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Van de bestuurstafel 
 

Alweer de laatste krant van dit jaar, dat zoals elk 

jaar is omgevlogen. Sinterklaas gevierd en de 

kerstspullen maar weer van zolder gehaald. De 

kerstboom is gekocht en opgetuigd. Het lijkt nog 

zeker geen jaar geleden dat hetzelfde ritueel 

plaatsvond. Het zal wel aan de ouderdom liggen. 

Nog even afwachten hoe het uitblijven van de 

vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp door 

de teleurgestelde bouwers wordt 

gecompenseerd. De voortekenen zijn niet 

gunstig. 

 

De Bewonersbijeenkomst op 17 oktober jl. was 

wederom een groot succes. Een grote opkomst 

aan belangstellenden (meer dan honderd) was 

daar naast het gebodene debet aan. Alle in 

Kijkduin aan de orde zijnde actuele onderwerpen 

werden belicht en bediscussieerd. Het verslag 

elders in deze krant getuigt daarvan. 

 

De bouw van fase 1 en 1A schiet aardig op en de 

eerste opleveringen staan voor de deur. Omdat 

er vertraging is bij de aanleg van de EeF (Entree 

en Fietsenberging) en de parkeergarage onder 

de appartementsgebouwen dus nog niet op de 

beoogde manier bereikbaar is, wordt voorlopig 

een noodvoorziening getroffen. 

De voorbereidingen voor fase 2 zijn in volle 

gang. Aanvankelijk zou al met de sloop van het 

winkelcentrum begonnen zijn, maar de 

afwikkeling van de vergunningen en de 

koopcontracten maakt dat enig uitstel geboden 

is. De start van de sloop is nu voorzien in 

februari 2020. De sloopvergunning is binnen.  

Het winkelcentrum is inmiddels afgezet met 

hekken om verder vandalisme te voorkomen. 

 

Wij maken ons sterk om de AED-dichtheid in 

onze wijk te vergroten. Er zijn al eerder 

initiatieven ontplooid door bewoners en sinds 

onze Bewonersbijeenkomst zijn er nog een paar 

bijgekomen. Maar dat lijkt nog niet voldoende. In 

deze krant informatie over de huidige stand van 

zaken. In het AED-netwerk zitten nog witte (AED

-loze) vlekken. Mocht u het belang van een AED 

in uw buurt onderschrijven, schroom dan niet om 

zich aan te melden als kartrekker. SBK en 

BuurtAed helpt u daarbij en het is niet 

ingewikkeld. 

 

De Werkgroep Energie Kijkduin blijft werk maken 

van het vergroten van ons bewustzijn op het 

terrein van de energietransitie en ontplooit 

allerlei initiatieven om ons daarbij behulpzaam te 

zijn. Elders meer daar over. 

 

Door twee beheerders van Whatsapp-groepen in 

Loosduinen is het initiatief genomen om een 

netwerk van alle WA-groepen in Loosduinen op 

te zetten. Sinds 1 december jl. is dat 

operationeel. Zie in deze editie een nadere 

toelichting. 

 

Tenslotte bericht BIK over wat geweest is en wat 

komen gaat. 

 

Veel leesplezier. 

 
Eric van Baarsel 
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Verslag Bewonersbijeenkomst 
17 oktober 2019 
 

Weer een uitstekende ontvangst in het inmiddels 

vertrouwde HCO gebouw. Een bomvolle zaal. 

Wat wil je als SBK bestuur meer? 

Als te doen gebruikelijk opende SBK voorzitter 

Eric van Baarsel de bijeenkomst. En behield 

daarna het woord om zo, als inmiddels bij onze 

bijeenkomsten de gewoonte is, een aantal 

Kijkduinse 'hoogtepunten' te benoemen. Het ging 

daarbij onder meer om: 

   

- SBK is blij met een nieuw bestuurslid, José 

Oosterheert. Met haar entree in het SBK 

bestuur is de gemiddelde leeftijd van de SBK-

bestuursleden zeer aanmerkelijk verlaagd. 

Dat geeft goede hoop voor de toekomst van 

dat bestuur. 

- Wat te denken van Kijkduinse strand-

paviljoens die het hele jaar, dus ook in de 

winter open mogen zijn? De hamvraag is hoe 

wij, Kijkduiners, hier over denken? Let wel, 

het zou hier om drie of vier strandpaviljoens 

gaan. 

- Hoe is de stand van zaken met het NH Atlantic 

hotel? BOHA, de eigenaar van het hotel, heeft 

inmiddels een overeenkomst gesloten met de 

exploitant, NH Hoteles. Maar er wordt nog 

overleg gevoerd met de gemeente over een 

aantal kwesties. De benodigde Natuur-

beschermingswetvergunning is reeds 

verleend. De Omgevingsvergunning is, zo dat 

heet, in procedure. Wanneer de renovatie van 

het hotel en de bouw van de appartementen 

naast het hotel begint, is ongewis. 

- Over de openbare ruimte van Kijkduin Bad het 

volgende? Het pad in de duinen voor de 

boulevard blijft. De beoogde stalling voor 

scooters wordt uitgebreid, van 25 naar 50 

plaatsen. Dat is nog steeds te weinig op een 

mooie, zomerse dag. Motoren worden geacht 

te parkeren op autoplaatsen. 

- Er komt volgens de gemeente geen 

strandopgang via het terrein van het 

Hoogheemraadschap. De bereikbaarheid van 

het strand voor de bevoorrading van 

strandtenten zal tijdelijk geschieden via een 

pad van stelconplaten langs de noordzijde van 

het hotel. 

- De Kijkduinsestraat wordt vergroend als er 

voldoende budget is vrijgemaakt. 

- Dan de EeF, de ondergrondse toegang voor de 

parkeergarages en de fietsenstalling. Het 

begin van de aanleg van de EeF was gepland 

in mei 2019!!!! Maar de aanleg van de EeF 

'botst' onder andere met de stikstof-

problematiek. Daarom is de startdatum van 

de aanleg nu ongewis. 

  

Vraag uit de zaal: geen EeF, waar moeten de 

nieuwe bewoners van Kijkduin dan parkeren? 

Ad Roos, directeur van FRED en inmiddels vaste 

gastspreker op onze Bewonersbijeenkomsten, 

gaf prompt antwoord op die vraag. De eerste 

bewoners van Nieuw Kijkduin worden eind van 

dit jaar/begin volgend jaar verwacht. In overleg 

met de Gemeente wordt gewerkt aan een 

tijdelijke toegang naar de parkeergarage. 

Ad Roos verwacht geen stikstofproblemen. Het 

huidige, oude, winkelcentrum was zeer 

vervuilend. In de nieuwe situatie is geen sprake 

meer van het verbruik van (veel) gas. 

Zonnepanelen gaan energie leveren. 

De sloopvergunning voor het oude 

winkelcentrum is verleend. De bedoeling is in 

januari / februari 2020 met de sloop te 

beginnen. De commerciële ruimtes worden naar 

verwachting eind februari a.s. opgeleverd. 

 

In het kader van de sinds 1 oktober 2019 

ingevoerde PFAS regelgeving (gericht op de 

aanwezigheid van giftige chemische, niet 

afbreekbare stofjes, die van nature niet in het 

milieu voor komen) meldde Ad Roos, dat de te 

bebouwen grond nu wordt onderzocht. Zou 

blijken dat er verschil bestaat tussen het zand 

onder het oude winkelcentrum en het zand in de 

duinen, dan is er een probleem. Ad wacht het 

resultaat van het onderzoek af. 

De bakker blijft in Kijkduin en krijgt een tijdelijke 

locatie. 

Ad Roos aan het woord 



 

 

 

Vervolgens was het woord aan Allard Hoogwerf, 

de nieuwe projectmanager voor Nieuw Kijkduin 

van aannemer Boele & van Eesteren. Hij gaf een 

toelichting op de stand van zaken van de 

gebouwen, die wij zien verrijzen. Inmiddels zijn 

we weer een paar maanden verder en is onder 

'Nieuw Kijkduin in uitvoering' de laatste stand 

van zaken toegelicht.  

 

Vreest u schade aan uw woning? Deskundigen 

doen twee zogenaamde nulmetingen. De ene 

opname vindt plaats voor de aanvang van de 

sloop van het winkelcentrum, de andere voor het 

begin van de bouw. Al dat fraais moet eind 2023 

klaar zijn. 

Toen was het woord 

aan Jacco Duindam, 

consulent van 

Stichting Duin-

behoud. Kijkduin is 

omzoomd door twee 

Natura2000- 

gebieden, Solleveld 

en Westduinpark. 

De habitat in die 

gebieden is 

beschermd. Europa 

kijkt mee of die 

bescherming in/op orde is. Behoud en waar 

mogelijk verbetering van de kwaliteit van die 

habitat, daar gaat het om. De planten, ook 

vogels en insecten, die in de duinen thuis horen, 

groeien en gedijen op 'niets', op schrale grond. 

Wordt de grond belast met stikstof (de facto 

kunstmest), dan ontstaat een geheel andere 

vegetatie, die haaks staat op de natuurlijke 

ontwikkeling van het duinlandschap. Stikstof en 

andere rommel die een gevaar zijn voor de 

duinen zijn afkomstig van het verkeer, vooral 

auto's, en een beetje uit Rotterdam. 

Hoe nu met de voor de bouw van Nieuw Kijkduin 

benodigde vergunningen? Vergunningen die zijn 

verleend, daar is niets meer tegen te doen. Die 

zijn geldig en definitief. En voor de vergunningen 

die nog in procedure zijn, geldt de huidige, sinds 

1 oktober jl. aangescherpte regelgeving. 

 

Sinds enige maanden kent Kijkduin, onder de 

vleugels van SBK, een Werkgroep Energie 

Kijkduin (WEK). Duurzaamheid, energietransitie, 

wat gaan wij daar in Kijkduin met elkaar aan 

doen? 

De werkgroep organiseerde begin september in 

de Duinkijker een Energieparty. Ruim dertig 

Kijkduiners vergeleken daar onder deskundige 

begeleiding onderling hun energieverbruik en 

kregen tips hoe dat verbruik omlaag te brengen. 

Bewoner John Bergman prees de lokale 

coöperatie Haagse Stroom aan en hield een 

pleidooi voor lage temperatuurradiatoren. Wim 

Kuiper vertelde hoe hij zijn woning isoleerde en 

zo zijn energiekosten halveerde. 

Het advies van José Oosterheert was: begin met 

isoleren. 

Rob Snijders pleitte voor meer energieparties. 

Organiseer een straattafel, ga met je buren in 

gesprek, haal daar een energiecoach bij. 

Bepaald origineel was de introductie van de 

warmtebeeldcamera, die het infrarood van 

straling meet en de temperatuurverschillen in uw 

woning zichtbaar maakt. Het advies van Rob was 

om als bewoners samen te werken bij de 

uitvoering van energiewerkzaamheden. Kijk naar 

de Vogelwijk, daar hadden en hebben ze 

gezamenlijk betrouwbare aannemers en 

installateurs ingeschakeld. 

De AED, broodnodig, wat doen wij er mee? 

Wil een AED daadwerkelijk effectief zijn, dan 

moet dat apparaat binnen een minuut of zes bij  

de betreffende patiënt zijn. Her en der zijn in 

Kijkduin AED- apparaten, helaas veelal niet of 

alleen overdag toegankelijk (het HCO-gebouw, 

de bouwkeet van Boele & van Eesteren). 



 

 

Er moeten dus meer AED's komen en dat moeten 

wij met elkaar doen. Elders in deze krant meer 

over de aanpak daarvan. 

   

Als inmiddels ook gebruikelijk, was het laatste 

woord op deze avond aan BIK  (Stichting Buren 

in Kijkduin). Maike van der Zwart memoreerde 

wat BIK zo al de laatste maanden organiseerde 

en wat nog komende is. Zie elders de laatste 

actuele informatie.  

 

En toen was daar eindelijk de borrel. Voor 

schrijver dezes toch altijd een hoogtepunt om 

met buurtbewoners genoeglijk te praten onder 

het genot van een glaasje wijn en een hapje. 

Wat wil een mens op een avond als deze nog 

meer? 

 

Ruud Schutte 

 

Nieuw Kijkduin in uitvoering 
 

De bouwwerkzaamheden op het Deltaplein 

vorderen gestaag, zoals duidelijk zichtbaar is. De 

eerste twee blokken zijn nu waterdicht, omdat 

de definitieve dakbedekking is aangebracht. Het 

gevelmetselwerk is zo goed als gereed en in de 

woningen is men volop met de afbouw bezig. De 

zeilen aan de steigers zijn verdwenen en ook de 

steiger wordt nu verdieping voor verdieping 

afgebroken. Hierdoor wordt zichtbaar hoe het 

uiteindelijke beeld van de gebouwen gaat 

worden. Bij het blok aan de boulevardzijde is de 

gemeente inmiddels bezig om de toegang tot het 

gebouw voor de bewoners bereikbaar te maken. 

Omdat men nog steeds niet met de ingang van 

de parkeergarage (EeF) is begonnen, wordt 

gewerkt aan een tijdelijke ingang voor de auto's 

van de bewoners.  

 

Van het derde blok is, op de bovenste laag na, 

de ruwbouw gereed. Ook krijgt men nu een 

beeld van hoe de onderste commerciële laag van 

dat blok en de verbinding naar het commerciële 

deel onder het tweede blok, er uit gaat zien. 

Volgens de planning worden naar verwachting de 

eerste woningen in januari en de commerciële 

ruimtes eind februari 2020 opgeleverd. 

Het oude winkelcentrum met de restaurants 

wordt in fases gesloopt. Start eerste fase half 

januari 2020. Na het vertrek van de huurders is 

het winkelcentrum behoorlijk in verval geraakt, 

met als gevolg dat er ruimtes werden 'gekraakt' 

en zelfs deels bewoond. Hierdoor heeft men nu 

versneld het gehele winkelcentrum afgesloten 

met hekken en is er ook bewaking ingeschakeld. 

Alleen bakkerij Van Kempen en Chase zijn tot 

begin 2020 nog bereikbaar gehouden. 

De gefaseerde bouw van de blokken langs de 

oude boulevard (fase 2A) heeft dezelfde 

bouwkundige aanpak als die van de eerste, bijna 

gerealiseerde blokken. 

Met het aanbrengen van de grondkeringen en 

het uitgraven van de bouwput voor de tweede 

fase wordt direct na het sloopwerk een aanvang 

gemaakt. De eerste funderingspalen worden 

naar verwachting rond halverwege 2020 in de 

grond geboord. Oplevering van de eerste 

woningen staat gepland rond midden 2022. 



 

 

Voor hen die niet op onze laatste Bewoners-

bijeenkomst zijn geweest is op de site van Boele 

& Van Eesteren (https://www.boele.nl/

projectwebsites/nieuw-kijkduin/nieuws) een 

leuke presentatie over de bouw van fase 2 te 

vinden, die de aannemer ons toen getoond heeft. 

Zie elders ook het verslag van die 

Bewonersbijeenkomst. 

  

Arthur van Rijswijk 

 

 

Nieuws van WEK 
 
Het enthousiasme om met de verduurzaming van 

de wijk aan de slag te gaan, groeit in onze wijk 

en dat is goed. Op verschillende vlakken kunnen 

we de handen ineenslaan voor de toekomst. U 

kunt denken aan 'isoleren', dat is vrijwel altijd 

een goede eerste stap voor uw woning. Daarna 

komen er keuzes voor het opwekken van 

energie/warmte door bijvoorbeeld zonnepanelen 

en warmtepompen. De komende tijd zullen we 

met elkaar verder gaan met het 'koppen bij 

elkaar steken'. Dat doen we door het organiseren 

van energieparties en straattafels. Een nieuwe 

actie wordt alweer opgezet voor de 

Zeewindelaan. Bewoners zullen daar per 

straatdeel via een flyer geïnformeerd worden. De 

opzet is om naar gelijke woningen te kijken en 

met elkaar te bepalen wat voor die woningen 

specifieke stappen in verduurzaming kunnen 

zijn. Voor de oude laagbouw in Kijkduin zouden 

we eens bij elkaar kunnen komen voor het 

bespreken van het onderwerp isolatie.  

 

Als werkgroep zijn wij ook bezig met het 

rondvragen naar goede ervaringen met 

aanbieders van transitiemaatregelen en houden 

wij de oren en ogen gericht op ontwikkelingen in 

wijken en de gemeente. Wij zijn altijd blij met 

uw informatie en ook uw vragen. 

 

Op de bewonersbijeenkomst op 17 oktober jl. 

vertelden wij dat we Kijkduiners de mogelijkheid 

willen bieden om met een warmtecamera eens 

naar de isolatie van je huis te kijken. Een aantal 

bewoners hebben toen meteen aangegeven dat 

ze daar graag aan mee willen doen. Er zijn 

echter nog wel een paar plekken vrij. Laat ons 

even weten of u interesse hebt. De meting zal 

waarschijnlijk in januari plaatsvinden. Als u zich 

aanmeldt, nemen we daar via de mail contact 

over op.  

 

Wilt u reageren, graag! Mail naar Yous Luiten: 

yfaluiten@ziggo.nl. 

 

Namens WEK (Werkgroep Energie Kijkduin), 

José Oosterheert 

 

Update AED-acties  
 
Al eerder lieten we u weten, dat we in de wijk 

aan de slag gaan met het realiseren van meer 

openbaar bereikbare AED's. Om levensreddend 

te zijn, is het belangrijk dat hulp via een AED 

binnen 6 minuten beschikbaar is.  

 

Op dit moment zijn er drie AED's in de wijk, die 

24 uur per dag openbaar toegankelijk zijn. Een 

daarvan bevindt zich op de Oostvoornelaan, een 

in het hotel op de boulevard en een bij het 

bruggetje bij de Driedistellaan (zie de groene 

harten op het kaartje).  

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. 

Beeld van warmtecamera 

https://www.boele.nl/projectwebsites/nieuw-kijkduin/nieuws
https://www.boele.nl/projectwebsites/nieuw-kijkduin/nieuws


 

 

Daarnaast zijn er nog AED's, die alleen 

bereikbaar zijn voor bewoners die in het bezit 

zijn van een pincode van de betreffende AED dan 

wel die zich achter de voordeur van een gebouw 

bevinden. Zo is er op de Buitenklingen een AED 

met pincode en heeft Zeehaghe achter de 

voordeur drie AED's (zwarte harten op de kaart).  

 

Op de bouwplaats en in het HCO-gebouw aan de 

Zandvoortselaan is tijdens kantooruren een AED 

bereikbaar (oranje harten).   

Zoals u ziet, zouden we nog een aantal groene 

stippen kunnen gebruiken: 24 uur per dag 

bereikbare AED's. Maar ook een AED achter de 

voordeur van uw appartementencomplex is een 

goede actie om te starten natuurlijk! 

 

Het idee is dat bewoners initiatieven ontplooien 

om met medebewoners tot de aanschaf van een 

AED in hun omgeving te komen. Daartoe kan 

samenwerking worden gezocht met het platform 

Buurtaed.nl. Dit platform in de vorm van een 

website kan uw initiatief ondersteunen door het 

ter beschikking stellen van informatiemateriaal 

(flyers).  

Daarnaast kunnen via dit platform de donaties 

worden gestort. De totaalstand van giften wordt 

bijgehouden en is door een ieder te volgen, 

inclusief de te ontvangen subsidie van Philips. Op 

het Deltaplein is, terwijl ik dit schrijf, al een actie 

opgestart door bewoners. Geweldig! (het rode 

hart). 

In onze SBK-krant wil ik u op de hoogte houden  

van de ontwikkelingen op het AED-vlak.  

Het streven is om gezamenlijk tot een goede 

AED-dekking van de hele wijk te komen. Het is 

ook fijn dat u weet waar het over gaat, mocht u 

een flyer in de bus krijgen van de initiatiefnemer

(s) in uw buurt met de vraag om een donatie 

voor een AED in uw directe woonomgeving. 

 

 

Dit zijn de AED-acties die nu in de planning 

staan:  

 

de flats van Kijkduinsestraat- 

Katwijkselaan-Zandvoortselaan (KKZ), de 

laagbouw Kijkduin aan de noordkant van de 

Kijkduinsestraat (kant van Scheveningen) en bij 

Hagheduyn.   

Reanimatie-training 

Via Procardio zullen we een training 

organiseren op maandagavond 27 januari 

2020 in het HCO- gebouw. In 90 minuten 

leert u alle details van de AED en de 

basisbeginselen van reanimatie.  

 

Er is plek voor 20 deelnemers. Bij meer 

animo zullen we een extra avond (of meer) 

organiseren. 

 

Wilt u deze avond meedoen? Laat dat dan 

snel  weten via  joseoosterheert@casema.nl 

of doe een briefje in de bus met naam, adres 

en telefoonnummer op de Oostvoornelaan 24 

of Meer en Boslaan 114. 

mailto:Joseoosterheert@casema.nl


 

 

Graag hoor ik het als u in uw flat of straat een 

actie zou willen starten. Neem dan even contact 

op via de mail: joseoosterheert@casema.nl 

Het is goed om ook alvast kennis te maken met 

de AED en te oefenen met reanimeren. Als het 

echt nodig is, telt elke minuut, dus je kunt maar 

beter voorbereid zijn!  

 

José Oosterheert en Monique Groenenboom 

 

 

Netwerk alle WA-groepen in 

Loosduinen 

 

Twee beheerders van Whatsapp (WA)-groepen in 

Loosduinen hebben in nauw overleg met de 

politie het initiatief genomen om een netwerk 

van alle WA- groepen in Loosduinen op te zetten.  

Het netwerk  bestaat uit acht wijkdelen, waarvan 

Kijkduin er één is. In één wijkdeel zijn vaak 

meerdere WA-groepen actief. Er zijn in het totaal 

51 WA-groepen in Loosduinen. Elke groep heeft 

een groepsbeheerder. Zoals bekend heeft 

Kijkduin twee groepen, namelijk Kijkduin-Oud 

(aan de Scheveningse zijde van de 

Kijkduinsestraat) met als groepsbeheerder Jos 

Roeleveld en Kijkduin-Nieuw (aan de Hoek van 

Hollandzijde van de Kijkduinsestraat) met als 

groepsbeheerder Coby Kempen.   

 

Binnen het nieuwe initiatief is besloten per 

wijkdeel een wijkbeheerder aan te stellen. De 

wijkbeheerder voor Kijkduin is Jos Roeleveld.  

Tevens is een aparte app opgestart waarin alle 

groepsbeheerders van een wijk gekoppeld zijn 

aan deze wijkbeheerder. Hiermee bereiken wij, 

dat niet één groep bij een calamiteit wordt 

gewaarschuwd, maar dat indien nodig, alle 

groepsbeheerders binnen de wijk worden 

geïnformeerd. Daarnaast zijn de wijkbeheerders, 

via een aparte app, onderling met elkaar 

verbonden, zodat met één druk op de knop allen 

attent worden gemaakt op ernstige calamiteiten.  

Dit netwerk is operationeel sinds 1 december jl.  

De opzet van dit netwerk verandert niets aan de 

manier waarop wij binnen Kijkduin tot nu toe 

met onze WA-groepen werken. Dus de 

bestaande regels blijven van kracht. De 

belangrijkste verandering is dat wij eerder op de 

hoogte worden gesteld van buurt-veiligheids-

zaken die zich in andere wijken van Loosduinen 

voordoen. 

Jos Roeleveld 

 

Op 10 november (eigenlijk één dag te vroeg) liep 

een groot aantal kinderen uit Oud Kijkduin de 

jaarlijkse St. Maartentocht. Het zangrepertoire 

werd gedurende de tocht steeds verder 

uitgebreid tot groot genoegen van de 

'snoepposten'. De avond werd afgesloten met 

een hapje en een drankje, voor zowel de 

kinderen als belangstellenden, op de 

Katwijkselaan 59. Dat was weer ouderwets 

gezellig. Namens alle kinderen hartelijk dank! 



 

 

Op 24 november brachten we een bezoek aan 

Muzee Scheveningen. De buren werden 

opgehaald en getrakteerd op een zeer 

informatieve rondleiding door dit leuke museum.  

 

Op de agenda staan de volgende activiteiten: 

 

Nieuwjaarsduik 

Op woensdag 1 januari 2020 nemen we, geheel 

vrijwillig en op eigen risico, een duik in onze 

heerlijke zee. Wie het leuk vindt om mee te doen 

of om te komen kijken is hierbij van harte 

uitgenodigd. We verzamelen om 13:00 bij de 

Jutterskeet van Ome Jan. Er zijn geen 

voorzieningen en er is geen externe 

ondersteuning. Neem dus je eigen muts en 

handdoek mee! Na afloop staat er voor iedereen, 

dus ook voor de toeschouwers, een kleine 

versnapering klaar. 

 

Nieuwjaarsborrel 12 januari 

De nieuwjaarsborrel zal op zondag 12 januari 

a.s. plaatsvinden van 16.00 tot 19.00 uur bij Ria 

Coolen op de Scheveningselaan 139. Jullie zijn 

van harte welkom.  

Meld je alsjeblieft even aan en laat ons weten 

wat voor hapje/drankje je meebrengt. Tot dan.   

 

Chocolade-proeverij 14 februari 

Op vrijdag 14 februari 2020 staat een chocolade-

proeverij gepland. Nadere informatie volgt. 

 

Walking borrel 21 maart 

Op zaterdag 21 maart volgend jaar hebben we 

het voornemen om weer een walking borrel te 

organiseren. 

 

Dit zijn de geplande activiteiten. Bij voldoende 

aanmeldingen gaan ze zeker door. Laat even 

weten of u komt. Dit kan via de mail 

(info@bureninkijkduin.nl), de Facebookpagina 

(bureninkijkduin) of via de brievenbus 

(Katwijkselaan 59). Houd de Facebookpagina in 

de gaten voor verdere informatie of geef uw 

emailadres aan ons door om info via de mail te 

ontvangen. 

 

Maike, José, Jurgen en Nick 

Voorzitter   Eric van Baarsel, Duinlaan 139, Tel. 3258490 
Plv. voorzitter Ruud Schutte, Katwijkselaan 57, Tel. 3259332 
Secretaris   Arthur van Rijswijk, Hoek van Hollandlaan 5, Tel. 7400082  
   e-mail: info@sbk-kijkduin.nl  
Penningmeester Mirjam Halverhout, Rockanjelaan 43, Tel. 06 53407849  
Lid   José Oosterheert, Meer en Boslaan 114, Tel. 06 42418507 
 

Bezoek ook onze website: www.walboduin.nl 

SBK Bestuur 

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

Sint Maarten bij Peter en Jeanne van der Toorn Vrijt-
hoff 

Bezoek aan Muzee 
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