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Nieuw Kijkduin in wording, Oud Kijkduin ontmanteld

WijkInfo nummer 3
kenmerkt zich door
een hoog coronagehalte, maar wel
op een speciale
manier gebracht. We
zitten nu eenmaal
middenin deze Covid-19 en kunnen er dan
ook niet omheen. Op het bestuurlijke vlak
gebeurt er op dit moment weinig tot niets.
Bestuursvergaderingen zijn er niet, de communicatie loopt nu via whatsapp, telefoon
of e-mail. Onlangs is er één vergadering
geweest, van de commissie Ruimtelijke
Ordening, Welzijn en Milieu. Op gepaste
afstand hebben we van gedachten kunnen
wisselen over de diverse bouwprojecten en
groengebieden. Het voelt niet lekker om
op deze manier vergaderingen te mogen
leiden, maar het is niet anders. Het feit dat
we elkaar weer eens gezien hebben, maakt
veel goed. De Algemene Ledenvergadering
van de vereniging zou dit jaar statutair vóór
1 juni gehouden moeten worden, hetgeen
niet te realiseren viel. De planning op dit
moment is 11 november 2020. Het 75-jarig
jubileum van de vereniging gaat in ieder
geval dit jaar niet door. Jammer, maar het
is niet anders. De activiteitencommissie is
voor dit jaar in winterslaap gegaan. Indien
nieuwe bewoners het leuk vinden een
dergelijke commissie in 2021 opnieuw op
te zetten, dan ontvangen we ze met open
armen. Tot dan kan de wijkvereniging niets
organiseren in de zaalruimte waarin nu
slechts 20 personen aanwezig kunnen zijn
op 1,5 meter afstand. Wie weet is volgend
jaar alles weer een beetje terug naar
normaal.

Leuk nieuws
Onze redactie is versterkt met iemand
die zich spontaan heeft gemeld: Richard
Roemers. We zijn heel blij dat we weer
een schrijver hebben mogen inlijven bij de
redactie, naast Lia Smit die al enige keren
interviews voor de WijkInfo heeft gemaakt.
Van de hand van Richard vindt u diverse artikelen in deze WijkInfo. Nieuw bloed, nieuwe
ideeën, we juichen dit van harte toe.
Namens het bestuur wens ik u allen een
fijne vakantie toe in eigen land. Want hoe
mooi Nederland is, zult u ervaren als u met
de ogen van een buitenlander ons land gaat
verkennen. En voor het weer hoeft u niet
ver weg te gaan. Gaat u toch de grens over,
dan hopen wij dat u gezond weer terug zult
komen.
Hank Hoogwout

Terwijl de nieuwe bebouwing gereed
komt en het strand en de paviljoens
weer volop in gebruik zijn genomen
worden de horecapanden van Oud
Kijkduin langzaam steen voor steen
ontmanteld. Intussen blijven - temidden
van alle veranderingen - de draaimolen
en het klauterschip gewoon staan als
baken van herkenning en als geliefd
object van spelende kinderen.

Sluiting secretariaat
In de zomermaanden is het secretariaat gesloten van 24 juli tot 1 september 2020. Mail en
telefoon worden, wellicht met enige vertraging, wel beantwoord. Heeft u dringend behoefte
aan contact met het wijkberaad of de vereniging dan kunt u een mailtje sturen naar één van
de bestuursleden, waarop dan direct gereageerd zal worden.
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Hoe is het onze ondernemers in winkelcentrum De Savornin Lohmanplein, de Alphons
Diepenbrockhof en Kijkduin vergaan tijdens de corona-crisis? Wijkinfo sprak met drie van hen
over hun ervaringen tijdens de lockdown en hun plannen voor de toekomst.

Harde noten kraken
Scholtes Notenshop ligt aan de binnenkant van het winkelcentrum op het De Savornin
Lohmanplein. De notenshop wordt gerund door vier familieleden: Kitty, haar zus Joke,
Kitty’s dochter Natasha en hun broer Peter. Ook zij belanden in de rollercoaster van de
coronacrisis. Kitty en Natasha vertellen hun ervaringen aan Wijkinfo.
van dat pand in de toekomst te kunnen
huren. Eindelijk meer ruimte! Maar dan
komt de lockdown. Door de voorschriften
en maatregelen vanuit RIVM en overheid
kunnen niet alle verbouwingswerkzaamheden op tijd worden uitgevoerd. Stedin
mag bijvoorbeeld het pand niet in met als
gevolg: geen elektriciteit. Na onaflatende
inzet van Peter komt er toch beweging in
de zaak en kan er worden doorgepakt. Nu
is het nog even doorbijten dus.

de deuren, eind juni/begin juli, van de
nieuwe winkel opengaan. Het assortiment
zal fors uitgebreid worden. Met o.a. speciale jams, truffels en Belgisch fudgebrood
uit Brugge. Door alle perikelen rond de
verhuizing heeft de ontwikkeling van de
webshop even stilgelegen. Webshop??
Kitty: “Ja, die hebben we al, maar hij wordt
opnieuw gebouwd en veel bruikbaarder
en mooier. Dan kun je noten bestellen, wij
branden ze voor je en dezelfde dag liggen
ze bij jou in de kast. Dat is ook handig
als het coronavirus weer een keer de kop
op steekt: wij bezorgen dan gewoon aan
huis”. Natasha vult aan dat er van deze
service ook de afgelopen weken al beperkt
gebruik is gemaakt.
De coronacrisis is een dingetje voor
ondernemers, maar de harde noot van een
familiebedrijf is niet makkelijk te kraken.

Bruisende plannen
Kitty en Natasha kunnen niet wachten tot

Van hype naar goede flow
Kitty vertelt dat zij tijdens de lockdown
steeds de deur open hebben. Dat is in het
begin hard doorwerken. Door de hamsterhype halen klanten enorme hoeveelheden
eten in huis. Ook nootjes en ander lekkers,
al zijn dit eigenlijk luxeproducten. Daarna
wordt het stiller. Klanten blijven thuis en
doen een keer per week boodschappen.
Kitty: “Dat merk je duidelijk in je omzet.
Met Pasen hadden we even een opleving
en sinds een week of drie begint die weer
toe te nemen en komt in een goede flow.
Op dit moment ligt de omzet op 90% van
de omzet voor de coronacrisis”. Financieel is
de lockdown wel een aderlating, maar die
stoot kan het 40 jaar bestaande familiebedrijf incasseren. Het houdt stand zonder
enige hulp van overheid of andere partijen.
Eindelijk verhuizen, maar….
De huidige locatie is al een aantal jaren te
klein. Veel van hun inspirerende plannen
kunnen de zussen dan ook niet verder
uitwerken, de zaak staat bomvol. Maar
dan komt er een kans uit duizenden. Die
door broer Peter, de stille kracht achter de
notenshop, direct succesvol wordt gegrepen. De Etos-vestiging verhuist naar een
ander deel van het winkelcentrum en dus
komt er ruimte vrij, direct naast Gall en Gall.
Met veel praten en inzet lukt het de helft
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Lia Smit

Geen klaagverhaal
John Roos is horecaondernemer in Kijkduin. Hij woont in onze wijk en exploiteert
er samen met zijn compagnon Redsard Otten drie strandtenten: Habana Beach,
Suiderstrand en Strandtent 14. Direct naast Suiderstrand heeft hij bovendien 20
strandhuisjes. Begin maart werd alles opgebouwd voor de start van het seizoen.
Twee dagen na de opening moest alles op slot. Wijkinfo spreekt met John kort voor
het langverwachte moment dat de horeca- op 1 juni - eindelijk weer open mag.
Tijdens ons gesprek wordt er in restaurant
Suiderstrand hard gewerkt om alles weer
gereed te krijgen voor de opening een
paar dagen later. Achter de bar rammelen
de koffiekopjes, het espressoapparaat
wordt sissend en dampend getest, het
personeel is druk in de weer en is de
voorbode van de gezelligheid die straks
weer terugkeert. Tafels zijn op de juiste
afstand van elkaar geplaatst. Hier en
daar een scheidingswandje. De wc’s zijn
aangepast met eenrichtingsverkeer. En het
terras is flink uitgebreid. John kreeg zojuist
het verlossende e-mailbericht van de
gemeente met de boodschap dat alles in
orde is volgens het horeca-corona-protocol.
‘Deze zaak was op vrijdag 13 maart open
gegaan, het was dat weekend prachtig
weer. Op zondag 15 maart zaten we
stampvol, en toen kwam de persconferentie om kwart over vijf met het nieuws

dat alles om zes uur dicht moest. Iedereen
moest snel afrekenen en de deur uit. We
zagen het natuurlijk al aankomen en de
gasten hielden er al rekening mee. Toch
kwam het hard aan.’

‘Ook de strandhuisjes gingen op slot. Twee
huisjes zijn overigens tijdens de lockdown
de hele tijd bezet gebleven. In één zat een
jonge dame met een vitaal beroep die niet
terug kon naar Oostenrijk maar uiteindelijk hier in de regio in een ziekenhuis
op de corona afdeling kon werken. En in
het andere huisje zat een jong stel uit
Berlijn dat hier – omdat ze nog geen vaste
verblijfplaats hadden – de lockdown kon
afwachten’.
‘Ik had zoals iedereen wel begrip voor
de maatregelen. Tsja, we waren ineens
95% van onze omzet kwijt, hadden wel
alle kosten gemaakt voor de opbouw en
alle vaste lasten liepen door. Maar toch
kan ik er vrij relaxed mee omgaan. We
hebben drie gezonde horecabedrijven, we
bestaan nu 18 jaar, de kredietcrisis ging
destijds langs ons heen en nu spreken we
onze reserves aan. Ik heb er wel een paar
slapeloze nachten van gehad maar weet
gelukkig dat dit tijdelijk is. Dit is geen
klaag verhaal.’
De NOW regeling heeft John ten dele
geholpen bij het doorbetalen van loon
aan zijn personeel. Maar het omzetverlies
wordt natuurlijk niet vergoed. Hopelijk
volgt er nog een mooi en zonnig zomerseizoen om het enigszins goed te maken.
“Vanaf 1 juni kunnen er slechts 30 gasten
binnen, maar op het strand hebben we
van de gemeente een flink stuk erbij
gekregen, net als alle andere strandtenthouders. Dat is een mooie regeling
van de gemeente. Als het mooi weer is
kunnen we gemakkelijk alle tafels die we
binnen verliezen buiten compenseren.
En alle huisjes zijn volgeboekt tot in
september. Nederlanders hebben alle
annuleringen van Duitse gasten al weer
opgevuld’.
Geeft zo’n crisis ook weer nieuwe ideeën
en nieuwe kansen? ‘We zijn take-away
gaan doen’ antwoordt John – ‘en vanuit
Habana Beach ook delivery. Take away
is een goed concept, het wordt goed
gebruikt door de strandgasten. Dat blijven
we doen, en het bezorgen van eten bij de
strandhuisjes hou ik er ook in. Normaliter
is het in de zomervakantie minder druk
als iedereen op vliegvakantie is, maar dat
zal dit jaar wel anders zijn. Misschien dat
nu de vaste gasten uit onze wijk de hele
zomer zullen blijven komen. Dat zou mooi
zijn!’
Richard Roemers

Innovatie en juist investeren
HANRIT opticiens en audiciens is al sinds 1964 gevestigd op het Alphons Diepenbrock
hof in Waldeck. Opticiens en audiciens kunnen in hun werk de anderhalve meter
social distance niet makkelijk aanhouden. Kan zo’n bedrijf de coronacrisis dan wel
overleven? Wijkinfo vraagt het aan een van de twee compagnons: Bob Linneweever.
In en uit het dal
De winkel sloot op het moment dat ook
de scholen dicht gingen. De hoofdreden
hiervoor was dat het volkomen onduidelijk
was wat het virus Covid-19 precies inhield.
En als je beroepsmatig elke dag tientallen
klanten ziet waar je heel dicht op staat,
zijn de kansen op besmetting groot. Zowel
voor klant als opticien/audicien. Bob geeft
aan dat ook het feit dat al het personeel
kinderen heeft in een schoolgaande leeftijd
een rol speelde. Die kinderen kwamen
immers thuis te zitten en moesten worden
geholpen bij schoolwerk.
Het werk voor klanten ging op een laag
pitje door. Bob: ”We hebben goed contact gehouden met klanten via mail en
telefoon. Want coronacrisis of niet: brillen
of hoortoestellen gaan kapot. De noodzakelijke reparaties hebben we natuurlijk
verricht en per fiets zijn de spullen netjes
aan huis bezorgd. In die drie weken zijn we
ook voortvarend aan de slag gegaan om
voldoende beschermingsmateriaal aan te
schaffen. Plexiglas schermen zijn besteld
en oplossingen bedacht voor het voldoende
afstand kunnen houden. Na 3 weken ging
de deur gelukkig van slot. Eerst voor halve
dagen en zaterdag de hele dag.”
Digitale innovatie
Een recent doorgevoerde innovatie bleek
een doorslaggevende voorwaarde om open
te gaan en klanten toch aan een juiste
bril te helpen. Bob:” Bij HANRIT wordt de
oogmetingsapparatuur namelijk niet meer
fysiek bediend door de opticien, maar
via digitale verbindingen. Dat maakt het
mogelijk om, zonder dat je dicht op een
klant staat, perfecte oogmetingen te doen.
Dat we snel na de opening operationeel
waren was ook nodig. Het liep vanaf de
eerste dag storm. Op sommige momenten stonden mensen buiten te wachten.
Inmiddels zijn we nu drie weken open op
normale openingstijden en is de omzet
duidelijk stijgende. Die ligt nu op een iets
lager niveau dan normaal, maar door de
inhaalslag net na de opening zijn we de
dip aardig te boven gekomen. Ook heeft de
NOW-regeling (voor personeelskosten) van
de overheid geholpen. Maar die hebben we
wellicht binnenkort niet meer nodig omdat

onze omzet weer op peil komt. De schade
valt mij, alles overziend, eigenlijk mee. Ik
had het erger verwacht”.
Leren van de crisis
Zijn er door de crisis ook positieve ontwikkelingen in gang gezet? Bob vertelt: “Ja,
die zijn er zeker. We hebben bijvoorbeeld
geleerd dat het een beter resultaat geeft als
je een klant vragen stelt over het pasgevoel
van een bril. Voorheen keken we of een bril
naar ons idee goed paste en stelde deze
daarop af. Nu vragen we de klant naar zijn
ervaringen en passen de bril daaropaan.
Die werkwijze is een blijvertje. Voorheen
gebruikten we de camera vooral om foto’s
te maken van ogen voor het klantdossier,
nu gebruiken we die via de digitale verbinding ook om te kijken hoe het oog eruitziet.
Dat geeft een heel precies beeld.
Wat we ook hebben geleerd is het belang
van de opbouw van een spaarpot. We
hebben de afgelopen jaren geld opzijgezet
om de winkel te verbouwen en opnieuw
in te richten. Dat spek op de botten is ons
in deze crisis goed van pas gekomen”.
Gaat de verbouwing toch nog binnenkort
starten? Bob: “Daar wachten we nog even
mee. Er is nog te veel onzekerheid over de
ontwikkeling van het virus. Misschien laait
het tegen de winter weer op. En komt er
weer een lockdown. Investeren is goed,
maar dat moet je wel op het juiste moment
doen.” Het is Wijkinfo volkomen duidelijk:
deze ondernemer heeft visie en daar heeft
hij geen enkele bril voor nodig.
Lia Smit
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Werk in de Wijk
weer open. In de villa zelf gaat de renovatie
inmiddels verder. Vrijwilligers en bedrijven
werken stevig door om na de zomer het
gebouw weer te kunnen openen.

Strand
Op 1 juni, om 12 uur, mochten de strand
paviljoens weer gasten ontvangen. Dat
was goed voorbereid. De Gemeente
zorgde voor verkeersbegeleiders, de grote
parkeerterreinen waren afgesloten om een
al te grote toeloop te tegen te gaan en de
toegangen tot het strand waren voorzien
van duidelijk aangegeven looproutes. Op
het strand pakten de exploitanten van
de strandpaviljoens flink uit, met ruime
terrassen, veel ligbedden en windschermen
en ook veel personeel. Opvallend waren de
grote vrijwel lege stukken strand tussen de
paviljoens. Van echte topdrukte was deze
2e Pinksterdag geen sprake.
Kijkduin-Bad
In Kijkduin-Bad gaat de ontmanteling van
het oude winkelcentrum en de bouw van
“Nieuw Kijkduin” in hoog tempo door. De
terrassen van de oudbouw zijn inmiddels
gesloopt, nieuwe bewoners zijn hun woningen in gebouw Poniente aan het inrichten
en de twee andere gebouwen van fase
1 naderen hun voltooiing. Op de begane
grond van gebouw Vendaval, direct bij de
ingang van “Nieuw Kijkduin”, heeft Chase al
een tijdelijke conceptstore geopend.

Herstel trappen Puinduinen
De Puinduinen, ook wel de Haagse Alpen
genoemd, zijn dringend toe aan een
opknapbeurt. De komende paar jaar zal
in diverse fases dit recreatiegebied onder
handen genomen worden. In totaal zullen
10 trappen worden gerenoveerd die op
diverse plaatsen gevaarlijk gesleten zijn,
waardoor het niet meer verantwoord is de
vele wandelaars toe te laten.

Buitenplaats Ockenburgh
Bij de buren in Ockenburgh bracht initiatiefneemster Petra Brekelmans op 8 mei vrijwilligers en belangstellenden op de hoogte
van de ontwikkelingen in de buitenplaats.
Zij vertelde dat de exploitatie van de horeca
in de kas achter de villa in andere handen
is overgegaan en stelde personeel en eigenaar aan de aanwezigen voor. En, belangrijk
voor bezoekers van Ockenburgh, de kas is

Vernieuwing
Langzamerhand begint de renovatie van het
winkelcentrum De Savornin Lohman vorm
te krijgen. Na enkele tegenslagen in de
bouwput langs de Groen van Prinstererlaan,
schiet de uitbouw in dat gedeelte aardig
op. Nu al wordt op de bouwhekken de
opening van de grootste AH van Nederland
aangekondigd.

Uitbreiding winkelcentrum De Savornin Lohman

De werkzaamheden worden in vier fases
uitgevoerd. Dit najaar zullen de eerste 3
trappen vernieuwd worden en vervolgens
worden er 4 verwijderd. De nieuwe trappen
zullen in een robuuste constructie worden
uitgevoerd en worden voorzien van hardhouten leuningen. In 2021 zullen 2 trappen
worden verwijderd. In 2022 en 2023 worden de overige trappen gereconstrueerd.
Daar waar de trappen verwijderd worden,
zal beplanting worden teruggebracht.

 14070
Een typische aanhef om de aandacht
op iets te vestigen. Er is gebleken dat
veel wijkbewoners niet weten wat dit
nummer inhoudt. 14070 is het nummer
van het Gemeentelijk Contactcentrum.

De conceptstore van Chase

Er zal zeker enige overlast zijn voor de
bezoekers van het gebied. Er wordt met
klein materieel gewerkt omdat de meeste
trappen zeer smal zijn. Er zullen diverse
verkeersmaatregelen worden geplaatst, die
na afloop weer worden verwijderd.

Wat kunt/moet u daar nu mee?
Telefonisch kunt u 14070 bereiken en
na een aantal doorkiesnummers krijgt
u iemand aan de lijn die uw klacht of
melding opneemt. Ook via internet kunt
u meldingen doen: type 14070 in en u
krijgt na een aantal doorverwijzingen
een meldingsformulier waarop u klacht
of melding kunt invullen.
Voor welke zaken zoekt u contact met
dit Centrum?
Hierbij een greep uit de onderwerpen:

Aan de overkant is door de sloop van de
snackbar een kale plek ontstaan, die door
nieuwbouw wordt vervangen.
Ook op het Alphons Diepenbrockhof heeft
de eigenaar van de viskraam een nieuw en
groter onderkomen geopend.

- Straatverlichting niet in orde
- Onveilige bomen
- (chemisch) afval op straat
- Riool verstopt
- Gaten in wegdek of trottoir
- Plekken van hangjongeren met overlast
- Geluidsoverlast
- Spookcontainers
Kortom, het is een nummer dat u niet
mag vergeten, als u zich ergert aan het
bederven van bijvoorbeeld uw leefomgeving. Uit eigen ervaring weet ik dat bij het
inschakelen van 14070 de klachten direct
worden opgepakt en veelal dezelfde dag
of de dag erna worden opgelost. En voor u
als wijkbewoner is het een geruststellende
gedachte dat er ook daadwerkelijk iets met
uw melding gedaan wordt.
Dus 14070... Niet vergeten!
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of een patiënt gezien moest worden op de
huisartsenpost aan de Leyweg of dat deze
beter thuis in quarantaine kon blijven.”
“In mijn eigen praktijk zag ik dan de reguliere patiënten, voor zover ze nog durfden
te komen. Want veel mensen zegden hun
afspraken af en bleven weg. Iedereen belde
ons, of ik belde de mensen die wegbleven,
patiënten die ik eigenlijk wel had verwacht
omdat ze bij mijn weten zorg nodig hebben.
Gemiddeld voerde ik 40 telefoongesprekken
per dag, dat is natuurlijk een heel ander
soort geneeskunde dan je bent gewend.”

Drie patiënten positief getest
“Uit mijn praktijk zijn uiteindelijk drie patiën
ten positief getest op corona. Daarnaast heb
ik met bijna honderd verdachte patiënten
intensief contact gehad, vooral via de
telefoon. Geen van hen is echter getest,
dus of ze het echt hebben gehad kan ik niet
zeggen. We zullen het binnenkort weten als
er uitgebreid op immuniteit gaat worden
getest.”

Zorghelden in de wijk
Kim Verhagen-Smits is huisarts in onze wijk. In haar praktijk - gevestigd in
zorgcentrum ‘Uitzicht’ tegenover de bosjes van Pex - komen ruim 2500 patiënten
uit Waldeck, Bohemen, de Vogelwijk, de Bloemenbuurt en Loosduinen. Haar man
- Steven Verhagen-Smits - is mede-eigenaar van apotheek ‘Pillen en Praten’ aan de
Volendamlaan, net buiten onze wijk. In de huiskamer van hun woning in Bohemen
praat Wijkinfo met het echtpaar over hun ervaringen tijdens de corona lockdown.
“Toen het nieuws over corona begin dit jaar
vooral over China ging dachten wij net als
velen: ‘Dat lijkt nog veel te ver weg’. Totdat
we het nieuws uit Italië zagen en het eerste
geval in Nederland werd geregistreerd. We
zagen met welke snelheid het virus zich
verspreidde en hoe in een paar weken tijd
de druk op onze IC-s toenam. We weten
eigenlijk niet precies wanneer het virus
toesloeg in onze wijk, maar we stonden
vanaf dag één op scherp.”

Centrale opvang Leyweg
Kim legt uit hoe precies de opvang van
corona-patiënten was geregeld in Den
Haag. “Er zijn ongeveer 300 huisartsen
in onze stad. We hebben een collectief
huisartsen-rampen-opvangplan en zijn
getraind op calamiteiten zoals ernstige
verkeersongevallen of aanslagen. Ook een
virusuitbraak werd dan besproken. Er was
een duidelijke afspraak om in zo’n geval
de huisartsenpraktijken in onze stad zoveel
mogelijk open te houden voor de reguliere
zorg. De van corona verdachte patiënten

8 | juli 2020 | WIJKinfo

werden daarom centraal opgevangen op
de huisartsenpost aan de Leyweg. Deze
was vanaf dag één - toen de lockdown
werd afgekondigd – dag en nacht geopend.
En vanaf dat moment kwam er niemand
zomaar spontaan bij mij in de praktijk.
Iedereen snapte direct dat je niet zomaar
langs kon komen bij je huisarts maar eerst
moest bellen. En als ik dan iemand aan de
telefoon kreeg met het verhaal ‘ik hoest,
ik heb koorts, ik voel me benauwd’ en ik
vertrouwde het niet, dan stuurde ik zo’n
patiënt linea recta door naar de Leyweg.
Daar zaten dan onze collega’s die waren
voorbereid op alles, in beschermende
pakken, met mondkapjes en maskers.”

Liever thuis
“Op de huisartsenpost dreigde het met de
drukte al snel uit de hand te lopen. We werden daarom wel wat strenger met doorverwijzen. Patiënten met lichte klachten houd
je immers liever thuis dan in het ziekenhuis.
Op basis van het triage-gesprek aan de
telefoon was het aan mij om te beslissen

“De eerste weken na de lockdown had ik
zelf nog geen enkele zieke corona-patiënt
gezien! Het was dus nog onvoorstelbaar
voor mij wat het nu voor ziekte was. Totdat
ik diensten ging draaien voor de huisartsenpost. Tijdens die huisvisites kreeg ik
met zware corona-patiënten te maken die
echt urgent naar het ziekenhuis moesten. Ik
schrok er van, wat een nare ziekte! En dan
doe je je werk waarvoor je bent opgeleid.
Ook al ben je goed beschermd met speciale
kleding en maskers, toch ga je na zo’n dag
als je thuis komt eerst even grondig onder
de douche.”

Pillen & Praten
Kim’s echtgenoot – Steven – vertelt over
zijn ervaringen in zijn apotheek. Pillen &
Praten’ is geen doorsnee apotheek, maar
een laagdrempelige apotheek waar mensen
gemakkelijk een praatje komen maken.
“Bij mij komen mensen uit de hele stad, en
al die tijd ben ik maximaal open gebleven.
Ik heb weliswaar wat aanpassingen moeten
maken zoals afscheidingswandjes maar
patiënten mogen gewoon met maximaal 4
personen binnenkomen. Af en toe krijg je
van een patiënt een ‘vies’ receptje aangereikt. Je kunt nog zoveel afstand houden en
nauwgezet het poets- en desinfectieprotocol
volgen maar zo’n recept is dan inmiddels
door veel handen aangeraakt. En dan is je
balie en je toetsenbord opeens potentieel
weer besmet. Naast hun recept kunnen
patiënten bij ons ook met hun alledaagse

problemen van meer sociale aard terecht.
En tijdens de corona crisis werd dat contact
gewaardeerd.”

Huiselijk geweld
De landelijke campagne ‘Masker 19‘ voor
hulp bij huiselijk geweld is door Minister
de Jonge in Steven’s apotheek gelanceerd.
Deze campagne is gestart omdat het vermoeden bestond dat er in deze spannende
tijd meer huiselijk geweld plaatsvindt
achter de voordeur. Met het codewoord
‘Masker 19’ kunnen patiënten aan de balie
van elke apotheek discreet aandacht vragen
voor dit probleem. “Tot dusver is zo’n
signaal gelukkig nog niet afgegeven. Maar
als dat gebeurt gaan de sociale partners in
het wijkteam op zoek naar een oplossing.
Patiënten deelden aan mijn balie wel hun
alledaagse zorgen, zoals de angst om naar
buiten te gaan, om boodschappen te kunnen doen. Of om naar de dokter te gaan.
En duidelijk was dat meer mensen dan ooit
last hadden van eenzaamheid nu familiebezoek opeens niet meer mogelijk was.
Maar er was door alle stress ook wel eens
een kort lontje als iemand met contant geld
wilde betalen maar er vanwege de corona
preventie alleen maar kon worden gepind.”

Paracetamol uitverkocht
“Een direct effect van de corona-crisis
in de apotheek was dat koortsremmers
zoals paracetamol bij ons direct waren
uitverkocht. Diclofenac en ibuprofen werd
opeens niet meer verkocht omdat dit de
kans op corona zou verergeren. Ook gingen
chronische patiënten de medicijnen die
ze regelmatig slikken opeens hamsteren.
Ik moest dan gedoseerd uitleveren om zo
tekorten te voorkomen. Andere mensen
stopten juist met het innemen van hun
noodzakelijke medicijnen zoals bloedverdunners omdat er op social media een
gerucht rondging dat zo’n middel de kans
op een corona besmetting zou verhogen.
Onverstandig, dus in zo’n geval moet je het
gesprek met je patiënt aangaan om zoiets
uit het hoofd te praten.”

Overdaad aan informatie
“De mensen waren nerveus, iedereen
volgde het nieuws over corona, de praatprogramma’s, de social media, de dagelijkse
cijfers over de IC-bezetting. “Het was onze
sociale plicht om dit elke avond allemaal
te volgen en zodoende beter de vragen
waarmee onze patiënten de volgende dag
zouden komen – te begrijpen. Bovendien
krijg je als arts en apotheker ook nog eens
elke dag een hele berg vakinhoudelijke

informatie over je uitgestort met de laatste
medisch-wetenschappelijke inzichten over
het corona-virus, absoluut nodig om zo je
kennis actueel te houden. Aan het eind van
de dag waren we dan behoorlijk uitgeput.”

De 1,5 meter blijft
Als deze WijkInfo in de wijk wordt verspreid
is het alweer juli. Hoe ziet dan de dagelijkse
praktijk er weer uit bij Kim? “Gelukkig
durven de mensen inmiddels weer bij de
huisarts op bezoek en komen ze ook met
andere klachten. Mijn praktijk is gewoon
geopend, maar de 1,5 meter blijven voorlopig. Ik zie nu maximaal 3 patiënten per uur
en heb dan de tijd tussen elk bezoek om
alles te desinfecteren. Inmiddels mogen er
weer 2 mensen in mijn wachtkamer zitten.
Maar een hand geven bij binnenkomst,
nee, dat kunnen we pas weer doen als er
een goed werkend vaccin is gevonden.”

Sociale cohesie
“Onze wijk is behoorlijk divers, er wonen
mensen van alle leeftijden. Maar de

mensen hier in Kijkduin, in Waldeck, in
Bohemen en in de Vogelwijk wonen niet
erg dicht op elkaar zoals in andere wijken.
De bewoners zijn meestal hoog opgeleid en
houden zich over het algemeen goed aan
alle regels. Daardoor valt het hier wel mee
met het aantal corona-gevallen. En de mensen houden elkaar goed in de gaten in deze
periode. Zo zijn er veel buurt-apps opgericht
waarin bewoners aanbieden elkaar te
helpen en boodschappen te doen voor de
buren die bang zijn naar buiten te gaan.
Ook in onze buurt boden mensen heel
behulpzaam aan voor ons boodschappen
te doen. Omdat ze wisten dat wij na een
lange dag werken in de supermarkt vaak
lege schappen aantroffen en geen vers
brood meer konden kopen voor ons gezin!
Ook kregen we kleine attenties van mensen
die oprecht blij waren met ons werk in de
zorg. Fijn om te zien dat er in onze buurt
zo’n sociale cohesie is. Onze boodschap aan
iedereen: Blijf een beetje op elkaar letten,
ook in tijden na corona!”
Richard Roemers

Flexibiliteit is de oplossing
Basisschool Bohemen Kijkduin is, net
als andere basisscholen in Nederland,
drie weken geleden (beperkt)
opengegaan. De coronacrisis is in een
fase beland dat het kabinet Rutte
dit een verantwoorde stap vindt. Dit
betekent dat van digitaal onderwijs
wordt overgeschakeld naar de fysieke
aanwezigheid van kinderen en leraren
op de school. Wat houdt een dergelijke
ommekeer in voor een basisschool?
WijkInfo gaat op bezoek bij OBS
Bohemen Kijkduin en praat met
adjunct-directeur Iris Jansen.
Van fysiek naar digitaal
In de eerste week van de lockdown voor
scholen waren er geen kinderen op school.
In die week is er door de docenten van
OBS Bohemen Kijkduin met een enorme
voortvarendheid gewerkt aan werkpakketten die de benodigde lesstof bevatten. Van
lesopdrachten tot schoolschriften: alles zat
erin. Deze pakketten zijn door ouders en
leerlingen samen bij de basisschool opgehaald. Iris: ”Dat was belangrijk, want we
hadden daardoor even fysiek contact met
onze leerlingen en hun ouders. Eigenlijk

direct daarna is ons onderwijsteam aan de
slag gegaan met digitaal onderwijs. Via
Teamsdigitaal is met een week een digitaal
onderwijsaanbod neergezet. Leerlingen
kunnen via een inlogcode contact krijgen
met het lesaanbod en de docent kan via
telefoonverbindingen met elk individueel
kind een connectie hebben tijdens de les.
Opvallend is dat kinderen geconcentreerd
achter hun beeldscherm zitten en zeer
gefocust de les volgen. Ze worden niet
afgeleid door rumoer en gedoe in de klas.
We vermoeden dat zij mede daardoor geen
vervolg op pag. 11
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leerachterstanden hebben opgelopen. Die
zien we trouwens bij geen van onze leerlingen. We gaan nog wel wat testen doen,
maar verwachten zeker geen dramatische
uitslagen”.
Van digitaal naar fysiek
Op dit moment zijn alle kinderen weer
fysiek op school. Wel wordt gewerkt met
een aangepast rooster. Op maandag komt
de ene helft van een klas naar school,
dinsdag de andere. Woensdag zijn er geen
kinderen op school, en donderdag en vrijdag steeds weer de helft van een klas. De
verloren onderwijstijd op woensdag wordt
ingehaald door de kinderen een half uur
minder pauze te geven. Iris vertelt: “Het
leek wel een kudde koeien die de wei in
mogen in het voorjaar, toen de kinderen
weer op school kwamen. De kinderen zijn
heel blij dat ze weer naar school mogen,
hun meester of juf zien en natuurlijk al hun
schoolvriendjes. De eerste dag is er veel
aandacht voor alle verhalen die de kinderen willen vertellen, maar de schooldag
daarna blijkt het weer gewoon “school”.
De overgang van 8 weken thuisonderwijs
naar de locatie van de basisschool is door
kinderen heel flexibel genomen. Geen
enkele docent heeft daarmee problemen
ondervonden. Dat is ook niet verbazingwekkend, want je bent immers een professional en je weet hoe je dat soort zaken
moet aanpakken bij kinderen.”
1,5 Meter en angst
Zijn er veel ouders die uit angst voor
besmetting hun kind thuishouden? Dit
blijkt nauwelijks het geval. Bij de start
waren er nog een paar kinderen die niet
naar school kwamen, maar dat aantal is
inmiddels gereduceerd naar 1. Onder het
onderwijzersteam is er aanvankelijk wel
angst bij een aantal collega’s. Het gaat hier
vooral om de meer seniore teamleden.
Maar die angst is niet zo groot, dat zij
niet naar school komen. Iris: ”Er is geen

Iris Jansen (links) in gesprek met redacteur Lia Smit

leraar die zich door de angst heeft laten
weerhouden om naar school te gaan. Ze
zijn gehecht aan “hun” kinderen en ze
komen voor hen. Wij hebben er als collega’s natuurlijk onderling over gepraat. Dan
merk je dat de ene persoon er anders mee
omgaat dan de andere. Maar we zijn er als
team met volle overtuiging voor gegaan.
Een hele mooi ervaring trouwens”.
Het handhaven van de 1,5 meter afstand
lukt vaak niet bij de jongste kinderen,
de kleuters. Dat was ook verwacht, maar
is wel degelijk risicovol. Jonge kinderen
kunnen immers besmet zijn, zonder dat
ze symptomen hebben. Voor een aantal
onderwijzers is dit toch een grond voor
vrees voor besmetting. De wat oudere
kinderen blijken aardig corrigeerbaar en
zij letten meer op de “coronameters”,
voor leerlingen zowel als docenten prettig.
Vanuit het bestuur van de school bestaat
er overigens al langer de mogelijkheid
zich als leraar te laten testen op corona.
Hiervoor is zelfs een digitaal protocol
ontwikkeld. Maar tot nu toe is dat protocol
in de la gebleven: er is nog geen gebruik
van gemaakt.
Ervaringen in coronatijd
Is er de afgelopen periode ook wat geleerd
door het schoolteam. “Jawel” zegt Iris
overtuigd. “Wij hebben geleerd dat wij als
team onder druk heel goed tot resultaten
kunnen komen. Dat wij in een week het
digitaal onderwijs draaiende hadden
is echt een piekervaring geweest. Ook
hebben we geleerd dat we elkaar hard

nodig hebben. Oudere collega’s hebben
meer ervaring voor de klas, maar de jonge
garde is veel digitaler ingesteld. Dat is
een prachtige mix. Door alle stress en
de opgave het onderwijs op een andere
manier te organiseren is de collegialiteit in
de afgelopen weken nog meer toegenomen. Ook hebben we weer eens geleerd
hoe flexibel kinderen zijn. Een voorbeeld:
ouders mogen niet meer op het schoolplein komen of in de school. De kleuters
worden nu bij het hek afgezet en lopen
naar de juf toe. De verwachting was dat
dit tot veel huilende kleintjes zou leiden.
En wat blijkt? Niets van dat vooroordeel is
waar gebleken. Zelfs op heel jonge leeftijd
passen kinderen zich razendsnel aan. De
huidige praktijk heeft zelfs een positief
effect. Doordat de kinderen direct met de
juf meelopen de school in, is er aan het
begin van de dag een veel rustiger sfeer.
Geen ouders met andere kinderen en
buggy’s in de klas, dus direct alle aandacht
voor de kinderen.”
Hoe nu verder?
Iris verwacht geen enkel probleem als
alle kinderen op 8 juni weer gewoon hele
dagen naar school gaan. Voor het winterseizoen houdt zij wel een slag om de arm:
stel dat het virus ineens weer oplaait bij
kouder weer. Zij verwacht niet dat het dan
weer tot een volledige sluiting van scholen
komt. En mocht dat wel het geval zijn: met
de ervaringen en het zelfvertrouwen die
het OBS-team van Bohemen Kijkduin nu
heeft zijn alle problemen te tackelen.
Lia Smit

De WijkInfo niet ontvangen?
Afgelopen maanden hebben we van diverse bewoners vernomen dat de WijkInfo
ingevouwen in de Posthoorn niet bezorgd wordt. Zodra dit in uw buurt gebeurt, wilt u
dit dan melden per mail aan het secretariaat info@walboduin.nl, zodat we actie kunnen
ondernemen bij de bezorgdienst. Ontvangt u alleen de Posthoorn niet?
Meld dit dan per mail aan bezorging.ph@uitgeverijwestmedia.nl.
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– best bijzonder – een piepjonge dodaars,
en zelfs een vermagerde jonge lepelaar
die gulzig kleine visjes weg schrokt uit de
hand van de verzorgster. In verduisterde
potjes piepen babyvogeltjes in hun nestjes:
jonge koolmezen, kwikstaarten, gekraagde
roodstaartjes. In het donker worden ze niet
overprikkeld en blijven ze wild.

Een druk broedseizoen bij
Vogelopvang De Wulp
De afgelopen maanden was het bijzonder druk voor het personeel van vogelasiel De
Wulp aan de Heliotrooplaan. Met een minimale bezetting als gevolg van de coronaregels moest toch maximale hulp worden geboden tijdens het drukke broedseizoen.
WijkInfo ging in juni op bezoek en kreeg van Sharon Lexmond een rondleiding.
De hokken bij De Wulp zitten bijna allemaal
vol. Veel jonge vogels in deze broedperiode.
Uit het nest gevallen, uit het oog verloren,
de ouders kwijt geraakt, tegen ramen
gevlogen, of door ziektes zoals botulisme
getroffen. Bijna allemaal hulpeloos en
langsgebracht door de dierenambulance of
door bezorgde bewoners uit de buurt.
Hebben jullie eigenlijk last gehad van de
corona-crisis? “We moesten met een minimale bezetting de boel draaiende houden.
En natuurlijk hebben we net als iedereen

gezin knobbelzwanen
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alle maatregelen zoveel als mogelijk in acht
genomen. Maar het blijft wel een uitdaging
om in de smalle gangen van De Wulp de
1,5m afstand te bewaren. Alle vrijwilligers
zijn gelukkig bereid om zich onder deze
lastige omstandigheden te blijven inzetten
voor onze vogels.”
Tijdens de rondleiding krijg ik een indruk
van de huidige bezetting. Een hok vol
met jonge bonte spechten. Jonge eenden,
fuutjes, meerkoeten en ganzen-kuikens,
een heel gezin knobbelzwanen. Maar ook

zilvermeeuwenkuiken

Brengen mensen dit jaar andere vogels
dan normaal? “Ja, dat kun je wel zeggen.
We zien meer tuinvogels. Veel mensen zijn
deze corona-lente natuurlijk hele dagen
thuis en in de tuin. Ze volgen eigenlijk voor
het eerst dat hele drukke gedoe van zo’n
paar vogels dat een nestje bouwt. En dan
zijn er opeens jonge vogeltjes. Die zijn wat
onhandig, kunnen nog niet vliegen, vallen
uit het nest en de ouders laten zich niet
zien. Mensen raken ongerust en bellen ons.
Dat zie je wel echt meer dit jaar. Zo zien we
veel jonge kauwtjes die mensen in de tuin
vinden. Die worden best vaak onterecht
langsgebracht. Soms is het beter om even
te wachten tot de ouders terug komen.”
Zijn er dan misschien ook minder verkeersslachtoffers? Het was immers minder druk
op de weg tijdens de lentemaanden…
“Nou dat zou best eens kunnen” antwoordt
Sharon – “inderdaad zou je bijvoorbeeld
meer aangereden meerkoeten verwachten.
Dat is elk jaar een terugkerend fenomeen.
Dit jaar valt het wel mee. Maar we hebben
wel het gebruikelijke aantal gewonde
halsbandparkieten die ergens tegen een
raam aan zijn gevlogen.”
Meer uitgehongerde meeuwen misschien?
Want die zijn natuurlijk gewend aan alle
lekkere resthapjes van de horeca en het
pikken van onze frietjes op het strand.
En dat viel tegen tijdens de lockdown…..
“Niets van gemerkt. Viel eigenlijk wel mee.
Er was ook niet meer overlast van meeu-

jonge lepelaar

wen dan andere jaren. Blijkbaar redden ze
zich wel.”
Ik krijg een kijkje in de quarantaine kamer.
“Hier zetten we alle herriemakers bij elkaar,
de kraaien, kauwen, eksters, gaaien. Beter
om ze apart te zetten zodat andere vogels er
niet nerveus van worden”. In een volgende
ruimte zie ik fazanten, waterhoentjes,
scholeksters, maar ook een grutto, die zie je
niet zo vaak meer in de buurt van Den Haag.
Verderop een jonge torenvalk, en in een hok
daarnaast drie slechtvalken. Daar tegenover
in een apart hok een bosuil die net op het
punt staat een klein muisje te verorberen.
Zijn de mensen in de buurt wel eens
ongerust? Tenslotte kennen ze nu de
verhalen van de Chinese markten waar
veel dieren op elkaar zitten en waaruit
dan enge virussen kunnen ontstaan die op
mensen overspringen “Gelukkig hebben we
daar geen last van. Elke dag wordt hier alles
grondig schoongemaakt. Sinds we in dit
nieuwe gebouw zitten is ook de overlast van
geur sterk verminderd. Alleen in de zomer
als we veel jonge meeuwen hebben die vis
te eten krijgen ruik je wel eens wat buiten
op straat.”
Kunnen de mensen in de wijk nog iets voor
jullie betekenen? “Zeker, we hebben altijd
behoefte aan linnengoed, lakens, handdoeken. Maar ook schoonmaakmiddelen
kunnen we goed gebruiken. Vrijwilligers
hebben we op dit moment voldoende, dat is
bij ons nooit echt een probleem. Gewonde
vogels die echt hulp nodig hebben mogen
de mensen in de wijk zeker bij ons langsbrengen. Maar net zo belangrijk is om even
te wachten met het langsbrengen van jonge
vogeltjes die achtergelaten lijken. Vaak zijn
hun ouders toch wel in de buurt. En die
bieden natuurlijk de allerbeste zorg!”
Richard Roemers

‘Mijn uitzicht’
Heeft u een bijzonder mooi uitzicht vanuit uw woning, bijvoorbeeld omdat
u boven in een van de hoge flats woont in onze wijk? En wilt u dat met trots
delen met de wijkbewoners? We nodigen u uit om u te melden bij onze
redactie via e-mail info@walboduin.nl. We zullen daar dan in een volgend
nummer van WijkInfo met een foto en uw toelichting aandacht aan besteden.

Ingezonden brief
(Naam bij redactie bekend)

Parkeren
Soms ben je verbaasd over het feit dat er een auto van het formaat Fiat 500 uit de
jaren 60 van de vorige eeuw zodanig geparkeerd staat dat een even oude Cadillac
Eldorado er even makkelijk zou kunnen staan. Helaas, zeker in het zomer seizoen,
constateer je dat er veel mensen zijn die hun auto het liefst onder hun bed zouden
parkeren, mogelijk omdat zij bang zijn dat hun voeten slijten. Eén van de grootste
ergernissen is het parkeren op hoeken. De regel is simpel:
Art 23 RVV 1990 (geldend t/m heden)
De bestuurder mag zijn auto niet laten stilstaan:
a. op een kruispunt of een overweg;
b. op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook;
c. op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan;
d. in een tunnel;
e. bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering dan wel in geval de
markering niet is aangebracht op een afstand minder dan 12 meter van dat bord;
f. op de rijbaan langs een busstrook en
g. langs een gele doorgetrokken streep.
Er zijn meerdere redenen voor deze regel:
Ten eerste, voor voetgangers, zeker als
zij afhankelijk zijn van een rollator, is
een onbelemmerde doorgang bij een
oversteekplaats van groot belang. Veelal
zijn de trottoirhoeken tegenwoordig op
gelijk niveau als de straat en daarmee zijn
het oversteekplaatsen.
Een voorbeeld van hoe het niet moet
Ten tweede, voor automobilisten wordt
door auto’s die op de hoek geplaatst zijn
het zicht ontnomen wat dus een gevaar levert uit hoofde van art. 5 van de wegenverkeerswet.
Ten derde, door op straathoeken te parkeren belemmert u ook grote voertuigen in
het nemen van de bocht. Stel, u woont in een huis halverwege de straat, er is brand
in uw huis. De brandweer kan u niet bereiken omdat er op de hoek van de straat een
collectie auto’s staat.

eendenkuikens onder de warme lamp
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GEEN WOORDEN VOOR

GEEN WOORDEN VOOR

Cornelia Troost /2016
Cornelia Troost/2016

Geen woord
Doe niet alsGeen
Orpheus,
beste lezer,
woord
twijfel niet, hou je aan de regels,
Doe nietniet
als Orpheus,
lezer,
speel die mythe
in de beste
kaart.
twijfel niet, hou je aan de regels,
speel die mythe niet in de kaart.

Het verhaal van een overlevende:
Het verhaalziek
van een
overlevende:
‘Ik ben ongehoord
geweest,
‘Ik ben
geweest,
het virus zelf
gunongehoord
ik geenziek
woord.’
het virus zelf gun ik geen woord.’

Grafiek, tabel,
cijfers,
statistiek.
Grafiek,
tabel, cijfers,
statistiek.
Het actueleHet
dagelijkse
overzicht.
actuele dagelijkse
overzicht.
Een mondiaal
anoniem mondiaal
verdriet.
Een anoniem
verdriet.
Theo van der Wacht

Theo van der Wacht
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Bevrijding
75 Jaar geleden, op 5 mei 1945, capituleerden de Duitse troepen in Nederland.
Op veel plaatsen werden voorbereidingen getroffen om in 2020 de bevrijding te
herdenken en groots te vieren. Maar helaas, het Coronavirus trok daar een dikke
streep door. In aangepaste vorm gebeurde er echter toch nog het nodige.

Om aandacht te schenken aan deze
bijzondere gebeurtenis, namen Willem
Post en Michel Rogier het initiatief om

Foto mevr. Köhler

de Laan van Meerdervoort de bevrijders
toejuichte. Zo’n 8000 Canadese militairen
en 2000 leden van de Binnenlandse
Strijdkrachten, begeleid door verschillende
muziekkorpsen, marcheerden vanaf het
Valkenbosplein naar het De Savornin
Lohmanplein, waar Prins Bernard, twee
Canadese en een Poolse generaal en burgemeester De Monchy de parade afnamen.

Indrukwekkend was op 4 mei de toespraak
van de Koning en de kranslegging op de
vrijwel lege Dam. Aan de landelijke oproep
om op 5 mei om 12 uur gezamenlijk het
Wilhelmus te zingen, werd op grote schaal
(o.a. de omroepen) en in kleine kring
gevolg gegeven.

een gedenkteken op het plein te plaatsen
en dat feestelijk te laten onthullen. Ook nu
gooide het Coronavirus roet in het eten.
Slechts weinig mensen konden op 21
mei zien hoe de Canadese ambassadeur
mevr. Lisa Helfland en locoburgemeester
Saskia Bruines de tweetalige gedenkplaat
onthulden.
Jan Hofker

mevr. Bruines (links) en mevr. Helfland.

Begeleid op de trompet werd op het Phloxplein het Volkslied gezongen.

Op 8 mei 1945 voelde Den Haag zich
pas echt bevrijd door de intocht van de
Prinses Irene Brigade. Nog indrukwekkender was de overwinningsparade van het
Eerste Canadese Leger op 21 mei. Later
memoreerde Wim de Bie in een filmpje
op Youtube dat hoe nat en koud het ook
was, de Haagse bevolking massaal langs

De toegang tot het gedenkteken werd omzoomd door de in bloemen uitgevoerde vlaggen van
Canada en Nederland.

Coördinator: Frits IJzendoorn | email: fritsijzendoorn@casema.nl
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Email

Telefoon

A

Hank Hoogwout

hankhoogwout@kpnplanet.nl

070-3256673
06-53729564

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@cs.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@ziggo.nl

06-11221837

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
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Verenigingsnieuws

Welkom nieuwe leden!

Geachte Leden van de Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin (BWK),

dhr. H.C. Rodrigues
dhr. J. van der Zanden
mw. Y. Postma
mw. E. Batens
mw. E. Batelaan
dhr. R. Roemers

De Algemene Ledenvergadering van de vereniging was gepland voor 14 mei ll. Door de lockdown in verband met het coronavirus heeft deze geen doorgang kunnen vinden, zoals u waarschijnlijk op de website
heeft kunnen lezen. De vereniging dient vóór 1 juni van een jaar een Algemene Ledenvergadering te
houden, waarin onder meer het financiële verslag over het voorgaande jaar besproken wordt. Het ligt in
het voornemen van het bestuur om, onder voorbehoud, de ALV te houden op woensdagmiddag 11 november 2020.
De zaalruimte van Walboduin kan met inachtneming van de 1,5 meter afstand ingericht worden voor maximaal 20 personen.
U dient zich van te voren aan te melden via e-mail (info@walboduin.nl). Indien er meer dan 20 aanmeldingen binnenkomen,
zullen we diezelfde middag een tweede vergadering houden. Houdt u de website www.walboduin.nl in de gaten.
In WijkInfo nr. 4 van eind oktober, zal de definitieve uitnodiging in het ledenkatern worden opgenomen.

In de brief die in januari aan de leden verstuurd is met betrekking tot de betaling van de contributie voor het lidmaatschap van de
vereniging, is een zeer hinderlijke fout geslopen. Hierin wordt gesteld dat de betaling voor het contributiejaar 2019 zou zijn. Dit is
onjuist en moet naturlijk 2020 zijn. Met onze welgemeende excuses voor deze omissie.
Het Bestuur

Beeld in de Buurt: ‘De Jazzmusicus’

door Jaap Lemstra

Ook dieren spelen soms een rol in het werk
van deze kunstenaar. Als voorbeeld hiervan
de beeldengroep ‘De krachtmeting’ uit
1974 die in Vlaardingen te vinden is.

Jits Bakker samen met zijn model Johan Cruyff
Jits Bakker samen met zijn model Johan Cruyff

Werk van Jits Bakker is o.a. in bezit van
vorstenhuizen, er is ook een Jits Bakker
Openluchtmuseum op landgoed Beerschoten in De Bilt. Hier staat ook het beeld ‘De
Sliding’, een portret in brons van Johan
Cruyff in actie uit 1986.

Mocht u eens in Monster zijn dan ziet u
Johan
Cruyff

voor het Dorpshuis een ander bronzen
beeld staan van Jits Bakker, ‘Moeder en
kind’(1978), een moeder en kind die elkaar
liefdevol omhelzen.

U heeft hem vast wel eens gezien: de
Jazzmusicus. Dit bronzen beeld staat voor
het zorgcentrum Loosduinse Hof in de Glenn
Millerhof. Vanaf 1982 blaast hij op zijn
trompet. Onvermoeibaar strooit hij stille
klanken in het rond.
Dit beeld is gemaakt door Jits Bakker
(1937-2014). Er staan in Nederland diverse
beelden van zijn hand. Dit beeld, de Jazz
musicus, vind je terug op nog twee andere
plekken: in De Bilt en in Veghel.

WIJKVERENIGING

— sinds 10 mei 1945 —

Colofon
Dit gedeelte van de Wijkinfo is bestemd voor de leden van de Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin en verschijnt net als de
Wijkinfo vier keer per jaar.
Kopij voor het volgende nummer kan tot 21 september 2020 worden aangeleverd. De kopij voor het verenigingsgedeelte kan per
e-mail worden verzonden naar info@walboduin. nl, of per post naar het secretariaat, Alphons Diepenbrockhof 2, 2551KE Den Haag.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden berichten te weigeren, in te korten of tekstueel te wijzigen.
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Verenigingsnieuws
Piet Zwart, over lantaarnpalen en meer
door Jaap Lemstra
In heel Nederland staan ze: lantaarnpalen. De wijk Bohemen neemt in dit verband een
bijzondere plaats in, want hier staan honderden bijzonder mooie exemplaren. Ook in de
Vogelwijk, en eveneens in de Abrikozenstraat, zijn deze bijzondere lantaarnpalen te zien.
Men noemt ze wel ‘Berlagepalen’, aangezien de architect Berlage hier iets mee te maken
had. Niet Berlage zelf, maar Piet Zwart (1885 - 1977), werkzaam als assistent van Berlage,
is degene die het ontwerp tekende. Een mooie ronde vormgeving, in tinten grijs en met
rode accenten. Piet Zwart ontwierp deze lantaarnpaal rond 1925; er zijn drie varianten:

Een mooi voorbeeld in de Zilverschoonstraat

Piet Zwart was een veelzijdig
kunstenaar. Hij heeft ook veel
grafisch werk gemaakt, waaronder postzegelontwerpen.
Hier een voorbeeld van een
Wilhelminapostzegel uit 1931.

Het meest bekende ontwerp van Piet
Zwart is evenwel de Bruynzeelkeuken, uit
1937. In heel Nederland is deze keuken
ontelbare malen geplaatst. Zwart heeft

In de Zilverschoonstraat

hier een systeem toegepast
losse ft
Jaapvan
Lemstra
elementen die op verschillende wijzen
samengevoegd konden worden, ‘Ikea
avant la lettre’!

Piet Zwart is ook de ontwerper van de
Berlage Kioskaan het Buitenhof.

Cursus Kunstgeschiedenis in Walboduin - najaar 2020

Iberische omzwervingen 2: een culturele tocht door Spanje en Portugal
Na de abrupte, gedwongen stop in maart
willen we proberen in november de cursus
kunstgeschiedenis weer op te pakken over
onze “rafelige rechthoek op de kaart die
wij het Iberische schiereiland noemen”.
We gaan verder op reis langs prachtige
landschappen, bizarre natuurverschijnselen en unieke monumenten. Hoewel nu
niemand weet hoe de omstandigheden en
de regelgeving in het najaar zullen zijn: dit
zijn in ieder geval voorlopig de plannen:
Data: 6 donderdagmiddagen van 12
november t/m 17 december 2020
Tijd: van 14.30 – plm 16.45
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Programma
12 nov: Extremadura: rond de antieke “via
de la Plata”
19 nov: Madrid en omgeving: het “koninklijke hart”van Spanje.
26 nov: Castilië: de weliswaar barre maar
historisch belangrijke centrale hoogvlakte
3 dec: Navarra en Aragón: twee oude
koninkrijkjes aan de voet van de
Pyreneeën.
10 dec: Portugal: nu apart maar met een
lange gezamenlijke geschiedenis
17 dec: De “Mudejarstijl”: een Moors- Christelijke mix, alléén maar te zien in Spanje.

Docent: Tieleke Huijbers. L. Bouwmeesterstraat 39, 2284 XN Rijswijk. 070 3932805
Mail: mjhuijbers@gmail.com
Locatie: wijkcentrum Walboduin, A.
Diepenbrockhof 2, 2552 KE Den Haag.
Prijs: €75.
Aanmelden en info bij de docent, bij
voorkeur schriftelijk of per mail o.v.v.
persoonsgegevens.
De lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen.
U betaalt dan €15 per keer. Wèl graag
aanmelden.

