bij de 
vernieling van de Abdijkerk tijdens de Tachtigjarige 

Oorlog verdwenen c.q. door de Spanjaarden 
gestolen. Het wandbord zoals afgebeeld 
is gemaakt in de 17de eeuw. De bekkens 
zijn in diezelfde tijd in Delft gekocht, ter 
vervanging van de originelen. Nog altijd is 
dit wandbord in de Abdijkerk te bezichti-
gen, de tekst bovenaan luidt:

“In dese twee beckens 
syn alle dese kinderen 

ghedoopt.”

Margaretha heeft een set muisgrote kindertjes 
gebaard die in een vat gestopt zijn waarin ze 
gedoopt werden. Houtsnede uit 1620. 

“Alstublieft, mevrouw, heeft u wat geld 
voor mij, om mijn kleine kindertjes te 
voeden?” Margaretha reageert woedend: 
“Wat zie ik, een tweeling? Jij hebt gezon-
digd, je hebt met twee mannen het bed 

Verenigingsnieuws
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WALBODUIN

PRIJSVRAAG
Uitslag
De jury heeft weer een keuze mogen 
maken uit de inzendingen op prijs-
vraag nr. 2. Dit keer zijn de winnaars:

1e prijs: 
een VVV-cadeaukaart van € 25
Dhr.C. Terra

2e prijs:
een VVV-cadeaukaart van € 20
Dhr. J. van Hulzen

3e prijs:
een VVV-cadeaukaart van € 15
Mw. L. McGonigal

Van harte gefeliciteerd allemaal. U kunt 
uw prijs ophalen in het Wijkgebouw 
Walboduin, Alfons Diepenbrockhof 2, 
elke dinsdagochtend tussen 09.00 uur 
en 12.00 uur.

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

Vraag 1 - Hoe komt de wijk
Bohemen aan zijn naam?

Vraag 2 - De oudste school van Den 
Haag is zonder meer het Gymnasium 
Haganum. Wanneer wordt er voor eerst 
melding gemaakt van deze school?

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

Oplossingen kunt u mailen naar:
walboduinprijsvraag@gmail.com 
o.v.v. ‘walboduinpruisvraag nr. 3’.

De uiterste inzenddatum is 1 oktober 
2018. Veel succes met deze prijsvraag. 
De uitslag wordt bekend gemaakt in de 
volgende Wijkinfo.

Verenigingsnieuws

De start was in Strandpaviljoen 14, waar 
we eerst een inleiding kregen van Suzanne 
Klaassen van Juttersgeluk. Ze vertelde 
ons, terwijl we van koffie met wat lekkers 
genoten, hoe schadelijk het plastic is voor 
vissen, vogels en ook mensen. Deze keer 
was er juist ook extra aandacht voor sigaret-
tenpeuken..... jawel, piepklein zijn ze, maar 
de chemische stoffen die in een filter zitten 
zorgen voor een vervuiling van zo’n 8 liter 
water als zo’n filter in zee terechtkomt! 

Eerst een groepsfoto, daarna gingen we op 
pad, gewapend met een emmer en een 
vuilknijper, om langs de kust achtergelaten 
plastic en peuken te zoeken. Het zand 
blijkt door veel mensen als asbak gezien 
te worden, we hebben in totaal ruim 900 
peuken opgehaald in een uur tijd...

Expeditie Juttersgeluk Kijkduin 2018
Woensdag 23 mei was er weer de jaarlijks terugkerende strandschoonmaakactie 

van Juttersgeluk. Juttersgeluk is een organisatie die deze actie organiseert voor 

mensen die wat minder goed meekomen in de maatschappij. Dit jaar doen er 29 

kustgemeentes mee, met ruim 800 deelnemers in totaal. Van Delfzijl in Groningen tot 

Sluis in Zeeland worden de stranden schoongemaakt in de periode van 16 tot 30 mei.  

Door Jaap Lemstra

We keerden terug naar Strandpaviljoen 14, 
waar de buit uitgestald en geteld werd:

Het was een mooie actie, hoe schoner 
het strand is hoe beter. De gemeente Den 
Haag krijgt nog een extra bedankje: Wendy 
van Nieuwkerk, van stadsdeelkantoor 
Loosduinen, vertelde dat Juttersgeluk de 
20 vuilknijpers mocht houden. Een mooi 
cadeautje waar ‘s middags bij de actie in 
Ter Heijde meteen dankbaar gebruik van 
werd gemaakt. Ook daar werd het strand 
weer glimmend schoon!




