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Van de bestuurstafel
Er is al weer een jaar voorbij en dus zijn we bij
leven en welzijn ook allemaal een jaartje ouder
geworden. De kerstspullen zijn tevoorschijn
gehaald (heb het gevoel ze net opgeborgen te
hebben) en we maken ons in deze roerige wereld
op voor 2019.
Wij kijken terug op een geslaagde bewonersbijeenkomst in oktober met een geweldige
opkomst. Een verslag treft u elders aan. De
plannen van BOHA voor NH Atlantic hotel
kwamen tijdens deze bijeenkomst niet aan de
orde, omdat er geen nieuws was te melden.
De herontwikkeling van Kijkduin Bad is in volle
gang en de eerste contouren van de nieuwbouw
zijn duidelijk zichtbaar. We praten u bij over de
bouwactiviteiten.
De inrichting van de openbare ruimte is nog
steeds een belangrijk onderwerp van discussie.
Zowel de plannen als de planning zijn onderwerp
van nader beraad. Zo heeft de "verfraaiing" van
de vuurtoren veel aandacht in de landelijke pers
gekregen en zal de aanleg van de VOEP enige
vertraging oplopen. Verder in deze editie daar
meer over.
In de vorige editie hebben we Volker Vedder aan
het woord gelaten over de ondernemersgang van
zaken in Bad. De intentie was een positief geluid
te laten horen als tegenwicht voor de nogal
negatieve publiciteit in verschillende kranten. De
boodschap is bij een aantal ondernemers

Prettige
Kerstdagen en een
voorspoedig en
vooral gezond
2019
Mirjam, Ruud, Bob,
Arthur en Eric
verkeerd gevallen en Volker Vedder heeft
verzocht om een rectificatie te mogen plaatsen.
Dat verzoek hebben wij natuurlijk gehonoreerd.
Aan het eind van het jaar evalueren we altijd ons
initiatief om onze krant ook te bezorgen in de
Zandzeggelaan en omgeving. Uit het stukje
daarover blijkt, dat we de evaluatie iets
uitstellen.
Pinguïn PINKI is een idee van AllDesign,
gevestigd aan de Zandvoortselaan. De vele
toepassingsmogelijkheden worden in deze krant
nader toegelicht en ook wordt verslag gedaan
van een aantal activiteiten, waarin PINKI
centraal stond.
Het BIK-initiatief in onze wijk heeft een
succesvol jaar achter de rug. Ze doen verslag en
kondigen vast een aantal activiteiten voor 2019
aan.
Tenslotte besteden we nog aandacht aan een
aantal uiteenlopende zaken dat in onze wijk
speelt. Het toekomstige perspectief van een
gasloos bestaan heeft geleid tot een oproep om
in werkgroepverband met een aantal
geïnteresseerden daarover van gedachten te
wisselen. De in de vorige krant beschreven
doppenactie heeft een zeer positieve impuls
gekregen door deze publicatie.
Rest mij om u allen namens het bestuur hele
prettige feestdagen en een vredige jaarwisseling
toe te wensen met alle goeds voor 2019.
Eric Van Baarsel

Tweede bewonersbijeenkomst
11 oktober
Nadat eenieder zich van koffie of thee, soms ook
water had voorzien opende, als te doen
gebruikelijk, SBK voorzitter Eric van Baarsel de
bijeenkomst. Een volle zaal, meer dan honderd
man/vrouw, deugdelijk beveiligd door onze
onvolprezen wijkagent Jan, in vol ornaat.

boulevard. Een tijdelijke behuizing voor de
mussen. Bij de bouw van appartementen zullen
her en der "gaten" in de muren worden gemaakt
met het doel dat de mussen daar gaan nestelen.
De vuurtoren komt terug, al dan niet in de vorm
van een koffiekan! Dat staat volgens Ad Roos
immers voor gezelligheid.
Door de gemeente zijn de volgende
"straat"namen vastgesteld voor Bad: Deltaplein,
Kijkduinboulevard en Deltapromenade (in het
winkelcentrum).

Nieuw Kijkduin

Eveneens gebruikelijk waren de haperingen op
het beeldscherm dat de agenda moest tonen,
later ook bij de presentatie van Ad Roos. De
techniek staat heden ten dage voor niets, maar
kent ook zo zijn problemen, zoals het ontijdig
uitvoeren van een update.
Eric van Baarsel legde nog maar eens uit hoe het
met de belangenbehartiging van Kijkduin zat/zit:
SBRK, Stichting Beach Resort Kijkduin,
belangensbehartiger van de bezoekers, is niet
meer. Onvoldoende geldelijke ondersteuning
is hier de oorzaak.
De Ondernemers Vereniging Kijkduin verloor
haar voorzitter Woody Louwerens en lijdt op
dit moment een min of meer sluimerend
bestaan.
SBK, Stichting Bewonersbelangen Kijkduin, blijft
vol enthousiasme de belangen van de
bewoners (!) van Kijkduin behartigen. De
mare dat de SBK-krant niet meer zou
verschijnen, klopt van geen kant.
Gaat Kijkduin van het gas af? Wellicht is
verstandig dat een werkgroep(je) poogt een
antwoord op die vraag te geven.
Belangstellenden kunnen zich bij SBK melden
(zie elders in deze krant).
Toen was de herontwikkeling van Kijkduin
eindelijk aan de orde. Ad Roos, van FRED
Developers, nam hier de aftrap.
Het eerste nieuwe hotel op Kijkduin is een feit.
Zie het mussenhotel in de duinen voor de

Zoals tot nu toe bekend is, zal in fase 1 onder de
boulevard Pavarotti worden gehuisvest, een
redelijk geprijsd Italiaans restaurant. Op het
niveau van de Deltapromenade zal Chase
komen, inclusief de verdieping erboven. Aan de
boulevard komt een Pannenkoekenhuis.
De start van fase 1,5 van het Project Nieuw
Kijkduin is voorzien eind oktober/begin
november van dit jaar. Daar mogen wij bakkerij
van Kempen begroeten, een grote COOP
supermarkt en ook een "Daily taste" met
zogenaamde "vending machines". Een "winkel"
die 365 dagen per jaar en 24 uur per dag is
geopend. Heeft schrijver dezes het goed
begrepen: een soort FEBO automatenhal waar
veel meer dan alleen kroketten en dergelijke
getrokken kunnen worden.
Ook een centrale sanitairvoorziening is in de
plannen opgenomen.
Van fase 2 van Nieuw Kijkduin is nog weinig
concreets te melden. Een drietal architecten is
aan het ontwerpen. Het gaat om vier gebouwen.
Huur- en koopappartementen gesitueerd rond
mooie pleintjes, dat is de bedoeling. De start van
de bouw staat gepland op midden 2020 en de
oplevering wordt verwacht in 2022/2023.
Het gaat nu om 69 appartementen in fase 1 en
43 appartementen in fase 1,5 met gezamenlijk
200 parkeerplaatsen in de ondergrondse garage.
In fase 2 worden 188 appartementen
gerealiseerd met 470 parkeerplaatsen. In totaal
dus 300 appartementen en 670 parkeerplaatsen.
En 13.000 m2 aan commerciële voorzieningen.

Maike gaf aan de hand van foto' s een overzicht
van de BIK activiteiten van het afgelopen jaar,
memoreerde ook datgene wat dit jaar nog in het
vat zit.

Stedenbouwkundig plan fase 2

Tussen de sloop van het bestaande winkelcentrum (eind 2019) en de oplevering van fase 1
(eind 2019/begin 2020) gaat alles op Kijkduin
dicht, aldus Ad Roos. Dat zal circa drie à vier
maanden duren.
Over het inzetten van elektrische wagentjes voor
de bevoorrading, wordt overlegd.
Treurig is dat, lopende de bouw, de horeca aan
de Boulevard een tijdje zal wegvallen. Maar
gelukkig zijn er dan nog de strandpaviljoens.
Vervolgens was het woord aan René Wilbrink van
bouwer Boele & van Eesteren.
Op 11 oktober 2018 was Boele & van Eesteren
nog doende met de begane grond van fase 1,
maar kort nadien wil men echt met de bouw de
lucht in.
Fase 1 en 1,5 moeten zo eind september, begin
oktober 2020 klaar zijn. In de eindsituatie zal de
garage plaats hebben voor 400 betalende
bezoekers en 270 plekken voor bewoners. René
Wilbrink liet aan de hand van een aantal
schitterende plaatjes zien hoe de uitvoering van
de bouw zal plaatsvinden.
Een intermezzo werd verzorgd door Maike van
der Zwart. Zij sprak namens BIK, Stichting
Buren in Kijkduin.
Waar staat BIK voor en wat beoogt zij in
Kijkduin, met de buren daar? Het gaat om
gezelligheid, sociale cohesie, uitstapjes, hulp en
contacten leggen.

Het slotwoord was aan Tom Bröring,
projectmanager Kijkduin van de Dienst
Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den
Haag.
Hij liet een enkel plaatje zien en benadrukte dat
hij op dat moment nog niet veel kon vertellen.
De besluitvorming binnen de gemeente was
minder voortvarend dan hij had gehoopt. Men is
daar nog aan het fine tunen.
Hij meldde nog dat de busbuffer op de huidige
locatie blijft, zo hebben B&W besloten.
De nazit, wijn, frisdrank en hapjes, was als
gebruikelijk. Heel gezellig.
Ruud Schutte

Werkzaamheden Nieuwbouw
Kijkduin Bad
De bouwwerkzaamheden op het Deltaplein
vorderen gestaag en de situering van de eerste
twee blokken wordt steeds duidelijker zichtbaar.
Alles loopt tot nu toe nog volgens de planning.
Zo is aan de zeezijde al zichtbaar wat ongeveer
de hoogte van de nieuwe boulevard gaat
worden. De bestrating komt circa vijftig
centimeter boven op de betonnen daken van de

twee restaurants die onder de boulevard
gesitueerd zijn. Ook de breedte van de
winkelpassage tussen de twee blokken wordt nu
zichtbaar. Eind van dit jaar zal naar verwachting
de ruwbouw van de eerste twee blokken tot de
eerste verdiepingsvloer gereed zijn.
De laatste week van november is de aannemer
begonnen met het 'trekken' van de profielen van
de 'Berliner-wandkering'. De bouwput is daar nu
tot maaiveldhoogte aangevuld met zand.

RECTIFICATIE
Mijn interview in de laatste editie van dit blad (52018) onder de kop "Niet janken maar ondernemen"
heeft bij mijn collega-ondernemers tot negatieve
reacties geleid: zij voelen zich door de tekst
geschoffeerd.
Door te stellen dat er slechts twee ondernemers zijn
die de overstap naar Fase I maken heb ik verzuimd
te vermelden dat een aantal ondernemers ook een
aanbieding hebben gehad, maar die op basis van
kostenoverwegingen hebben afgewezen.
Het was mijn intentie de positieve ontwikkeling naar
Nieuw Kijkduin over het voetlicht te brengen. Ik
betreur het dat ik daar onvoldoende in geslaagd ben.

VOLKER VEDDER - CHASE

VOEP wordt EeF

De getrokken keerwand wordt nu aangebracht
rond de bouwput voor het volgende te bouwen
blok in bouwfase 1,5. Na het ontgraven van de
bouwput worden rond half januari de benodigde
funderingspalen in de grond 'geschroefd',
volgens de zelfde methode als in de eerste fase.
Het afgegraven zand wordt gedumpt in de
duinen achter, waar deze zomer, de witte
strandhuisjes stonden. Het transport geschiedt
via de strandafgang bij het NH Atlantic Hotel
over het strand.
In de oude tandartspraktijk is men druk bezig
om deze geschikt te maken als info/
verkoopcentrum voor de komende bouwfases.

Start werkzaamheden Deltaplein dit
voorjaar
Kijkduin Bad is aan het veranderen.
Ontwikkelaar Fred Real Estate Development is
begin dit jaar begonnen met de bouw van Nieuw
Kijkduin, het nieuwe winkelcentrum met
appartementen. De contouren van de eerste fase
zijn al aardig zichtbaar. Komend voorjaar zal ook
de gemeente een begin maken met de aanleg
van de Entree en Fietsenstalling (EeF). Dit is de
verdiepte toegang tot de parkeergarages van het
winkelcentrum en het hotel. Voorheen noemden
we deze toegang de VOEP, de Verdiepte Ondergrondse Entree Parkeergarages, maar sinds
besloten is om ook een ondergrondse
fietsenstalling te realiseren, is de naam
aangepast: EeF.

Arthur van Rijswijk

In- en uitrit parkeergarages

In het voorjaar van 2019 beginnen in opdracht
van de gemeente de voorbereidende
werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels
en leidingen, verplaatsing van de Biesieklette en
het realiseren van een alternatieve toegang tot
het parkeerterrein van NH Atlantic Hotel. Het
strand en de boulevard zijn dan nog gewoon
bereikbaar via het Deltaplein.
Dit verandert wanneer kort na de paasdagen
(eind april/mei 2019) aannemer Combinatie EeF
(een samenwerking tussen Boele & Van Eesteren
en Van Hattum en Blankevoort) begint met de
aanleg van de Entree en Fietsenstalling. Dit is
enige maanden later dan dat de gemeente zich
had voorgenomen. In eerste instantie zou in
januari 2019 gestart worden met de
werkzaamheden. Verschillende oorzaken,
waaronder het vergunningentraject, hebben er
toe geleid, dat er niet eerder begonnen kan
worden dan eind april 2019. De doorgang naar
het strand en de boulevard - tussen het
winkelcentrum en het hotel - zal in verband met
deze bouwwerkzaamheden geheel worden
afgesloten.

de parkeergarages
- Eind 2019: Oplevering fietsenstalling.
Tom Bröring, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den
Haag

PINKI de pinguïn
Pinguïns behoren ook bij de dieren die
wereldwijd bekend zijn. Alleen pinguïns hebben
meer. Ze lijken ook een beetje op een mens,
lopen rechtop, kunnen goed zwemmen maar niet
vliegen, lijken een beetje eigenwijs.
Dat die pinguïn eigenlijk alleen in het Zuidpool
gebied voorkomt is geen belemmering voor zijn
enorme populariteit.
Pinguïns zijn niet zo erg groot, 60 cm hoog.
Maak je een pinguïn van 200 cm hoog, dan is dat
voor veel mensen nog steeds een pinguïn waar
ze zich mee kunnen identificeren. Als je er over
nadenkt is "PINKI" de pinguïn snel geboren.
AllDesign ging met PINKI aan het werk om te

Andere volgorde werkzaamheden
Ook de volgorde van de werkzaamheden is
aangepast. De aannemer begint op het
Deltaplein en niet op de kop van de
Kijkduinsestraat. Dit betekent dat de eerder
geplande tijdelijke afsluiting van de
Kijkduinsestraat ter hoogte van het Deltaplein
pas later in het jaar zal plaatsvinden in plaats
van al in het komende voorjaar. Wanneer dit
precies zal gebeuren zal later bekend gemaakt
worden.
De planning is als volgt:
- Voorjaar 2019: voorbereidende
werkzaamheden (verleggen kabels en leidingen
Deltaplein, verplaatsen Biesieklette, realiseren
alternatieve toegang tot parkeerterrein NH
Atlantic Hotel.
- Vanaf eind april 2019: start werkzaamheden
voor de EeF op Deltaplein (fase 1). Deltaplein
afgesloten voor alle verkeer, ook voetgangers
- Derde kwartaal 2019: start werkzaamheden
op kruising Kijkduinsestraat/Deltaplein (fase
2). Doorgaand verkeer over deze kruising (w.o.
de buslijnen 23, 24 en 26) afgesloten.
- Eind 2019: ingebruikname van de entree naar

zoeken naar interessante toepassingen.
Wij wilden graag weten wat je met PINKI kon
doen. We hebben een aantal PINKI’s beschilderd.
Het nodigde ook uit om PINKI te voorzien van
mozaïek. Eerst voorzichtig een beetje
experimenteren en toen een echte serieuze
'Mozaïek PINKI'.
Wij vonden het een groot succes. HCO in
Kijkduin (Adviesbureau voor onderwijs en
kindcentra) heeft hem aangekocht en PINKI

SBK-DONATIES kunt u overmaken op IBAN-rek.nr.: NL43INGB0009635032
t.n.v. STICHTING BEWONERSBELANGEN KIJKDUIN
Liefst onder vermelding van naam, volledig adres en donatiejaar.

staat nu in de hal om iedere bezoeker te
begroeten.
Ons grote experiment was PINKI op een
tentoonstelling in Pulchri Studio. PINKI was daar
ook en nodigde iederéén uit om hem te
beschilderen. Wethouder Boudewijn Revis
opende de tentoonstelling en zou PINKI van een
tekst voorzien. Hij was alleen niet de eerste!
Om zijn populariteit te gebruiken hebben we
PINKI een aantal keren voorgesteld in
bijvoorbeeld een ziekenhuis of winkelcentrum.
Het blijkt voor velen erg moeilijk om de fantasie
te hebben om te begrijpen wat PINKI allemaal
kan betekenen.

PINKI en Boudewijn Revis

Pinki bij Chase

Kijkduin wordt op een vrij ingrijpende manier
veranderd. Kijkduin wordt leeg, saai en
ongezellig. Wij dachten dat PINKI aan Kijkduin
een nieuwe impuls zou kunnen geven. Ook dat
leek weer veel moeilijker te realiseren dan we
dachten.
Eigenlijk was er maar één ondernemer, Volker
Vedder van CHASE, die wel een experiment met
PINKI wilde doen. We plaatsten PINKI in de grote
winkel bij Chase café. PINKI was maagdelijk wit
en had een uitnodiging om zijn nek: "Je mag mij
beschilderen". Aan zijn voeten een bak met
kleurpotloden, viltstiften en vetkrijtjes.

B I K, terugblik en vooruitzicht
In het eerste volledige B I K jaar hebben we
bijna iedere maand een gezamenlijke activiteit
kunnen organiseren. We kijken graag even met
jullie terug op een fijn jaar!
Januari
Februari

Nieuwjaarsduik
Walking Borrel

Maart

Paaseieren zoeken
Wandeling Landgoed Ockenburgh

April

Heel Kijkduin bakt

Mei
Juni

Tekencursus 1
Midzomernacht zwemmen

September

Burendag

Oktober

Sint Maarten tocht

November

Tekencursus 2, 3 en 4

Start tocht van Sint Maarten

Het was heel leuk om hierdoor meer met elkaar
op te trekken. We hebben veel enthousiasme
van de buren ontvangen en gaan graag door!
Daarnaast hebben verschillende buren onderling
ook een aantal activiteiten georganiseerd en zijn
zo verder met elkaar in contact gekomen.
Een bijdrage van € 1000 van het Oranjefonds en
steun vanuit de Gemeente Den Haag hebben
geholpen om alles te kunnen realiseren.

Na een week in de winkel was PINKI helemaal
vol getekend met van alles en nog wat. Het had
ook extra activiteit in de winkel tot gevolg.
PINKI was een waar kunstwerk geworden.
PINKI is nu weer naar huis. Wil je PINKI
bezoeken? Bel dan gerust even aan op de
Zandvoortselaan 150.
Peter van der Toorn Vrijthoff

Heel Kijkduin bakt

Agenda komende tijd:
Bezoek aan Museum Beelden aan Zee
1 Januari Nieuwjaarsduik
13 Januari Nieuwjaarsborrel
In Februari Soep Lunch
In Maart Walking Borrel
De exacte informatie volgt via de mailgroep

info@bureninkijkduin.nl en de Facebookpagina
B I K (vergeet de spaties tussen de letters niet).

ze hebben alweer plannen om nieuwe initiatieven
te ontplooien.

Zoals gezegd gaan we graag door met BIK. Een
aantal geslaagde activiteiten zal opnieuw worden
georganiseerd en natuurlijk staan we altijd open
voor ideeën en feedback.
José, Maike, Nic en Jurgen

SBK Krant in Zandzeggelaan
e.o.
Twee jaar geleden heeft ons bestuur naar
aanleiding van het verzoek van een paar
bewoners besloten om als pilot extra kranten te
laten drukken om daarmee het deel van Kijkduin
van de Zandzeggelaan en omgeving ook te
kunnen informeren over de (her)ontwikkelingen
in Kijkduin Bad. De evaluatie na een jaar leverde
op, dat ondanks de weinige respons uit deze wijk
een verlenging van de pilot met een jaar geen
kwaad kon.
We zijn nu weer een jaar verder en afgemeten
aan de reacties en de opkomst op onze
Bewonersbijeenkomsten kan onze conclusie niet
anders zijn, dat maar zeer weinig bewoners
(circa 2%) uiting hebben gegeven aan hun
betrokkenheid bij SBK. Dat stelt ons opnieuw
voor de vraag of wij het verspreiden van onze
krant in deze wijk in 2019 moeten continueren.
Om de betreffende bewoners nog de
mogelijkheid te geven hun waardering voor dit
SBK-initiatief tot uitdrukking te brengen
(bijwonen Bewonersbijeenkomst, contact met
secretariaat, donatie), heeft het bestuur besloten
om na de eerste Bewonersbijeenkomst in 2019
de betrokkenheid opnieuw te evalueren.

Doppenactie Oostvoornelaan
Na de publicatie in SBK-krant editie 5-2018, was
ik benieuwd hoe sindsdien een en ander gelopen
is. Nic Dam, de initiatiefnemer, was zeer
verheugd over de reacties die hij na de publicatie
heeft ontvangen. Met grote regelmaat worden er
nu doppen in het mandje bij zijn voordeur
gedaan. Ook stond er een paar keer een grote
zak met doppen bij zijn voordeur.
Langs deze weg danken Nic en Jo alle gulle
gevers voor hun bijdrage aan het goede doel dat
zij hiermee kunnen steunen. Hun enthousiasme
is daardoor alleen maar nog groter geworden en

Laat dit enthousiasme ook overslaan naar de
bewoners van Kijkduin die nog niet begonnen
zijn met het verzamelen van de doppen in hun
kennissenkring en familie.
De doppen zijn niet alleen geld waard voor KNGF
Geleidehonden maar op deze manier wordt ook
het milieu ontlast.
Voor meer informatie:
www.geleidehond.nl/doppen. De doppen kunnen
worden ingeleverd in het mandje bij de voordeur
in de Oostvoornelaan op nummer 21.
Arthur van Rijswijk

Diversen
Oproep voor deelname aan werkgroep
Kijkduin Energie
Steeds meer bewoners in Kijkduin zijn bezig met
het isoleren van hun huizen, het plaatsen van
zonnepanelen en met maatregelen om van het
gas af te gaan. De Oostvoornelaan is zelfs
gestart met een gezamenlijke inkoopactie.
Misschien is de tijd rijp om kennis en ervaring op
gebied van energie met elkaar te delen en te
onderzoeken of we voor alle bewoners in
Kijkduin iets kunnen doen om de verduurzaming
te versnellen. Heb je zin en tijd om hieraan mee
te werken? Geef dan je email adres door
aan info@sbk-kijkduin.nl.

Vuurtorenkoffiepot
Er is al uitgebreid over bericht, het idee van
ontwikkelaar FRED om de vuurtoren van Kijkduin
om te bouwen tot koffiepot. De eerste keer dat
we daarmee werden geconfronteerd, maakte
verbazing en verontwaardiging zich van ons
meester. Zo’n karakteristiek element van
Kijkduin Bad "verkitschen" gaat ons toch echt
veel te ver. Veel bewoners hebben te kennen
gegeven dat dit enige overblijfsel van ons oude
vertrouwde Kijkduin in de huidige vorm
behouden moet blijven. Studio Job slaat met dit
ontwerp volgens velen de plank mis. Niet doen
dus.

Mini-bieb over het hoofd gezien
De inventarisatie van minibiebs in onze vorige krant
was niet volledig.
Deze mini-bieb in de
Oostvoornelaan hebben we
over het hoofd gezien.
Mochten er nog meer door
ons zijn gemist, schroom dan
niet om ons dat te laten
weten.
Puinruimen
Bij het ontgraven van de bouwput voor fase 1,5
is gebleken, dat er puin in het zand zit. Dat puin
mag niet met het zand worden mee gestort in de
duinen. Daarom wordt het zand eerst gezeefd
alvorens het ter hoogte van het Hoogheemraadschap wordt gedeponeerd.

De vuurtoren zou tijdens de bouw tijdelijk
geplaatst worden op de middenberm van de
Kijkduinsestraat. Toen die weg moest, was er
echter nog geen vergunning voor deze nieuwe
plek. De vuurtoren werd dus opgeslagen en
verblijft daar nog steeds.

Van links af: Arthur van Rijswijk, Ruud Schutte, Eric van Baarsel, Mirjam Halverhout

SBK Bestuur
Voorzitter
Plv. voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Adviseur

Eric van Baarsel, Duinlaan 139, Tel. 3258490
Ruud Schutte, Katwijkselaan 57, Tel. 3259332
Arthur van Rijswijk, Hoek van Hollandlaan 5, Tel. 7400082
e-mail: info@sbk-kijkduin.nl
Mirjam Halverhout, Rockanjelaan 43, Tel. 06 53407849
Bob de Jong, Deltaplein 684, Tel. 3231716
Bezoek ook onze website: www.walboduin.nl

