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Van de bestuurstafel
Met grote schrik hebben we kennis genomen van
het plotselinge overlijden van onze oudvoorzitter en adviseur, Bob de Jong. Een
hartstilstand tijdens het fietsen werd hem op 21
juni jl. fataal. Bob is 84 jaar geworden. Hierna is
een In Memoriam opgenomen.
Reeds vóór haar wereldreis in de eerste helft van
dit jaar heeft José Oosterheert te kennen
gegeven ons bestuur te willen komen versterken.
Daar zijn wij uitermate verheugd over en wensen
haar vanaf deze plaats veel succes toe. Zij
introduceert zich verderop in deze editie.
Onze Bewonersbijeenkomst in mei was een groot
succes. Zowel het aantal aanwezigen als het
programma stemden ons tot grote tevredenheid
en ook de bezoekers waren vol lof over de
verschillende presentaties. Behalve de bijna
traditionele informatie over bouw en plannen
waren er boeiende verhalen over de wenselijkheid van AED 's in de buurt en de ervaringen
van energietransitie in de Vogelwijk. Niet in de
laatste plaats droeg onze nieuwe locatie HCO
zeker bij aan het succes. Een verslag treft u
verderop.
Sinds die tijd is er in zowel de plannen als de
planning hier en daar weer iets gewijzigd. Het
lijkt erop dat BOHA (eigenaar en ontwikkelaar
NH Atlantic hotel) zicht heeft op het voortzetten
van de vergunningenprocedure voor de renovatie
en nieuwbouw van het hotel.
Zie elders meer hierover.

De aanleg van de ondergrondse toegang naar de
parkeergarages en de fietsenberging (EeF) is
opnieuw uitgesteld. De afstemming tussen de
bouw en de inrichting van de openbare ruimte
vraagt meer tijd. Het streven is nu om begin
september met de aanleg te beginnen.
Zoals we allen kunnen waarnemen, vordert de
bouw gestaag. De eerste stalen contouren van
de penthouses in fase 1 zijn zichtbaar en
daarmee is ook duidelijk, hoe hoog de gebouwen
in werkelijkheid worden. Over de bouw hebben
we deze keer niets nieuws te melden.
BIK (Buren In Kijkduin) doet zoals gebruikelijk
verslag van wat geweest is en kondigt nieuwe
activiteiten aan, die voor een deel ook zullen
plaatsvinden in De Duinkijker, hun tijdelijke
onderkomen in het winkelcentrum.
Zoals elk jaar roepen we halverwege het jaar
onze bewoners op om ons
belangenbehartigingswerk financieel te
ondersteunen door het doen van een donatie.
Reeds een aantal bewoners uit de wijk heeft
spontaan zijn of haar bijdrage geleverd, maar
ongetwijfeld zijn er nog Kijkduiners die er nog
niet toe gekomen zijn om een bedragje over te
maken. Daarom in deze krant het ongetwijfeld
bekende inlegvel om u te helpen herinneren,
indien dat nog niet is gebeurd, SBK geldelijke
steun te verlenen. Dank bij voorbaat.
Veel leesplezier.
Eric van Baarsel

In Memoriam
Bob de Jong (1934 – 2019)
Met ongeloof namen we geschrokken kennis van
het plotselinge overlijden van Bob de Jong op
vrijdag 21 juni jl. ten gevolge van een
hartstilstand tijdens het fietsen.

Bob de Jong is in Kijkduin onlosmakelijk
verbonden met SBK. Hij was in 2003 medeoprichter van onze stichting als uitvloeisel van
een actie met wijkgenoten tegen de komst van
de busbuffer aan de voet van Zeehaghe.
Bob werd meteen gekozen tot voorzitter en
onder zijn leiding groeide SBK uit tot een brede
belangenorganisatie voor de bewoners van
Kijkduin. Al gauw ging het niet meer om de
busbuffer alleen maar vooral ook om de
behartiging van de collectieve bewonersbelangen
op het gebied van de openbare ruimte en
ruimtelijke ordening.
Een ander belangrijk project waar Bob zijn
tanden in zette was de zandmotor en met name
in het fijnstof, dat zich na een zuidwester storm
afzette op zijn balkon en kozijnen. Hij probeerde
aan te tonen, dat deze afzetting schadelijk was
voor de gezondheid.
In 2009 droeg Bob de voorzittershamer over. Hij
bleef nog jarenlang bestuurslid en zette zich
met veel energie en vasthoudendheid in voor
Kijkduin.
Bob was niet geboren als diplomaat. Bij voorkeur
ging hij er met een gestrekt been in. Hij was er
van overtuigd, dat hij op die manier het beste
resultaat zou bereiken.
Over de te volgen strategie richting overheid en
marktpartijen hebben we menige discussie met
elkaar gevoerd om tot een voor ieder
aanvaardbare aanpak te komen. En dat altijd in
goede harmonie, heel vaak onder het genot van
koffie en gebak en een wijntje bij Frida en Bob
thuis.
Hun gastvrijheid zullen we ons nog lang heugen.

Een aantal jaren geleden ruilde Bob zijn
bestuursfunctie in voor die van adviseur.
Vanwege zijn onbegrensde historische kennis
van SBK-zaken wilden we graag dat hij, zij het
nu op meer afstand, betrokken bleef bij SBK.
Bob liet in het bestuur nooit na zijn opvattingen
op luide toon kenbaar te maken en schuwde de
herhaling niet. Met stemverheffing zette hij soms
zijn argumenten kracht bij. Als hij geen gelijk
kreeg, pruttelde hij wat na. Zoals Ruud Schutte
voorafgaande aan de uitvaartplechtigheid
treffend zei: "hij was de alleraardigste
mopperkont die ik heb gekend".
Namens het bestuur dank ik Bob en natuurlijk
ook Frida voor de vele inspanningen, die hij voor
SBK heeft verricht. Hij was nooit te beroerd om
ook buiten het bestuur de helpende hand te
bieden, zoals de distributie van ons krantje.
Wij zullen hem oprecht missen en wensen Frida
en familie de komende tijd alle sterkte toe bij het
dragen van dit onverwachte verlies.
Namens het bestuur van SBK,
Eric van Baarsel (voorzitter)

Verslag Bewonersbijeenkomst
9 mei 2019

Eric van Baarsel opent

Onze eerste bewonersbijeenkomst in het HCO
gebouw aan de Zandvoortselaan. En dat is in
ieder geval het bestuur uitstekend bevallen.
Een prachtige zaal, voorzien van alle
elektronische gemakken. Microfoon, beamer, pc,
alles deed het. En dat hebben wij in het
verleden, in een zaal elders, wel eens anders
meegemaakt.
Ook de ontvangst was perfect. Een warm
welkom, met koffie, thee, cake en koek.
Kortom, hulde aan de mensen van HCO nog
voordat onze bewonersbijeenkomst geopend
werd.

Financiën
Dat openen deed uiteraard SBK voorzitter Eric
van Baarsel. Ten overstaan van een volle zaal
(en beveiligd door onze onvolprezen wijkagent
Jan Bouter) presenteerde SBK penningmeester
Mirjam Halverhout het financieel jaarverslag. De
kascommissie had haar, wat ik maar noem,
bewijsstukken al eerder goedgekeurd.
Het gaat financieel voorspoedig met SBK. Maar,
let wel, SBK heeft een geduchte financiële buffer
nodig om waar en wanneer dat nodig is te
kunnen procederen. En (vooral goede) advocaten
zijn peperduur.
Dus blijf allemaal doneren.

Mirjam Halverhout presenteert de financiën

FRED
Vervolgens was het woord aan onze inmiddels
vaste gastspreker bij onze bewonersbijeenkomsten, Ad Roos van FRED. Hij lichtte de
huidige stand van zaken van Nieuw Kijkduin toe
aan de hand van mooie plaatjes.
Aan dat Nieuw Kijkduin wordt nu zes dagen per
week gewerkt, tot een uur of zes. De oplevering
van de eerste woningen van fase 1 worden in het
eerste kwartaal van 2020 verwacht. De eerste
winkels daar zullen in april/mei 2020 open gaan.
Er speelt, zoals in onze vorige krant reeds
toegelicht, nog een probleem met een paar
bewoners van Zeehaghe ten aanzien van het
uitzicht in verband met de bouw van het nabij
gelegen gebouw Lombarde als onderdeel van
fase 2. FRED is aan al die bezwaren zo veel als
mogelijk tegemoet gekomen, zelfs meer dan
juridisch verplicht was. Meer zit er niet in.

Leuk was dat Ad Roos toonde hoe het tweede
deel van Nieuw Kijkduin er qua bewoners uit
gaat zien. Van de kopers tot nu toe, komt 47%
uit Den Haag, 24% uit de rest van Zuid-Holland,
6% uit zowel Noord-Brabant als Noord-Holland
en 4% uit het buitenland. Dat percentage mogen
wij ook aan Limburgers, Gelderlanders en
Utrechters verwachten.
Zien wij in Nieuw Kijkduin een overdaad aan
rollators? Dat valt mee. Aan 60 plussers zijn tot
nu toe 9 appartementen (20%) verkocht. En 22
appartementen (48%) zijn verkocht aan lieden
tussen de 50 en 60 jaar en 15 (33%) aan de
leeftijdscategorie daaronder. Ad meldde nog dat
de huurappartementen (gebouwen Vendaval
[fase 1 aan landzijde] en Gregale [fase 1,5]) zijn
verkocht aan Syntrus Achmea respectievelijk
Amvest. Eind 2019 zal actief in gesprek worden
gegaan met potentiële huurders.
Hoe staat het er nu voor met de vuurtoren van
Kijkduin? Die vuurtoren is van FRED en zij
denken nog na over diverse varianten van onze
geliefde vuurtoren. Wat ons betreft moet de
Vuurtoren de Vuurtoren blijven!
Er was nog een vraag over de zandhopen voor
de boulevard. Daar heeft FRED weinig of geen
zeggenschap over. Het Hoogheemraadschap
slaat hier de maat. In de volgende editie meer
daarover.
Toen was het woord aan Eric van Baarsel.

BOHA
Hij vertelde in het kort over de stand van zaken
van de plannen van BOHA, het NH Atlantic hotel.
Er is op verschillende fronten het nodige overleg
gevoerd en er hangt consensus in de lucht. De
start is, naar gehoopt, in het eerste kwartaal van
2020. De bouw zal circa 2 jaar duren.
Openbare ruimte Bad
Daarna was de openbare ruimte in Kijkduin aan
de orde.
Loopt u over een jaar of wat door de openbare
ruimte van Kijkduin, zoals die nu ontworpen is,
dan zult u her en der hoogteverschillen van 5 %
en meer moeten overwinnen. In de berm tussen
het twee richtingen fietspad en de Deltastraat is
dat zelfs 14 %. Dat is uiteraard "killing" voor
vooral oudere voetgangers en fietsers. Dat moet
dus anders.

De aanleg van de zogenaamde EeF (Entree
parkeergarage en Fietsenkelder) is uitgesteld tot
medio juni 2019. [Inmiddels kan worden
vastgesteld dat er opnieuw sprake is van uitstel].
In de parkeergarage komen 680 plaatsen
waarvan circa 400 voor bezoekers die 1,5 uur
gratis mogen parkeren. Uit vragen uit de zaal
bleek dat het parkeren in Kijkduin de
gemoederen flink bezighoudt en dat er veel
onduidelijk is. In de volgende editie van onze
krant zullen we uitvoerig stilstaan bij de "oude"
en "nieuwe" parkeersituatie.

Het schelpenpad voor de huidige boulevard moet
naar de overtuiging van SBK gehandhaafd
blijven.
BuurtAED
Elke week krijgen in Nederland circa 300
mensen een hartstilstand. Per minuut neemt de
overlevingskans met 10 % af. De inzet van een
AED binnen 6 minuten na een hartstilstand
vergroot de kans op overleven zeer aanzienlijk.
Binnen die 6 minuten heeft een ambulance de
betreffende patiënt met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid niet bereikt. Dus zelf aan de
(hart-) slag met een buurt AED!

In de ondergrondse fietsenkelder komt plaats
voor 400 fietsen. Dat waren oorspronkelijk 600
plaatsen. Onduidelijk is waarom de capaciteit is
verkleind. En naast Hagheduyn is stallingsruimte
voor 25 scooters voorzien. Dat is evident veel en
veel te weinig.
Wie op een mooie zomerdag naar het
Kijkduinstrand loopt zal dat beamen.
De bushalte bij Hagheduyn blijft. Idem de
busbuffer bij Zeehaghe.

Amanda van der Pijl van de BuurtAED (een
samenwerking tussen de Hartstichting en
Philips), legde vorengaande op indringende wijze
uit en gaf ook aan hoe gezamenlijk tot een AED

in de buurt te komen. Waarbij de kanttekening
past, dat een AED een gebied met een straal van
circa 500 meter kan bedienen. Verder weg, dan
is de AED niet tijdig ter plaatse. Overigens zijn er
in Kijkduin AED's (bij Zeehaghe, NH Atlantic en
HCO), maar die zijn niet officieel geregistreerd
en ook niet "vrij" toegankelijk. Sinds kort is er op
initiatief van bewoners van de Oostvoornelaan
een AED door hen aangeschaft en opgehangen.

AED Oostvoornelaan

Arthur Roestenburg, ook van BuurtAED, gaf op
een pop een werkdemonstratie van een AED.
Daarbij bleek dat een AED ook kan praten en
aanwijzingen geven. Inclusief hoe te reanimeren.
Een AED kost tussen de € 1.500 en € 1.700 en
dat is exclusief een ruimhartige subsidie van
Philips en inclusief een onderhoudscontract voor
5 jaar. Daarna kost dat onderhoud u of de buurt
circa € 75 per jaar.
SBK zal de komende tijd stappen ondernemen
om de mogelijkheden van een of meer (extra)
AED's in onze wijk na te gaan. Een AED in de
buurt geeft extra veiligheid. Maar je hoopt
natuurlijk hem nooit nodig te hebben.
Energietransitie
Hoe gaat Kijkduin om met de Energietransitie.
Binnen SBK is daar sinds kort een werkgroep
over aan het denken. De Vogelwijk ligt hier
vergeleken met Kijkduin mijlen voor. Rutger van
Hoogstraten zette op enthousiaste wijze uiteen
wat de ervaringen van Vogelwijk Energie(k) zijn.
Met als doel dat de Vogelwijk in 2040 CO2neutraal is.
In de Vogelwijk koopt men collectief
zonnepanelen in en isoleert daar samen
woningen. Met aannemers en installateurs die de

wijk kent en vertrouwt. Men helpt met het
verkrijgen van subsidies en is doende met het
collectief inkopen van stroom.
In de Vogelwijk denkt men over de aanleg van
een zogenaamd warmtenet, vroeger bekend als
stadsverwarming. Dat warmtenet wordt gevoed
door een warmtebron. Voor een dergelijke
warmtebron moet 3 kilometer diep geboord
orden.
Slotwoord van Rutger van Hoogstraten was dat
de gemeente heel graag met en over
wijkinitiatieven meepraat. Daartoe zal SBK via
haar werkgroep Energietransitie contact zoeken
met de gemeente.
BIK
De laatste 5 minuten van onze bijeenkomst
waren voor BIK (stichting Buren In Kijkduin).
Jurgen van der Zwart liet zien wat BIK recent
aan activiteiten organiseerde: Nieuwjaarsduik,
Nieuwjaarsborrel, "tekenen in het wild",
stoelyoga en een walking borrel. En hij
verzekerde ons dat er nog veel meer staat te
gebeuren. Waaronder de opening van de
Duinkijker (inmiddels geschied).

De Duinkijkers met wethouder Rachid Guernaoui

Duinkijker
Het slotwoord was aan Arjan Nauta en Debbie
Middendorp. Zij verhaalden over de doelstelling
van de Duinkijker: "Samen duurzaam en vitaal".
Denk daarbij aan uiteenlopende activiteiten als
van afval kunst maken tot stoelmassage en
Mindfull walking en running. Allemaal heel fraai.
Maar is het schrijver dezes nog gegund in zijn
luie stoel de krant en een mooi boek te lezen?
Nazit
En toen was het 22.25 uur en moest er nog
geborreld worden! Die borrel was een grandioos

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.

succes, mede dankzij de inzet van de
medewerkers van het HCO. Kortom, ook hier
geldt heel veel hulde aan (de medewerkers van)
het HCO.
Ruud Schutte

José Oosterheert in bestuur
Op deze plek stel ik mij graag aan u voor. Ik ben
José Oosterheert en woon sinds 2005 met mijn
gezin op de Meer en Boslaan 114 (het huis met
de boomhut en de versieringen).

Ik heb altijd vlak bij huis gewerkt, namelijk als
onderwijspsycholoog bij het HCO op de
Zandvoortselaan. Na 12 jaar heb ik mijn baan
opgezegd om met mijn gezin op reis te gaan. We
hebben in de afgelopen periode veel van de
wereld mogen zien en het was geweldig om
verhalen en ervaringen te delen met mensen in
de hele wereld.
Het heeft er bij ons toe geleid om ook dichter bij
huis meer het contact te zoeken met onze
wijkbewoners. Met onze vrienden en buren,
Jurgen en Maike van der Zwart hebben we B I K
(Buren In Kijkduin) opgericht. Met deze stichting
organiseren we sinds september 2017
activiteiten voor en samen met buren in
Kijkduin. Vanaf 1 juli jl. heb ik ook
plaatsgenomen in het SBK bestuur en hoop
daarin verder bij te kunnen dragen aan positieve
ontwikkelingen in de wijk.

gestaan van afstemmingsoverleg tussen BOHA
enerzijds en hotelexploitant NH respectievelijk de
gemeente anderzijds. Het overleg met de
exploitant NH over allerlei vooral
organisatorische zaken vroeg meer tijd dan
verwacht maar is inmiddels afgerond en er is
volledige overeenstemming met NH bereikt.
Daarnaast waren in de afstemming tussen BOHA
en de gemeente over aanleg van de EeF
(verdiepte toegang naar de parkeergarages en
de ondergrondse fietsenberging) en de
bereikbaarheid van het bouwterrein van het
hotel ook nog enige hobbels te nemen. Deze
overleggen lijken hun einde te naderen waardoor
naar verwachting binnenkort getekend kan
worden. Het ziet er nu naar uit dat de aanleg
van de EeF na het zomerseizoen zal aanvangen.
Gestreefd wordt naar begin september.
Het probleem zit vooral in de planning van de
werkzaamheden.
Gedurende de uitvoering van de EeF is het
Deltaplein (tussen nieuwbouw FRED en hotel)
hermetisch afgesloten. Bovendien kan pas na
aanleg van de EeF worden begonnen met de
aanleg van het nieuwe Deltaplein. Dat plein is
nodig om het bouwterrein van BOHA aan de
westkant (zeezijde) en de woningen van FRED,
die in het eerste kwartaal van 2020 worden
opgeleverd, bereikbaar te maken.

José Oosterheert

NH Atlantic hotel actueel
Recent gevoerde overleggen met Michael van
Bruggen en Rogier Tromm van BOHA hebben een
actueel licht geworpen op de voortgang van de
renovatie en nieuwbouw van het hotel in Kijkduin
Bad. Het afgelopen half jaar heeft in het teken

Het nieuwe Deltaplein ligt voor een belangrijk
deel bovenop de parkeergarage van het hotel (in
de huidige situatie is dat het verdiept liggende

parkeerterrein vlak achter de vroegere Fish
Club). Dat deel van het plein kan dus pas worden
aangelegd nadat BOHA ter plaatse de
parkeergarage heeft gerealiseerd met een extra
verstevigde dakconstructie. Daarop komt dan het
meest noordelijke deel van het plein dat tevens
de hoofdtoegangsroute is naar het strand, ook
voor bevoorradingsverkeer en het vrachtverkeer
voor opbouwen en afbreken van de strandtenten.

activiteitencentrum voor vitaliteit, sociale cohesie
en duurzaamheid. Voor actuele programmering
kijk op www.duinkijker.nl
Ga bij de bakker het winkelcentrum in en loop
richting hotel. We zitten naast de (nog
werkende) pinautomaat en brievenbus!

Er ligt ook nog de vraag hoe het
bevoorradingsverkeer over het plein via de
hoofdtoegangsroute gereguleerd kan worden.
Dat verkeer komt vlak langs de gevel van het
hotel waar ook hotelkamers zijn gesitueerd.
BOHA ziet graag dat er venstertijden voor dat
verkeer worden vastgelegd.
Opening Duinkijker door Wethouder Rachid
Guernaoui

- Onder leiding van onze gidsen André en Ada
hebben we met 18 buurtgenoten tijdens een
heerlijke wandeling genoten van onze
prachtige 'achtertuin' en veel geleerd over de
Natte pan.

Michael van Bruggen en Rogier Tromm hebben
goede hoop dat de nog openstaande
vraagstukken binnenkort zijn opgelost en dat de
procedure van de aanvraag van de
omgevingsvergunning kan worden afgerond. Dan
zou zo maar in het eerste kwartaal van 2020
begonnen kunnen worden met de bouw. De
inventarisatie voor de verkoop van de aan zee
gelegen appartementen is dan ook gestart en
geïnteresseerden kunnen een mail sturen aan
adriennebesseling@amsterdamoffice.net.
Eric van Baarsel

Activiteiten in mei/ juni
In het oude winkelcentrum van Kijkduin op
Deltaplein 409 opende op 12 mei wethouder
Guernaoui de Duinkijker. Hiermee hebben we tot
eind oktober een plek om onze activiteiten te
laten plaatsvinden. De Duinkijker is een

Theo van Os vertelt over Kijkduinse historie

- Theo van Os, zelfbenoemd Kijkduinoloog,
vertelde aan 20 buren geanimeerde verhalen
over de Kijkduinse historie.
- Met het thema bewegende natuur zijn er na
een korte wandeling door de duinen onder
leiding van Marjolijn diverse kunstwerken op
papier gezet.
- Met vrijwilligster Jos hebben we 3D kaarten
gemaakt en sieraden geknutseld. Twee leuke
creatieve activiteiten, die veel geduld vroegen
maar mooie resultaten opleverden.
- Onder leiding van Rob en Terry zijn we gefietst
naar de zandmotor en hebben over het strand
gewandeld, luisterend naar informatie over
natuur en waterbeheer.
Na een koffiestop nog een minirondleiding door
het Westduinpark, afgesloten met een gezonde
picknicklunch.

Oproep burendag
Wie wil meehelpen met de organisatie van de
burendag op 28 september?
Samen krijgen we meer voor elkaar. Het vindt
plaats in de Duinkijker. Stuur even een mailtje
naar info@bureninkijkduin.nl. Bedankt.

Excursie naar de Natte Pan

Programma komende tijd
Zaterdag 13 juli van 10-13 uur sieraden haken
Sieraden haken is een heel precies werkje met
prachtige resultaten. Je kunt kiezen voor 1x
deelname om een armbandje te maken of 2x
komen en dan werken aan een ketting of
hangertje.

Drempelmaatje
Vind u het lastig om zomaar alleen naar binnen
te stappen bij een activiteit van BIK in de
Duinkijker, vraag dan via BIK een
drempelmaatje aan, die u bij de hand neemt.

Woensdag 17 juli van 19-20.30 uur zanggroep
1e bijeenkomst
Al dikwijls zijn we benaderd voor muzikale
activiteiten. We hebben Carol Timmermans
bereid gevonden om een eerste bijeenkomst te
organiseren op woensdag 17 juli. Er zal
gezongen worden met orkestband en ze zal
inventariseren waar de behoeften liggen.
Kunt u niet maar bent wel geïnteresseerd, stuur
graag een mail.

U kunt een mail sturen naar
info@bureninkijkduin.nl of bel José Oosterheert
06-42418507

Vrijdag 19 juli van 10-13 uur sieraden haken
deel 2

Jurgen, Maike, José en Nick

Uiteraard kunt u zich ook als drempelmaatje
aanmelden. Graag in de mail uw naam, leeftijd,
huisadres en telefoonnummer vermelden. Voor
meer informatie: meld u aan voor facebookgroep
B I K (hoofdletters en spaties) of via de mail
info@bureninkijkduin.nl

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

SBK Bestuur
Voorzitter
Plv. voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

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
José Oosterheert, Meer en Boslaan 114, Tel. 06 42418507 (nog niet op foto)
Bezoek ook onze website: www.walboduin.nl

