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donderdag 16 januari17.00 - 19.00 uur
Komt u ook?



Bestuur Wijkberaad
en Wijkvereniging

Voorzitter
Hank Hoogwout
tel. (070) 325 66 73, hankhoogwout@kpnplanet.nl

Vice-voorzitter
Herman van den Muijsenberg 
tel. (070) 511 42 80, jhavandenmuijsenberg@gmail.com

Secretaris
Jan Hofker
tel. (070) 368 44 11, jhofker@casema.nl

Penningmeester
John Kroon, info@kroonadvies.nl
Bankrek.nr. NL92 INGB 0000 6277 00

Secretariaat
Cornelia v.d. Wacht. Het secretariaat is gevestigd in verenigingsgebouw 
Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2, 2551 KE Den Haag (ingang 
A. Noordewierstraat) en is geopend op dinsdag en donderdag van 
9.00 –12.00 uur. Telefoon (070) 397 23 51. 

E-mail
info@walboduin.nl 

Website
www.walboduin.nl 
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Wijkinfo is een uitgave van het Wijkberaad Bohemen-Waldeck-
Kijkduin. Het verschijnt vier keer per jaar en wordt bij alle bewoners 
van deze wijken bezorgd. Het verenigingsblad van de Wijkvereniging 
is opgenomen in deze Wijkinfo.

Kopij voor het volgende nummer van Wijkinfo kan tot 1 maart 2020 
worden aangeleverd. De kopij kan per e-mail worden 
verzonden naar: info@walboduin.nl. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden berichten 
te weigeren, in te korten of tekstueel te wijzigen.

Redactie: 
Jan Hofker, Hank Hoogwout, Herman van den Muijsenberg

Foto’s: Jan Hofker

Vorm en druk: Pasmans Drukkerij, Den Haag
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  Van 
het bestuur

Nieuwjaarsreceptie
Wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin  

organiseert traditiegetrouw een Nieuwjaarsbijeenkomst op 

donderdag 16 januari 2020 
van 17.00 uur tot 19.00 uur 

in het verenigingsgebouw Walboduin 

voor alle wijkbewoners!

Er wordt stilgestaan bij het ontstaan van de wijkvereniging, 
destijds Oranjevereniging en later wijkvereniging Bohemen 
genaamd. Dit is 75 jaar geleden!  Een reden te meer om op dit 
heugelijke feit het glas met bubbles te heffen. U bent allen van 
harte welkom.

De pieken en dalen die de vereniging gekend heeft kunt u op de 
bijeenkomst met elkaar delen, waarbij de hoogtepunten vanzelf-
sprekend de boventoon zullen voeren.

Mocht u  niet in staat zijn de receptie bij te wonen dan wens ik u 
van deze plek een goed en gezond 2020 toe!

Hank Hoogwout

Uitnodiging

Blijf uw wijkvereniging steunen door lid te 
worden (of te blijven) 
Wij vragen uw steun om ons 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. Het bestuur 

roept daarom de wijkbewoners op om lid te worden van de wijkvereniging, of om 

een donatie te doen. Het lidmaatschap kost € 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".

De eerste WijkInfo 
van het jaar 2020 ligt 
alweer voor u. Evenals 
de voorgaande jaren 
proberen we u ook dit jaar 
van goede informatie te 
voorzien op het gebied 
van ruimtelijke ordening, 
welzijn en milieu (rowm). 
De commissie ROWM die 
voor een groot gedeelte 
daaraan bijdraagt , komt 

maandelijks bijeen om te bespreken wat er op 
welk gebied moet worden gedaan. De rubriek 
Werk in de Wijk geeft een goed beeld van deze 
aandachtsgebieden. 
Het groen in de wijken heeft onze volle 
aandacht. Het is uiteindelijk de leefomgeving 
die mede bepaalt waarom u en ik in deze buurt 
wonen.
Het onderhoud van Landgoed Meer en Bos staat 
steeds op de agenda, net zoals het nieuwe 
ontwerp en de realisatie van het Piet Vinkplant-
soen. Dit project heeft veel ergernis met zich 
meegebracht, zoals de matige communicatie 
tussen de groenbeheerder en de ontwerpers/
initiatiefnemers van het plantsoen. Het omvang-
rijke werk aan het langschappelijk raamwerk, 
m.a.w. de renovatie van de puinduinen is een 
van de hoge priorteit-projecten. Ook hier heeft 
BWK geprobeerd alles soepel te laten verlopen 
maar de communicatie is niet altijd optimaal 
geweest. Jammer, want op die manier kunnen 
wij de wijkbewoners niet goed informeren.
Maar... voor ons ligt een gloednieuw jaar waarin 
we de met name nieuwe projecten weer posi-
tief gaan benaderen, zoals de bouwprojecten  
in en rondom het winkelcentrum de Savornin  
Lohmanplein en de daaraan grenzende Drie-
hoek.
Dit jaar zal veel aandacht besteed worden 
aan de komst van de vele nieuwe bewoners 
van onze wijken. Een nieuwe folder om de 
buurtgenoten te verwelkomen zal verspreid 
worden zodra de nieuwbouw is opgeleverd en 
bewoond.
Het jaar 2020 zal zeker niet geruisloos verlopen. 
De lopende zaken zullen ook dit jaar weer 
alle aandacht opeisen. Het is fijn te weten dat 
de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin het 
hele Nieuw Kijkduin onder haar hoede heeft 
genomen, met een goed functionerend bestuur. 
Een stevige ruggesteun.
De speurtocht naar redactieleden en uitbreiding 
van de activiteitencommisie gaat onverminderd 
door. Met zoveel nieuwe inwoners moet dit toch 
eens een keer lukken.
Het bestuur wenst u veel geluk en goede 
gezondheid voor 2020.
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Het wijkberaad heeft een spreker uitgenodigd die de stand van 
zaken zal toelichten over de energietransitie. Verder is er een 
WhatsappLoosduinen gestart die betrekking heeft op de veiligheid 
in de wijken. Er zijn in totaal ca. 52 WA-groepen actief in Loos-
duinen. In één wijkdeel zijn vaak meerdere WA-groepen actief. 
Door aan te sluiten bij WALoosduinen wordt bij een calamiteit een 
hele wijk gewaarschuwd. De manier waarop men zich daarbij kan 
aansluiten zal worden uitgelegd door de ontwerpers en beheer-
ders van deze whatsapp, die in nauw overleg met de politie dit 
initiatief hebben genomen. 
 Er zal ruim de tijd worden gegeven om eventuele problemen te 
bespreken met het besturen van een VvE.

Wilt u ook meedoen aan het overleg dan kunt u zich aanmelden 
per email via het sekretariaat: info@walboduin.nl. Heeft u zich al 
eerder aangemeld, dan kunt u in de eerste week van maart de 
agenda tegemoetzien.
Heeft u een onderwerp waarover u het een en ander zou willen 
weten met betrekking tot uw VvE, dan kunt u ons dat van tevoren 
per mail laten weten zodat we er mogelijk op kunnen inspelen.
De locatie van het overleg is het verenigingsgebouw Walboduin, 
Alphons Diepenbrockhof 2, aan de zijde van de Aaltje Noordewier-
straat, achterkant Jumbo. 

Pop-up winkel 
woningonderhoud en energie 
besparen
In het Winkelhof Waldeck staat tot en met 25 januari 

2020 een tijdelijk informatiepunt van Hou van je huis van 

de gemeente Den Haag. Woningeigenaren, huurders en 

verenigingen van eigenaren zijn van harte welkom  voor 

informatie en advies over woningonderhoud en energie 

besparen. 

Den Haag wil een gezonde, schone en leefbare stad zijn, die klaar 
is voor de toekomst. Daarbij hoort gezond en veilig wonen in een 
woning die klaar is voor de overstap naar schone energie. U kunt 
met kleine maatregelen in huis al snel een gezond en veilig leefkli-
maat en daarmee een fijner wooncomfort krijgen. Denk aan folie 
achter uw radiator, tochtstrip, deurdrammers of een radiator ventila-
tor waarmee u al veel warmte verlies voorkomt en dus comfortabe-
ler woont. Bovendien scheelt het ook op uw energierekening.

Kunt u niet naar de pop-up winkel komen en wilt u informatie over 
energie besparen en onderhoud van uw woning dan kunt u bellen 
naar het telefoonnummer 070-3539931 of een e-mail sturen naar 
duurzaamwonen@denhaag.nl. 
Op www.denhaag.nl/houvanjehuis en www.hvjh.nl vindt u meer 
informatie en kunt u producten en diensten aanvragen.

Openingstijden
Hou van je Huis locatie Waldeck-Noord (Alphons Diepenbrockhof) is 
open op: 
Woensdag tot en met zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur

Den Haag gaat voor schone energie
De gemeente ontwikkelt nieuwe bronnen, netwerken en opslag-
ruimte voor schone energie. Hiermee bespaart de gemeente op 
het gebruik van energie en maakt zij het aanbod ervan steeds 
duurzamer. Het doel is de komende jaren 25.000 – 30.000 
bestaande huizen van duurzame energie te voorzien of hierop 
voor te bereiden. 

Overleg met besturen en 
technische diensten van VvE’s
Evenals voorgaande jaren, geven wij als wijkberaad BWK 

ook in 2020 de gelegenheid aan besturen en technische 

commissies van Verenigingen van Eigenaren in onze wijken 

Bohemen, Waldeck en Kijkduin bij elkaar te komen om van 

gedachten te wisselen over de gang van zaken binnen en 

buiten de besturen en het beheren van het gebouw.

26 maart 2020

Vergaderruimte nodig?
Het verenigings-
gebouw Walboduin 
heeft de beschikking 
over een zaalruimte 
voor vergaderingen, 
presentaties of 
bijeenkomsten. 
De ruimte is geschikt 
voor 7 tot 70 

personen en beschikt over de diverse apparatuur, zoals laptop, 
beamer, scherm en flipover.
U kunt de recent gerenoveerde ruimte per dagdeel huren inclu-
sief koffie/thee en de beschikbare apparatuur. Een concierge is 
aanwezig en op verzoek kan deze assisteren bij het schenken 
van een drankje na afloop van de bijeenkomst.

Een offerte kan aangevraagd worden per mail: 
info@walboduin.nl. Om een indruk te krijgen van de zaal 
verwijzen we u graag naar onze website www.walboduin.nl, 
doorklikken naar “algemeen” en “wijkgebouw”.

Vrijwilligers gezocht
Wilt u zich nuttig maken voor 
uw wijk? 
De wijkvereniging heeft een passende 
“baan”voor u beschikbaar. 
Met slechts enkele uren per week 
of maand kunt u veel betekenen 
voor de leefomgeving!

mailto:info@walboduin.nl
mailto:duurzaamwonen@denhaag.nl
http://www.denhaag.nl/houvanjehuis
http://www.hvjh.nl
mailto:info@walboduin.nl
http://www.walboduin.nl


Aanleg van het laatste stukje fietspad langs 
de scheidsrechtersvelden.

De woningbouw op de ontwikkelvelden 
in Kijkduin-Binnen gaat in verschillend 
tempo. Op Schapenatjesduin-Oost lijken 
de in eigen beheer te bouwen woningen 
weinig hinder te vinden van beperkende 
maatregelen t.g.v. stikstof- en pfas-pro-
blematiek. Langs de Kijkuinsestraat is een 
bord geplaatst dat de bouw aankondigt 
van twee flatgebouwtjes met in totaal 
70 sociale huurwoningen “in het hogere 
huursegment”.

Bij de Finest of Ockenburgh zijn de 
etagewoningen in vergevorderde staat 
van afbouw. Inmiddels is men met het 
grondwerk begonnen van de eerste grond-
gebonden woningen.
Met ZuiderDuinen gaat het minder vlot. 
Door het faillissement van SchoutenBouw 
ligt het werk nu al maanden stil.

Bomen
Her en der in onze wijken zijn kapver-
gunningen verleend en is men begonnen 
met het kappen van bomen. In de meeste 
gevallen gaat het om populieren die te 
oud en daardoor gevaarlijk zijn geworden. 
Alleen al voor wijk Bohemen en Meer en 
Bos betreft het ruim 100 exemplaren. De 
meeste zijn vlak na WO-2 geplant om, als 
snelle groeiers, Den Haag weer een groen 
aanzien te geven. Nadeel is dat er in korte 
tijd veel moeten sneuvelen. Ter vervanging 
worden jonge bomen geplant.
Bij de groenstrook Haagse Beek langs 
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Werk in de Wijk
Tekst en foto’s: Jan Hofker

Kijkduin-Bad
De metamorfose van Oud- naar 
Nieuw-Kijkduin is al goed zichtbaar. De 
gebouwen van fase1 hebben de hoogste 
punten bereikt en 1a schiet ook al aardig 
op. Naar verwachting worden de eerste 
gedeelten vanaf begin  2020 opgeleverd.
Op de boulevard is met de terrassen de 
sloop van het oude centrum al begonnen. 
In het oude centrum bevinden zich nog 
een vestiging van Chase en bakker Van 
Kempen. Die zullen binnenkort ook het 
veld moeten ruimen, al heeft de bakker 
aangegeven graag  in een noodvoorzie-
ning te willen blijven.

Sloop terrassen.                      Foto: Johan Bommelé

De winkel van Bakkerij Van Kempen

Rond hotel Atlantic worden al voorberei-
dingen getroffen voor de omvangrijke ver-
bouwing en vergroting van het complex.
Met de aanleg van de entree tot de par-
keergarages en de fietsenstalling gaat het 
minder vlot. Meningsverschillen tussen de 
Gemeente en BOHA, de eigenaar van het 
hotel, hebben tot vertraging geleid. Om de 
garage onder fasen 1 en 1a toch bereik-
baar te maken, wordt naar een tijdelijke 
oplossing gezocht.

Intussen is op de kop van de Kijkduinse-
straat een provisorische fietsenstalling 
aangelegd ter vervanging van de oude 
fietsenstalling die plaats heeft moeten 
maken voor bouwwerkzaamheden aan het 
hotel.

Kijkduin -Binnen
Ook in Kijkduin-Binnen zijn de werkzaam-
heden in volle gang. In het kader van het 
Landschappelijk Raamwerk worden de 
groene buitenruimte en wegen en paden 
heringericht of nieuw aangelegd. 
Uit de bewonersbrief van de Gemeente:
Het oude groen, bomen en struiken 
hebben voor een deel plaatsgemaakt voor 
een nieuw duinlandschap Ook de bekende 
puinduinen veranderen binnenkort in 
nieuwe duinbossen. In deze duinbossen 
wisselen verschillende boomsoorten en 
duinstruweel elkaar af met open grasland. 
Deze verschillenden landschappen zorgen 
er voor dat tal van diersoorten en insecten 
zich hier kunnen vestigen.

Helling van puinduin, in afwachting van 
nieuwe beplanting.
Foto: Johan Bommelé.

Er komen twee nieuwe fietsverbindingen 
tussen de Kijkduinsestraat en Schape-
natjesduin/Wijndaelerduin. Langs de 
voormalige scheidsrechtersvelden is langs 
het bestaande voetpad ook een fietspad 
aangelegd en ook tussen de vroegere 
tennisbanen en ZuiderDuinen komt zo’n 
voorziening.
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de Sportlaan is ook een kapvergun-
ning aangevraagd. Zo’n 260 bomen en 
boompjes moeten daar verdwijnen om de 
kwaliteit van het gebied te verbeteren en 
meer ruimte te maken voor het water en 
natuurvriendelijke oevers. 

Daar staat tegenover dat de bedoeling is 
om bijna 500 jonge bomen en struiken 
te planten in een ruime variatie die meer 
past bij de Haagse Beek en afwisselend 
genoeg is om aantrekkelijk te zijn voor 
vogels,  insecten en mensen.

Héél groen
Half december heeft het Piet Vinkplant-
soen een ander aanzien gekregen. Het is 
bedekt met materiaal met een fel groen-
blauwe kleur.
Het gaat hier om hydroseeding. Dat is een 
proces waar je aan de ene kant mee kunt 
voorkomen dat zand (de nieuwe boven-
laag) gaat verstuiven. Maar je kunt er ook 
zaden in verpakken en voedingsstoffen 
toevoegen. Goede toepassingen voor dit 
plantsoen. Het basismateriaal bestaat 
hoofdzakelijk uit houtvezels en ander 
organisch materiaal, samengehouden door 
een kleefstof. Na verloop van tijd verdwijnt 
dit weer. De verspreiding vindt plaats door 
het met water over de bodem te spuiten.

Het basismateriaal

Het Piet Vinkplantsoen tijdens de Kerstdagen

Het zal u niet verbazen dat veel passan-
ten er met verwondering en misschien 
met afschuw naar gekeken hebben. Ach, 
als het inpakken van gebouwen met 
plastic als een vorm van kunst wordt 
beschouwd, kun je ook redeneren dat het 
plantsoen opnieuw een -tijdelijk- kunst-
werk is.
Nog iets over het Piet Vinkplantsoen. 
Veel ergernis heeft een bericht op de 
voorpagina van de Posthoorn van 2 
december opgewekt. Daarin claimt 
raadslid René Oudshoorn van Hart voor 
Den Haag/Groep de Mos, dat dankzij zijn 
bemiddeling het Piet Vink Plantsoen op 
de hoek van de Kijkduinsestraat en de 
Machiel Vrijenhoeklaan is opgeknapt. 
Die claim is bij het Wijkberaad Bohe-
men-Waldeck-Kijkduin in het verkeerde 
keelgat geschoten. U zult zich wellicht uit 
de vorige Wijkinfo herinneren hoezeer 
wijkbewoners zich in de afgelopen jaren 
hebben ingespannen om de kwaliteit van 
het Piet Vinkplantsoen te verbeteren en 
te behouden. Van enige bemiddeling van 
de heer Oudshoorn hebben wij al die tijd 
niets gemerkt. Naar onze mening wil hij 
pronken met andermans veren.

Machiel Vrijenhoeklaan
De nieuwe inrichting van de Machiel 
Vrijenhoeklaan ontlokt veel gebruikers 
positieve opmerkingen, maar er zijn ook 
negatieve geluiden. Zo is er twijfel over 
de veiligheid van voetgangers en fietsers 
op de voetgangersoversteek bij de Pyro-
lalaan en de kruising met de Duinlaan/
Muurbloemweg.
Na een dodelijk ongeluk bij de voetgan-
gersoversteek hebben bewoners van de 
buurt “Beek en Duin” een actiegroep 
gevormd om bij de gemeente te pleiten 
voor betere veiligheidsvoorzieningen. 
Ook na de herinrichting blijft bij velen 
het gevoel van  onveiligheid bestaan, 
vooral veroorzaakt door  de vaak te hoge 
snelheid van het verkeer. De actiegroep 
heeft opnieuw bij de gemeente aange-
drongen op het nemen van maatregelen 
ter bevordering van de veiligheid. Het 
wijkberaad steunt hen daarin.

Het tracé van de oversteek eindigt aan 
een kant op de Balsemienlaan. Het 
uitzicht van de overstekers wordt daar 
vaak beperkt door geparkeerde auto’s. 
Op verzoek van de actiegroep heeft de 
gemeente daar een “oortje” aangebracht, 
waardoor het uitzicht op het kruisende 
verkeer wordt verbeterd.

Werk voor de school
Langs de Godetiaweg en het pad door 
het Daltonplantsoen stallen veel leerlin-
gen hun fiets. Soms zo chaotisch dat de 
doorgang op het trottoir en het pad wordt 
belemmerd, zeker voor gebruikers van 
rolstoel of rollator. Als er dan ook nog 
auto’s half op de stoep worden geparkeerd 
is het helemaal hinderlijk. Verzoek aan 
de directie: gaarne proberen om meer 
leerlingen gebruik te laten maken van de 
fietsenstalling.

Sociale cohesie
Kerstdagen en de jaarwisseling zijn vaak 
goede momenten om buren te ontmoeten. 
Dat vinden ook omwonenden van het 
Phloxplein. Voor het tweede jaar is daar, 
o.a. met een bijdrage van het stadsdeel, 
een  kerstboom geplaatst. Op 14 december 
kwamen ondanks de kou veel buurtgeno-
ten bij elkaar om met een hapje en een 
drankje bij te praten.

           vervolg op pag. 9
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Sint-Jansklooster
Tijdens de bewonersavond op 31 oktober is 
door Annette Stevers van de Geste-Groep 
een toelichting gegeven op de bouwplan-
nen op de plaats van het St-Jansklooster 
aan de Treublaan. Het St.-Jansklooster was 
de voormalige huisvesting van de paters 
die hoorden bij het St-Janscollege, het 
tegenwoordige Hofstad Lyceum.
Het klooster zelf en de verbindingsgang 
naar de school zullen worden gesloopt. 
In plaats daarvan komt er in plaats van 
het klooster nieuwbouw, die iets breder 
en langer en deels hoger wordt dan het 
oorspronkelijke gebouw, maar soortge-
lijke verhoudingen heeft van hoogten en 
kapvorm. 
De nieuwbouw die is ontworpen door archi-
tectenbureau KOM dat ook de eerste fasen 
van Nieuw-Kijkduin heeft vormgegeven en 
plaats biedt aan verschillenden doelgroe-
pen. Een deel is toegespitst op ouderen 
die langer thuis kunnen blijven wonen 
dankzij de sociale cohesie in het gebouw. 
Er komen gangen met pleintjes, een ruime 
woonkamer en de verschillende leeftijden 
versterken de onderlinge samenhang 
tussen de bewoners.
De verbindingsgang tussen klooster en 
school wordt uitgevoerd als een soort serre, 
met aan de ene kant zicht op de Treublaan 
en aan de andere zijde op de voormalige 
kloostertuin.

Boven de huidige gebouwen, onder de beoog-
de nieuwbouw van het klooster. 
Afbeelding: KOM.

Whatsapp Loosduinen
Tijdens de bijeenkomst van Ogen en Oren 
op 9 december gaf George Gräper een 
toelichting op de whatsapp-groepen in  
Loosduinen. Er zijn momenteel 52 van 
zulke groepen in het stadsdeelactief. Ze 
zijn specifiek gericht op veiligheid en 
buurtpreventie. Volgens de heer Gräper 
kan het gebruik van de groepen sneller en 
nog effectiever door de bestaande groepen 
per wijk te clusteren. Groepshoofden van 
de whatsapp-groepen worden dan gekop-
peld aan een wijkbeheerder. In eerste 
instantie wordt in een groep een melding 
doorgegeven aan het groepshoofd. Die zal 
met de melder overleggen of het nodig is 
direct 112 te bellen, of dat de hele groep 
op de hoogte wordt gesteld. Mocht het 
incident escaleren, of zich verplaatsen naar 
een andere wijk, dan zal de wijkbeheerder 
alle groepshoofden in de wijk alarmeren 
en zo nodig ook de beheerders van andere 
wijken waarschuwen. Op die manier is in 
korte tijd heel Loosduinen op de hoogte.

Plantsoen De Savornin Lohmanplein
De herinrichting van het plantsoen is gro-
tendeels klaar. Het heeft een meer open 
karakter gekregen, de bestrating en het 
meubilair zijn vernieuwd en de monumen-
tale boom is van onderen belicht. Langs 
de randen moet in het voorjaar nog extra 
beplanting worden aangebracht. 
Op 21 mei 1945 werd in Den Haag een 
grote overwinningsparade gehouden. 

Eenheden van de First Canadian Army 
marcheerden en reden, begeleid door 21 
militaire muziekkorpsen, over de Laan 
van Meerdervoort naar het De Savornin 
Lohmanplein. Daar werd in de stromende 
regen de parade afgenomen door Prins 
Berhard, twee Canadese en een Poolse 
generaal en burgemeester De Monchy.
Dat is straks 75 jaar geleden. Ter her-
denking van dit feit zal op het plein een 
plaquette worden onthuld.

Opknapbeurt Waldeck-Noord
Het stadsdeelkantoor kwam onlangs met 
een verheugend bericht. De openbare 
ruimte in een groot deel van Waldeck- 
Noord krijgt komend jaar een opknapbeurt. 

Waldeck-Noord 

Het gaat om het gebied tussen de Aaltje 
Noordewierstraat, de Laan van Meer-
dervoort, de Ockenburghstraat en de 
Beethovenlaan. 
Waar nodig worden straten en trottoirs 
hersteld en wordt wortelopdruk aangepakt.

Speelplek in Oud-Waldeck?
In Oud-Waldeck zijn voor jonge kinderen weinig speelvoorzieningen. 
Op het Alphons Diepenbrockhof is een vrolijk uitziende interactieve
installatie geplaatst en langs de Cousijnstraat is een klein speeltuintje. 
Verder is er voor jonge kinderen niet veel te beleven.
Tijdens een rondwandeling die het Wijkberaad in februari j.l. organiseerde met o.a. 
de stadsdeelwethouder en de stadsdeeldirecteur, hebben wij voor de zoveelste keer 
het gebrek aan speelvoorzieningen aangekaart. Onze suggestie was om te kijken 
wat er mogelijk was in het centraal gelegen Beethovenplantsoen. De stadsdeeldirec-
teur wilde, alvorens een besluit te nemen, eerst de behoefte bij bewoners peilen.
Bij navraag bleek er nog geen peiling te zijn geweest. Vandaar:

Oproep aan ouders van jonge kinderen 
om aan het stadsdeelkantoor door te geven of zij zo’n 
speelplek in Oud-Waldeck willen. Dat kan door een e-mail 
te sturen naar lianne.vandegarde@denhaag.nl of te bellen 
naar 0651762139.
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Opa’s memoires
In 270 pagina’s vindt Thorsten het indrin-
gende verhaal van zijn opa’s leven. Een 
gewone Duitse man, die in het interbellum 
leeft en werkt. Afkomstig uit een zeer 
arm gezin en wonend in Stettin, een stad 
die dan nog ligt op Duits grondgebied. Hij 
ontmoet er zijn vrouw, die uit de gegoede 
burgerij komt. En dan lacht het leven hem 
toe. Het stel is in staat een huis te kopen 
en krijgt hun eerste zoon. Enige tijd later 
gevolgd door een 2e. De toekomst lijkt op 
dat moment veel beloftes in te houden 
voor het jonge stel. Achteraf vindt Thorstens 
grootvader de periode 1934 tot 1939 de 
mooiste van zijn leven. Maar de opkomst 
van Hitler werpt al de eerste schaduwen 
vooruit. Opa heeft er geen prettig voorge-
voel bij. Hij en zijn gezin ‘belanden’ in de 
Tweede Wereldoorlog. Dat is ook voor veel 
Duitsers geen vrije keus en de oorlogsjaren 
verlopen ook in Stettin als een vreselijke 
periode. Maar de hel begint voor het gezin 
pas goed in November 1945. Dan wordt het 
grondgebied waar Stettin in ligt toegevoegd 
aan Polen. En alle 15 miljoen Duitsers die er 
wonen moeten vluchten om het vege lijf te 
redden.  Polen heeft immers alle aanleiding 
de vroegere vijand het leven zo ellendig 
en moeilijk als mogelijk te maken. Op het 
nippertje weet het gezin aan verkrachting 
en dood te ontsnappen. Thorstens vader, 
dan 10 jaar oud, overleefd deze barre vlucht 
maar ter nauwer nood. De familie komt 
uiteindelijk terecht in West-Duisland in de 
buurt van Bremen. Daar moet het leven 
vanaf nul worden opgebouwd. En hun 
vaderland? Dat bestaat niet meer.

Van memoires naar historische roman
Waarom vindt Thorsten het zo belangrijk 
om dit verhaal aan de vergetelheid te 
ontrukken? 
“In de eerste plaats wil ik dit deel van de 
geschiedenis vanuit het perspectief van een 
gewone Duitse burger vertellen. We kennen 
allemaal de grote figuren en de vrese-
lijke feiten die Europa tijdens de Tweede 
Wereldoorlog hebben geteisterd. Maar door 
individuele verhalen krijgen de grote lijnen 
meer diepte en kleur. Er is meer ruimte 
voor nuance en grijstinten. Daarnaast heb 
ik gemerkt dat het verleggen van de lands-
grenzen van Duitsland en Polen nauwelijks 

bekend is bij Nederlanders. Het is binnen 
Europa een van de grootste “landverhuizin-
gen”, met zeer indringende gevolgen. Daar-
bij las ik de memoires toen ik zelf kinderen 
had. En dan komt het vluchtverhaal van een 
gezin met twee jonge kinderen erg dichtbij 
je eigen situatie. Dan wil je ook graag dit 
verhaal te vertellen in de hoop dat het 
nooit opnieuw zal gebeuren. Maar mensen 
lijken slechts heel weinig te leren van de 
geschiedenis”.

Van droom naar daad
Thorsten loopt heel lang rond met het idee 
om iets met zijn opa’s nalatenschap te 
doen. Maar door werk en gezin komt het er 
niet van. Wel zit het idee stevig verankerd 
in het achterhoofd. Vanaf 2009 worden de 
contouren van hoe hij het schrijven wil aan-
pakken steeds duidelijker. Het verhaal moet 
verteld worden in de vorm van een histori-
sche roman. Een roman die makkelijk lees-
baar is en waarin de figuren van zijn familie 
als individuen de hoofdrol spelen. Vijf jaar 
later start het daadwerkelijke schrijfproces. 
Ook dit proces verloopt als de processie van 
Echternach. Schrijven, feed back vragen 
aan vele meelezers, opnieuw schrijven 
wisselen elkaar af. Tot uiteindelijk de roman 
in definitieve vorm van de pers rolt. En dan 
voelt Thorsten een enorme voldoening. Zijn 
grootouders hebben hem opgevoed toen hij 
nog heel jong was, tussen zijn 1e en 5e jaar. 
Zijn ouders werkten toen beiden. Hij kan 
hen nu een eer bewijzen door hun verhaal 
onder de aandacht te brengen. 

Wie zijn de lezers?
Thorsten mikt met zijn boek vooral op 
oudere lezers. Deze hebben de verhalen uit 
de oorlog nog scherp op het netvlies staan 
en het boek kan voor hen aanvullende 
informatie inhouden. Maar breder wil hij 
ook mensen bereiken die geïnteresseerd 
zijn in geschiedenis. Hij zou wel graag ook 
jongeren willen betrekken, maar dat is met 
zo’n boek waarschijnlijk een straat te ver. 
Dat is jammer, want juist zij hebben de toe-
komst in handen en zouden kunnen inzien 
dat wonen in vrede een groot goed is. Dat 
een verenigd Europa niet perfect is, maar 
wel een honderd keer beter alternatief dan 
oorlog voeren. Thorsten is dan ook een 
groot voorstander van Europese samenwer-
king en de Europese Unie. 

Inspiratie voor andere
verhalenvertellers
Vanuit zijn eigen ervaring nu raad Thorsten 
iedereen aan om zijn voorbeeld te volgen. 
Heb je een verhaal van familie dat kleur 
geeft aan het verloop van de geschiedenis, 
ga ermee aan de slag. Het voorkomt dat 
de verhalen van individuen verloren gaan. 
En biedt latere generaties een mooie inkijk 
in het dagelijks leven van hun voorouders. 
“Het is veel werk, maar geeft enorme 
voldoening. Mijn vader en oom zijn trots 
op mij dat ik hun familieverhaal voor de 
vergetelheid heb behoed.”

Buurtgenoot vertelt familieverhaal
Door Lia Smit

Thorsten Wege weet dat de memoires van zijn opa ergens op zolder liggen in een doos. Dat weet hij al heel lang. Maar in 2005, 

als zijn eerste zoon wordt geboren, besluit hij de map met herinneringen van zijn de stoffige plaats te halen en start met lezen.  

Hij is diep getroffen door het levensverhaal van zijn grootvader. En hij weet: hier moet ik wat mee doen.

Titel: Onze heimat is niet meer
Het waargebeurde verhaal van een Duits 

gezin in de lange twintigste eeuw
Auteur: Thorsten Wege
ISBN: 9789463897723
Uitgeverij: Boek.scout

Prijs: € 21,50
De royalties van het boek worden 

overgemaakt aan Stichting Vluchtelingen
werk Nederland.
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Ogen en Oren 
Coördinator: Frits IJzendoorn, email: fritsijzendoorn@casema.nl 

Kijkduin
Bohemen-rechts

Oud Waldeck

Bohemen-links
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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: verkeer-
soverlast, niet functionerende straatverlich-
ting e.d., maar ook sociale problematiek, 
bijvoorbeeld iemand die reigt te vereenza-
men, kan worden gesignaleerd. 
Wijkbewoners kunnen het ‘Oog en Oor’ 

bellen of mailen om afwijkingen 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.

De deelnemers van Ogen en Oren 
komen 4x per jaar bij elkaar om 
ervaringen uit te wisselen. Bij dit overleg 
is een vertegenwoordiger van het 
stadsdeelkantoor aanwezig, zodat de lijnen 
met vragen zo kort mogelijk zijn.

Voor informatie en aanmelden kunt u 
contact opnemen met het kantoor van het 
wijkberaad, geopend dinsdag en donderdag 
van 09.00 tot 12.00 uur. Buiten deze uren 
is een mailtje naar de coördinator ook 
mogelijk (fritsijzendoorn@casema.nl).
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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  Jos Cuppens j_cuppens@hotmail.com 06-20263415

D Chris Timmermans c.f.timmermans@rowend.nl 06-53292079

E Hank Hoogwout hankhoogwout@kpnplanet.nl 070-3256673

F Michael Brijl
Nastja Duijsters

michaelbrijl@gmail.com
nastjaduijsters@cj.com

06-42570233
0703235513

G Simone Steenbergen simoneleene@hotmail.com 070-3688149

H Frits IJzendoorn fritsijzendoorn@casema.nl 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 wilma@heijer.eu 06-42757642

M  Saskia van Niekerk saskiavanniekerk20@gmail.com 06-14409240

N Nettie Baak nettiebaak@gmail.com 06-37648263

O Nettie Baak nettiebaak@gmail.com 06-37648263

P Saskia van Niekerk saskiavanniekerk20@gmail.com 06-14409240

R José Oosterheert joseoosterheert@casema.nl 06-42418507

De deelnemers aan de projectgroep 
Ogen & Oren van het wijkberaad 
Bohemen-Waldeck-Kijkduin waren bijna 
voltallig aanwezig tjdens het laatste 
overleg van het jaar 2019. 
Twee heren van het handhavingsteam 
waren uitgenodigd, te weten Duran Batun 
en John Oemar.
Verder was de heer George Gräper op 
uitnodiging aanwezig om iets te vertellen 
over de Whatsappgroep Loosduinen op het 
gebied van veiligheid. Helaas was Dave 
Smit van het Stadsdeelkantoor Loosduinen 
wegens ziekte afwezig. Ook de voorzitter, 
Frits IJzendoorn, was noodgedwongen 
afwezig zodat de voorzitter van het wijk-
beraad zijn taak overnam.

Aan de orde is onder meer gekomen de 
onoverzichtelijke situatie voor fietsers en 
geparkeerde auto’s op het terrein voor 
restaurant Pex in de Bosjes van Pex. Het 
advies van de werkgroep aan Dave Smit is 
het parkeerterrein te voorzien van marke-
ringen van parkeervakken.
Voorts wordt er aandacht gevraagd voor 
betere verlichting op de nieuwe rotondes 
van de Machiel Vrijenhoeklaan en de 
Sportlaan. In de donkere dagen zijn de 
wandelaars (in donkere kleding) en fiet-
sers (vaak zonder verlichting) moeilijk te 
onderscheiden van de omgeving, helemaal 
als het regent. Beide punten worden 
toegevoegd aan de actielijst die naar het 
stadsdeelkantoor Loosduinen zal worden 
gestuurd.

Het handhavingsteam heeft uitleg gegeven 
over het verlenen van vergunningen,voor 
bijvoorbeeld het plaatsen van zogenoemde 
“spookcontainers”, dit zijn vaak grote con-
tainers die in de wijken worden neergezet 
zonder dat daar bouwactiviteiten zijn, tot 
grote ergernis van de buurtbewoners. De 
handhavers kunnen niet veel meer doen 
dan signaleren. Het wijkberaad gaat aktie 
ondernemen richting de vergunningverle-
ners en de verantwoordelijk wethouder.

In deze tijd van het jaar is er weer vuur-
werkoverlast. De handhavers zijn alert, 
maar de “heterdaadjes”zijn moeilijk te 
betrappen.
Bij een vraag of scooters op het trottoir 

geparkeerd mogen worden luidt het 
antwoord bevestigend, maar wel zodanig 
dat de wandelaar hier geen hinder van 
ondervindt.

Vervolgens geeft de heer Gräper een 
uiteenzetting over de werkwijze van 
WhatsappLoosduinen. Het is de bedoeling 
dat de ca. 52 actieve whatsapgroepen 
binnen de grenzen van Loosduinen zich 
clusteren , zodat er nog effectiever en 
sneller gehandeld kan worden. Aanmelden 
kan per mail: turksezon@hotmail.com. 
Dit alles in het kader van veiligheid zoals 
het voorkomen van woninginbraken en 
diefstallen.
Verder werden er in het kort enige 
handvatten aangereikt ter signalering 
van eenzaamheid bij de veelal oudere 
bewoners van de wijken.

Vanuit de aanwezigen kwamen de vol-
gende punten ter sprake:

• Het beheerplatform Westduinpark is druk 
doende met de aanpak van de paden-
structuur en de aanwijzingsborden. Een 
groot problem in het Westduinpark is dat 
er veel afval wordt achtergelaten en dat 
er te weinig capaciteit is om hierop te 
handhaven.

Overleg Ogen en Oren 
december 2019

• Een compliment wordt gegeven aan het 
groenbeheer over de opkapbeurt van het 
de Savornin Lohmanplein.

• Er wordt aandacht gevraagd voor het 
probleem van de grote hoeveelheden 
fietsen bij de Daltonschool.

• Vanuit het overleg wordt een verzoek 
gedaan om wanneer mensen telefonisch 
in contact willen treden met leden van 
O&O en anoniem bellen, in ieder geval 
iets in te spreken en/of een email te 
sturen.

 
Het wijkberaad is erg blij met het goed 
functioneren van de projectgroep. Zoals 
u ziet wordt er altijd iets gedaan met de 
opmerkingen, verzoeken of klachten van 
de wijkbewoners. Vele ogen maken licht 
werk!.

mailto:turksezon@hotmail.com
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Het duingebied het Westduinpark is heel 
belangrijk voor Eric. Omdat hij is opgegroeid 
bij de duinen wil hij het natuurgebied zo 
goed mogelijk beschermen. Tijdens zijn 
beheerwerk is hij veel soorten planten, 
dieren en paddenstoelen tegengekomen. 
Op een gegeven moment had hij er meer 
dan 800 gezien. Toen begon de verza-
melwoede pas echt en stelde hij het doel 
om voor zijn 50e verjaardag 1000 soorten 
te registreren. Tijdens een wandeling in 
het Westduinpark laat hij zien hoe hij alle 
soorten verzamelt en waarom dit gebied zo 
bijzonder is.

“Zo heeft iedere plant 
zijn voorkeur”

Wie rondkijkt in het Westduinpark ziet 
al snel verschillende planten, bomen en 
dieren. “Dat maakt het Westduinpark 
heel waardevol,” vindt Eric. “De Schotse 
Hooglanders die hier rondlopen zorgen echt 
voor het gevoel dat je in het wild bent. 
Daarnaast is het duingebied heel veelzij-
dig. Zo vind je op de ene kant van een duin 
hele andere soorten dan aan de andere 
kant. Dit heeft allemaal te maken met de 
zeewind, zon en schaduw.
Sommige soorten planten kunnen niet goed 
tegen de zeelucht, maar die doen het prima 
op een beschutte plek. Andere soorten 
hebben weer baat bij andere plaatsen. Zo 
heeft iedere plant zijn eigen voorkeur. En 
verschillende planten trekken weer andere 
dieren aan. Zoals uiteenlopende soorten 
sprinkhanen of vlinders. Dit zorgt ervoor 
dat je in dit gebied heel veel verschillende 
soorten tegen kunt komen.”

beschermen beheert Eric het park met andere 
vrijwilligers van de Werkgroep Ecologisch 
Beheer Westduinpark. Eric vertelt: “Veel 
mensen weten niet hoe kwetsbaar dit gebied 
is. Je ziet hier regelmatig mountainbikers door 
het bos crossen, heel leuk om te doen natuur-
lijk. Maar broedende vogels kunnen daar 
erg van ontregeld raken. En ook loslopende 
honden hebben veel effect. Verschillende 
soorten insecten hebben kraamkamers in 
kleine holletjes in de duinen. Als honden hier 
graven gaan al de kraamkamers die zorgvul-
dig zijn gebouwd in één keer kapot. En dat 
heeft weer gevolgen voor de bestuiving van 
bloemen.”

“Zo kan hij weer wortel 
schieten”

Daarom zijn Eric en de andere vrijwilligers 
regelmatig bezig in het park. Ze bouwen 
wallen van gesnoeide takken, waardoor het 
lastiger wordt om buiten de paden van het 
park te lopen. Ook halen ze planten weg 
die inheemse soorten overwoekeren. “Door 
ruimte te maken kunnen de oorspronkelijke 
planten in het gebied weer goed groeien. 
Zoals dit sedumplantje bijvoorbeeld.” Eric 
plukt een klein vetplantje uit de grond en laat 
het goed zien. “Deze plantjes doen het goed 
op dit droge zand van de duinen. Maar met 
teveel schaduw van andere planten gaat het 
niet goed.” Daarna drukt hij het plantje weer 
zorgvuldig terug in de grond: “Zo kan hij weer 
wortel schieten!”

Eric laat een sedumplantje zien

Nu Eric zoveel soorten heeft gevonden wil 
hij weer op een andere manier de natuur 
ervaren: “Het is heel leuk om op detail naar 
de omgeving te kijken, maar het kan ook 
een obsessie worden. Daarom wil ik vanaf 
nu weer vaker van het landschap als geheel 
genieten.”
Eric Wisse houdt al zijn vondsten die hij in de 
natuur doet online bij. Wil je ook op zoek naar 
verschillende planten en dieren? Kijk dan op 
www.waarneming.nl

Op pad met Eric Wisse                                                       

vrijwillig natuurbeheerder van het Westduinpark 

Tekst & beeld: Ilse van Beest - Met toestemming overgenomen uit “Het Haagse Groen”.

“Soms vind je zoiets 
zeldzaams dat je het moet 
opsturen naar biologen, 
zodat zij kunnen bekijken 

wat het nou echt is.”

De grote esdoorns, enkele eiken en de grote 
Schotse Hooglanders met hun gigantische 
horens ziet vrijwel niemand over het hoofd. 
Maar om meer soorten te kunnen registreren 
moet je verder kijken, of eigenlijk dichterbij. 
Eric ging zich daarom steeds meer richten 
op kleine planten, en zelfs de schimmels 
die op planten kunnen groeien. En zo blijkt 
een schijnbaar doodgewoon grasveld een 
schatkist aan soorten.
“Zodra je beter kijkt waar je op loopt zie 
je allerlei verschillende kleine plantjes en 
mossen onder je voeten. Vaak bekijk ik deze 
kleine planten met een loep, zodat ik goed 
kan zien wat ik heb gevonden. Soms vind 
je zoiets zeldzaams dat je materiaal moet 
opsturen naar biologen, zodat zij kunnen 
bekijken wat het nou echt is. Op die manier 
heb ik hier Duinlangbaardgras gevonden. Dat 
is een zeldzame plantensoort in Nederland.”
Om dit soort unieke planten en dieren te 

Kleine planten kun je beter met een loep 
bekijken 
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door Jaap Lemstra
Misschien loopt u wel eens langs de Puinduinen in Kijkduin? Tussen de bomen, 

naast het wandelpad. Iets voorbij het eind van de Machiel Vrijenhoeklaan staat een 

bijzonder kunstwerk dat de titel draagt: ‘Monument van Puin’ (ook wel genoemd: 

‘De Puinbal’).

Dit beeld is van hetzelfde materiaal 
gemaakt als het materiaal waar de Puin-
duinen uit bestaan, namelijk: puin van de 
woningen die in de Tweede Wereldoorlog 
door de Duitsers gesloopt werden voor 

Beeld in de Buurt: ‘Monument van puin’

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

— sinds 10 mei 1945 —

Dhr. Duk is in 1948 geboren in Gronin-
gen, en heeft zijn opleiding genoten 
aan de Koninklijke Academie van Beel-
dende Kunsten in Den Haag. 

de aanleg van de Atlantikwall. 
Dit kunstwerk laat zien wat verborgen is 
in de duinen die hier aan grenzen en is 
gemaakt door de in Rijswijk werkzame 
kunstenaar Donald Duk. Een bijzonder 

kunstwerk van een kunstenaar met een 
bijzondere naam. 

Een bronzen plastiek dat deze kunstenaar 
gemaakt heeft, getiteld ‘Het getemde 
kalf’, staat in Nootdorp. Op een plein in 
Hellevoetsluis staat ook een kunstwerk 
van deze ‘omgevingskunstenaar’, zoals 
hij zichzelf noemt. Het wapen van Torbay 
staat hier centraal, rondom dit wapen zien 
we een houten zitbank, geflankeerd door 
twee witte zeeleeuwen.
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De Hoefbladlaan loopt vanaf de Laan van 
Meerdervoort tot aan de Aronskelkweg en 
gaat dan via een flauwe bocht naar links 
verder tot aan de Muurbloemweg.

De naam Hoefbladlaan is afgeleid van de 
plant met die naam. Er zijn twee verschil-
lende soorten hoefblad, namelijk klein 
hoefblad én groot hoefblad.

De straat waarin wij wonen: De Hoefbladlaan  
Tekst en tekening: Jaap Lemstra  

vader’, omdat de bloemen verschijnen 
en afsterven voordat de bladeren gaan 
groeien.

Last van astma? Het schijnt goed te helpen 
om bladeren van deze plant te roken. De 
Romeinen rookten trouwens lang geleden 
ook al met veel genoegen een pijpje klein 
hoefblad.

Groot hoefblad is veel groter dan klein 
hoefblad, bladeren kunnen een lengte 
van 1 meter hebben. Deze plant groeit 
vooral langs waterpartijen. Het heeft een 

Klein hoefblad heeft, net als groot 
hoefblad, bladeren die de vorm van een 
‘hoef’ hebben. Klein hoefblad heeft gele 
bloemen die op paardebloem lijken. De 
botanische naam – Tussilage Farfara – 
betekent letterlijk: ‘verdrijft hoest’. De 
plant heeft echter nog een Latijnse naam: 
Filius ante parem of ‘de zoon voor de 

bloem, een toorts met roze bloemetjes, 
die, net als bij het klein hoefblad, vóór de 
bladgroei al verschijnt. Het groot hoef-
blad  wordt Filiae ante Patrem genoemd, 
hetgeen betekent dat de dochters (de 
bloemen) vóór de vader (de bladeren) 
tevoorschijn komen. Hier zijn het dus de 
‘dochters’ die voor de vader (de bladeren) 
verschijnen, bij het klein hoefblad gaat het 
over de ‘zonen’. Er is nog een bijzondere 
bijnaam voor het groot hoefblad, namelijk: 
allemansverdriet.. Dat komt omdat het 
heel moeilijk is de wortelstokken van deze 
plant te verwijderen.

klein hoefblad

groot hoefblad
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Die rafelige rechthoek onderaan op de 
kaart van Europa die wij het Iberische 
Schiereiland noemen (Spanje plus Portu-
gal) is zowat 12 keer zo groot als Neder-
land. Dat betekent: heel veel boeiende 
vierkante kilometers aan kunst, historie, 
natuur en landschap.
Ondanks de geïsoleerd lijkende ligging 
(omgeven door zee en ongenaakbare 
bergen) bleken vele “bezoekers” het land 
toch gevonden te hebben. Ze bleven korter 
of langer, met vreedzame, culturele of 
religieuze bedoelingen of als overheersers. 
Dat maakt van dit gebied een kleurrijke 
historische “lappendeken”: net zo kleurig 
als het landschap: het groene, regenach-
tige noorden, de winderige bruinverbrande 
hoogvlakten met hun soms extreme 
temperatuursverschillen, de witte stadjes 
en het naar olijfolie geurende zuiden, de 
ongastvrije kale rotsen van de Pyreneën…

We zullen de volgende zes streken met een 
bezoek vereren:

27 februari
Andalucía: gedurende meer dan zeven 
eeuwen overheerst door Moslims (“Moren”)
5 maart
Cataluña (Spaans èn Frans!): romaanse 
kunst, verscholen in de Pyreneën 
12 maart
Galicia: ruig en groen. Belangrijkste stad: 
het beroemde Santiago de Compostela
19 maart
Extremadura: rond de antieke “Via de la 
Plata”
26 maart
Madrid en omgeving: het “koninklijke 
hart”van Spanje.
2 april
Portugal: nu apart maar met een lange 
gezamenlijke geschiedenis 

Cursus Kunstgeschiedenis in Walboduin - voorjaar 2020

Iberische omzwervingen
Een culturele tocht door Spanje en Portugal

Verenigingsnieuws

Van de Activiteitencommissie
Lezingen in Walboduin
iedere laatste maandagavond van de maand. Aanvang 19.30 uur

Maandag 24 februari 2020
Westlanders van buitenlandse afkomst 
door Arnold Arkesteijn
Tussen 1600 en 1900 trokken jaarlijks 
duizenden Duitsers naar Nederland als sei-
zoenarbeider. Ze werkten op het platteland 
van Holland, Friesland en Groningen als 
hannekemaaiers, hooiers, turfstekers of 
steenbakkers. De reis ging te voet via vaste 
wegen en men reisde in groepen. Vaak 
hadden ze vaste boeren bij wie ze ieder jaar 
terecht konden.
Ze kwamen af op de hoge lonen die in de 
Republiek (nu Nederland) betaald werden. 
Met het hooi- en maaiwerk kon in en paar 
maanden genoeg verdiend worden om het 
schamele  jaarinkomen aan te vullen. De 
Hollandse boeren konden ook niet zonder 
de Duitse seizoenarbeiders.
Vooral vanaf de 18e eeuw trokken veel 
Duitsers naar het Westland en omgeving 
om hier een beter leven op te bouwen. De 
armoede op het platteland van Westfalen, 
het Kleverland en het Rijnland bracht een 
ware volksverhuizing te weeg. Enkele 

Welkom 
nieuwe leden!
Mw. J.C.F.M. Wolfs
Mw. Meulmeester

Docent: Tieleke Huijbers
L. Bouwmeesterstraat 39, 2284 XN Rijswijk
tel. 070 3932805
e-mail:  mjhuijbers@gmail.com
Locatie: Wijkcentrum Walboduin 
A. Diepenbrockhof 2, 2552 KE Den Haag
Tijd: 6 donderdagmiddagen van 14.30 tot 
plm 16.45, vanaf 27 februari 2020
Prijs: € 70
Aanmelden (en info): bij de docent, bij 
voorkeur schriftelijk of per mail
ovv uw persoonsgegevens.
De lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen. 
U betaalt dan € 15 per keer. Wel graag 
aanmelden.

voorbeelden van namen: Koene, Holtkamp, 
Barendse, Grootscholten, Disselkoen, 
Hulspas en van Marrewijk.
Arnold Arkesteijn was leraar economie 
in het voortgezet onderwijs in Den Haag. 
Het vak geschiedenis was zijn hobby. Na 
zijn pensionering ging hij op zoek naar de 
geschiedenis van zijn familie. Vooral de 
tijd waarin zij leefden en werkten had zijn 
interesse. Tevens is hij al een aantal jaren 
voorzitter van de Studiegroep Genealogie 
Westland, die drie jaar geleden het veertig-
jarig jubileum vierde.

Maandag 23 maart 2020
De gevolgen van de luchtoorlog op 
Ockenburg door Corine Glaudemans
Den Haag heeft tijdens de Tweede Wereld-
oorlog zwaar geleden. Het oorlogsgeweld 
heeft duizenden slachtoffers geëist, de 
Joodse gemeenschap werd gedecimeerd en 
vele inwoners doorstonden de Hongerwin-
ter niet. Ook door de luchtoorlog boven de 
stad vielen vele doden op Haags grond-
gebied. De luchtaanvallen, beschietingen, 
bombardementen, neerstortende vliegtui-
gen en V2-raketten hebben enorme schade 
in de stad aangericht en groot menselijk 
leed veroorzaakt.

Dr. Corien Glaudemans, wetenschappelijk 
medewerker bij het Haags Gemeentear-
chief, is een van de auteurs van het boek 
Oorlog in de lucht. Den Haag 1940-1945, 
dat in 2018 is verschenen. Zij zal vertellen 
over de wijze waarop Den Haag - al ver 
voor het begin van de oorlog - maatregelen 
nam om de bevolking te beschermen en 
hoe de bevolking daarop reageerde. Cen-
traal staat in haar lezing de oorlogsperiode. 
Wat betekenden de vele maatregelen, zoals 
de verplichte verduistering, maar vooral de 
bombardementen en de lanceringen van de 
gevaarlijke V2-raketten voor de inwoners 
van Den Haag.

mailto:mjhuijbers@gmail.com
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