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  Van 
het bestuur

Het bestuur, de commissie 
Ruimtelijke Ordening Wel-
zijn en Milieu (ROWM) en de 
projectgroep Ogen & Oren 
zijn weer volop gestart na 
de periode van vele beper-
kingen. Covid waart nog 
altijd onder ons rond; we 

zijn er dus nog niet vanaf. Alle geplande activiteiten 
en bijeenkomsten die in dit blad vermeld staan 
zijn nog altijd onder voorbehoud. De website 
zal de actuele stand van zaken blijven melden 
(www.walboduin.nl).

Toch zijn we gestart met de voorbereidingen van 
een “voorzitters van VvE’s” overleg en van een 
Bewoners Informatie Avond (BIA) later dit jaar. De 
agenda’s van de diverse gastsprekers raken al snel 
vol. Dus vroegtijdig de data proberen vast te leggen 
is noodzaak. Dit is een andere manier van werken: 
lang vooruit plannen.

Maar eerst komen de vakantiemaanden die het 
bestuur de gelegenheid bieden alle achterstallige 
contacten en activiteiten op te pakken en af te han-
delen en de archieven op kantoor op te schonen. Er 
is altijd veel achter de schermen te doen.

Tijdens mijn vele wandelingen met de hond spreekt 
men veel mensen, meestal ook natuurliefhebbers. 
Zo stond ik kortgeleden ‘s avonds in Meer en 
Bos te praten met iemand die de eenden en een 
paar jonge mandarijneendjes aan het voeren was 
met vogelvriendelijk eendenvoer. Er huizen drie 
mandarijneenden in het Segbroekmeertje, nu met 
jongen. Maar wist u dat mandarijneenden in bomen 
nestelen, en als de eieren uitkomen de héél kleine 
jongen van nauwelijks een paar gram zomaar het 
nest uitgekieperd worden? Dus al snel zelfstandig 
zijn met op de achtergrond de ouders die een oogje 
in het zeil houden. Ik wist dit niet. Een mandarijn-
eendenkenner heeft zijn kennis overgebracht aan 
hondenuitlaters. Zo hoor je nog eens wat. Leuk 
toch? 

Een verhaal van de belevenissen van een zwanen-
koppel vindt U elders in dit blad. Volgende keer 
komt er weer een meer inhoudelijk stukje van het 
bestuur. Voor nu: veel leesplezier!

Inmiddels is iedereen wel toe aan een onbezorgde 
vakantie. En dat wenst het bestuur van BWK u toe. 
En vooral: kom gezond weer terug zodat we in de 
tweede helft van dit jaar u tijdens een lezing of een 
informatieavond weer kunnen begroeten.  
Blijf gezond!!

 Hank Hoogwout

Steun uw wijkvereniging: WORD LID!
De wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin 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 overlegorganen van de gemeente. Ergernissen of klachten wor-
den via korte lijnen aangepakt zodat onze wijkbewoners een plezierig 
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 ons met uw lidmaatschap de verzekering dat we door kunnen 
gaan met de activiteiten van de vereniging en het wijkberaad. 
Dus, WORD LID!!                            

Om zoveel mogelijk bewoners van onze wijken te bereiken, 
onderzoekt het bestuur van de wijkvereniging/wijkberaad BWK 
de mogelijkheden om social media zoals Faceboek en Twitter toe 
te gaan voegen aan de manier waarop met de achterban wordt 
gecommuniceerd.

Om dit te kunnen realiseren is er o.a. behoefte aan een ‘content-
manager’ die op vrijwillige, maar niet vrijblijvende, basis de social 
media up-to-date maakt en houdt.

Bent u hiermee bekend en heeft u voldoende tijd ter beschikking, 
maar bovenal vindt u het leuk om deze vorm van communicatie voor 
de wijkvereniging/wijkberaad op te zetten en bij te houden, wilt u 
dan reageren naar ons emailadres info@walboduin.nl.

Vacature
Voor de projectgroep Ogen & Oren zijn wij op zoek naar ver tegen-
woordigers in de wijken Duinslag, Duinvallei en Wijndaelerweg. 

Bent u woonachtig in één van deze wijken en wandelt u veel in de 
omgeving? Mogen wij uw ogen en oren dan toevoegen aan onze 
projectgroep? 
De doelstelling van deze groep vindt u achterin het blad.

Wij zoeken een contentmanager!

De laatste Wijkinfo van dit jaar verschijnt in de 4e week van oktober.  Deadline inleveren kopij: 26-09-2022  

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

Voorontwerp Kijkduin-Bad – Deltaplein & omgeving
Op 14 juni is het concept van het voorontwerp Kijkduin-Bad - Delta-

plein & omgeving door de gemeente vrijgegeven voor inspraak. De 

inspraaktermijn duurt tot 26 juli. Om u over het concept vooront-

werp Deltaplein & omgeving te informeren heeft de gemeente op 

dinsdag 21 juni 2022 een informatie-/inloopbijeenkomst gehou-

den in het NH Hotel Atlantic. Bij eventuele vragen kunt u mailen 

naar kijkduin@denhaag.nl.

In september wordt naar verwachting begonnen met de aanleg van 

een deel van de EeF, de entree tot de ondergrondse parkeergarage 

en fietsenstalling.

Middin
Langs de Machiel Vrijenhoeklaan, ten zuidwesten van de Kijkduinse-

straat, ligt het complex van Middin, een zorginstelling voor mensen 

met beperkingen. 

De huidige huisvesting op het middenterrein bestaat uit gebouwtjes 

van 1 bouwlaag, die bijna het hele middenterrein vullen. Ze zijn vol-

gens de huidige maatstaven te klein, hebben te weinig voorzienin-

gen en privacy en moeten nodig vervangen worden. Daar is iedereen 

het over eens. Maar maak je de kamers groter, dan is de enige 

mogelijkheid hoger te bouwen. En dat levert problemen op met 

omwonenden. Die omwonenden hebben verschillende woon situaties 

(zie kaartje). Links bevindt zich een woonwagenkamp met wonin-

gen van 1 laag, onder liggen de zogenaamde kavelwoningen van 

Duinslag, waarvan de leefruimte vooral gericht is op het zuidoosten, 

rechts de 14 woningen van de Buitenklingen, met een oriëntatie op 

het zuidwesten en waar bij de bouw gerekend is op een energiehuis-

houding die deels afhankelijk is van de bezonning.

De nieuwe gebouwen van Middin zijn ongelijk van hoogte. Op het 

kaartje staat aangegeven dat de gebouwen links en rechts 3 bouwla-

gen zullen hebben en aan de onderkant 2. 

Bewoners van de Buitenklingen hebben gevraagd om het 3-laags 

gebouw tegenover hen te ruilen met 2-laags gebouw bij Duinslag, 

vooral in verband met de bezonning. Dat is tijdens diverse bespre-

kingen in het voortraject niet gelukt. In de vergadering van de 

Commissie Ruimte en in de Gemeenteraad volgde wethouder Balster 

gewillig de dubieuze argumenten van de Dienst Stedelijke Ontwik-

keling. Bezwaren van de Commissie Loosduinen, het wijkberaad en 

omwonenden hielpen niet. Uiteindelijk werd het Plan UitwerkingsKa-

der (PUK) Binnenklingen aangenomen. Alleen raadslid Dubbelaar van 

Hart voor Den Haag maande in een motie aan tot nadere bezinning. 

Rest nog een juridische procedure bij de behandeling van de omge-

vingsvergunning, met vertraging van de nieuwbouw tot gevolg.

Haagse Beek
Medio juni zijn de hekken verwijderd die de werkzaamheden in de 

groenzone rond de Haagse Beek langs de Sportlaan afschermden. Het 

resultaat van de wat uitgelopen activiteiten mag er zijn. De Haagse 

Beek is veranderd van een overwoekerd slootje in een aaneenschake-

ling van kronkelende waterpartijen. Alleen de aanplant van zo’n 500 

nieuwe bomen en struiken en het inzaaien van de oevers zal deels 

nog moeten wachten tot het nieuwe plantseizoen. Ter herinnering: 

de kwaliteitsverbetering van groen- en waterzone heeft het moge-

lijk gemaakt dat langs de huizen een ventweg is aangelegd en de 

verkeerssituatie van de Sportlaan veiliger is.

De Haagse Beek heeft o.a. nieuwe natuur-, hond- en mensvriendelijke 

oevers gekregen.

Transitievisie Warmte
Den Haag stapt de komende jaren over op schone energiebronnen 

voor de levering van warmte. Dit is warmte die gebruikt wordt 

voor de verwarming van huizen en gebouwen, voor koken en voor 

douchen. De transitievisie warmte beschrijft per wijk wat de meest 

voor de hand liggende technieken zijn om op een duurzame manier 

aan de warmtevraag in de stad te voldoen. De gemeente heeft de 

concept-transitievisie warmte op 23 februari 2022 gepubliceerd. 

Op bovenstaande kaart is per wijk/buurt aangegeven op welke wijze 

men de warmte-transitie denkt uit te voeren. Voor Bohemen en Meer 

en Bos, Componistenbuurt en Oud-Waldeck betekent dit een warmte-

net na 2030, voor Kijkduin zijn het warmtepompen, al is bijvoorbeeld 

de nieuwbouw in Kijkduin-Bad al voorzien van aardwarmte (warm-

te-koude-opslag).

mailto:kijkduin@denhaag.nl
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Windmolens op zee
Een bewoner van een flat op 9-hoog aan de Ericalaan schreef: 

‘teruggekomen van een weekje fietsen door de bloesems van de 

Betuwe, viel mijn oog bij het koffiezetten in de keuken op maar 

liefst 5 foeilelijke windmolens op zee. Wij hadden daar enkele jaren 

geleden toch tegen gestemd?’

Inderdaad waren er veel protesten, niet alleen van bewoners, maar 

o.a. onze Gemeente had grote bezwaren. De bezwaren gingen over 

twee zaken: de nabijheid van windmolenparken op zee en over 

de aanlanding van de kabels in Kijkduin. De Rijksoverheid heeft 

geluisterd naar de protesten en uiteindelijk beslist dat de windparken 

verder van de kust worden gebouwd dan oorspronkelijk de bedoeling 

was, om de zichtbaarheid te verminderen. De kabels gaan nu naar de 

Maasvlakte. 

Op bijgaand kaartje staan de geplande windmolenparken op zee. 

Het dichtst bij Kijkduin is Hollandse Kust (zuid), op meer dan 18,5km 

in zee. Op het noordelijke puntje daarvan heeft Eneco sinds 2015 

al 43 windturbines in gebruik, die o.a. stroom leveren aan de NS. 

In het overige deel van Hollandse Kust (zuid) is Vattenfall bezig om 

windturbines met een vermogen van 1500MW te plaatsen. Dit zijn 

de windmolens die de wrevel van de eerder genoemde bewoner 

opwekten. Kreeg Eneco nog 1 mld. € aan subsidie, Vattenfall doet het 

zonder een bijdrage van de Staat en gaat vanaf 2023 stroom leveren.

Windmolenparken voor de Hollandse kust: 2. Hollandse kust (zuid), 3. Hol land-
se kust (noord), 4. Hollandse kust (west), 6. IJmuiden Ver. Buiten het kaartje 
nog 2 andere parken: Borssele (1) en Noord van de Waddeneilanden (5).

Twaalf jaar woont Selma nu in deze drive-in 
woning met ruime tuin die zij bij aan-
koop verwaarloosd aantrof. Overwoekerd 
door bamboe en klimop maar met een 
indrukwekkende hoeveelheid naald- en 
loofbomen. De ruim 200 vierkante meter 
schaduwrijke grond werd door haar met 

ontelbare uren werk en passie getransfor-
meerd in een werkelijk prachtige tuin met 
gevarieerde beplanting. 
Volop bloeiende planten in zowel de 
schaduwrijke als zonnige hoekjes, een klein 
bamboewoud, spannende verborgen kron-
kelende paadjes en een heuse seventies 
zitkuil, een erfenis van de vorige bewoners. 
Het is een paradijs voor vogels, insecten en 
kleine zoogdieren. Tot enkele jaren geleden 
was bosuil Tom hier een vaste bezoeker. 
Door kleine zangvogels en eksters werd 
hij uiteindelijk verdreven. Af en toe dwaalt 
er een egel rond. Vleermuizen gaan er op 
zoek naar insecten of vinden – net als de 
egel - een rustig plekje om de winter door 
te brengen. Uit de kleine vijver kruipen af 
en toe kikkers. Zelfs een salamander heeft 
Selma er al eens aangetroffen. 
Bezoekers – er kwamen dat weekend 
bijna 90 mensen een kijkje nemen - zijn 
volkomen verrast. Hoe is het mogelijk dat 
op deze verborgen plek zo’n fraaie tuin met 
jaarrond groen en volop leven ligt! Met 
zoveel kleurige bloemen en planten die 

Een tuin die gezien mag worden
Een keer per twee jaar zijn bijzondere privé-tuinen in Den Haag open voor publiek. Ook Selma aan de 

Aaltje Noordewierstraat deed in het weekend van 11-12 juni mee aan ‘Struinen in Haagse Tuinen’. Wie 

een programmaboekje als toegangsbewijs had aangeschaft, mocht een kijkje nemen in haar verscholen 

zij- en achtertuin. Ook de buren in ons straatje waren uitgenodigd, en zelfs voor de naaste buren blijkt 

haar tuin een totale verrassing.

voor de gemiddelde amateurtuinier een 
grote uitdaging zijn maar het hier zo goed 
doen. Wie nieuwsgierig is geworden moet 
nog twee jaar wachten. Dan doet Selma 
hopelijk weer mee.

Richard Roemers

Selma ontving dit weekend 89 bezoekers
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Je doet je werk voor de wijkvereniging 
met zichtbaar plezier. Wat maakt jou zo 
enthousiast voor dit werk? 
Ik leer veel van de mensen die ik hier 
ontmoet. Denk bijvoorbeeld aan Jan Hofker 
die ik nu opvolg als bestuurslid/secretaris. 
Die man weet alles, doet alles en is overal 
tegelijk. Hij gaat hier niet weg, maar ik 
neem enkele van zijn taken over en word 
uitstekend door hem ingewerkt. Ik vind 
het fijn om met mensen te ‘sparren’ en dat 
doe ik hier veel. Het werk op het secreta-
riaat doe ik samen met Arne Voolstra. We 
zijn goed op elkaar ingespeeld en waar 
mijn computerkennis tekort schiet, weet 
Arne altijd raad. 

Doe je nog meer vrijwilligerswerk?
Al heb ik het reuze naar mijn zin in Den 
Haag, het Westland blijft ook trekken. 
Daarom ben ik sinds enige tijd vrijwilliger 
in het Westlands museum. Ook daar leer 
ik veel en ontmoet ik allerlei mensen. Ik 
wil altijd graag weten hoe dingen werken 
en hoe de psyche van de mens werkt. Het 
is niet voor niets dat ik 28 jaar in diverse 
functies werkzaam ben geweest bij Par-
nassia, in de geestelijke gezondheidszorg.

Wilde je altijd al met mensen werken?
Die interesse was er altijd al wel, maar 
mijn grote passie ‘op de achtergrond’ was 
wel de kunst. Ik kon aardig tekenen en 
wilde na de middelbare school naar de 
kunstacademie, maar dat mocht niet van 
mijn vader. Wij hadden een grote zaak, 
mijn vader was woninginrichter, en ik 
moest helpen. Mijn creativiteit kon ik daar 
net zo goed kwijt. Ik haalde de benodigde 
diploma’s en gaf met hart en ziel advies 
bij het inrichten van woningen. Nog steeds 
heb ik een zwak voor dat vak. Mijn werk 
bij Parnassia begon pas later en ook daar 
ging ik weer diploma’s voor halen. Dat 
deed ik in de avonduren en de weekends, 
toen ik al twee prachtige kinderen had.

Heb je verder nog iets kunnen doen met je 
tekentalent? 
Jawel! Ik teken, ik schilder, werk met 
houtskool en vooral met pastelkrijt. Eén 
keer in de week heb ik les, zodat ik mezelf 
steeds kan blijven ontwikkelen. ’s Morgens 
vroeg kijk ik uit het raam en als ik dan een 
mooie wolkenpartij zie, weet ik al wat ik 
die dag ga schilderen. Of als het onweert, 
dat vind ik zo machtig, dan raak ik niet 

Als je stilstaat, slib je dicht
Aanpakken en doorzetten zijn de sleutelwoorden in het leven van Cornelia Troost. 

Geboren (1950) en getogen in het Westland, al zeven jaar werkzaam op de 

administratie van Wijkvereniging en Wijberaad BWK en sinds kort ook bestuurslid/

secretaris. Naar eigen zeggen is ze meer een doener en een luisteraar, geen prater. 

Dat blijkt reuze mee te vallen: haar verhalen zijn even inspirerend als haar inzet voor 

de wijk, haar beeldende kunst en haar levenskunst. 

uitgekeken. Een eigen atelier heb ik niet, 
maar wel een immens grote tekentafel 
uit het familiebedrijf. Interieuradvies gaat 
tegenwoordig digitaal, dus de tekentafel 
kwam naar mij toe.

Waar haal je de tijd vandaan? Een kunst-
werk maak je niet zomaar in een verloren 
uurtje
Gewoon dóen. We kunnen allemaal meer 
dan we denken. Dat mijn dagen vroeg 
beginnen, scheelt ook. Bovendien kwam er 
tijd vrij toen ik, gedwongen door de gevol-
gen van een ongeluk, niet meer mocht 
dansen. Ik deed aan drie verschillende soor-
ten ballet. De artsen zeiden: ‘’Je hebt vast 
wel een andere hobby waar je jouw tijd 
nu mee kunt vullen’’, en daar hadden ze 
gelijk in: tekenen en schilderen. En zingen, 
laten we dat niet vergeten: ik zing al een 
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hele tijd, altijd in een koor. Bewegen doe ik 
trouwens nog steeds graag, tegenwoordig 
in de vorm van Qigong. Dat is goed voor 
mijn rug, die door dat ongeluk aan flarden 
lag. Toen ik bijkwam in het ziekenhuis, zei 
de chirurg ‘’Het is een wonder dat u nog 
leeft, u heeft duidelijk nog een taak hier op 
aarde’’. Afgezien van alles wat ik doe, heb 
ik twee schatten van kleinkinderen die ik 
graag nog een tijdje wil meemaken, dus er 
was reden genoeg om te willen doorgaan. 

Er hangt fraaie kunst aan de wanden van 
het kantoor van de wijkvereniging, is dat 
eigen werk?
Nee hoor, die prenten hingen hier al, het 

is werk van kunstenaars uit de Haagse 
Kunstkring. Ik was daar jarenlang vrijwilli-
ger, ik verzorgde bijvoorbeeld de catering 
bij evenementen. Je begrijpt: ik voelde me 
daar als een vis in het water en ik raakte 
bevriend met een aantal kunstenaars. 
Cateren doe ik graag, ook voor de wijkver-
eniging; je maakt iedereen blij met een 
lekker hapje en een kort praatje en je bent 
lekker bezig. 

Je gaf aan dat je liever geen foto van jezelf 
bij dit artikel laat plaatsen. Mogen we 
dan wat kunstwerken laten zien die iets 
over jou zeggen, heb je bijvoorbeeld een 
zelfportret?

Ooit moest ik op schilderles mezelf uit-
beelden als een boom. Dat werd een wilg: 
geworteld aan het water en meebuigend 
met de wind, dat leek me wel toepasselijk. 
Ook beschilderde ik een keer mijn eigen 
spijkerjack en dat plakte ik op canvas. Met 
nog wat accessoires erbij werd het een 
vrolijke collage van mijn kleding. 

Een bezige en veelzijdige bij zul je altijd 
blijven, zo te horen
Ach ja, ik vermaak me wel. Als je stil gaat 
zitten, slib je dicht. 

Jeannette Biesbroeck

Twee jaar geleden was het nest van 
dit zwanenpaar gesitueerd tussen de 
Haagse Beek en de Balsemienlaan en 
was daar gemakkelijk af te schermen. 
Vorig jaar besloten de zwanen echter 
hun nest te maken tussen de Haagse 
Beek en de Machiel Vrijenhoeklaan. 
Dat gaf wat problemen omdat het nest 
daarbij direct naast het voetpad lag. 
Ook dit jaar hebben de zwanen gekozen 
voor deze optie – die wij, ‘tweebeners’, 
nooit gekozen zouden hebben. Het 
gevolg is namelijk dat het voetpad dan 
moet worden afgesloten, omdat er in 
die omgeving veel mensen wandelen 
die daar hun hond uitlaten.

Dit jaar kwamen eind mei alle zeven 
eieren uit en wilde het prille gezin al na 
enkele dagen verhuizen naar de Bosjes 
van Pex – waarbij ze dan de Savornin 
Lohmanlaan moesten oversteken, een 
laan met druk verkeer. Ik zag hun actie-
plan tijdig en kon gelukkig de zwanen 
dicht benaderen zonder dat de ouders 
agressief gingen blazen of hun veren 
opstaken. Blijkbaar herkenden ze mij 
direct en lieten zich gelukkig door mij 
overtuigen de oversteek af te blazen. De 
reden van mijn bezorgdheid was het feit 
dat aan de overkant de Bosjes van Pex 
met hekken waren afgesloten omdat 

de Haagse Beek daar wordt gerenoveerd; 
die fase van het werk zou eind april jl. 
afgerond zijn, doch helaas was dit eind 
mei nog steeds niet het geval.

De volgende dag was de zwanenfamilie 
verdwenen uit de directe omgeving; 
ze hadden altijd al de gewoonte met 
hun kleintjes van de ene plek naar de 
andere te gaan, ver van hun ‘geboorte-
grond’. Ditmaal ontdekten we ze, na wat 
speurwerk, in één van de slootjes bij de 
sportvelden aan de Laan van Poot. U moet 
zich voorstellen: zwanen die de drukke De 
Savornin Lohmanlaan oversteken, dan tot 
de ontdekking komen dat hun weg wordt 
versperd door grote hekken, blijkbaar 
dan maar met hun zeven kleintjes via het 
fietspad een eind verder lopen langs de 
Sportlaan en dan bij de Oude Buizerdlaan 
de (drukke) Sportlaan oversteken. Daarna 
in het water richting Laan van Poot zwem-
men, dan de Laan van Poot oversteken 
en als laatste nog wat wandelen om in 
het water te komen in één van de vele 
slootjes bij de sportvelden. Een gevaarlijke 
tocht van bijna een kilometer.

Eind goed al goed, dacht ik … doch een 
paar dagen later ontdekte ik de zwanen 
achter de hekken van de Bosjes van Pex 
bij een “zijrivier” – lees: een smal slootje, 

zijtak – van de Haagse Beek. Ik zag nog 
net vader zwaan als laatste hierin gaan. 
Nu is het daar door de renovatie van 
de Beek totaal veranderd: in plaats van 
de open verbinding die er altijd was, is 
gekozen voor een dam van enige meters 
en is het slootje nu via een ondergrondse 
buis verbonden met de Haagse Beek. 
Duidelijk hadden deze zwanen de oude 
situatie nog voor ogen en hadden nu 
plotseling een groot probleem: vanwege 
de nieuwe hoge beschoeiing konden de 
kleintjes hier niet meer op eigen kracht 
uitkomen. Het is logisch dat ik direct de 
dierenambulance belde met het verzoek 
de zwanen te komen bevrijden. Het 
kostte nog veel moeite uit te leggen 
waar de “gevangenen” precies waren, 
omdat er officieel op die plaats geen 
water was: het slootje bleek zelfs op de 
meest gedetailleerde kaart te ontbreken 
en ook door dichte begroeiing bijna 
onzichtbaar, zelfs vanuit de lucht.

Gelukkig was er toch snel een adequate 
reddingsactie van de dierenambu-
lance – en kon ik enkele dagen later 
de bijgaande foto maken van deze 
ondernemende zwanenfamilie.

Hans Elders
Voorzitter Haagse Vogelbescherming

Ondernemende zwanen
Langs de Haagse Beek hebben zeer reislustige zwanen al jarenlang een nest 

gemaakt waar ze hun jongen uitbroeden – iets dat ik ieder jaar weer met grote 

belangstelling volg.
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Bewoners van onze wijk werden 

begin mei tijdens een bijeenkomst 

van de gemeente geïnformeerd over 

de geplande opvang van Oekraïense 

vluchtelingen in het voormalige Sint-

Jansklooster aan de Treublaan. Sinds 

medio mei zijn de meeste kamers in 

gebruik genomen en hebben er bijna 

80 vluchtelingen uit Oekraïne onderdak 

gevonden. Wijkinfo ging op bezoek 

en sprak met locatiemanager Joke 

Zijdenbos en met bewoners Kate uit 

Kiev en Lucy uit Charkov.

Sint - Jansklooster:
een veilige opvangplek voor 
Oekraïense vluchtelingen

met hoge ramen spelen de kleine kinderen. 
Ze kunnen zo de beschutte tuin inrennen. 
Daar zijn picknicktafels, een barbecue en 
een trampoline neergezet en met houten 
pallets zijn voetbaldoelen geïmproviseerd 
op een pas gemaaid veldje. 
‘Toen we hier begonnen op 9 mei was alles 
nog leeg’ vertelt Joke. ‘Binnen een week 
moesten we dit met z’n allen inrichten en 
draaiende krijgen. Het is natuurlijk een oud 
gebouw en er waren flink wat reparaties 
nodig. Toch is het met ons team van negen 
medewerkers en de gemeente Den Haag 
gelukt om alles op tijd gereed te krijgen 
voor de komst van de eerste bewoners.’ 

Zijn de bewoners rechtstreeks uit Oekraïne 
hier naar toe gekomen?
‘In ons klooster komen de meeste mensen 
uit de particuliere opvang. Daar zaten ze 
eerst een tijdje bij gastgezinnen. Enkelen 
spreken heel goed Engels, zoals Kate en 
Lucy. Maar de meesten van hen spreken 
alleen Oekraïens of Russisch. Gelukkig zijn 
twee dames in ons team Russischtalig, 
maar ook de SayHi app op de smartphone 
blijkt reuze handig om elkaar te verstaan als 
er even geen tolk bij is. Ik maak graag met 
iedereen af en toe een praatje en moedig 
iedereen aan om wat Nederlands te leren. 
Vooral de kinderen pikken dat heel snel op.’ 

Ik zie vooral vrouwen en kinderen onder de 
bewoners. Zijn er ook mannen? 
Bij ons wonen vooral moeders, oma’s en 

kinderen, plus een paar oudere mannen. 
De vaders moesten achterblijven en zijn 
waarschijnlijk aan het front. Er is dus 
heel wat bezorgdheid over hoe het met 
familieleden in het oorlogsgebied gaat. 
Ze zijn bang voor wat de toekomst brengt 
en juist het ongewisse vinden ze zwaar. 
Ze praten slechts af en toe over Oekraïne, 
soms vertellen ze mij opeens: ‘Mijn zoon zit 
daar nog, ik maak me zo’n zorgen.’ 
‘Ondanks alles is de sfeer hier goed. 
Samen met de bewoners proberen we 
het hier gezellig te maken en we zorgen 
voor allerlei activiteiten. De mensen doen 
veel samen, zo koken ze vaak voor elkaar. 
Vrijwilligers geven yogales en binnenkort 
start een cursus tekenen en schilderen. We 
verzorgen taalonderwijs en zorgen dat er 
voor de kinderen van alles te doen is. Met 
enorme inzet van mensen van de afdeling 
onderwijs bij de gemeente is er voor de 
meeste kinderen inmiddels een plek op 
school gevonden. Belangrijk is dat we men-
sen met traumatische ervaringen goed in 
de gaten houden. De GGD en het Centrum 
voor Jeugd en Gezin komen daarom langs 
en mensen van Vluchtelingenwerk geven 
consulten. We streven er naar voor ieder-
een die dat wil betaald werk te vinden. Tot 
dusver lukt dat met hulp van het UWV vrij 
aardig.’ 

In de voormalige kapel spreek ik met 
Kate en Lucy. In perfect Engels vertellen 
ze mij over hoe ze Oekraïne besloten te 
ontvluchten. Zodra het gesprek gaat over 
hun ervaringen in dit klooster wordt de 
toon een stuk opgewekter en raken ze 
enthousiast. 

Kate, op welk moment besloot jij met je 
kinderen te vluchten? 
‘Op dag één toen de bombardementen 
begonnen zijn we uit Kiev vertrokken met 

Locatiemanager Joke Zijdenbos.

Foto’s: Richard Roem
ers

Joke leidt mij rond door het klooster. Er 
wordt nog hard gewerkt om de receptie en 
koffiekamer bij de ingang gereed te krijgen. 
De muren in de lange gangen hebben 
inmiddels een likje verf gekregen en zien 
er fris uit. Alle kamers voor bewoners zijn 
ingericht met meubels en in de professio-
nele keuken is voor elk gezin een plank en 
lade met keukengerei ingeruimd. De voor-
malige kapel is omgetoverd tot multifuncti-
onele ruimte waar bewoners op hun laptop 
kunnen werken. Beneden in de tuinzaal Impressie van de inrichting van het klooster.

1-persoonskamer 2-persoonskamer 3-persoonskamer

gezamelijke ruimte gezamelijke keuken wasruimte
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mijn twee jongens van 9 en 13. Eerst naar 
het dorp van mijn ouders, 100 kilometer 
ten zuiden van de hoofdstad. Daar lijkt het 
nu veilig maar toen we bij hun woonden 
hoorde je de straaljagers regelmatig 
overvliegen. We stonden duizend angsten 
uit. Als moeder voel ik me verantwoordelijk 
voor de toekomst van mijn kinderen en 
vluchten leek me het enige juiste. Mijn 
ouders zijn daar achtergebleven.’
Hoe kwamen jullie naar Nederland?
We werden door vrijwilligers van de lokale 
kerk naar de Poolse grens gebracht. En 
vandaar besloten we verder te reizen naar 
Nederland op uitnodiging van een Letse 
familie die hier woont. Ik had veel over 
Nederland gelezen in een tijdschrift, het 
leek me een sprookje. Ik vind het hier echt 
fantastisch.’ 

Lucy, hoe was het in jouw woonplaats 
voordat je vertrok?
‘Ik kom uit Charkov en daar is het nog 
steeds verschrikkelijk. Mijn stad wordt 
nog iedere dag bestookt met bommen. Ik 
kon eerst niet geloven dat Poetin dit zou 
doen, maar wat zijn we naïef geweest. 
Tien dagen lang verscholen we ons voor de 
bombardementen. Ik zat in de badkamer 
met mijn fietshelm op en was verlamd van 
angst. Mijn dochter zat in de schuilkelder 
met mijn kleindochters. Ons flatgebouw 
staat naast een vliegtuigfabriek en werd 
geraakt door een voltreffer. Op zo’n 
moment voel je een dierlijke angst en je 
hart gaat tekeer als nooit tevoren. We zijn 
met mijn dochter en haar twee tienerdoch-
ters met de auto gevlucht naar Nederland.’ 

Zijn er familieleden achtergebleven?
Lucy: ‘Mijn moeder is 83 jaar en zit nu in 
bezet gebied waar de Russen de dienst 
uitmaken. Het is er verschrikkelijk. Ook mijn 
broer is er achtergebleven. Het allerergste is 
dat ik niet weet hoe het met hen gaat. Er is 
in dat gebied een compleet informatie-va-
cuüm. Internet is afgesloten en het mobiele 
netwerk ligt er plat. Mijn broer heeft me 
slechts één keer kunnen bellen.’

Wat missen jullie van alles het meest?
Lucy: ‘We hebben verschrikkelijke heimwee. 
Naar onze mensen, onze familie, onze 
vrienden. Maar ook mis ik mijn huis, mijn 
bed, mijn baan. Ik werkte voor een groot 
internationaal IT bedrijf met een goed 
salaris en had nog een jaar te gaan voordat 
ik met pensioen zou gaan. Wat moet ik nu 
doen? Ik zou voor hen in Polen of Hongarije 
kunnen werken maar ik wil niet steeds 
blijven reizen, ik wil me ergens vestigen. 
Misschien wel hier.’
Kate: ‘Ik mis mijn land, mijn stad, mijn 
ouders en mijn baan als lerares Engels. 
Vreemd genoeg voel ik me hier ondanks 
alles wel thuis terwijl ik zo ver weg ben. 
Ik was zo verrast dat we hier min of meer 
dezelfde vegetatie hebben, inclusief 
kastanjebomen, net als in Kiev. Kastanjes 
zijn het symbool van Kiev en een liedje uit 
mijn jeugd gaat zo: ‘Snova tsvetut kastanji’ 
(red: de kastanjes bloeien opnieuw). Het is 
een lied dat mooie herinneringen aan onze 
stad terugbrengt en ons hoop geeft op een 
betere toekomst. Veel mensen zingen dit 
lied nu.’

Hoe zijn jullie ervaringen tot nu toe in 
onze wijk?
‘De mensen zijn erg begaan en leven met 
ons mee’ vertelt Kate. ‘In het winkelcen-
trum hoorde iemand ons Oekraïens spreken 
en vroeg of we iets nodig hebben, zoals 
medicijnen. Ik was ontroerd’. Lucy: ‘Laatst in 
de tram maakte ik zomaar een praatje met 
een vrouw en toen ze begreep waar ik van-
daan kom omhelsde ze me stevig en lang. 
We hadden nooit gedacht dat mensen zo 
veel aandacht zouden hebben voor ons en 
onze behoeften. De mensen komen spullen 
brengen, fietsen, kasten, speelgoed.’

Hoe gaat het met jullie kinderen? 
Kate: ‘Mijn kinderen zijn blijer nu en kunnen 
weer lachen. Er is hier zoveel activiteit. 
Ze gaan naar het zwembad hiernaast, ze 
fietsen naar school, ze vinden het strand 
geweldig. Na alle spannende dagen in 
schuilkelders hadden ze psychologische pro-
blemen. Op school waren ze erg in zichzelf 

Lucy en Kate met één van de jonge bewoners.

gekeerd en niet rustig te krijgen maar nu 
gaat het beter.’ 
Lucy: ‘Met mijn kleinkinderen gaat het 
helaas nog niet zo goed . Eén van hen 
past zich goed aan, maar de oudste lijdt 
er onder en vlucht in het gamen op haar 
smartphone. Ze is erg opstandig en verzet 
zich tegen deze nieuwe omgeving, tegen 
school, tegen het leren van Nederlands. 
Ze wil maar één ding: naar huis.’ 

Hoe is het om hier nu in dit klooster te 
wonen? 
‘We worden hier zo goed opgevangen!’ 
vertelt Kate. ‘Ze doen van alles om ons en 
de kinderen bezig te houden. Laatst was 
er een feestje waar we ook Oekraïense 
liedjes zongen, iedereen moest huilen. 
Het gebouw wordt elke dag verder opge-
knapt. Voor de kinderen is een voetbal-
veldje aangelegd. Die tuin is zo fijn voor 
de kinderen, ze kunnen er frisbeeën en 
trampoline springen. Andere opvangcen-
tra hebben dat vast niet.’ 
Lucy: ‘We zijn hier als één grote familie. 
Toen we in Rotterdam aankwamen en 
een tijdje in een flatje woonden werden 
we door het gastgezin heel goed en 
vriendelijk ontvangen. Toch waren we die 
eerste weken gedeprimeerd en voelden 
ons alleen en hadden geen energie. Hier 
in dit klooster zijn we een community, 
we hebben weer interesse en veel 
sociaal contact. We voelen ons niet langer 
geïsoleerd maar werken hier in een team. 
De leiding hier doet fantastisch werk, zo 
hartelijk, ze geven ons energie. Schrijf je 
dat alsjeblieft wel op in je artikel?’ 

Tot slot nog de vraag aan locatiemanager 
Joke wat de mensen in onze wijk nog 
kunnen betekenen: 
‘We hebben al wat donaties van buurt-
bewoners gekregen, ook zakken met 
kleding. Maar veel beter is ons eerst te 
vragen wat we nodig hebben, of laat een 
briefje achter hier in de bus waarin je ver-
telt wat je te bieden hebt, dan nemen wij 
contact op. De gemeente zorgt weliswaar 
voor een budget voor de inrichting en 
basisbehoeften, maar ik ga daar samen 
met de bewoners heel kritisch en zuinig 
mee om. Hand op de knip dus. Extra bij-
dragen kunnen we zeker goed gebruiken. 
Vooral financiële bijdragen zijn welkom, 
bijvoorbeeld om stof voor gordijnen te 
kopen, of tuingereedschap zodat we 
met z’n allen hier een moes- en pluktuin 
kunnen onderhouden.’

Richard Roemers
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Ons gesprek begint in de grote hal, waar we stilstaan bij de enorme 
blikvanger: een immens mozaïek van Antoon Molkenboer met de 
zon als thema. Het mozaïek was bedoeld als onderdeel van de 
Nederlandse inzending voor de Wereldtentoonstelling van 1939 in 
New York. Door de oorlogsdreiging is het mozaïek daar echter nooit 
aangekomen. Een jaar later kreeg het een mooie plaats in de Dal-
ton. De zonnige kleuren versterken het lichte en ruimtelijke karakter 
van het gebouw en stralen een hartelijk welkom uit. 

Wie staat er niet af en toe even stil bij het statige gebouw aan 

de Aronskelkweg? Bijna een eeuw geleden werd het ontworpen 

door architect Co Brandes in de kenmerkende stijl van de Nieuwe 

Haagse School, in samenwerking met stadsarchitect D.C. van 

der Zwart. Het is de thuisbasis van Dalton Den Haag, school 

voor voortgezet onderwijs, kortweg ‘de Dalton’. Hoe ziet het 

dagelijks leven op deze school eruit achter de fraaie gevel en de 

glas-in-lood ramen? We vroegen het aan Arjen Petri, conrector 

van de onderbouw en al 33 jaar verbonden aan de Dalton. 

Betrokken en bevlogen vertelt hij over de manier waarop aan 

het Daltononderwijs gestalte wordt gegeven. 

vragen zijn. Dit haakt aan op een andere kernwaarde van Dalton: 
het tutoraat (mentorschap), waarbij de bovenbouw de onderbouw 
assisteert. Op deze manier worden leerlingen zich bewust van de 
waarde van samenwerking. Verder hebben we een aantal ‘labo-
ratoria’ (werkruimtes), waar leerlingen aan de slag kunnen met 
proeven of andere leerstof. Het was één van de vooruitstrevende 
ideeën van Helen Parkhurst (1886 -1973, USA), bedenker van het 
Daltononderwijs. Zij vond dat er voldoende middelen moesten zijn 
om de onderzoekende geest van kinderen aan te wakkeren. Aan die 
middelen hebben wij dan ook geen gebrek: we hebben allerlei appa-
ratuur beschikbaar, inclusief 3D-printers waar op commando kleine 
gebruiksvoorwerpen uitrollen. 

Wat wordt er gedaan aan creatieve vorming? 
Creativiteit krijgt bij ons veel ruimte. De aula wordt gebruikt voor 
theater-, muziek- en filmvoorstellingen van de leerlingen en voor 
debatten. De bijbehorende professioneel ingerichte regiekamer 
wordt bediend door leerlingen, de technische vaardigheden brengen 
ze elkaar bij. Er is veel aandacht voor voordracht. We hebben een 
theaterklas, in samenwerking met de Haagse theaterschool Rabarber. 
Theater kan zelfs als examenvak worden gekozen. De muziekstudio 
is een walhalla voor muziekliefhebbers, compleet met drumstel en 
een vleugel. Het creatief experimenteren gaat hand in hand met de 
relatief grote mate van vrijheid die Dalton-leerlingen hebben, zij het 
binnen duidelijk opgestelde regels. 

Zijn er veel buitenschoolse activiteiten? 
Op elk gebied is er wel iets te noemen. We organiseren sportactivi-
teiten, culturele reizen, natuurkundereizen, werkweken, we hebben 
uitwisselingsprogramma’s, maatschappelijke stages (de Dalton-
zorgweek), we doen – met succes, mag ik wel zeggen – mee aan 
debatwedstrijden en filmfestivals voor scholieren en nog veel meer. 

Hoe is het doel van het Daltononderwijs samen te vatten? 
Het doel van het Dalton onderwijs is om leerlingen klaar te stomen 
om als sociale, mondige en weerbare mensen de maatschappij in 
te gaan. Op Dalton kennen we elkaar en houden we rekening met 
elkaar. Iedere leerling wordt ’s morgens bij binnenkomst begroet 
door één van ons. Het is een klein maar belangrijk voorbeeld van de 
Daltoncultuur.

Hoe zien jullie de Dalton als onderdeel van de wijk? 
Waar mogelijk betrekken wij de omwonenden bij onze school. Als 
we speciale voorstellingen hebben in de grote aula, nodigen we de 
direct omwonenden uit per brief. Gezien de beperkte capaciteit van 
de aula kunnen we niet de hele wijk uitnodigen, hoe graag we dat 
ook zouden willen. Maar: op nationale monumentendag is iedereen 
welkom in ons gebouw. Verder proberen we met elkaar de directe 
omgeving van de school schoon te houden; dat hoort bij ‘Dalton 
circulair’, een project dat gaat over aandacht voor duurzaamheid en 
een schone leefomgeving. We zijn trots op onze school en dat laten 
we graag zien. 

Wie graag wat intensiever betrokken raakt bij de school, kan zich 
aanmelden als vrijwilliger voor de mediatheek/bibliotheek. De 
vrijwilligers helpen bij het uitlenen van boeken en hebben daardoor 
veel contact met de leerlingen. Natuurlijk is het wel zo dat als je je 
vastlegt voor een halve of een hele dag per week, we erop willen 
kunnen rekenen dat je er bent. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen per e-mail: 
info@Daltondenhaag.nl of telefonisch op 070 - 3084180.

Jeannette Biesbroeck

‘De Dalton’

Is dit gebouw speciaal ontworpen voor Daltononderwijs?
Ja, dat is meteen al te zien aan de brede gangen, die voorzien 
zijn van nissen. In de nissen kunnen leerlingen zelfstandig werken 
tijdens hun ‘Daltonuren’. Behalve de nissen zijn er ook andere 
ruimtes, elk met een eigen sfeer, waar leerlingen terecht kunnen 
tijdens hun Daltonuren. Zelfstandigheid is één van de kernwaar-
den van het Daltononderwijs, het is een goede voorbereiding op 
een vervolg studie aan het HBO of de universiteit. Er is altijd een 
docent in de buurt of een ouderejaars leerling om te helpen als er 

mailto:info@Daltondenhaag.nl


Voor de leek is het een wandeling door 
een betonnen geraamte, maar voor bouw-
kundigen is er veel te zien. De voortgang 
gaat voorspoedig en de bouw loopt nog 
op schema. De eerste problemen door de 
schaarste in mensen en materiaal doen 
zich echter al voor, zoals het gevelmetsel-
werk dat nu enigszins stagneert. 

Het dek van de onder alle blokken gelegen 
parkeergarage voor circa 685 auto’s is nu 
geheel gereed. Hierop zijn de contouren 
van de bouwblokken nu al goed zichtbaar 
en krijg je een eerste indruk hoe het er 
straks uit gaat zien. De planning is dat het 
blok aan de boulevard naast het Pannen-
koekenhuis, vóór de bouwvakvakantie, 
rond half juli, op hoogte is. Het tweede 
blok aan de boulevard volgt snel daarna. 
Van het derde blok is de vloer van de 

Werkzaamheden 
Nieuwbouw Kijkduin fase 2
Onlangs zijn Frans de Canne (bewoner Zeehaghe), Eric van Baarsel (oud voorzitter 

SBK, nu ondersteuner EeF voor BWK) en ondergetekende door de hoofduitvoerder 

van Boele & Van Eesteren in de gelegenheid gesteld om met hem een rondleiding 

over de nieuwbouw te maken. 

toekomstige restaurants aan de boulevard 
gestort. Vanaf de straatzijde van dit blok 
zijn de kolommen van de toekomstige 
laad- en losruimte duidelijk zichtbaar. 
Daar bovenop komt de laag met de eerste 
appartementen van het blok. 
De oplettende wandelaar heeft gemerkt, 
dat bij het passeren van de zandopslag op 
het oude terrein van het Hoogheemraad-
schap, een deel van het uitgegraven zand 
is verdwenen. Dit is weer teruggestort in 
de bouw als aanvulzand rond de kelder.

Het is mogelijk om de bouw te volgen via 
de webcam die op Zeehaghe is geplaatst. 
Deze webcam is te zien via de link op de 
website van FRED Developers en op de 
website van Boele & van Eesteren.

Arthur van Rijswijk

donderdag 
17 november 2022

vanaf 19.30 uur 
is het voornemen een Bewoners 
Informatie Bijeenkomst (BIA) 
te organiseren voor wijkbewoners. 
Door de bekende omstandigheden is 
deze bijeenkomst een aantal keren 
uitgesteld. Op de voorlopige agenda 
komt (onder voorbehoud) onder 
meer te staan:
- een presentatie over het plan-

uitwerkingskader (PUK) voor het 
voormalig KPN Gebouw;

- bestemming Wings-gebouw;
- verduurzaming woningen. 

De samenkomst wordt gehouden in 
het verenigingsgebouw Walboduin 
en zal starten om 19.30 uur. 
Aanmelden te zijner tijd is gewenst.

maandag 
3 oktober 2022 
vanaf 19.30 uur 

wordt de zaal in Walboduin ter 
beschikking gesteld aan voorzitters 
en technische diensten van de ons 
omringende Verenigingen van 
Eigenaren. Er is gebleken dat er 
veel belangstelling bestaat voor dit 
overleg dat nu alweer 2 jaar niet 
heeft plaatsgevonden door omstan-
digheden u allen bekend.
De definitieve datum zal op onze 
website www.walboduin.nl bekend 
gemaakt worden. De utnodiging voor 
de presentatie over o.a. duurzaam-
heid, rookmelders e.d. is nog niet 
helemaal rond.
Het doel van deze bijeenkomst is 
ook om met elkaar van gedachten 
te wisselen over het reilen en zeilen 
van een VvE met vaak alle moeilijk-
heden vandien. 
Wilt u zich opgeven als geinteres-
seerde per mail info@walboduin.nl 
zodat we u op termijn een uitnodi-
ging kunnen sturen. 

Voor uw agenda
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Vele lezers weten waarschijnlijk dat je 
thuis plastic doppen kunt sparen en dat 
je deze bij enkele inzamelpunten kunt 
inleveren. De opbrengst gaat vervolgens 
naar KNGF Geleidehonden en met het 
geld worden hulphonden opgeleid. 

Zelf bracht ik tot dusver de doppen naar 
een adres in Duindorp. Maar het kan ook 
gewoon dichtbij in onze eigen wijk. Aan 
de Oostvoornelaan 21 staat bij de voordeur 
een grote bak waar je je doppen kunt 
achterlaten. Dat komt goed uit, want thuis 
had ik al een flinke zak verzameld, dus 
die heb ik maar even langsgebracht. In de 
woonkamer vertelt Nic Dam over zijn actie. 

“Het is zo gekomen. Mijn kleindochter zei 
een paar jaar gelden: ‘Opa, oma, willen 
jullie plastic doppen sparen, want dat is 
voor een goed doel, voor de blindenge-
leidehonden. Nou, ik ben 90 jaar, kan 
niet zo heel veel meer doen qua sociale 
en sportieve activiteiten, maar ben nog 
graag actief, en dit kan ik wel! Dus ik 
ben begonnen voor haar doppen in te 
zamelen, hier in de buurt, bij kennissen, 

bij verenigingen, bij scholen in de buurt, 
bij de bibliotheek van Loosduinen, bij een 
kerk. Ook het wijkkrantje van de Stichting 
Bewonersbelangen Kijkduin besteedde 
er ooit aandacht aan. En sindsdien krijg 
ik de doppen thuis bezorgd. Elke 2-3 
maanden verzamel ik ongeveer 10 zakken, 
zo’n 100 kilo en die gaan dan naar mijn 
kleindochter. En uiteindelijk belanden ze 
bij een recyclestation waar er granulaat 

Inzamelpunt voor plastic doppen aan de Oostvoornelaan
van wordt van gemaakt. En daar maken 
ze dan bijvoorbeeld kunststof pallets van. 
Vrijwilligers in het hele land doen hier aan 
mee en dan is de opbrengst van deze actie 
echt de moeite waard. Voor zo’n 40.000 
kilo kan er door de KNGF een hulphond 
worden gekocht en opgeleid. Mensen die 
het nodig hebben (vanwege een visuele 
of motorische beperking, kinderen met 
autisme of mensen met een post-trauma-
tische stressstoornis) krijgen dankzij zo’n 
hulphond hun leven weer terug!

Richard Roemers



In de afgelopen periode heeft onze 
wijkvereniging met regelmaat klachten 
gekregen over de overlast van te lang 
geparkeerde campers dan wel caravans 
in de wijk.
De ergernissen gaan over het ten 
onrechte voor langere tijd bezet houden 
van parkeerplekken, zeker nu delen van 
de wijk tot en met volgend jaar sep-
tember één voor één worden afgesloten 
vanwege het vervangen van de riolering.
Ook komt het voor dat campers pal voor 
woningen worden geparkeerd waardoor 
het woongenot van de betreffende 
bewoners negatief wordt beïnvloed.
Meer in algemene zin vinden bewoners 
dat het parkeren van campers langs de 
groenstroken Laan van Meerdervoort 
/ Muurbloemweg / Balsemienlaan / 
Dotterbloemlaan / Savornin Lohmanlaan 
en bij diverse “blinde” muren in de wijk 
het aanzien van de wijk schade toe-
brengt door de afmetingen dan wel de 
slechte staat van onderhoud van diverse 
campers.

Het is gemeentelijk beleid dat cam-
pers niet langer dan drie dagen op de 
openbare geparkeerd mogen worden. 

Het maakt daarbij niet uit of de camper 
dagelijks wordt verplaatst binnen de 
gemeente.

Meer algemene informatie over het 
beleid en regelgeving van de gemeente 
aangaande het parkeren van een aan-
hangwagen, camper of caravan in de 
openbare ruimte, is te lezen op de site 
www.denhaag.nl/nl/parkeren/waar-par-
keren-en-kosten/parkeren-met-de-cam-
per-of-lange-voertuigen.htm 

Staat er een achtergelaten aanhangwagen, 
caravan, camper of ander voertuig bij u in 
de straat of waar dan ook in de wijk, meldt 
dit dan bij de gemeente via de site
www.denhaag.nl/nl/meldingen/meldin-
gen-verkeer/achtergelaten-voertuig-mel-
den.htm
In de melding dient een locatie te worden 
aangegeven. Staat het voertuig langs 
een groenstrook, kies dan het adres 

Kabouters       
In het kleine maar prachtige landgoed 
Meer en Bos in Den Haag staat al jaren 
een kabouterboom: een oude grote eik 
met een holte waar kabouters in wonen. 
Soms loopt een kabouter weg, soms 
komt er een kabouter bij!
Maar op 1 april van dit jaar bleken er 
ineens tientallen kabouters te zijn die 
het fijn vonden om ook in en rond de 
boom te wonen… wat een gezellig feest 
– al die rode mutsen!
Vlak bij de boom is een kinderopvang. 
Dagelijks komen de kinderen dus langs 
de boom en het is duidelijk hoe leuk ze 
het vinden !
Maar niet alleen de kinderen, ook de 
volwassenen die langs komen om in het 
park te gaan wandelen, blijven staan en 
genieten van de kabouters. Tegenover de 
boom is het heerlijke terras van Taverne 
Meer en Bosch. Ook voor de mensen die 
daar komen is het een feest.

Kinderen tillen een kabouter op, praten er 
mee en zetten hem op een andere plek. 
Kortom: de familie leeft en verandert 
steeds. Op de boom is al jaren een pla-
quette bevestigd waar op staat: Kabouter-
boom voor ieder kind.
Maar we hebben menige volwassene 

horen zeggen: ja, en ook voor het kind 
in mij!
Heeft u nog kabouters die het gezellig 
vinden om erbij te komen wonen – te 
midden van al het groen – ze zijn van 
harte welkom !  

 Margriet Westervaarder

I N G E Z O N D E N

van een woning die het dichtstbij het 
geparkeerde voertuig is en vermeld dat 
het voertuig ergens staat waar geen 
woningen zijn.

U kunt natuurlijk ook bellen naar 
14070, het servicenummer van de 
gemeente.
Op de meldingen zullen gemeentelijke 
handhavers actie ondernemen.
NB: het komt te vaak voor dat na een 
melding de camper wordt verplaatst 
naar een andere straat. Ook dan is het 
belangrijk om dit weer te melden om 
te voorkomen dat de overlast in stand 
wordt gehouden.

Meldingen worden door de gemeente 
met de gebruikelijke inachtneming van 
de privacyregels behandeld. Gegevens 
worden dan ook niet gedeeld met een 
eigenaar van een camper of wie dan ook.

Naam bewoner bij de redaktie bekend.

Parkeerergernissen
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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

Het overleg werd bijgewoond door 11 deelnemers onder voorzitterschap van Frits IJzendoorn.

De volgende punten zijn besproken dan wel doorgegeven ter behandeling aan het stadsdeelkantoor:

• zebrapaden zijn op veel plaatsen onvoeldoende zichtbaar

• klachten over stallen van campers/stacaravans

• oversteekplaats door kinderen bij de Arabislaan tegenover de Mimosastraat is gevaarlijk

• buitenmeubilair ziet er onverzorgd uit.

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

Op maandag 13 september 2022 is de volgende bijeenkomst. Wijkbewoners kunnen informatie en klachten doorgeven aan het 
Haags Contactcentrum 14070. Komt men er niet uit dan ziet de projectgroep O&O uw inbreng per mail graag tegemoet, zodat er 
wellicht de helpende hand geboden kan worden.

Namens de projectgroep O&O,
Hank Hoogwout

 Punten uit de vergadering van13 juni 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 26 september 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 —

Nieuwe cursus 
Kunstgeschiedenis 

in Walboduin - Najaar 2022
Donderdagmiddag van 14.30 tot 

± 16.45 uur
3, 10, 17 en 24 november, 

1 en 8 december

Iedereen die aan Italië denkt heeft 
waarschijnlijk een ander aspect voor 
ogen: de klassieke oudheid, of het 
ontstaan van het Christendom, of 
Florence, of Rome en de paus, de Sint 
Pieter en het Vaticaan, of fantastische 
kunstenaars, of opvallende moderne 
architectuur, design, mode…
Kortom: Italië heeft het állemaal!
Uit een ongekend groot aantal keu-
zemogelijkheden zullen de volgende 
oudere en jongere highlights aan bod 
komen:

Dit zijn de onderwerpen
3 november: het keizerlijke Rome
10 november: Sicilië: kruispunt van 
culturen.
17 november: de witmarmeren 
romaanse kathedralen in het diepe 
zuiden. 
24 november: langs de oude “Via 
Francigena “ op pelgrimage naar Rome.
1 december: het Florence van de 
Medici.  
8 december: Bernini: “gezichtsbepa-
lend genie” van het Barokke Rome.

Locatie: wijkgebouw Walboduin. A, 
Diepenbrockhof 2, 2551 KE Den Haag.
Kosten: € 80 voor zes lezingen.

Info en aanmelden ovv persoonsgege-
vens (naam, adres, tel nr)
Tieleke Huijbers
mjhuijbers@gmail.com
 070 3932805

RONDJE ITALIË

Welkom 
nieuwe leden!

F. v.d. Pluijm
A. v. Paassen
fam. Laan
fam. Michels-Hoek

Zoals gebruikelijk nam de behandeling 
van het financieel jaarverslag over 2021 
de meeste tijd in. De jaarstukken zijn ter 
vergadering uitgereikt en de penningmees-
ter lichtte naar aanleiding daarvan toe dat 
de cijfers op sommige onderdelen nog 
vervolmaakt dienen te worden. Oorzaak is 
dat medio 2021 de penningmeester, de heer 
John Kroon, onverwacht is overleden. De 
administratie van de wijkvereniging werd 
gevoerd, door het administratiekantoor van 
wijlen de heer Kroon. Dit heeft de nodige 
consequenties met zich meegebracht, zoals 
het invoeren van de oude gegevens in een 
nieuw boekhoudprogramma. 

Algemene Ledenvergadering 
Wijkvereniging BWK
Na twee jaren coronaperikelen, kon de ALV dit jaar gewoon begin mei worden 

gehouden. En, als een soort verlate nieuwjaarsreceptie, werd de ALV gevolgd door een 

gezellige bijeenkomst met hapjes en drankjes.

nodigde voorzitter Hank Hoogwout de 
aanwezigen uit om het glas te heffen op het 
nieuwe verenigingsjaar. Aldus geschiedde. 

Voor alle zekerheid moeten de cijfers nog 
een laatste maal door de penningmeester 
en de leden van de kascommissie worden 
gecheckt. Na bespreking verleende de ALV 
het bestuur decharge voor het gevoerde 
financiële beleid, met inachtneming van de 
toegezegde nadere controle. 
Als secretaris van het bestuur werd Cornelia 
van der Wacht voorgedragen en benoemd, 
als opvolger van Jan Hofker die deze functie 
zolang ad interim vervulde. Cornelia is al 
zeven jaar ondersteuner op het secretariaat 
en kent de vereniging dus goed. Wilt u 
nader met haar kennismaken? Elders in dit 
blad treft u een interview met haar aan. 
Het volledige verslag van de ALV kunt u 
nalezen op onze website.

Toen werd het tijd om de hapjes aan te 
voeren en de nodige flessen te ontkurken. 
Na de beschouwing van het verleden, het 
heden en de toekomst van de vereniging, 

Penningmeester Henk Maasland bespreekt de 
financiën.

Toespraak door Hank Hoogwout.

Maar er waren nog enkele ceremonies. 
Zoals u al in de vorige Wijkinfo heeft kunnen 
lezen, stopt de SBK met de zware taak om 
Kijkduin te begeleiden door de omvorming 
van oud naar nieuw. De twee aanwezige 
oud-bestuursleden Eric van Baarsel en José 
Oosterheert werden door vice-voorzitter Her-
man van den Muijsenberg lovend toegespro-
ken en van passende attenties voorzien.  

José Oosterheert en Eric van Baarsel worden 
toegesproken.

Jan Bouter, wijkagent voor een groot deel 
van ons wijkgebied, ging die dag om 18 u 
met pensioen. Die gebeurtenis mocht natuur-
lijk niet onopgemerkt blijven. Hij kreeg van 
Hank Hoogwout de nodige complimenten 
en een mooi boek over de duinen, het voor-
keursdeel van Jans surveillancegebied.

Jan Bouter met zijn nieuwe boek.
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