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  Van 
het bestuur

Héél langzaam 
gaan we in 
het dagelijkse 
leven wennen 
aan een nieuw 
soort normaal. 
Al zijn bijna alle 

beperkingen verdwenen toch vind ik 
handen schudden een obstakel. Doe ik 
dus niet. Evenals het ruimere afstand 
houden tot de medemens, doe ik dus 
wel. Veelvuldig handen wassen is een 
vaste gewoonte geworden. Met een 
huisdier is dat sowieso een goede zaak.
Vergaderen gaat een stuk plezieriger als 
je elkaar kunt aankijken. Afspraken zijn 
sneller gemaakt als je bij elaar bent.

Nog meer positief nieuws: de vergader-
zaal in ons Walboduinpand wordt weer 
veel geboekt. De komende maanden 
staan er elke week een aantal bijeen-
komsten gepland. Het brengt weer 
levendigheid in het pand. Een voorzich-
tige start met het houden van lezingen 
voor onze leden begint vormen aan te 
nemen. Zie de aankondiging verder op 
in deze WijkInfo.

Een Bewoners Informate Avond (BIA) 
was in eerste instantie gepland voor de 
maand juni. Het bestuur heeft toch de 
voorkeur gegeven aan een bijeenkomst 
in oktober/november. De aankondi-
ging vindt u t.z.t. op onze site www.
walboduin.nl.

Helaas heeft er bijna niemand gere-
ageerd op onze oproep melding te 
doen van achterstallig onderhoud 
van de stadsbeelden. Jammer, want 
de gemeente heeft hiervoor centjes 
gereserveerd. Dat moet je je niet twee 
keer laten zeggen. Hierbij dus een 
herkansing. 

Het wordt vast een heel mooi voorjaar. 
Hebben we met z’n allen toch wel 
verdiend!

Hank Hoogwout

Opknapbeurt beelden 
in de wijken Bohemen, 
Waldeck en Kijkduin
Van de Commissie Loosduinen ontvin-
gen de wijkberaden het verzoek een 
inventarisatie te maken van de (bron-
zen) beelden in ons werkgebied die 
een opknap- of schoonmaakbeurt nodig 
hebben. Graag maken wij gebruik van 
dit verzoek om daarmee onze wijken 
een mooier aanzien te geven.

Het verzoek van wijkberaad Bohemen-
Waldeck-Kijkduin aan de lezers van 
dit blad is een foto met een tekstje te 
sturen aan info@walboduin.nl welk 
beeld naar uw mening onder handen 
genomen zou kunnen worden. 
Op de website www.bkdh.nl kunt u 
beelden vinden die in uw omgeving 
staan. Vaak ontbreekt er een bordje wie 
het beeld gemaakt heeft en wat het 
voorstelt. 

Dank voor uw medewerking. 

Samen maken wij 
de wijken in ons 

werkgebied 

MOOI !

Verspreiding WijkInfo
Het vorig jaar is er veel mis gegaan met de verspreiding van ons informatieblad de 
WijkInfo. Ook het eerste blad van dit jaar heeft lang niet iedere wijkbewoner bereikt, 
hetgeen ons zeer spijt. 

Na een aantal intensieve gesprekken met de medewerkers van de verspreidingsdienst 
hopen en vertrouwen we er op dat deze WijkInfo wel op tijd en bij een ieder op de 
mat valt.
De verspreidingsdienst is afhankelijk van een groot aantal bezorgers, ook in onze wijken. 
Soms zijn de instructies voor de mensen niet duidelijk, soms ook is de gemeente met 
alle nee/nee stickers en toen ineens weer een ja-sticker, niet consequent.
We proberen nu de verspreiders te laten instrueren dat de nee/nee stickers voor de 
WijkInfo niet gelden. De overeenkomst met de gemeente is dat een wijkberaad alle 
bewoners van de wijken moet kunnen bereiken voor de nodige informatie.

Mocht u onverhoopt toch de Wijkinfo niet hebben ontvangen, 
meld dit dan op ons emailadres info@walboduin.nl. 
We kunnen dan zorgdragen voor nabezorging, hetzij door 
de verspreidingsdienst, hetzij door het bestuur.

Verschijningsdata en deadlines
WijkInfo 3 en 4

WijkInfo 3
Deadline inleveren kopij: 27-06-2022
Verschijnt derde week juli 2022

WijkInfo 4
Deadline inleveren kopij: 26-09-2022  
Verschijnt 4e week oktober 2022

HERHAALDE OPROEP

De wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-
Waldeck-Kijkduin (BWK) zet zich onder 
meer in voor het leefbaar houden van uw 
woonomgeving. Dat wordt gedaan met 
een zeer beperkt aantal mensen die uw 
stem laten horen in diverse overlegor-
ganen van de gemeente. Ergernissen of 
klachten worden via korte lijnen aange-
pakt zodat onze wijkbewoners een plezie-
rig woongenot ervaren in onze wijken. 

Om dit financieel te kunnen blijven 
faciliteren hebben wij dringend  
behoefte aan nieuwe leden! 

De contributie is slechts € 17,50 per jaar 
Via de website www.walboduin.nl kunt u 
zich met een paar klikken aanmelden. 
U geeft met uw lidmaatschap ons de 
verzekering dat we door kunnen gaan met 
de activiteiten van de vereniging en het 
wijkberaad. Dus, WORD LID!!                                                             

Steun uw wijkvereniging
WORD LID!

http://www.walboduin.nl
http://www.walboduin.nl
mailto:info@walboduin.nl
http://www.bkdh.nl
mailto:info@walboduin.nl
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Werk in de Wijk
Tekst en foto’s: Jan Hofker

Kust
De winterstormen hebben een stevig stem-
pel gedrukt op de kust. De zandmotor heeft 
zijn naam eer aangedaan. Er is veel zand 
verplaatst. Deels is dat door golfslag en 
stromingen verderop langs de kust afgezet. 
Maar de wind heeft ook op het strand zijn 
werk gedaan door het zand naar de duin-
rand te blazen. Strandpaviljoens die deze 

winter mochten blijven staan zijn er deels 
door bedolven. Jammer voor de exploi-
tanten, maar gunstig voor de versteviging 
van de duinen. Paviljoen ‘Pier32’ heeft een 
windhoos tijdens een van de stormen niet 
overleefd. Zie elders in dit blad. De golven 
woelden ook het zand voor de kust om 
en bezorgden zo de meeuwen en kraaien 
op het strand een copieus zeebanket van 
levende schelpdieren.

Kijkduin-Bad
Zoals in voorgaande edities van de 
Wijkinfo al is beschreven, verloopt de 
bouw van Nieuw Kijkduin voortvarend. 
Een korte vertraging leverde de vondst 
en, na onderzoek en documentatie door 
deskundigen, vervolgens de sloop op 
van een Duitse bunker, onderdeel van de 
Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog. 
De bunker maakte destijds deel uit van een 
gangenstelsel dat de militaire versterkingen 
in de duinen onderling verbond en was in 
de jaren 50 bekend speelterrein voor de 
Kijkduinse jeugd.

Op diverse plaatsen in de omgeving van de 
nieuwbouw werden boringen verricht voor 
ondergrondse warmte- en koude-opslag ten 
behoeve van Nieuw Kijkduin. 

Bomen
De recente stormen hebben niet alleen 
op het strand hun sporen achtergelaten. 
Veel bomen zijn ontworteld of afgebroken. 
Nog weken erna werden de restanten 
opgeruimd. Een geluk bij een ongeluk: de 
afgelopen paar jaren zijn in Den Haag ca. 
2200 kwetsbare populieren verwijderd. 
Als dat niet was gedaan, zou er een nog 
grotere ravage zijn aangericht.

Gesneuvelde boom in het Westduin.

Het vervangen van de populieren door 
jonge exemplaren van diverse soorten is in 
herfst en winter bijna voltooid. Het aantal 
paaltjes met een rood geschilderde top, 
waar de nieuwe aanplant moest komen, is 
aanzienlijk verminderd.

Haagse Beek/Bosjes van Pex
De groenzone langs de Sportlaan tussen 
de De Savornin Lohmanlaan en de Daal 
en Bergselaan is al enkele maanden 
gekarakteriseerd door graafmachines en 
vrachtwagens. Bomen werden gekapt en 
struiken weggehaald. Het uiteindelijke 
doel is om de Haagse Beek te verbreden, 
met natuurvriendelijke oevers, en om de 
kwaliteit van de begroeiing te verbeteren. 
Ecologisch gezien een mooi streven, al zien 
veel omwonenden en passanten het meer 

als een vorm van kaalslag. Maar, wordt ons 
door betrokkenen verzekerd, het gaat erg 
mooi worden.
Door de verbreding van de Haagse Beek 
was er geen ruimte meer voor de half-
pipe, waar skaters en skateboarders hun 
capriolen uithaalden. Aanvankelijk was het 
de bedoeling om die te verplaatsen naar de 
omgeving van de speeltuin in de Bosjes van 
Pex. Maar daar is inmiddels geen ruimte 
meer. Heeft u een idee voor een alterna-
tieve locatie, mail of bel dan even naar ons 
kantoor.

Renovatie Campanulastraat
De renovatie van de voormalige aanleun-
woningen van zorgcentrum Dekkersduin 
aan de Campanulastraat is na een lange 
periode van stilstand nu in de afbouwfase 
gekomen. Het blok etagewoningen heeft 
een vierde bouwlaag gekregen en ziet er 
weer fris en fruitig uit.

Voetpad Mozartlaan
Het ligt net niet in onze wijk, maar wordt 
wel veel door wijkbewoners gebruikt: het 
voetpad langs de Mozartlaan tussen de 
Palestrinaweg en de Groen van Prinsterer-
laan. Na een jarenlange klaagzang over 
de slechte staat van het asfalt, wordt dat 
eindelijk vervangen.

Nieuw Kijkduin in aanbouw, 12-3-2020.



Eric van Baarsel, civiel ingenieur met een 
rijk arbeidsverleden dat overging in een 
vrijwilligersbestaan-met-volle-agenda, 
straalt één en al fitheid en jeugdigheid uit. 
‘’Van stilzitten word je gauw oud’’, vindt hij, 
dus dat doet hij niet. Naast enkele andere 
vrijwilligersfuncties springt zijn inzet voor 
de bewonersbelangen van Kijkduin zeer in 
het oog. En al zal menigeen niet beseffen 
hoeveel tijd en energie zijn inspanningen 
door de jaren heen hebben gevergd, vanuit 
de gemeente is een blijk van waardering 
gegeven in de vorm van een stadsspeld. 

Hoe en waarom is SBK ooit tot stand 
gekomen?  
Door een aantal bewoners van Kijkduin 
Bad werd in 2003 een actiegroep opgericht 
tegen het verplaatsen van de busbuffer van 
het Deltaplein naar de Hoek van Holland-
laan. Deze actie had niet het gewenste 
resultaat, maar het zich inzetten voor de 
bewonersbelangen van de Kijkduiners 
smaakte naar meer. Het Wijkberaad Bohe-
men, Waldeck, Kijkduin (BWK) had met een 
enorm werkgebied echter te weinig tijd 
om zich uitputtend met Kijkduin bezig te 
houden. En zo werd de actiegroep omgezet 
in de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin 
(SBK). Vrij snel daarna was de herontwikke-
ling van Kijkduin Bad aan de orde. We zijn 
vanaf het begin betrokken geweest bij de 
planvorming. Daarnaast ging onze aandacht 
uit naar het in stand houden respectie-
velijk verbeteren van de kwaliteit van de 
openbare ruimte in de breedste zin van het 
woord. Wij werden door onze inbreng een 

serieuze en erkende gesprekspartner van 
de gemeente. We stelden ons kritisch doch 
constructief op (geen actiegroep, maar een 
actieve groep) en waren gezegend met 
bestuursleden die vanuit hun werkervaring 
de nodige vakkennis in huis hadden. 

Tot welke successen hebben de inspannin-
gen van SBK zoal geleid? 
Laat ik eerst zeggen dat onze inspanningen 
niet altijd resulteerden in een voor de 
bewoners positief resultaat. Zo is het niet 
gelukt om de kleinschaligheid van Kijkduin 
Bad te behouden. Daar waren te grote 
commerciële belangen mee gemoeid. Wel 
gelukt is het beperken van het aantal nieuw 
te bouwen woningen in Kijkduin Bad, waar-
door het minder massaal is geworden dan 
oorspronkelijk gedacht. Daarnaast hebben 
wij ons met succes sterk gemaakt voor een 
veiliger verkeersafwikkeling op de kop van 
de Kijkduinsestraat nabij het Deltaplein 
door te pleiten voor een – nog te realiseren 
- ondergrondse toegang tot de parkeerga-
rages, de zogenaamde EeF (ondergrondse 
Entree van de parkeergarages en Fietsen-
stalling). En tenslotte een veelheid aan 
kleine ingrepen in de openbare ruimte 
(straten en groen) ter verbetering van ons 
woon- en leefklimaat door voortdurend 
de vinger aan de gemeentelijke pols te 
houden.

Jullie hebben in die vijftien jaar ongetwijfeld 
te maken gehad met veel verschillende 
partijen en gesprekspartners 
Het aantal partijen was vrij constant, maar 
het aantal vertegenwoordigers van som-
mige partijen zoals het stadhuis wisselden 
sterk. Sinds de start van de herontwikkeling 
hebben we circa vijftien projectmanagers 
voorbij zien komen. Dat is geen garantie voor 
continuïteit en leidt tot inefficiënt en inef-
fectief werken met alle negatieve gevolgen 
van dien. Herman van den Muijsenberg van 
BWK en ik zijn de enige continue factor in 
dit herontwikkelingsproces en daar heeft de 
gemeente van kunnen profiteren. 

Waar komt die drive vandaan om je 
jaar in jaar uit in te zetten, vaak tegen de 
wind in? 
Ik denk dat het karakter gebonden is: als je 
iets aanpakt, moet je het goed doen, is altijd 
mijn devies geweest. Wat ook meespeelt is 
dat de belangenbehartiging veel raakvlakken 
heeft met de advies-, beleids- en manage-
mentfuncties die ik heb gehad op het terrein 
van verkeer en vervoer, woningbouw en 
stadsvernieuwing en de uitvoerende bouw. 
Maar het moet gezegd: de inspanningen zijn 
niet altijd in verhouding met het resultaat.

Hoe gaat het nu verder met de SBK-krant die 
vijf à zes keer per jaar uitkwam? 
Tja, die zal niet meer verschijnen nu SBK is 
gestopt. Het verzorgen van de communicatie 
met de Kijkduiners is nu aan BWK via de 
Wijkinfo. Daarin verschijnt het nodige nieuws 
over Kijkduin, maar natuurlijk wat minder 
uitgebreid dan wij dat deden in de SKB-krant. 
Het is niet anders.

Jeannette Biesbroeck

Vrijwillig maar niet vrijblijvend
‘Vrijwillig maar niet vrijblijvend’ is overduidelijk het motto van Kijkduiner 

Eric van Baarsel. Vijftien jaar lang stak hij veel tijd en energie in de Stichting 

Bewonersbelangen Kijkduin (SBK), eerst als lid, later als voorzitter. Nu de stichting 

formeel is gestopt per 1 januari, is hij nog steeds bezig ‘de klus netjes af te maken’. 

WIJKinfo | aprili 2022 | 7 

Nieuw Kijkduin

Foto: Topconcept



Waar komt die fascinatie voor verlaten 
gebouwen vandaan?
Als kind ging ik met mijn vader naar de 
leegstaande West End bioscoop aan de 
Fahrenheitstraat, daar is het volgens mij 
allemaal begonnen. Zo’n vervallen ruimte 
brengt je fantasie op gang. Symmetrie en 
ruimtelijkheid, daar gaat het mij om. De 
foto’s zijn momentopnames, stilstaande 
stukjes tijd en vertellen de kijker een eigen 
verhaal. Mijn verhaal.

Hoe ga je op zoek naar de ruimtes en 
objecten die we op jouw foto’s zien?
Tijdens mijn reizen fotografeer ik veel. 
Over de grens is meer verval te vinden 
dan in ons nette georganiseerde landje 
waar alles voortdurend wordt opgeknapt 
en gerenoveerd. In België kun je aan de 
kust bij Knokke heel wat desolate plekken 
vinden. Mijn reis door Bulgarije leverde een 
prachtige serie op van oude hotels en kuur-
oorden. En in Frankrijk heb je in elk dorpje 
de kans dat je een verlaten huis aantreft 
met dichtgespijkerde ramen. Maar als je 
dan door een kier naar binnen gluurt zie 
je bij wijze van spreken de borden nog op 
tafel staan en voor het bed de sloffen van 
het oude stel dat er tot hun dood leefde. En 
dan wil ik graag binnen een kijkje nemen. 

Bewerk je de foto’s voor dat je ze klaar 
maakt voor een tentoonstelling? 
Ik ‘photoshop’ vrijwel niets. Maar als een 
detail echt afleidt van het beeld dat ik voor 
ogen heb doe ik het minimaal. Ik besteed 

Kunstenaars in de Wijk

erg veel zorg aan de afwerking van mijn 
foto’s. De compositie, de afdruk en de 
presentatie. Het moet exact worden wat ik 
wil. Dat is mijn handtekening, daar ben ik 
trots op.

Ben je anders gaan kijken en zoeken in de 
afgelopen covid periode? 
Door covid ben ik niet dichter bij huis gaan 
zoeken naar onderwerpen. Ik wilde graag 
reizen, maar dat kon niet want alles lag 
stil en er waren nauwelijks exposities. De 
sfeer van mijn eerdere series is vaak stil en 
terughoudend. Na corona had ik behoefte 
aan meer kleur en vrolijkheid. Ik wil dat de 
dingen die ik fotografeer loskomen en meer 
bewegen in plaats van alleen verstild zijn. 
In mijn laatste werk zie je dat terug. Maar 
het gaat me nog steeds om de esthetiek 
van sporen die mensen hebben achterge-
laten. 

groepstentoonstelling in de Haagse Kunst-
kring. Daarnaast ben ik actief in projecten in 
onze stad. Zo werk ik mee aan het project 
Bakkie Kunst van Stadslink.nu, dat binnen-
kort van start gaat in onze wijk. Daar geef 
ik laagdrempelige workshops ‘Fotograferen 
met je mobiel of tablet’ voor senioren. Ook 
heb ik vorig jaar weer meegedaan aan de 
Loosduinse kunstroute. Erg leuk om mensen 
uit de buurt in mijn atelier te ontvangen.

Op zoek naar sporen 
van vergane glorie
Op de foto’s van Susan de Kruiff zul je meestal geen 
mensen aantreffen. In haar werk vind je verlaten en vervallen 
gebouwen, verstilde plekken waar slechts sporen herinneren 
aan wat zich daar wellicht ooit heeft afgespeeld. Zorgvuldig 
vastgelegde details in ruimtes met een bijzondere sfeer en 
lichtval. In haar knusse atelier aan de rand van onze wijk – in  
de Ouverturestraat – vertelt Susan over haar fotografie.

Elektriciteitsfabriek, Den Haag 2020

Hoe vinden mensen de weg naar jouw 
werk? 
Vorig jaar was er een uitgebreide over-
zichtstentoonstelling van mijn werk in 
Pulchri Studio, waar ik lid van ben. Pulchri is 
een prachtige historische en heel toegan-
kelijke galerie aan het Lange Voorhout in 
het centrum van Den Haag. Iedereen kan 
er zomaar binnenwandelen en het kost 
niets. In maart dit jaar deed ik mee aan een 

Na covid 2022

Heures Claires, Spa 1999

Foto’s: Susan de Kruiff / w
w

w
.susandekruiff.com

Vind je het belangrijk dat mensen je werk 
begrijpen?
Ik heb een kinderkunststudio gehad in de 
wijk Transvaal, en later in dezelfde wijk op 
een school kunstonderwijs aan kinderen 
gegeven. Kinderen zijn geweldig om mee 
te werken! Ze laten zich graag verrassen en 
dan is alles mogelijk. Die ontvankelijkheid 
hebben volwassenen ook, zeker als ze 
ervoor open staan. Bij zo’n atelierroute vind 
ik het heerlijk om in gesprek te gaan en 
over mijn werk te vertellen. Kunst is er voor 
iedereen. Natuurlijk, smaken verschillen, 
maar als je iets mooi vindt, geniet er dan 
iedere dag van! 

Richard Roemers
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Zondag 6 februari 2022 is een dag die Peter 
Jonker niet licht zal vergeten. Het strandpa-
viljoen dat hij in 2016 overnam en liet her-
bouwen in een originele, markante stijl, viel 
die dag ten prooi aan een oerkracht van de 
natuur. Een windhoos trok het hele bouw-
werk vacuüm, waardoor het implodeerde. 
De eigenaar van Amigos, de belendende 
strandtent, zag het gebeuren en belde zijn 
buurman met de onheilstijding. 
‘Het was een stevige constructie, maar 
tegen een tornado doe je niets’, zegt Peter 
Jonker, bij velen in de wijk ook bekend als 
tandarts/implantoloog. 

Hoe verliep die dag? 
Ik spoedde mij evenals bedrijfsleider 
Janneau Meijer naar de plaats des onheils 
en in no time stond ook een groot deel van 
ons team daar. Iedereen wilde met eigen 
ogen zien dat het bericht dat via whatsapp 
was verstuurd geen grap was. De handen 
werden al gauw uit de mouwen gestoken 
om hekken op te zetten voor de veiligheid 
en orde in de chaos te scheppen. Van de 
apparatuur en het meubilair was bijna alles 
nog intact, dat hebben we opgeslagen 
in containers. Het bouwwerk was totaal 
verloren gegaan, dat was duidelijk. 

Hoe nu verder? 
Opbouwen in dezelfde stijl. Ik was gek op 
de esthetiek van het ontwerp, daar was 
heel goed over nagedacht en zo zal het 
herrijzen: herkenbaar aan de onderschei-
dende architectuur van met name het dak. 

Het nieuwe paviljoen zou in de loop van 
dit jaar klaar kunnen zijn, maar we hebben 
ervoor gekozen dit jaar te werken met een 
tijdelijke oplossing en volgend jaar in het 
nieuwe paviljoen te trekken. Dat is beter 
voor de continuïteit. 

Zijn er dingen in het oude ontwerp die 
achteraf toch anders of beter hadden 
gekund en die nu meteen worden aange-
past?
Nee, eigenlijk niet, misschien een paar klei-
nigheden, maar het geheel zal er hetzelfde 
uitzien, inclusief de trampoline voor de 
kinderen waar de ouders omheen kunnen 
zitten. Wel moeten we, evenals andere 
paviljoens, in de nabije toekomst waar-
schijnlijk iets opschuiven richting de zee. 
Dat is vanwege het natuurlijk duinherstel. 
De duinvoet moet zich kunnen ontwikkelen 
en moet worden verstevigd door nieuwe 
aangroei die is gebaat bij stuivend zand. 
Dat proces mag niet worden belemmerd. 
Om dezelfde reden mogen strandpavil-
joens niet meer blijven staan in de winter. 
Dit jaar werd het gedoogd vanwege de 
omzetverliezen door de coronarestricties. 
Het bespaarde iedereen de afbraak- en 
opbouwkosten, maar dat was éénmalig. 

Zien we dit jaar hetzelfde team en 
dezelfde menukaart terug? 
Ja, we hebben nu een heel fijn team, jong 
en dynamisch. Het zijn veelal studenten 
die op hun vrije dagen ook regelmatig 
langskomen om in een prettige omgeving 

aan hun studie te werken, met hun laptop 
aan een tafeltje. Wordt het opeens druk, 
dan springen ze zó in. De menukaart zal 
voorlopig in grote lijnen hetzelfde blijven. 
We hebben veel vaste klanten en die 
rekenen toch graag weer op de burger, de 
spareribs en de bio-pizza. Daarnaast staan 
er ook vegetarische gerechten op de kaart. 
Wat wel iets nieuws is, en daar ben ik heel 
trots op: we hebben sinds kort het Green 
Key gold label. Green Key is het grootste 
duurzaamheidskeurmerk voor de toeristi-
sche en recreatieve branche en gold is het 
hoogst haalbare label.

Kunnen we van de zomer ook weer naar 
de mondhygiënist in een pop-up praktijk 
op het strand? 
Dat experiment hebben we al een tijdje 
geleden achter ons gelaten. Iedereen 
vond het leuk dat we naast het paviljoen 
een behandelkamer hadden, maar als het 
regende werd er massaal afgebeld. Het 
bleek bij slecht weer toch een brug te ver. 
Bedrijfsleider Janneau Meijer schuift aan bij 
het gesprek. De bevlogen horecaman heeft 
sinds kort ook zijn eigen pas geopende 
restaurant ‘Beau’ op de Goudsbloemlaan.
‘Peter en ik zijn tot een goede samenwer-
king gekomen. Onze medewerkers worden 
op beide plekken ingezet, waardoor we 
kunnen bouwen aan een hecht team dat 
we ook bepaalde zekerheden kunnen 
bieden. Wanneer het wat rustiger is bij Pier 
32, dan kunnen we teamleden inzetten bij 
Beau en vice versa’, vertelt Janneau. 

En nu maar hopen op een mooie zomer
Zeg dat wel! Vorig jaar hadden we in totaal 
hoogstens twee weken mooi strandweer, 
dat moet dit jaar toch beter kunnen.
Beide heren zien vol goede moed uit naar 
een nieuwe toekomst voor Pier 32. ‘Dat je 
van een strandtent slapend rijk wordt kun je 
wel vergeten, het is kei- en keihard werken 
om alles goed georganiseerd te krijgen, 
maar leuk is het wel’, zegt Peter tot slot. 

Jeannette Biesbroeck

Strandpaviljoen Pier 32
Een windhoos met de kracht van een tornado verwoestte strandpaviljoen Pier 32 in 

twee minuten tijd. De schrik was groot, maar tijd om te treuren was er niet: ook dit 

strandseizoen staat Pier 32 er weer, tijdelijk in een andere gedaante. 
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Toen het Luchtvaartbedrijf in september 
1939 sportpark Ockenburg omvormde naar 
een hulpvliegveld werd er opnieuw een 
stukje luchtvaartgeschiedenis geschreven. 
Twintig jaar eerder waren er namelijk al 
vliegactiviteiten op het terrein. Toen was 
er nog geen sportpark - dat werd in 1936 
aangelegd – maar was het polderterrein. 
Er werd een syndicaat opgericht met als 
doel de realisatie van de “Eerste Neder-
landse Vlieghaven Ockenburgh”. Grootste 
wapenfeit dat hieruit voort kwam was een 
driedaagse vliegshow die in september 
1919 werd gehouden. Het plan voor het 
vliegveld kwam niet van de grond. Daar-
entegen werd toen besloten om de locatie 
Maaldrift bij Wassenaar – de voorloper van 
vliegveld Valkenburg - en later ook Schiphol 
te ontwikkelen tot vlieghavens.

Tijdens de mobilisatie in september 1939 
was er behoefte ontstaan aan militaire 
(hulp)vliegvelden in het westen van het 
land. Het Luchtvaartbedrijf nam sportpark 
Ockenburg in gebruik. Het Bataljon Lucht-
vaarttroepen zorgde ervoor dat de sportat-
tributen van de velden werden verwijderd 
en dat de aanwezige kleedruimten in 
gebruik genomen konden worden door de 
militairen. De portierswoning (nu Wijndae-
lerweg) werd als wachtlokaal ingericht. Op 
het terrein werd een grote tent neergezet 
waar pas aangekochte Douglas 8a-3N toe-
stellen uit Amerika werden afgemonteerd. 
Verder stonden er enkele Fokker toestellen 
in depot.
De bewaking van het hulpvliegveld was in 
eerste instantie in handen van het regiment 

Grenadiers. De grenadiers werden op 8 mei 
afgelost door een drietal secties van de 
22e Depotcompagnie Bewakingstroepen. 
Om een goede verdediging van het terrein 
te verzorgen hadden zij echter te weinig 
tijd. De eerste Duitse troepen vielen in de 
vroege morgen van de 10e mei het vliegveld 
aan vanuit de lucht. In eerste instantie 
waren het parachutisten, later ook luchtlan-
dingstroepen die met Junkers Ju-52 op het 
veld werden afgezet. Door de grote Duitse 
overmacht met hun betere bewapening 
werden de depottroepen na twee uur strijd 
teruggedrongen richting Loosduinen. Van 
de 96 soldaten sneuvelden er 24 en raakten 
18 man gewond. Het lukte de Duitsers 
echter niet om door te stoten richting het 
centrum van Den Haag om de Koningin en 
het Nederlandse opperbevel gevangen te 
nemen. Door de onverwacht felle tegen-
stand op Ockenburg kregen troepen van 

Vliegveld Ockenburg
Studiegroep Historisch Ockenburg
Het sportpark Ockenburg ligt er tegenwoordig vredig bij. Weinig herinnert nog aan 

de hevige gevechten die hier tijdens de tweede wereldoorlog plaatsvonden op en 

rond het toenmalige hulpvliegveld. Er sneuvelden toen 83 Nederlandse militairen. 

het regiment Grenadiers vanuit Den Haag 
en het regiment Jagers vanuit Monster de 
tijd om de Duitse troepen in te sluiten. De 
Duitsers konden in de avond van 11 mei aan 
de Nederlandse omsingeling ontsnappen en 
via een nachtelijke mars Overschie bereiken. 
Tijdens de gevechten om hulpvliegveld 
Ockenburg sneuvelden er helaas 83 Neder-
landse militairen. 
 
Net als de aanval op de andere vliegvel-
den in de regio, Ypenburg en Valkenburg, 
mislukte aanvankelijk het Duitse aanvals-
plan voor Ockenburg. Na de Nederlandse 
capitulatie kwam het veld echter alsnog in 
Duitse handen en werd er een schijnvlieg-
veld van gemaakt. Met houten vliegtuigen 
en nepbarakken was het de bedoeling 
geallieerde vliegers in verleiding te brengen 
hun bommen op het veld te gooien om zo 
de operationele vliegvelden tegen bom-
bardementen te beschermen. Vanaf 1942 
werden de eerste mijnenvelden aangelegd, 
deze waren voornamelijk bedoeld voor de 
versterking van de Atlantikwall. Ook op en 
rond het vliegveld Ockenburg werden vele 
mijnen ingegraven. Na de oorlog moesten 
deze mijnen weer worden geruimd door 
Duitse krijgsgevangenen. 

Tegenwoordig ligt het sportpark er vredig 
bij. De vroegere portierswoning aan de 
Wijndaelerweg, vanaf de mobilisatie in 1939 
in gebruik genomen als wachtgebouw, is het 
enige overgebleven gebouw dat nog herin-
nert aan de oorlogsjaren en is sinds 10 mei 
2013 een gemeentelijk monument. Op 13 
juli 2013 werden op initiatief van de Studie-
groep Historisch Ockenburg en de Stichting 
Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage 
de plaquettes met daarop informatie en de 
namen van de gesneuvelden onthuld door 
de toenmalige burgemeester Van Aartsen.

Ronald Vrolijk

Het hulpvliegveld Ockenburg op 10 mei 1940 (NIMH)

Het voormalig wachtgebouw aan de Wijndaelerweg (Studiegroep Historisch Ockenburg)



12 | april 2022 | WIJKinfo

Pim Hofdorp
We maken een tochtje door de wijk via 
zes verschillende auteurs. We beginnen in 
Kijkduin, met Pim Hofdorp. Pim Hofdorp 
was een pseudoniem van Wilhelm Gustave 
Kierdorff, (4 februari 1912 - 9 juni 1984). 
Onder deze schuilnaam schreef hij vanaf 
1959 een stuk of achttien politieromans, die 
zich steeds afspelen in een ander deel van 
Den Haag en waarin commissaris Aremberg 
de hoofdrol speelt.

De Katastrofe in 
Kijkduin is het 
achtste deel van 
de zogenaamde 
Haagse Mysterie 
Reeks.Tegen de 
achtergrond van 
ontketend natu-
urgeweld, een 
windhoos en een 

wolkbreuk, speelt zich de ontknoping van 
een familiedrama af. Natuur, prehistorie 
en de topografie van Kijkduin, als decor 
voor door liefde, jaloezie en eigenbelang 
bewogen daden. Er is sprake van voorteke-
nen, geheimzinnig en zonder samenhang, 
een gesprek op een Kijkduins terrasje, 
flirtende meisjes op het strand en de vondst 
van archeologen van waarschijnlijk een 
Myceense dolk, een vooruitwijzing naar een 
andere dolk die opgeheven zal worden… 

Bohemen-Waldeck-Kijkduin in de 
Nederlandse lectuur en literatuur
In dit artikel maken we een literaire tocht door de buurt. Ton van Rijn bespreekt zes ‘adressen’ uit onze wijk die iets te 

maken hebben met het werk van evenveel auteurs. Leuk om te zien hoe je eigen omgeving voorkomt in het werk van 

bekende schrijvers. 

Ellen Warmond
Ellen Warmond, pseudoniem van Pietronella Cornelia 
van Yperen, (Rotterdam, 23 september 1930 - Kijkduin, 
28 juni 2011) was een Nederlandse dichteres. Zij 
bewoonde in haar laatste jaren een flat in Kijkduin en 
overleed na een langdurig ziekbed op 80-jarige leeftijd. 
Zij groeide op in Rotterdam en doorliep daar de hbs. Zij 
volgde vanaf 1946 een balletopleiding en danste tot 
1953 in het Rotterdams Ballet Ensemble. Omdat ze daar-
van niet kon leven, was ze daarnaast secretaresse op 
een handelskantoor. Men had daar weinig affiniteit met 
poëzie en om haar dichtwerk te verbergen koos ze het 
pseudoniem Ellen Warmond. In 1953 debuteerde zij met een aantal gedichten in het literair 
tijdschrift Maatstaf.

Omgeving 
Bij dag uitzicht op zee
en op het hospitaal
-twee oceanen onrust
op andere schaal-

als het heel stil is
s nachts
kun je ze horen worstelen
-zonder onderling verband-

de zieken met hun dromen
de golven met het strand

uit: Persoonsbewijs voor inwoner, 
Ellen Warmond, 1991

1953 Reina Prinsen Geerlingsprijs voor 
Ellen Warmond en Remco Campert

Zeehospitium 1990 (Dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling)

Remco Campert                                 
Clara Eggink woonde, zowel met Bloem als met Jan Campert en zijn zoon Remco in Kijkduin, 
Duinlaan 143, (foto). Het huis staat er nog. De entourage van zee, duinen en bosjes 
vormt het decor in verscheidene verhalen van Remco Campert (1929) zoals ‚Herinner je 
je nog‘ (1956) en ‚Ademhalen‘ (1952): “Toen hij een jaar of acht was, woonde hij bijna 
een jaar aan zee, dicht bij de stad. Met vriendjes zwierf hij door de verboden duinen.”… 
„s Nachts huilde de wind in de schoorsteen, bonsde op de ramen, wierp een teil, die aan 
een buitenmuur hing, van zijn spijker. De zee ramde schuimbekkend de duinen en de 

muur van de boulevard. Stropers 
en koddebeiers beschermden 
vloekend hun ogen tegen de 
naalden van het driftige zand. 
Er waren geen sterren (met de 
maan verdronken in de zwarte 
zee van de lucht), maar vodden 
van wolken, die langs de hemel 
werden gesleurd. In de ochtend 
was de hele wereld veranderd. 
De wind had er met zijn kale, 
koude vingers overgestreken en 

alles was anders geworden. Elke dag was de wereld anders, schoner.”(De jongen met het 
mes, De Bezige Bij 1958.)

Nationaal Archief

geschiedeniskijkduin.nl
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Hella Haasse verhuisde in 1967 vanuit Amster-
dam naar de Mozartlaan. In Stemmen rond de Hofvijver 
schrijft ze: In het autobiografische Persoonsbewijs 
(1967), …, heet Den Haag ‚de andere stad.‘ De vluchtig 
geschetste nieuwe omgeving onder de rook van Kijkduin 
en Loosduinen onderscheidt zich niet van ontelbare 

andere plaatsen in 
de Randstad: ‚Als 
een vesting rijst het 
flatgebouw op in 
een vlakte van ver-
kavelde tuinderijen; 
tussen kassen en 
kleine industrieën 
liggen stukken 
grond, met onkruid 
overwoekerd, klaar 

om bouwrijp gemaakt te worden en te veranderen in 
evenzovele segmenten buitenwijk, woondozen van 
beton en glas, tegels en baksteen, winkelcentra vol 
zelfbedieningszaken, een netwerk van asfaltwegen met 
aan weerszijden volgens plan aangelegde recre atie-
terreinen.‘  
Hella Haasse was een uiterst productieve auteur. Ze 
schreef in 1976 Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-
Bergse brieven. Sinds 1967 kende ze de buurt dus uit 
eigen waarneming. De schrijfster van nu discussieert 
over de ‘gevaarlijke’ man-vrouw-verhouding met een 

vrouw uit de achttiende eeuw, de romanfiguur markie-
zin de Merteuil uit Gevaarlijk spel met de liefde (Les 
liaisons dangereuses) van Pierre Laclos (1741-1803). 
Haar schepper Laclos laat haar daarin naar Nederland 
vluchten met een juwelenschat uit het familiebezit van 
een zekere Valmont. Hella Haasse fantaseert haar schim 
in een Haags buitenhuis, dat zij Daal- en Berg (Valmont) 
noemt en laat haar brieven schrijven. Die epistels van 
de achttiende-eeuwse cynische dame zijn gericht aan 
Hella Haasse, die er haar antwoorden op schrijft. De 
briefwisseling tussen Hella Haasse en de markiezin is 
een bijzondere manier van Hella Haasse om haar eigen - 
vaak tegenstrijdige - gedachten over de relatie man-
vrouw te formuleren. Al meteen bij de opening zijn we 
ter plekke: “Mevrouw, u kwam mij in gedachten op de 
Daal-en-Bergse Laan, in zuidelijk Den Haag, niet ver van 
waar ik woon. Ik stond met mijn gezicht gekeerd naar de 
Bosjes van Pex….en stelde mij, daar tussen dat struweel, 
in plaats van tennisbanen, voetbalvelden, pony-manege 
en café-restaurant, een klein landhuis voor…” (5e druk 
1976).

J. J. Voskuil
J.J. Voskuil (1926-2008) heeft bij zijn leven niet veel gepubliceerd. Na Bij 
nader inzien in 1963 bleef het stil tot aan 1995 Het Bureau verscheen, een 
zevendelige romanreeks over zijn werk als wetenschappelijk hoofdambt-
enaar op het Meertens-instituut voor volkskunde. Dikke pillen, maar met 
enorm enthousiaste lezers. In 1999 verscheen De moeder van Nicolien waa-
rin de schoonmoeder van de schrijver wordt geportretteerd. We volgen haar 
zo’n dertig jaar, waarin ze ouder en ouder en uiteindelijk dement wordt. Als 
ze is overleden, wordt ze begraven op Oud Eik en Duinen.

“Rond de aula 
stonden de mensen 
voor de volgende 
begrafenis. De 
oudste nicht van 
Nicolien, die van haar 
vaders kant, liep met 
hen mee. Ze stapten 
in haar auto en 
reden opgelucht en 
nog een beetje triest 

naar Kijkduin, naar Atlantic, op de plaats waar het Badhotel van Nicoliens 
oom had gestaan. In het café met uitzicht op zee, die binnen maar vaag te 
horen was achter de beschaafde pianomuziek, aten ze wat. De nicht liep 
met hen terug tot het duinpad en vandaar naar haar auto. Toen ze nog eens 
omkeken, stond ze naar plantjes in een tuin te kijken. Ze liepen samen langs 
het duinpad waarlangs ze met zijn schoonmoeder honderdmaal gelopen 
hadden, langs de vroegere kazerne en het Heitje, langs de Thorbeckelaan 
naar de Amandelstraat. Het kamertje van Nicolien zag er onbewoond uit. 
Voor het raam van de woonkamer stonden slecht verzorgde planten. Er 
hingen geen valletjes, zoals vroeger, en de ramen waren vuil. Ze bleven aan 
de overkant staan en toen nog eens op de hoek van de Vlierboomstraat.” 
(De moeder van Nicolien, Van Oorschot 1999)

Jacques Bral
Halverwege de jaren negentig bereikte het protest tegen het plan “Kustlo-
catie” (door sommigen al “Nieuw Holland” gedoopt) een hoogtepunt. Een 
van de sprekers bij een actie op Kijkduin was Jacques Bral, (pseudoniem van 
Marcel van der Heijden. 11-11-1963)  
In Haags Bloed (Rap, 2000) doet hij 
verslag van zijn (mislukte) protestge-
dicht-bijdrage:
“Ik zag vanuit mijn ooghoek de 
wijkagent, die tot nu toe zwijgend mijn 
dichtende bijdrage had gevolgd, een 
stap naar voren doen. Hij keek vanuit 
de tent naar de demonstranten, die 
hun protesten allang niet meer op de 
kustlocatie richtten maar op mij. Er 
klonk gesis, gemor, gebrom en gejoel. 
Dit werd nog eens versterkt door 
de wind. Iemand begon te fluiten en kreeg van alle kanten bijval. Ik zag 
gebalde vuisten omhoog gaan. De dagjesmensen haakten af, op zoek naar 
een plek waar meer te beleven was. De laatste zinnen riep ik toch nog met 
luide stem: 
Mensen, red de natuur en zegt het voort: 
die kustlocatie ? 
Volgens mij zit er net één letter te veel in dat woord! 

Ternauwernood wist ik bus 22 te halen.”

Perskaart  (Literatuur Museum)

Daal en Bergselaan 1943  (Dienst Stadsontwikkeling)

Voormalig Milvakamp 1970  (Jan Stegeman)



Duinbeestjes
Vorig jaar schreef de Wijkinfo over Monica Hoogduin’s boek ‘Bloeiend Westduinpark’. 

Vorige maand publiceerde zij alweer haar tweede boek, ditmaal over ‘Beestjes 

in de Haagse duinen’. Opnieuw het resultaat van jaren werk en duizenden uren 

wandelen in onze duinen. Met prachtige foto’s van insecten, amfibieën, reptielen en 

weekdieren die zij vastlegde in het Westduinpark, Solleveld, Meijendel, Bierlap en 

Kijfhoek en allemaal zorgvuldig op naam heeft gebracht.

Zondag 13 maart jl. presenteerde Monica 
haar nieuwe boek in de duinen bij de 
Jutterskeet van ome Jan. De eerste exem-
plaren waren bestemd voor bekenden en 
trouwe fans van Monica. Ook Wijkinfo was 
uitgenodigd. 
Met dit boekje in de hand zul je tijdens je 
tocht door de Haagse duinen de meeste 
hagedissen, libellen, vlinders, slakken, 
spinnen en sprinkhanen die je tegenkomt 
misschien zelf kunnen benoemen. Enkele 
vogels - oals de buizerd - en zoogdieren 
-zoals vos en ree - passeren in Duinbeest-
jes de revue maar hierop ligt niet de focus.  

Dit boekje is niet echt bedoeld als 
naslagwerk om soorten te herkennen 
maar geeft wel een goede indruk van de 

rijkdom in ons duingebied. Het is mooi 
vormgegeven en toegankelijk geschreven 
met aardige wetenswaardigheden. En voor 
de kenners biedt het echte verrassingen. 
Wie had gedacht dat er hier boomkikkers 
voorkomen! Ik wist het niet, maar ik 
ga beslist nu zelf op zoek in de hoop er 
eentje tegen te komen. Benieuwd naar het 
volgende project? Monica verklapt alvast 
dat dat waarschijnlijk over paddenstoelen 
zal gaan. 

Duinbeestjes kost €15 en je kunt het 
bestellen via 
info.bloeiendwestduinpark@gmail.com

Richard Roemers

Monica met haar zoon Serge tijdens de 
presentatie van Duinbeestjes

Foto: Sandra U
ittenbogaart

Tijdens een wandeltocht kwam 
wijkbewoner Jaap Lemstra dit 
bijzondere monument tegen 
in het Westduinpark. Voorbij 
de Pyrolalaan in de duinen 
staat dit monument naast het 
wandelpad. Er is een mooi 
hekwerk rondom geplaatst. 
Op deze hardstenen zuil staat 
de tekst: PRIVATIEVE JAGT VAN 
DEN KONING, aan de achter-
zijde staat het woord DOMEIN 
gebeiteld. Het is een van de 
grenspalen uit de eerste helft 
van de 19e eeuw, toen koning 
Willem I en koning Willem II 
duingebieden tussen Hoek 
van Holland en Noordwijk als 
jachtgebied aankochten. Deze 
grenspalen gaven de grens 
aan tussen het eigendom van 
de Nederlandse Staat en het 
privé-gebied van de Koning.

Bijzonder monument
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Coördinator: Frits IJzendoorn
email: fritsijzendoorn@casema.nl 

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: 
verkeers overlast, niet functionerende straat-
verlichting e.d., maar ook sociale proble-
matiek, bijvoorbeeld iemand die dreigt te 
vereenzamen, kan worden gesignaleerd. 
Wijkbewoners kunnen het ‘Oog en Oor’ bel-
len 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).

Ogen en Oren 

Wijk Deelnemer 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 06-14969820
J Sylvia Tempelman sylviatempelman@ziggo.nl 06-11221837
K Wilma den Heijer wilma@heijer.eu 06-42757642
L Richard Roemers richard.roemers@gmail.com 06-53896274
M  Saskia van Niekerk saskiavanniekerk20@gmail.com 06-14409240
N Marjolein Maasland marmaasland@gmail.com 06-12194387
O Nettie Baak nettie.baak@gmail.com 06-37648263
P Saskia van Niekerk saskiavanniekerk20@gmail.com 06-14409240
R Gees Hoenderken geeshoenderken@hotmail.com 070-3684904

Op 14 maart jl. zijn voor het eerst in ruim 
een jaar de projectgroepdeelnemers 
in vergadering bijeen geweest. Vijftien 
deelnemers en de vertegenwoordiger van 
het stadsdeelkantoor Loosduinen hebben 
zich over de verschillende zaken die in de 
wijken spelen, gebogen.

Een greep uit de punten die aan de orde 
zijn gekomen:

- Herstel voetpad Hoefbladlaan. Nadat 
de riolering is hersteld volgt herstel 
bestrating en aanplant nieuwe bomen en 
struiken.

- Herstel Haagse Beek, deel 2. Voordat 
er gesnoeid gaat worden zal worden 

gecheckt of er vogels inb het riet verblij-
ven.

- Verzoek éénrichtingsverkeer op de Lupine-
weg. Men gaat de mogelijkheden hiertoe 
bekijken.

- Op diverse plaatsen in de wijken zijn de 
stoeptegels aan het verzakken. Toegezegd 
is om na te gaan of e.e.a. op korte termijn 
gerepareerd kan worden. 

- Ondergestoven fiets- en voetgangers-
paden in de Westduinen. Deze worden 
spoedig hersteld Ook de Willem II paal 
wordt gerepareerd met een schapenhekje 
er omheen ter bescherming tegen de 
runderen.

Voorts zijn er veel punten doorgegeven 
aan het gemeentelijk contactcentrum via 
14070. Meestal wordt hierop zeer adquaat 
gereageerd.

Het volledige verslag kan opgevraagd 
worden via info@walboduin.nl.

Over 3 maanden staat de volgende 
bijeenkomst gepland. Intussen kan elke 
wijkbewoner klachten over de wijk melden 
op het telefoonnummer 14070.

Namens de projectgroep O&O,
Hank Hoogwout

 Verslag vergadering 14 maart 2022
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Verenigingsnieuws

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 27 juni 2022 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, 2551 KE Den Haag. De 
redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden berichten te weigeren, in te korten of tekstueel te wijzigen.

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

— sinds 10 mei 1945 —

Algemene Ledenvergadering 2022
Donderdag 12 mei 2022

15.00 uur 
De zaal is open vanaf 14.30 uur

Verenigingsgebouw Walboduin
Alphons Diepenbrockhof 2 (achterkant Jumbo)

AGENDA

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 2021

 4. Ingekomen stukken

 5. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 2021

 6. Financiën - financieel verslag 2021

 7. Bevindingen kascommissie

 8. Décharge bestuur en penningmeester

 9. Benoeming kascommissie

10. Bestuursverkiezing 

11. Begroting 2022 en vaststelling contributie 2023

12. Rondvraag

13. Sluiting (16.00 uur)

Het complete jaarverslag kunt u vin-
den op onze website www.walboduin.
nl. Het financieel verslag kan worden 
afgehaald in het verenigingsgebouw, 
of per email opgevraagd info@
walboduin.nl 

Het door u gekozen bestuur ziet er 
vanaf 11 november 2021 als volgt uit:
- J. Hoogwout, voorzitter  
- J.H.A.van den Muijsenberg, 
  vice-voorzitter 
- H. Maasland, penningmeester
- L. van der Valk, lid

Voor de vacature van secretaris wordt 
Cornelia v.d. Wacht voorgedragen 
door het bestuur. Al ruim 5 jaar werkt 
Cornelia als secretarieel ondersteuner 

op ons kantoor. Zij heeft ruime 
ervaring in het wijkverenigingsleven.  
Het bestuur beveelt haar van harte 
bij de leden aan.
Volgens het rooster treedt geen van 
de bestuursleden dit jaar af. Ingevolge 
artikel 9 van de statuten geschiedt 
de benoeming van bestuursleden 
door de algemene vergadering uit 
één of meer voordrachten. Tot het 
maken van voordrachten zijn zowel 
het bestuur als tien leden van de ver-
eniging bevoegd. Een voordracht van 
kandidaten dient tenminste drie maal 
vierentwintig uur voor aanvang van 
de vergadering in het bezit te zijn van 
het bestuur. De voordracht moet zijn 
getekend door tenminste tien leden 
en door de voorgestelde kandidaat. 

OORLOG IN DE LUCHT 
Den Haag 1940-1945

Lezing door mevr. Dr. C. Glaudemans, 
co-auteur van het bovenstaande boek. 

Maandag 9 mei, aanvang 19.30 u, 
zaal open 19.00 u.

Plaats: Verenigingsgebouw Walboduin
Alphons Diepenbrockhof 2 

(ingang achter Jumbo)
Toegang gratis voor leden, 

niet-leden € 2,-
 

Den Haag heeft tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zwaar geleden. Het 
oorlogsgeweld heeft duizenden slacht-
offers geëist, de Joodse gemeenschap 
werd gedecimeerd en vele inwoners 
doorstonden de Hongerwinter niet. Ook 
door de luchtoorlog boven de stad vielen 
vele doden op Haags grondgebied. De 
luchtaanvallen, beschietingen, bombar-
dementen, neerstortende vliegtuigen 
en V2-raketten hebben enorme schade 
in de stad aangericht en groot menselijk 
leed veroorzaakt.
Dr. Corien Glaudemans, wetenschappelijk 
medewerker bij het Haags Gemeen-
tearchief,  is een van de auteurs van 
het boek Oorlog in de lucht. Den Haag 
1940-1945. 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. Centraal 
staat in haar lezing de oorlogsperiode.  
Wat betekenden de vele maatregelen, 
zoals de verplichte verduistering, maar 
vooral de bombardementen en de lan-
ceringen van de gevaarlijke V2-raketten 
voor de inwoners van Den Haag.

LEZING
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Verenigingsnieuws

Mogen wij uw emailadres??
Maakt u zich geen zorgen. Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld zonder uw toestemming. De wijk-
vereniging volgt de EU-privacywetgeving zoals die is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
U kunt ons helpen het ledenbestand zo actueel mogelijk te houden door uw emailadres door te geven aan 
info@walboduin.nl. Dit verzoek geldt alleen voor leden van de wijkvereniging BWK. 
Het bestuur dankt u hartelijk voor de te nemen moeite.
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Welkom 
nieuwe leden!

Fam. Smit-Berg
mw. K.Seidler
Fam. Van Yperen-Curfs
mw. C. Troost
dhr. B. Goedegebuure
dhr. J. Essenberg

Vereniging
Volgens de statuten heeft de Wijkvereniging ten doel de behar-
tiging van de gemeenschappelijke belangen van en de verste-
viging van de band tussen de leden uit de wijken Bohemen, 
Waldeck en Kijkduin door het organiseren van verenigingsacti-
viteiten en door deelname aan activiteiten gericht op samenle-
vingsopbouw. 

De Corona-pandemie en de daar uit voortvloeiende maatrege-
len, hebben grote invloed gehad op de werkzaamheden van 
de vereniging. Vergaderingen werden uitgesteld, of konden 
helemaal niet worden gehouden en ook geplande activiteiten, 
zoals lezingen en voorlichtingsavonden, werden deels geschrapt. 
Gelukkig konden de lezing over archeologie van de wijk en de 
cursus kunstgeschiedenis met een beperkt aantal toehoorders 
wel doorgaan.

Jaarverslag 2021
Wijkvereniging Bohemen, Waldeck en Kijkduin 
Bestuur
Op 29 december 2014 is het Wijkberaad, dat eerst deel 
uitmaakte van de Wijkvereniging, op verzoek van de Gemeente 
omgezet in een aparte stichting. Ondanks deze admini stratieve 
scheiding blijven vereniging en beraad in hoge mate met elkaar 
verweven. Het Wijkberaad blijft een onderdeel van de Wijkver-
eniging, onder één bestuur. Het bestuur wordt op de jaarlijkse 
algemene vergadering van de Wijkvereniging gekozen.
Op de Algemene Ledenvergadering van 11 november 2020 trad 
secretaris dhr. Jan Hofker af. Toen beoogde opvolgers te kennen 
gaven toch niet de functie van secretaris te willen vervullen, 
stelde dhr. Hofker zich tijdelijk beschikbaar. Het overlijden 
van penningmeester dhr. John Kroon noodzaakte ons om snel 
iemand te vinden die deze belangrijke functie kon vervullen. De 
heer Henk Maasland was bereid vooralsnog de financiële zaken 
van de vereniging over te nemen. 

Aan het eind van het verslagjaar bestond het bestuur uit:

v.l.n.r.: mevr. Hank Hoogwout - voorzitter, dhr. Herman van den 
Muijsenberg - vice-voorzitter, dhr. Jan Hofker – secretaris a.i, dhr. 
Henk Maasland - penningmeester a.i, dhr. Bert van der Valk - lid

Algemene vergadering      
Het 75-jarig bestaan van de Wijkvereniging zou gevierd worden 
tijdens en na de algemene vergadering op 14 mei, maar de golf 
van Coronabesmettingen maakte die bijeenkomst onmogelijk. 
Slechts in beperkte vorm kon de ALV op 16 september worden 
gehouden. De notulen treft u aan op onze website: 
www.walboduin.nl/wijkvereniging/verslagen.

Publiciteit 
Via de website (www.walboduin.nl) en de 4 maal per jaar 
verschijnende Wijkinfo (oplage ca. 9500) wordt het werk van 
het vereniging onder de aandacht gebracht. De website heeft 
een apart gedeelte voor de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin 
(SBK). Het bestuur van de SBK heeft te kennen gegeven eind 
2021 te stoppen met haar werkzaamheden en de behartiging 
van de belangen van de bewoners van Kijkduin over te dragen 
aan Wijkvereniging/wijkberaad BWK. Na een overgangsperiode 
van een half jaar zal het profiel van Kijkduin in een gewijzigde 
vorm op www.walboduin.nl te zien zijn.   

Den Haag, 14 februari 2022
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